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Osallistujien palaute
Palaute saatiin kaikilta kuudelta osallistujalta.
1. Koulutuksesta oli minulle hyötyä
- Asteikolla 1-5, täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä
- Keskiarvo 4,5 ja vaihteluväli 4-5
2. Koulutuksen toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin
- Asteikolla 1-5, täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä
- Keskiarvo 4,5 ja vaihteluväli 4-5
3. Mitkä asiat edistivät oppimistasi tai toimivat koulutuksessa hyvin?
- Erikoistumissuunnitelman teon seikkaperäinen läpikäynti, samoin
lokikirjan kohtien selaus
- Koulutusputken visuaalinen havainnollistaminen oikein hyvä, keskustelut
myös oikein avaavia
- Selkeä esitys
- Lokikirjan läpikäynti, erikoistumispolun läpikäynti, moodle ympäristön
läpikäynti
- Kouluttajien puheenvuorot/luennot, etenkin uusien käytäntöjen
läpikäynti, keskustelut
- Etukäteen tullut info ja että oli jo hiemabn perehtynyt päivän aiheisiin.
Selkeät, hyvät esitykset.
4. Miten kehittäisit koulutusta?
- Yhtään parannusehdotusta ei tullut, kaksi kommenttia tuli
o Hyvä paketti, lokikirja jo entuudestaan tuttua
o Tämä on hyvä näin, en keksi kehittämistä
5. Mitä ja miten viet oppimaasi käytäntöön?
- Opittu muutetaan käytännön toiminnaksi
- Täytyy tehda HOPS ja alkaa täyttämään taas uutta lokikirjaa
- Täytän lokikirjaa viikoittain, työssä pyrin panostamaan terveysongelmien
ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumiseen sekä työterveyden
tukemiseen, käytän moodle-ympäristöä säännöllisesti koulutuksen tukena

- Opitut asiat liittyvät käytännönläheisesti erisoistumisen ja
erikoislääkärikouluttajan työhön eli kyllä oppia käytän ihan
jokapäiväisessä/viikkoisessa työssäni hyväksi
- Selkeytti erikoistumisen suunnittelua. Lokikirja aktiiviseen käyttöön ☺.
6. Muuta palautetta?
- Viisi ei vastannut
- Olisi ollut hyvä, että erikoistujia olisi ollut enemmän paikalla, heidän
mieliteiden kuuleminen on tärkeää kouluttajalääkärille (toki tähän on
vaikea järjestäjän vaikuttaa, jos aloittavia erikoistujia ei ole paljoa). Oli hyvä
nähdä ja kuulla uusi professori livenä ☺.

7. Palauteyhteenvedossa saa käyttää suoria lainauksia sanallisesta
palautteestani.
- Kyllä x 6
Järjestäjien arvio
Palaute oli varsin kiittävää eikä kehittämisehdotuksia tullut yhtään. Kiitosta
saivat erityisesti konkreettiset esitykset erikoistumiskoulutuksen kulkuun ja
sisältöön liittyen sekä käydyt keskustelut.
Koulutus nykymuodossaan on varsin onnistuneen oloinen, hienosäätöä toki
kannattaa ja voi aina tehdä.

