Palaute Ajankohtaista lääkärin työturvallisuudesta 5.11.2020
Koulutuksen toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin (1 Täysin eri mieltä - 5 Täysin samaa mieltä)

Mitkä asiat edistivät oppimistasi tai toimivat koulutuksessa hyvin?
Sekä proaktiivinen että interakriivinen koulutuksen muoto
Yhteiset keskustelut, olisi voinut olla kaksikin tuokiota.
selkeät ja hyvin suunnitellut luentokokonaisuudet, monipuoliset luennoitsijat
Yhdessä keskustelu, selkeät luennot
Ajankohtaiset aiheet.
Mielenkiintoinen aihe, napakat luennot
Erinomainen koulutus molempien osioiden osalta. Ensimmäisen aihealueen suhteen keskustelua
tulee harvoin käytyä. Asiantuntevat puhujat sekä kokemusperäinen ote toimivat. Korona-aiheinen
tietoisku erinomaisen selkeä. Koronan vaikutus kouluttautumiseen tai sen mahdollisuuksiin on
eittämättä negatiivista.
Tärkeitä asioita nostettiin esiin. Pienryhmäkeskustelu oli hyvä luentojen välillä
Erityisesti väkivaltakoulutus oli hyvä, vaikkakin vähän ahdistava. Tästä sai hyviä työkaluja jatkoa
ajatellen.
KEskustelu ja puheenvuoro väkivaltatilanteista oli kiinnostava ja hyvä.
Kiinnitän jatkossa enemmän huomiota työturvallisuusaspektiin työssä.
Esitykset olivat hyviä.
Etäyhteys toimi hyvin, keskustelu oli oikein mukavaa, tätä olisi voinut olla vähän enemmänkin.
Hyvät diat, selkeät esitykset, joissa ei liikaa asiaa sisäistettäväksi kerralla.
Väkivaltatilanteiden läpikäyminen ja ennakointi
Luennolla oli käytännön ohjeita mitä tehdä työväkivaltatilanteessa.
Selkeät ja napakat esitelmät. Mahdollisuus kysymyksiin.
Ryhmäkeskustelussa pääsi mukavasti vaihtamaan kokemuksia väkivalta-aiheeseen liittyen.
Konkreettiset esimerkit työelämästä olivat hyviä. Ryhmäkeskustelut oman työporukan kanssa
herättivät myös pohtimaan asioita tarkemmin.
Koulutus oli varsin käytännönläheinen, joten toimi kyllä oppimistarkoitukseen, kun asioihin pystyi
helposti samaistumaan omassa työelämässä.
Erityisesti pidin Vänttisen selkeästä ja ajankohtaisesta osiosta. Pienemmissä ryhmissä keskustelu
oli toimiva.
Mielenkiintoiset ja monipuoliset aiheet. Teknisesti hyvin toteutettu. Työturvallisuutta käsiteltiin
useasta näkökulmasta. Korona- teema ajankohtainen, hyvin rajattu ja käytännönläheinen.
Pienryhmäkeskustelut syventävät hyvin käsiteltävään asiaan.
Etäyhteys toimi alkuhankaluuksien jälkeen hyvin.
Hyvät luennot ja mukava kun Chatin kysymyksiinkin vastattiin.
Mielenkiintoinen luento, lastenlääkärin pitämä
Miten kehittäisit koulutusta?
Keskusteltavaa jäi vielä, tätä olisi voinut olla enemmän. Toisaalta tällainen puolen päivän
etäkoulutus oli helpompi järjestää työn puolesta kuin koko päivän. mikäli olisi läsnäolokoulutus,
toiveena koko päivän koulutukset. Läsnäolokoulutus heti kun se jossain maailman tilanteessa on
mahdollista.
Ei lisättävää.
Pienryhmäkeskustelu voisi olla ohjattua/ainakin yksi moderaattori per ryhmä. Meillä ryhmä oli
alkuun vaan hiljaa, ennen kun joku uskalsi aloittaa keskustelun.
toivoisi että koulutukset kestäisivät koko päivän. lisäksi tykkäsin edellisellä koulutuskerralla, kun
omassa pienryhmässä oli melko tuttuja henkilöitä, jolloin oli jotenkin helpompi päästä alkuun
keskustelussa
Interaktiivisuutta voi olla vielä lisää.
Yleislääketieteeseen erikoistuvina olisin toivonut myös muiden ammattiryhmien työturvallisuuden
arviointia, mutta se olisi varmaan vaatinut enemmän aikaa
?
Mieluummin kokonaisia kuin puolikkaita koulutuspäiviä.

Pienryhmässä keskustelut menivät osin päällekäin kun useampi aloitti puhumaan samaan aikaan
ja sitten odoteltiin pitkään kun kohteliaasti suljimme mikrofonit. Olisiko tähän mahdollista vaikka
nimetä puheenjohtaja tai muu vastaava puheenvuorojen jakaja?
Enmmän "potilastapauksia", jossa olisi tehdä parempi
Pieni tauko jokaisen esityksen välissä olisi ollut hyvä.
Lisää jumppaa!
Zoomissa pidetyssä ryhmäkeskustelussa oli aikaa niin vähän, että meidän työporukka ei saanut
edes kunnolla suunvuoroa. Jatkossa aikaa olisi hyvä ehkä pidentää tai sitten jakaa kaikille tietty
aika, jossa saa omat kommenttinsa kertoa.
Mieleen ei tule parannettavaa.
Aluksi teams keskustelu kuului zoom koulutuksen taustalla, mikä häiritsi
Keskusteluaikaa pienryhmissä voisi olla vähän enemmän. Meillä ainakin jäi juttu kesken. Toki koko
koulutus voisi olla koko päivän mittainen, kun muissakin aiheissa varmasti riittäisi enemmänkin
sisältöä läpikäytäväksi.
Lisää pienryhmäkeskusteluja
Mitä ja miten viet oppimaasi käytäntöön?
Keskustelu työturvallisuudesta avoimemmin työyhteisössä. Varautuminen ennalta
väkivaltatilateisiin.
Mietin oman työn turvallisuutta ja raportointi kynnyksen madaltamista
Kiinnitän huomiota työturvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin ja pidän huolta kollegoista.
Kouluttajalääkärini kanssa aion keskustella, että kouluttautumisen tulee resurssiongelmista
riippumatta jatkua.
Teen esimiestyötä, esityksessä oli käytännön ohjenuoria miten edetä väkivaltatilanteen satuttua ja
näin on työkaluja tulevaan.
Omaa työturvallisuutta ei jostain syystä ole juuri tullut mietittyä. Lääkärin todella ajatellaan olevan
välillä jonkinlainen kone ja teflonia. Mutta esimerkiksi väkivaltaisen tai uhkaavan tilanteen
kokeminen voi olla hyvin traumaattista. Pyrin itse muistamaan työturvallisuuden ajattelemisen
päivittäisissä töissä ja lisäksi huomioimaan muiden hankalat kokemukset, olemaan tarvittaessa
tukena.
Aion kiinnittää huomiota uhkatilanteisiin enemmän, mikäli sanallista uhkailua, teen ilmoituksen.
Osaan nyt myös tarvittaessa " vaatia" esimieheltä tiettyjä asioita työturvallisuuteen ja asioiden
hoitamiseen liittyen. En lakaise kokemuksiani maton alle.
Ohjaan myös kollegoita vastaavaan toimintaan. Koronaesitys selkeytti tartuttavuutta ja
tarttumista erittäin hyvin. antoi tarkentavaa käsitystä omaan työhön ja suojainten käyttöön.
Jatkossa kiinnitän entistä enemmän huomiota työturvallisuuteen ja mietin esim. Huoneiden
järjestelyä työturvallisuuden kannalta. Koulutuksen jälkeen salasin omia henkilökohtaisia tietojani.
Työpaikalleni vien tiedot suositelluista toimintatavoista väkivaltatilanteiden jälkeen.
VOisin esimiehelleni mainita työturvallisuusasioista.
Osaan suhtautui mahdolliseen omaan väkivaltatilanteeseeni objektiivisemmin toivottavasti ja
kollegan kohtaamaan väkivaltaan tai sen uhkaan paremmin kuin aiemmin. Toivottavasti näitä
oppeja ei kuitenkaan koskaan tarvitse soveltaa käytäntöön
Työturvallisuuden laajempi käsitys, kun pelkkä fyysisen vaurio.
Aloitan muutaman kuukauden päästä työterveyden reunapalvelut, jossa tulen arvioimaan
lääkäreiden ja muiden terveydenhuoltoalan työntekijöiden työturvallisuutta. Aihe sopii
sellaisenaan sovellettavaksi.
Uhka-/väkivaltatilanteista selviytymisessä työpsykologin käyttö hyvä pitää mielessä.
Vien työturvallisuusaspektia mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoitoon mt-neuvolassamme.
Ainakin työturvallisuusasioita muistuttelen työyhteisössä omalle ja hoitajaesimiehelle, meillä ei
niitä koko organisaatiossa ole kertaakaan käyty läpi, vaikka olen ollut useammassa työpisteessä
töissä. Toisessa organisaatiossa kolmen päivän kuluttua oltiin kauhuissaan, kun minulle ei ollut
vielä kerrottu hälyistä ja muista käytännön varotoimista turvallisuusasioissa ja sain hyvän
perehdytyksen tuolloin kolmantena päivänä. Mukaan lukien alkusammutusvälineet ja
hätäpoistumistiet.

Hyvä muistutus työturvallisuuden tärkeydestä. Työpaikalla voisi ajoittain käydä läpi työyhteisön
kanssa työturvallisuusasioita.
Luultavasti pidän aiheista jonkinlaisen tiivistelmän töissä ns. koulutuspalautteen muodossa.
Toivottavasti ei tarvitse.
Tarkistan työturvallisuusasiat. Myös uutta koronasta yms.
väkivallasta kannattaa puhua avoimesti, yhdessä ollaan vahvempia ja voidaan tukea toisia monella
tavalla
Työturvallisuusasioiden huomiointi ja muistaminen arjessa
erityisesti väkivalta-aiheisessa luennossa oli paljon mitä voi viedä käytännöntyöhön, erityisesti
työkaverin tukeminen ja toki myös miten toimia, jos väkivaltatilanne sattuu omalle kohdalle
Tarkistan työpaikan turvallisuusohjeet.
Haiproiden tekemisen matalammalla kynnyksellä
Väkivaltatilanteiden ennakointi, esim hoitajapari tietoinen riskipotilaasta, varmistelee selustaa.
Aina rikosilmoitus uhkailuista ja väkivallasta. Tapauksen käsittely työpaikalla.
Muuta palautetta?
Äänet välillä lakkasi toimimasta.
Etäkoulutukset toimivat pääosin erinomaisen hyvin
Kiitos, mielenkiintoiset aiheet.
ei muuta
Tällainen aihe voi tuntua myös ahdistavalta yksin koneen ääressä kuunnella, luottamuksen ja turvallisuuden
ilmapiiriä olisi hyvä korostaa enemmän ja kannustaa keskusteluun osallistumaan.
Hyvin järjestetty etäkurssi
Hyvä koulutus ja innostavat luennoitsijat.
Hyvät järjestelyt.
Kiitos
Kivasti koottu esitys ja hyvät luennoitsijat. Järjestäjille kiitos olitte "tilanteen tasalla".
Erittäin tärkeä aihe.
Somen ja digi-maailman vaikutus työturvallisuuteen teemoina?
Zoom oli ihan kätevä alusta jolla seurata koulutusta.
Hyvä koulutus!
Järjestäjien vastine
Kokonaisuuteen ja teemaan oltiin hyvin tyytyväisiä, eivätkä alkuvaiheen tekniset ongelmat juuri
tuntuneet haittaavan, ne korjaantuivatkin ”lennosta”.
Koulutuksella tuntui olevan tavallista enemmän vaikutusta eli oma työturvallisuus tuntui aiheena
puhuttelevan ja moni osallistuja aikoi palautteensa mukaan ottaa siitä työkaluja omiin
käytäntöihinsä sekä selvittävänsä oman työpaikkansa työturvallisuuskäytäntöjä.
Pienryhmäkeskustelut koettiin toimiviksi ja tärkeiksi, ja niitä toivottiin lisääkin jatkossa.
Yksittäisessä palautteessa toivottiin keskustelun aloittajaksi joka pienryhmään moderaattoria.
Henkilökuntaa tähän ei riitä, mutta asia on järjestettävissä esimerkiksi siten, että ryhmiin
jakautumisen yhteydessä sovitaan vaikkapa ryhmän ensimmäisenä nimenä olevan henkilön
aloittavan keskustelun.

