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• Yksi haastattelupäivä per TY erikoisala per hakukierros: 
marraskuussa (4.-15.11.2019) ja huhti-toukokuussa

• Hakija voi päästä vain yhteen haastatteluun per hakukierros
• Alkupisteet + haastattelupisteet = valinnan tulos
• Strukturoitu yksilöhaastattelu
• 30-45 min / hakija
• Haastattelijoina erikoisalan vastuuhenkilö ja hänen kokoamansa 

tiimi, esim. keskussairaaloiden edustajat
• Opintohallinto lähettää haastattelukutsut n. kaksi viikkoa ennen 

haastattelupäivää
• Samaan aikaan vastuuhenkilöille lähetetään sähköpostitse 

haastattelupaketti > >

Yleistä haastattelusta



• Ohje haastattelijoille
• Haastattelun rakenne ja arviointiasteikko
• Erikoisalakohtaiset haastattelukysymykset (poimi listasta omasi)
• Pisteytyslomake jokaiselle haastattelijalle jaettavaksi
• Päätös haastattelun pisteytyksestä. Näitä yhteenvetolomakkeita 

laaditaan yksi per hakija, ja sen perusteella tiedekunnassa 
syötetään pisteet Opintopolkuun.

• Lista hakijoista / haastatteluun tulijoista ja heidän alkupisteensä
• Haastateltavien kirjoittamat motivaatiokirjeet
• EHL-hakijoista lisäksi Koulutuskokemuksen yhteenveto ja 

pisteytyslomake

Haastattelupaketti vastuuhenkilöille



Erikoislääkärikoulutus:
• 1 aloituspaikka → 3 haastateltavaa
• 2-10 aloituspaikkaa → 2 kertainen määrä haastateltavia 

suhteessa aloituspaikkoihin
• yli 10 aloituspaikkaa → 1,5 kertainen määrä haastateltavia 

suhteessa aloituspaikkoihin

Erikoishammaslääkärikoulutus:
• 1 aloituspaikka → 4 haastateltavaa
• ≥ 2 aloituspaikkaa → 3 kertainen määrä haastateltavia 

suhteessa aloituspaikkoihin

Jos alkupisteissä kaksi hakijaa tai enemmän on samoilla alkupisteillä, 
kaikki kutsutaan haastatteluun. 

Haastatteluun kutsuttavien määrä



• Teema 1: Kokemus alasta ja motivaatio perehtyä alaan 
(Maks. EL 3 p, EHL 5 p)

• Teema 2: Tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot (Maks. 3 p)
• Teema 3: Erikoisalakohtaiset kysymykset (Maks. 2 p)
• Teema 4: Erityistaidot ja paineensietokyky (Maks. 2 p)

• Jokaisesta teemaosiosta on saatava vähintään 1 piste, ja 
haastattelusta yhteensä min. 4 pistettä (EL) tai min. 5 
pistettä (EHL).

Haastattelun rakenne



• Haastattelussa arvioidaan myös hakijan kielitaitoa. Kirjaa 
kysymyskohtaisiin perusteluihin, jos kielitaito ei ole riittänyt 
ymmärtämään kysymystä tai hakijalla on ollut vaikeuksia 
keskustella suomen/ruotsin kielellä.

• Haastattelu on osa valintaprosessia ja pisteytykseen tyytymätön 
hakija voi tehdä myös oikaisupyynnön

• Kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti ja siksi haastattelun kysymykset 
ovat kaikille haastateltaville samat. Ei valita vain ”hyviä tyyppejä”.

• Haastateltaville voi tehdä täydentäviä ja tarkentavia lisäkysymyksiä, ei 
kuitenkaan niin, että tietyistä asioista kysytään vain osalta haastateltavia.

• Hakijalla on oikeus tutustua omaan haastattelun arviointilomakkeeseen 
jälkikäteen.

• Jokainen haastattelija arvioi itse esteellisyytensä haastatella hakijaa. 
Epäselvissä kysymyksissä ota yhteyttä opintohallintoon.

Huomioitavaa haastattelussa



• Vastuuhenkilö toimittaa pikaisesti kaikki täytetyt 
arviointilomakkeet sähköpostin liitteenä tiedekuntaan: 
laak-ammatillinen@utu.fi. Alkuperäiset dokumentit voi 
lähettää perässä esim. sisäpostilla (Medisiina C730j, 
erikoislääkärikoulutus).

• Haastattelupisteet syötetään sähköiseen hakujärjestelmään
• Kun kaikki 55 erikoisalaa viidessä yliopistossa on 

toimittanut haastattelupisteet, ajetaan valinnan laskenta-
ajo ja saadaan nimilistat hyväksytyistä opiskelijoista

• Tulosten julkaisun DL 19.12.2019

Kun haastattelut on tehty

mailto:laak-ammatillinen@utu.fi


Kiitos!
Kysymyksiä, kommentteja?
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