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  LUOTTAMUKSELLINEN 

KOEJAKSON AIKAISEN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI YLEISLÄÄKETIETEEN ALALLA  

ERIKOISTUJA JA KOULUTUSPAIKKA 

Erikoistujan nimi:  
 

Koulutuspaikka (toimipaikka):  
 

Koejakson alkamispäivä:            ___ /___ 20______ Koejakson päättymispäivä:      ___ /___ 20______ 

HOPS:iin perustuva aloituskeskustelu: 
 
                                                     ___ /___ 20______ 

Loppukeskustelu:                       
 
                                                      ___ /___  20______ 

Vastaanoton arvioinnit:          ___ /___ 20______       ja     ___ /___ 20______                                               

Koejakson aikana työ suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyössä. Mikäli jaksolle asetetut tavoitteet 
saavutetaan, se on mahdollista suorittaa myös osa-aikaisena. Osa-aikaisen työ on kuitenkin oltava 
vähintään 50 % kokoaikaisesta työstä eli vähintään 19,125h/vko. Koejakson suoritusaika pitenee 
vastaavasti. 

Koejakso on suoritettu kokoaikatyössä: 
[   ] kyllä  

Koejakso on suoritettu osa-aikatyössä: kyllä [   ] 
 ________ t/vko 

Koejaksoon sisältyy keskeytyksiä: [   ] kyllä   [   ] ei       Lisätietoja liitteenä olevassa palvelutodistuksessa. 

Päiväys ja allekirjoitukset 

 
 
 
 
 
Lähiesimies (yleislääketieteen erikoislääkäri) tai 
hänen nimeämänsä yleislääketieteen 
erikoislääkäri, nimenselvennys tai leima 

 
 
 
 
Erikoistuja  

 

 Lausunnon tarkoitus on koota tietoa hakijan valmiuksista toimia yleislääketieteen erikoistuvana lääkärinä 
perusterveydenhuollossa yliopistolla tapahtuvaa päätöksentekoa varten.  

 Lausunto perustuu pääosin lähiesimiehen ja erikoislääkärikouluttajan havaintoihin erikoistujan toiminnasta. 
Tarvittavaa tietoa kootaan myös muulta toimipaikan henkilöstöltä.  

 Jos lähiesimies ei ole yleislääketieteen erikoislääkäri, hän nimeää allekirjoittajaksi yleislääketieteen 
erikoislääkärin. 

 Erikoistuja vastaa siitä, että hänen osaamistaan arvioidaan alla esitetyn mukaisesti. 

 Erikoislääkärikouluttaja tekee ensimmäisen vastaanoton havainnoinnin noin kuukauden kuluttua koejakson 
alusta (1 kk ± 2 vk) ja toisen noin viiden kuukauden kuluttua aloituksesta (5 kk ± 2 vk). 

 Lähiesimies tai hänen valtuuttamansa yleislääketieteen erikoislääkäri kokoaa lausunnon koejakson lopuksi 

tälle lomakkeelle.  

 Tilanteen salliessa esimies, erikoislääkärikouluttaja ja erikoistuja keskustelevat päätelmistä yhdessä. 
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LÄHIESIMIEHEN LAUSUNTO 

Osa-alue Rastita sopivin vaihtoehto 

1. Kliiniset perustiedot ja -taidot hyvät valmiudet yleislääketieteen erikoistuvaksi (  ) 
kohtalaisesti kehittymistarpeita ( ) 
paljon kehittymistarpeita (  ) 
 

2. Perusterveydenhuoltoon sopivien 
diagnostisten menetelmien ja 
strategioiden käyttö mm. osaa 
hallita työhön liittyvää 
epävarmuutta ja tehdä 
tarkoituksenmukaisia päätöksiä 
keskeneräisissäkin asioissa 

hyvät valmiudet yleislääketieteen erikoistuvaksi (  ) 
kohtalaisesti kehittymistarpeita ( ) 
paljon kehittymistarpeita ( ) 
 

3.  Yhteistyötaidot työyhteisössä ja 
eri yhteistyötahojen kanssa 

hyvät valmiudet yleislääketieteen erikoistuvaksi (  ) 
kohtalaisesti kehittymistarpeita (  ) 
paljon kehittymistarpeita (  ) 
 

4.  Ammatilliset vuorovaikutustaidot 
 
 

hyvät valmiudet yleislääketieteen erikoistuvaksi (  ) 
kohtalaisesti kehittymistarpeita (  ) 
paljon kehittymistarpeita (  ) 

5. Kehittymispotentiaali 
mm. positiivinen asenne työhön 
sekä kyky muuttaa toimintaansa 
saadun palautteen ja 
itsearvioinnin seurauksena 

hyvät valmiudet yleislääketieteen erikoistuvaksi (  ) 
kohtalainen (  ) 
vähäinen (  ) 
 

6. Kommentteja ja lisätietoja (jatka 
tarvittaessa erilliselle paperille) 

 
 

 

Tämän dokumentin kaikista sivuista ja vastaanottojen havainnointilomakkeista otetaan toimipaikassa kopiot 
lähiesimiehelle, erikoislääkärikouluttajalle ja erikoistujalle.  
 
Lisäksi tarvitaan koejakson ajalta palvelutodistus, jossa näkyvät keskeytykset ja poissaolot. 

Erikoistuja postittaa Koejakson aikainen soveltuvuuden arviointi -lomakkeen, vastaanoton havainnointilomakkeet ja 
palvelutodistuksen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan opintotoimistoon: 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus 
Arvo-rakennus E106 
PL 100 (Arvo Ylpön katu 34) 
33014 Tampereen Yliopisto 
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YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISALAN VASTUUHENKILÖN (PROFESSORI) ARVIO KOEJAKSOSTA 

 
Koejakso on                        [  ] hyväksytty                           [  ] hylätty 
 

Perustelu hylkäämiselle: 
 
 
 
 
 
 
  
 

Hylätyn koejakson arviointi on käyty läpi koejakson suorittajan kanssa keskustellen     [  ]  kyllä  

Paikka ja päiväys:  
 
 

Allekirjoitus ja nimenselvennys:  
 
 
 
 

 

 


