Vanhanmalliset lähijohtajaopinnot 10op tai 30op tulee suorittaa 31.12.2019
mennessä
Ennen vuotta 2018 erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeuden saaneet lääkärit ja hammaslääkärit
suorittavat erikoistumiskoulutukseen pakollisena kuuluvat johtamisopinnot (10op)
vanhanmallisesta 30op kokonaisuudesta. Nämä opinnot suoritetaan Lähijohtajakoulutus-nimisen
Moodle-kurssin ympäristössä. Samalla kurssialueella nämä erikoistuvat voivat edelleen suorittaa
vanhanmallisen 30op kokonaisuuden.
Moodle-kurssialueen linkki: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=1711. Kurssialueelle
pitää myös rekisteröityä, jotta sinne voi palauttaa tehtäviä (Rekisteröityminen Moodlekurssialueelle: oikean yläreunan rataslinkistä valitaan ‘lisää minut kurssialueelle’).

Usein kysytyt kysymykset
”Miten saa opintopisteitä?”
Haluan tehdä vain 10op kokonaisuuden: tarvitsenko mentorin?
Et. Halutessasi voit sellaisen hankkia, mutta tämä ei ole vaatimus.
Haluan tehdä 30op kokonaisuuden: tarvitsenko mentorin?
Kyllä. Mentor-tapaamiset ja hänen hyväksyntänsä ainakin portfoliotehtävälle 101
(henkilökohtainen kehittymissuunnitelma) kuuluvat tähän kokonaisuuteen.
Haluan tehdä vain 10op kokonaisuuden: mitä tehtäviä saan suorittaa Moodlesta?
Periaatteessa voit vapaasti valita kaikista tehtävistä, kunhan vain saat 10op täyteen. Emme
suosittele portfoliotehtäviä 101 tai 106, koska 10op kokonaisuuteen ei tarvitse mentoria.
Aion tehdä 30op kokonaisuuden: mitä tehtäviä minun pitää suorittaa Moodlesta?
Mene Moodlessa kohtaan ”Lähijohtajakoulutuksen sisältö ja rakenne” yksityiskohtaisempia ohjeita
varten. Yhteenvetona tähän kuuluu pakollisena 3 lähiopetusmodulia (6op), kaikki portfoliotehtävät
(5op), kehittymistehtäviä (väh 6op) ja kirjallisuustehtäviä (väh 3op). Loput tehtävät voit kasata
valinnaisista lähiopinnoista, kehittymistehtävistä ja kirjallisuustehtävistä (väh 10op).
Aion tehdä vain 10op kokonaisuuden, enkä ole suorittanut vielä lähimoduleita. Mitä teen?
10op kokonaisuutta varten ei tarvitse suorittaa lähimoduleita. Saat valita 30op kokonaisuuden
tehtävistä vapaavalintaiset tehtävät, kunhan niistä tulee yhteensä 10op. Jos olet ilmoittautunut
lähimoduliin, muttet aiokaan mennä, käytä sähköpostiisi tullut peruutuslinkkiä, jotta saadaan
paikka seuraavalle.
Aion tehdä 30op kokonaisuuden, mutten ole suorittanut kaikki lähimoduleita. Mitä teen?

Kevään 2019 aikana järjestetään vielä muutamia lähimoduleita, niiden osallistujamäärät ovat
kuitenkin selvästi laskeneet viimeisen vuoden aikana. Teemme kevään päätteeksi tilannearvion
moduleiden tarpeesta. Jos olet ilmoittautunut lähimoduliin, muttet aiokaan mennä, käytä
sähköpostiisi tullut peruutuslinkkiä, jotta saadaan paikka seuraavalle.

”Miten varmistan, että palauttamani tehtävät hyväksytään?”
Lue tehtäväohje huolellisesti vielä senkin jälkeen, kun olet saanut kirjoituksesi valmiiksi.
Reflektiossa olennaisinta on pohtia omaa kokemustaan tai lukemaansa omasta näkökulmasta ja
omiin ajatuksiin peilaten. Varmista, että kirjoituksesi on esseemuodossa: ranskalaisia viivoja ei
hyväksytä. Älä unohda tarvittavia liitteitä. Muista painaa ’lähetä arvioitavaksi’-painiketta, muuten
tehtävä ei näy arvioijille.

”Mikseivät asiani edisty?”
Olen palauttanut tehtäväni jo monta viikkoa sitten: miksei tehtäviäni ole vielä arvioitu?
Tehtävänarvioinnissa on ruuhkaa. Jos olet palauttanut kaikki tehtävät (10op tai 30op), niin jätä
Moodlessa hakemus oodi-merkinnän saamiseksi (10op: e-lomakelinkki; 30op: Moodletehtäväpalautus).
Minulla on jo 10op kasassa, miksen ole saanut suoritusmerkintää?
10op suoritusmerkinnän saamiseksi Oodiin, sinun tulee täyttää hakemus Moodlen kohdasta
”TODISTUSHAKU - 10 op johtamisopintojen todistuksen hakeminen” löytyvällä e-lomakkeella. Jos
olet jo jättänyt hakemuksen ja suorituksesi on hyväksytty, kuluu vielä vähintään 1-2 viikkoa, ennen
kuin merkintä näkyy Oodissa. Erillistä todistusta ei enää anneta.
Minulla on jo 30op kasassa, miksen ole saanut suoritusmerkintää?
30op suoritusmerkinnän saamiseksi Oodiin, sinun tulee täyttää hakemus Moodlen kohdassa
”LÄHIJOHTAJAKOULUTUKSEN 30 op TODISTUKSEN hakeminen”. Jos olet jo jättänyt hakemuksen ja
kokonaisuutesi on Moodlessa hyväksytty, kuluu vielä vähintään 1-2 viikkoa, ennen kuin merkintä
näkyy Oodissa. Erillistä todistusta ei enää anneta.
Minun pitää saada erikoistumispaperit tiedekuntaan ensi viikolla, voiko tehtävieni arviointia
nopeuttaa?
Tällä hetkellä ruuhkan vuoksi pian valmistuvia oodi-merkinnän hakijoita pyritään priorisoimaan.
Jos kiireisiä on monta, niin kuin yleensä on, niin arviointi ei kuitenkaan tapahdu käden käänteessä.
Lisäksi tehtävien arvioinnista ja suorituksen hyväksymisestä kuluu vielä vähintään 1-2 viikkoa,
ennen kuin merkintä näkyy Oodissa. Myös opintohallinnossa on ruuhkaa, joten heidänkin osalta
erikoistumiskoulutuksen hyväksymiseen voi mennä useita viikkoja.
Miksi tehtävänarvioinnissa on ruuhkaa?

Vuoden 2019 loppuun mennessä ainakin 1000:n erikoistuvan pitäisi vielä saada 10op tai 30op
suoritusmerkintä vanhanmallisesta lähijohtajakoulutuskokonaisuudesta. Kullakin opiskelijalla on
keskimäärin 6 tai 18 arviointikohdetta tai tehtävää per opiskelija.
Miksi sähköposteihin vastaamisessa on ruuhkaa?
Vuoden 2019 loppuun mennessä ainakin 1000:n erikoistuvan pitäisi vielä saada 10op tai 30op
suoritusmerkintä vanhanmallisesta lähijohtajakoulutuskokonaisuudesta. Sähköpostiin
vastaamiseen menee kysymysten määrästä riippuen 1-3 tehtävän arvioinnin verran aikaa.
En ole vielä edes aloittanut lähijohtajaopintoja. Miten toimin?
Aloita nyt. Jos et missään tapauksessa valmistu ennen vuotta 2021, ota yhteyttä medlahijohtaja@helsinki.fi ja varaudu pitkään vastausviiveeseen.

