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Verkkokurssin taustaa ja sisältökuvaus
Keväällä 2018 toteutettiin moderoituna verkkokurssina TTHVYOssa koulutus aiheena on
tietokantojen ja verkkopalvelujen tehokas hyödyntäminen työterveyshuollossa. Tämän aihepiirin
koulutusta on myös aiemmin toteutettu TTHVYOssa mutta tuolloisen kurssin ylläpito ja
kehittäminen päättyi joten sisällön vanhentumisen myötä se poistettiin käytöstä jo useita vuosia
sitten.
Koulutuksen tavoitteeksi asetettiin osallistujien tietojen ja taitojen lisääminen
työterveyshuollossa tarvittavien tietokantojen ja verkkopalveluiden tietosisällöstä. Samalla oli
tavoitteena kehittää osallistujien yleisiä tiedonhakutaitoja. Kurssin käytettävyys ja
havainnollisuus pyrittiin optimoimaan tuottamalla kurssimateriaali lyhyinä videoluentoina.
Lisäksi harjoitustehtävistä valtaosassa oli tarjolla suoritepalautteeseen liittyvä mallivastaus videon
muodossa. Toisin kuin TTHVYO:n itseopiskelukurssit tämä koulutus toteutettiin
aikataulutettuna aktiivikurssina, jonka aikana kouluttaja (KR) lähetti kurssilaisille virikkeitä, antoi
tukea ja neuvontaa. Kurssin suoritusaika oli 12.2.2018 -15.4.2018 ja laajuus 10h (kuva 1).

Kuva 1. Sähköpostivirikkeiden ja muistutusten ajoittuminen sekä verkkokurssin suoritusten kertyminen

Toteutus
Verkkokurssilla osallistujat perehtyivät eri tietokantojen rakenteeseen ja käyttöperiaatteisiin
sekä myös tietokantojen eroavaisuuksiin ja päällekkäisyyksiin. Multimedian muodossa
toteutettujen lyhytluentojen painopiste oli tiedollisessa sisällössä, johon liittyivät eri
käyttötekniikoiden demonstraatiot. Kurssin aikana osallistujilla oli pääsy Terveysportin kaikkiin
tietokantoihin, joten opiskelu mm. kotoa käsin mahdollistui ilman rajoituksia. Kurssin aineistot
opiskeltuaan kukin osallistuja ilmoittautui kouluttajalle, joka tarkasti suorituksen ja lähetti
suoritustodistuksen s-postilla. Kurssin suorittamiskriteerinä oli kaikkien kurssimateriaalien
opiskelu ja harjoitustehtävien suorittaminen.
Kurssin sisältö on liitteessä 1. Sen toteutuminen sujui hyvin eikä käytännön pulmia ilmennyt.
Kurssille ilmoittautui alunperin 33 henkilöä, kurssialueelta poistui sen kestäessä joitakin
osallistujia, lopullinen kurssilaisten lukumäärä oli 27 henkilöä. Näistä erikoistuvia oli 20,
kouluttajia 6 ja muita 1 kpl. Määräaikaan 15.4.2018 mennessä kurssin oli kokonaisuudessaan
suorittanut 19 henkilöä. Kurssille osallistuvista erikoistuvista lääkäreistä kurssin suoritti 15/20
eli 77% ja ilmoittautuneista kouluttajalääkäreistä suoritti 4/6 (67%) kurssin.
Ajankäyttö
Kurssin ajankäyttötieto Moodlen lokitiedosta saatiin kerättyä valtaosasta suorittajista (15/19),
keskiarvo on 365 min eli laskettuna 45min oppitunteina 8.1 tuntia (ajankäytön minimi oli 190
min ja maksimi 780 min). Osallistujat suorittivat verkkokurssia keskimäärin 8 kalenteripäivän
aikana, eli keskimääräinen ajankäyttö opiskelupäivää kohti oli 45 minuuttia.
Ajankäytön mittaus perustuu lokitietoon, jonka perusteella opiskeluun kuluneen ajan laskenta
keskeytyy jos oppija ei kurssialueella tee mitään 15 minuuttiin.

Kurssipalaute
Palaute kerätiin Moodlessa ja kurssin suorittaneista antoi palautetta 17/19 eli 89%.
Palauteosioina käytettiin TTHVYO:n vakiintunutta materiaalia. Lisäksi s-postilla tuli jonkin
verran palautetta suoraan kouluttajalle.
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’Tuutorointia oli riittävästi saatavilla’
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Vapaat tekstipalautteet
”Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin”
-Tehtävien vastaukset sai vastaamisen jälkeen tarkistaa videolta.
-Selkeät ohjevideot
-Pakollinen toisto
-Harjoitustehtävät olivat mielenkiintoisia ja oppimaan haastavia.
-Lyhyet videot ovat oivallinen tapa tämänlaiseen kurssiin. tulee selväksi lyhyelläkin vinkillä ja
pääsee itse kokeilemaan asioita käytännössä.
-Harjoitustehtävät olivat hyödyllisiä ja tosi kiva nähdä mallivastaukset videoina. Videot
kaikenkaikkiaan tosi hyvin toteutettuja ja paljon helpompia seurata kuin power pointit. Hyvä
myös että videot riittävän lyhyitä että ei keskittyminen herpaannu.
-Riittävän lyhyet informatiiviset videklipit, jotka saattoi tarvittaessa katsoa useammankin kerran.
Yhteiset kurssitunnukset, joilla pääsi kotikoneeltakin kätevästi Terveysporttin - toimi h yvin !
Kouluttaja oli työterveyshuollon toimintaa ajatellen hyvin koostanut käytännön arjessa
hyödynnettäviä tietoja, linkkejä ja niiden käytön osaamista.
-Teknisesti toimi riittävän hyvin.
-Opastavat videot, sopivan pieniin osiin paloitellut tehtävät.
-Tehtävät, videoluennot ja tentin tehtävien ratkaisut videolla
-Sopivan kokoiset osa-alueet, helppo tehdä, hyvä ohjeistus.
-Opetusvideot olivat erinomaisia, selkeitä
-Tehtävien vastaukset sai vastaamisen jälkeen tarkistaa videolta

”Näin kehittäisin kurssia”
-Lisää tehtäviä
-Tekniseen toimintaan sisään pääseminen ja sen sujumaan saaminen vei aikaa ja energiaa aluksi.
Oletus opiskelijan teknisistä valmiuksista oli korkea.
-Harjoitustehtäviä voisi olla hieman enemmänkin.
-Kurssiin voisi lisätä kurssilaisten omia työssä eteen tulleita kysymyksiä/ tiedonhakua ja
minkälaisia ratkaisuja tai tuloksia niissä on tehnyt.

-Tein hakuja aivan eri sanoilla kuin vastausvideolla oli käytetty, tästä johtuen sain vääriä
vastauksia. Työpaikkakiusaamiselle tai häirinnälle on monta synonyymia englannin kielessä.
-Tämä pico lauseke tutkimusten hakua varten jäi jkv vielä auki, ehkä palaan tuohon
videoluentoon vielä. harjoitusta vaatine vielä.
-Kurssi oli kokonaisuutena hyvä, 1 osio oli vähän sekava ja tuntui heti alkuun hiukan liian
teoreettiselta ja tuli tunne, että palveleekohan kurssi käytännön lääkäriä mutta tth ja
yhteistyötaho-osiot tuntuivat jo käytännönläheisemmiltä.
-Enemmän harjoitustehtäviä saisi olla niin oppi jäisi vielä ehkä paremmin mieleen,
opetusmateriaalia saisi olla käytettävissä kurssin jälkeenkin jos jokin asiaa ehtii unohtua ennen
kuin käytännössä taitoa tarvitsee

”Miten viet oppimaasi käytäntöön?”
-Tiedän nyt paremmin, miten löydän tietoa.
-Otan kurssilla esiteltyjä tietokantoja aiempaa aktiivisemmin käyttöön.
-Heti kokeilen tiedonhakua lehtijuttua varten
-Hiukan huonosti, koska työpaikalla ei ole mahdollisuutta käyttää Medlinea tai PubMedia
saatikka Cochranea. Terveysportilla mennään.
-Todennäköisesti käytän Terveysporttia ja Googlea kattavammin.
-Kaikella tavalla, suunnittelen jatkossa tietojen hakua tarkemmin ja osaan paremmin rakentaa
hakuja.
-Mesh asiasanajutut tuntuivat liian monimutkaisilta eivätkä ajankohtaisesti kovin tarpeellisilta
tavallisessa työssäni joten niitä todennäköisesti en hyödynnä. Muuten tuli paljon hyviä vinkkejä
eri tietokantoihin ja olen vinkannut monista jutuista jo työkavereilleni.
-Olen jo vienyt useammankin kerran
-Yritän pitää mielessä tiedonhakukanavat ja käyttää niitä tarvittaessa.
-Vien käytäntöön
-Yritän ylläpitää oppimaani käytännön työssä ja monipuolistaa tekemiäni hakuja.
-Opin kurssilla uudelleen miten tiedonhakua voisi parantaa ja tätä osaamistahan käytännön työssä
tarvitsee paljon
-Tiedän nyt paremmin, miten löydän tietoa.

Vapaata palautetta s-postilla suoraan kouluttajalle
[vastauksia kouluttajan lähettämään kurssin suoritekuittauksen viestiin]

-Hei. Kahlasin tiedonhakukurssin läpi. Oli vaikea, mutta tosi hyödyllinen.
-Erinomainen kurssi kaikin puolin, suorastaan imaisi mukaansa!
-Oli selkeät ja hyvät ohjevideot ja harjoitteet.
-Hyödyllinen ja käytännönläheinen kurssi. Tätä voi suositella kollegoille. Kiitos.
-Kiitos erinomaisesta kurssista! On ollut hienoa, että Terveysporttiin on ollut kurssin ajan sellaiset
tunnukset, joilla on päässyt jopa kaikkiin Terveysportin sisältöihin. Nyt täytyy yrittää
säännöllisesti hyödyntää opittua. Onneksi suoritettu kurssi jää videoklippeineen talteen!
-Sain monta hyvää vinkkiä arkityöhön! Kuinka kauan kurssin jälkeen videoita on mahdollista
päästä vielä katsomaan? Minusta pub medin käytössä kaikkein vaikeinta oli englanninkielisten
hakusanojen keksiminen!
-Kiitos kurssista, oli mielenkiintoista ja hyödyllistä, paljon uusia asioita minulle. Toivottavasti
nuo opetusvideot ovat vielä käytössä pitempään (2 vuoden ajan, kuten muutkin Tthvyo:n Moodlekurssit?). Ajanpuutteen vuoksi en ole välttämättä ehtinyt kaikkia asioita niin hyvin sisäistää, joten
olisi kiva jos jatkossa voisi vielä tarkistaa myöhemminkin noista videoista.
-Kurssin opit on jo olleet ahkerassa käytössä, eli ehdottomasti on ollut hyötyä
-Tiedonhakutaitoja olisi ehdottomasti hyvä ja tarpeen opetella ja sitten pitää yllä myös eli
suosittaisin tätä kyllä Mehiläisen työterveyslääkäreille lämpimästi!

Liite 1 Kurssimateriaali

