PALAUTE TALOUSTIETOA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRILLE KURSSISTA 3.2.-29.5.2020
Kurssille ilmoittautui 17 osallistujaa, joista kurssin aloitti 14. Kurssin suoritti 10
osallistujaa. Palautteen antoi 8 henkilöä. 2 palautteen antaneista käytti kurssiin yli
10-20 tuntia ja 6 yli 20 tuntia. Kolme erikoistujaa kävivät tehtäviä läpi
kouluttajalääkärin kanssa.

Kysymys 1: Kurssista oli minulle hyötyä (asteikolla 1-5, täysin erimieltä-täysin
samaa mieltä)
Kaikki yhteensä: 6 x 5 p. + 2 x 4 p. = ka. 4.5 p.
Kysymys 2: Kurssin toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin (1 =Täysin eri mieltä,
5 =Täysin samaa mieltä)
4 x 5 p. + 3 x 4 p. + 1 x 2 p. = ka. 4.25 p.
Kysymys 3: Tutorointia oli riittävästi saatavilla. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin
samaa mieltä)
5 x 5 p. + 2 x 4 p. + 1 x 3 p. = ka. 4.5 p.
Kysymys 4: Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin
Tehtävien koettiin edistävän oppimista ja auttavan konkretisoimaan teoriaa.
Valmiiksi poimittu oppimateriaali ja yhteenvedot aiheesta koettiin
hyödyllisiksi. Myös aiheiden ryhmittely ja selkeä aikataulutus sekä tehtävä- ja
keskusteluviikkojen vuorottelu koettiin toimivaksi. Keskustelut toimivat
kurssilla. Kurssipaketti koettiin suht.koht. tiiviiksi ja oleelliset asiat oltiin tuotu
hyvin moodle ympäristöön esille.
- Yksi osallistujista arvioi, että tehtävien koettiin olevan ratkaisevia sen
kannalta, että sisältöön tuli perehdyttyä pintalukemista paremmin. ”Tehtävät
oli osattu laatia kiinnostaviksi, tehtävänanto vaikuttaa ratkaisevasti,
herättääkö se halun muodostaa selvää kokonaiskuvaa aiheesta vai ei. Tässä oli
mielestäni onnistuttu hyvin.”
-

Kysymys 5: Näin kehittäisin kurssia
- Toivottiin toimimista zoom-alustalla, jossa pienryhmissä voisi olla
keskustelukerhoja. Toivottiin myös aiheista katsottavia luentovideoita
itseopiskelua varten. Joihinkin tehtävänantojen päivämääriin toivottiin
päivitystä.
Kysymys 6: Miten viet oppimaasi käytäntöön?
Suorat lainaukset:
- Ehkä vielä tarkemmalla laskennalla, kun keskustelen asiakasyritysten kanssa
- Toivon, että nämä asiat pysyisivät mielessä. Tästä on saanut paljon
lisäperusteluja omalle toiminnalle, etenkin yrityksen suuntaan toimittaessa.
- Päätöksiä tehdessä minä käytän kurssilta saatuja tietoja, joiden avulla voin
arvioida tilannetta työntekijän ja työnantajan näkökulmasta.
- Olen jo hyödyntänyt useammassa työterveysneuvottelussa. Mm. keskustelua
omavastuumaksusta.
- Käytännössä jokaisen osa-alueen tiedoista on monenkinlaista keskeistä hyötyä
työssä. Auttaa ymmärtämään yhteistyötahojen ja verkostojen
toimintalogiikkaa, joka puolestaan parantaa dialogia ja sitä kautta
luottamusta, joka puolestaan mahdollistaa vaikuttavien asioiden edistämisen
yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Kiitos kaikille osallistujille sekä palautteen antaneille ja aurinkoista kesää!

