UEF// Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten
Opiskelijan selvitys opintojensa tilanteesta virallisten vaatimusten mukaan sekä tiedekunnan varmennus.
Lääketieteen kandidaatti____________________________________________ (___
(koko nimi)

_______________)

( syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus)

on saanut opinto-oikeuden lääketieteeseen Itä-Suomen yliopistossa vuonna __________. Opiskelija on
aloittanut opintonsa vuonna ___________ ja on tällä hetkellä ______ vuosikurssin opiskelija.
(Kaikki yllä olevat avoimet kohdat täytettävä.)

v.2012 aloittaneiden mukaan (Pakolliset vuosikurssiin sidotut opinnot)
Opintojakson nimi

Opintopisteet

Suoritettu

A / Klinikkakynnys
I ja II VUOSIKURSSI
op
pvm
Johdatus akateemisiin opintoihin
1.0
Johdatus lääketieteeseen
2.0
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
6.0
Lääketieteellinen biokemia I
3.0
Fysiikkaa lääketieteitä opiskeleville
3.0
Elinanatomia
6.0
Dissektiot
6.0
Lääketieteellinen solu- ja molekyylibiologia
7.0
Embryologia
3.0
Lääketieteellinen biokemia II
6.0
Biokemiallinen endokrinologia
3.0
Histologia
4.0
Yleinen patologia
6.0
Lääketieteellinen yleisfysiologia
10.0
Vuorovaikutus potilas-lääkärisuhteessa
2.0
Kansanterveystiede
5.0
Neurotieteet
6.0
Kliininen mikrobiologia I
5.5
Systemaattinen farmakologia ja lääkeainetoksikologia
12.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B / Viransijaisuuskelpoisuus 4v (’sairaalatyö’) A+B
III ja IV VUOSIKURSSI
Propedeuttinen kurssi
Potilas-lääkärisuhde
Elinpatologia
YEK: Sydän- ja verisuonisairaudet
YEK: EKG
YEK: Munuaisten ja virtsateiden sairaudet
YEK: Gastroenterologia
YEK: Endokrinologia ja hematologia
YEK: Ortopedia, traumatologia ja reumasairaudet
YEK arvosana

6.0
2.0
7.0
4.0
1.0
2.0
5.0
5.0
6.0
0.0
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YEK: Sisätautien, kirurgian ja neurologian ryhmä-, toimenpide- ja
osasto-opetukset, päivystykset ja tutkimuspotilaat
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Keuhkosairaudet
Kliininen radiologia
Kliininen kemia
Psykiatria
Reseptioppi
Johdatus yleislääketieteeseen
Terveyskeskusopetus I
Infektiosairaudet
Yksi seuraavista:
- Lastentaudit *
- Naistentaudit ja synnytykset*
Kaksi seuraavista:
- Korva-, nenä- ja kurkkutaudit *
- Lastenpsykiatria *
- Neurologia *
ja Neurokirurgia *
- Silmätaudit *

11.0
3.0
4.0
4.0
4.0
3.0
6.0
1.0
3.0
3.0
5.0
14.0
13.0
8.0
3.0
6.0 +
2.0
6.0

* Osa opiskelijoista suorittaa opintojakson IV-vuosikurssin kevätlukukaudella, osa suorittaa sen V vuosikurssin syyslukukaudella.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edellinen selvitys: 4 ensimmäisen vuoden kynnys saavutettu _____._____.__________
(Mikäli opiskelijalla on neljän ensimmäisen vuoden kynnys selvitetty jo aiemmin, täyttää hän vain alla olevan
kohdan C)
C / Viransijaisuuskelpoisuus 5v (TK-työ, päivystys) A+B+C
V VUOSIKURSSI
- Lastentaudit *
- Naistentaudit *
- Korva-, nenä- ja kurkkutaudit *
- Lastenpsykiatria *
- Neurologia * ja
Neurokirurgia *

14.0
13.0
8.0
3.0
6.0 +
2.0

- Silmätaudit *
Fysiatria
Terveyskeskusopetus II
Kliininen ravitsemustiede
Ympäristöterveydenhuollon perusteet
Työlääketiede ja työterveyshuolto
Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus
Oikeuslääketiede

6.0
3.0
1.5
2.5
1.5
3.0
1.5
2.0
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Oikeuspsykiatria
Akuutti yleislääketiede
Terveyskeskusopetus III

1.5
1.5
1.5

* Osa opiskelijoista suorittaa opintojakson IV-vuosikurssin kevätlukukaudella, osa suorittaa sen V vuosikurssin syyslukukaudella.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiskelijan vakuutus:
Vakuutan, että edellä antamani tiedot opintosuorituksistani ovat oikeita.
Päiväys: _________________________

Allekirjoitus: _____________________________________

s-posti: _____________________________________
puh. _______________________
opisk.nro: _________________________
osoitteeni: ___________________________________________________________________________

Tiedekunnan asiatarkastus:
Opiskelija on _____ . _____. __________ suorittanut kaikki viransijaisuuskelpoisuuteen vaadittavat
koulutusohjelman rakenteen mukaiset vähintään neljän/viiden (tarpeeton yliviivataan) ensimmäisen
vuoden opinnot tentteineen.

Päiväys: _________________________ Allekirjoitus: __________________________________

Liite: Opintorekisteriote
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Ohjeet opiskelijalle lomakkeen täyttöä varten:
(Huom! Älä liitä tätä tekstiä viralliseen lomakkeeseen.)
Lääketieteen opiskelijan viransijaisuuskelpoisuus on määritelty valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (104/2008):
Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti yliopistojen tutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(794/2004) tarkoitetut, vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen
perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien
päivystys, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai
sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä.
Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti 1 momentissa mainitussa asetuksessa tarkoitetut, vähintään neljään
ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon
kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän
hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön
johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin
tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun
laillistetun ammattihenkilön välitön johto ja valvonta.

Tämä tarkoittaa kaikkien viiden / neljän ensimmäisen opintovuoden pakollisten opintojaksojen suorittamista
tentteineen sekä ao. erikoisalaan kuuluvien opintojen suorittamista. Todettakoon tässä yhteydessä, etteivät
kieliopinnot, biostatistiikka, epidemiologia, tiedonhaku tai opinnäytetyöseminaarit kuulu Itä-Suomen yliopiston
kynnysvaatimuksiin. Niiden suorittamisajankohta on vapaa, vaikka ne onkin alustavasti merkitty tutkintorakenteessa
ja lukujärjestyksissä tiettyihin ajankohtiin.
Tämä asetus on tullut voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008. Asiaa valvovana viranomaisena toimii Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Valvira ylläpitää myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden
keskusrekisteriä (Terhikki-rekisteri) valvontatehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpidosta on säädetty terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetussa laissa, joka astui voimaan 1.3.2009.
Opiskelijan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikki vaadittavat opintojaksot on suoritettu. Kynnyksen täyttyessä
opiskelija täyttää viransijaisuuskelpoisuuden osoittamiseen vaadittavan lomakkeen ja hakee kelpoisuudelle
tiedekunnan varmennuksen. Lomake toimii samalla tiedotteena tiedekunnan suuntaan siitä, että kynnys on saavutettu.
Tiedekunta puolestaan toimittaa tarvittavat tiedot rekisteriä ylläpitävälle viranomaiselle.
Varmennus tapahtuu tarkemmin seuraavalla tavalla. Opiskelija täyttää ensin itse asiaan kuuluvan lomakkeen ja
toimittaa sen yhdessä virallisen opintorekisteriotteen kanssa lääketieteen laitoksen hallintoon (Medistudia)
tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Saman aikaisesti opiskelija ’ilmoittautuu’ opintokohteeseen: 4411507 LLtyökynnys 5v, 2017. Ilmoittautumisen kautta saamme koottua tiedot Oodista rekisteröintiohjelmaan.
• lomake opintojen tilanteen selvittämiseksi (http://www.uef.fi/laake/lomakkeet2).
• opintorekisteriote (opintopalvelut, Oppari/Canthia)
• ilmoittautuminen Oodissa (4411507)
(*Poikkeuksellisesti touko-kesäkuun vaihteessa 2017 voit jättää hallintoon pelkän lomakkeen ja opintorekisteriote
liitetään hakemukseesi viran puolesta. Rekisteriote, jossa kaikki vaadittavat opintosuoritukset eivät vielä ole
näkyvissä, on turha.)
Vertaa esim. Web-Oodista saatavaa rekisteriotetta tai opintopalveluista hankkimaasi virallista opintorekisteriotetta ja
lomaketta ja täytä suoritettu -sarakkeeseen suorituspäivämäärä rekisteriotteen mukaisesti. Allekirjoita selvityksesi.
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Toimita se lääketieteen laitoksen hallintoon tiedekunnan varmennusta ja allekirjoitusta varten. Liitä tässä vaiheessa
mukaan myös virallinen opintorekisteriote. Muista täyttää lomakkeelle myös s-postiosoitteesi ja puhelinnumerosi
mahdollisia kiireellisiä yhteydenottoja varten sekä virallinen osoitteesi mahdollista osoitetiedon tarkistusta varten.
Asiakirjat toimitetaan opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Sepälle joko postitse tai suoraan Medistudiassa
sijaitsevaan laitoksen kanslian oven vieressä olevaan siniseen postilaatikkoon.
Selvitys pyritään käsittelemään mahdollisimman pian, yleensä vähintään kahden viikon kuluessa (huomioi loma- ja
ruuhka-aikojen mahdollinen vaikutus käsittelyaikoihin). Mikäli et pääse lopullista varmennettua lomaketta itse
hakemaan niin toimita papereittesi mukana myös postimerkillä ja osoitetiedoillasi varustettu kirjekuori
(vähintään A5 tai A4) palautuslähetystä varten.
Kiireellisissä tapauksissa kannattaa toimittaa työnantajalle kopio alustavasta selvityksestäsi jo siinä vaiheessa kun
olet oman osuutesi allekirjoittanut ja jätät asiakirjat tiedekuntaan vahvistettavaksi.
Huomioithan, että teemme vain yhden todistuksen / opiskelija. Ota työnantajallesi kopio selvityksestä, näytä hänelle
tarvittaessa alkuperäinen ja säästä se itselläsi mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Valvira kirjaa tietonne heti käsittelyn jälkeen Terhikki-rekisteriin, josta se on mm. työnantajan nähtävissä, sekä
lähettää teille rekisteröintitodistuksen kelpoisuudesta ja yksilöintitunnukset postitse kotiosoitteeseenne.
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