PALAUTE TYÖTERVEYSHUOLLON LAKIPAKKI 1 -KURSSISTA 3.9.-16.12.2018
Osallistujia oli yhteensä 18 henkilöä, joista oli Helsingistä 7 henkilöä, Tampereelta 5 henkilöä, Oulusta 3, ja Turusta 3
henkilöä. Palautteen antoi 12 henkilöä eli 67% kurssin suorittaneista. Seitsemän vastanneista käytti kurssin
suorittamiseen yli 20h, viisi vastanneista käytti 10-20h. Seitsemän kurssilaista kävi aiheita tai tehtäviä läpi
kouluttajalääkärin kanssa.

Kysymys 1: Koulutuksesta oli minulle hyötyä (asteikolla 1-5, täysin erimieltä-täysin samaa mieltä)
- kaikki yhteensä: 11 x 5p + 1x4p =59p, keskiarvo 4.9 p.
Kysymys 2: Koulutuksen toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin (1 =Täysin eri mieltä, 5 =Täysin samaa
mieltä)

- kaikki yhteensä: 10 x 5p + 2 x 4p =58p, keskiarvo 4.8 p.
Kysymys 3: Tuutorointia oli riittävästi saatavilla. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)

- kaikki yhteensä: 8 x 5p + 3 x 4p + 1x 3p =55p, keskiarvo 4.6 p.
Kysymys 4: Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin
-

-

Opettaja, muiden tapaukset, linkkivinkit.
Kaikki
Monivalintatehtävät sopivat kurssille erinomaisesti. Niillä sai hyvin konkreettisesti testattua osaamistaan ja
oppimaansa
Tutor oli todella innostava ja sai pohtimaan asioita useammalta kantilta. Hän myös selvitti asioita tarkemmin
eri tahoilta, jos oli tarve. Iso kiitos siitä.
Olin erittäin tyytyväinen, että suhteellisen rajatut kokonaisuudet eivät vieneet merkittävästi aikaa ja näin
ollen ainakin minua innosti opiskelemaan
Erittäin hyviä keskusteluja ja pohdintoja. Kurssin vetäjä tuki hyvin ja johdatteli hyvin kysymyksillään. Hyvät ja
kattavat linkit eri alueisiin.
Hyvin ja tarpeeksi lyhyesti kootut tietoiskut asioista. Oli hyvä mahdollisuus kysyä epäselvissä tilanteissa. Tosin
edelleenkin monet kysytyt asiat keskustelupalstoilla jäivät epäselviksi, mikä on kummallista, kun niitä
näköjään jatkuvasti jokainen kohdallaan miettii. Mm. sopivuuslausuntoihin liittyen jne ei tunnu olevan
kenelläkään selviä vastauksia, joiden mukaan toimia työssään.
Sujuva ohjaajan toiminta, innostavuus
Suuri ja tarpeellinen tietopaketti, keskustelu piti mielenkiintoa yllä, kosketus käytännön tilanteisiin säilyi.
Hyvä kun kukin moduuli oli sopivan kokoinen eikä liikaa luettavaa kerrallaan. Kiva kun kaikki tarvittavat linkit
kerätty yhteen ja tarkistettu että ne toimivat.
Jako osiin riittävän pitkällä aikavälillä. Pohdintatehtävät olivat hyviä, joskin monivalintatehtävien kysymyksien
asettelu oli välillä epäselvää (lakitekstissä sanamuodot ja lauserakenteet ovat tarkkoja ja synonyymin
käyttökin voi olla harhaanjohtavaa..) Vilkas keskustelu oli parasta antia kurssissa, koska käytännön esimerkit
ja niiden aiempi pohdinta ovat hyvä lähtökohta ymmärtää lakitekstien soveltamista.

Kysymys 5: Näin kehittäisin kurssia
-

Nyt ei tule mitään (kehitettävää) mieleen. Aika työläs oli.
Kurssin suorittaminen vei paljon aikaa. Voisiko sen jakaa vielä pienempii osioihin, jotta saataisiin
tasapuolisuutta opintopisteiden jakoon? Tai vastaavasti tästä enemmän opintopisteitä.
En osaa sanoa
Valikoituja työtuomioistuimen tapauksia olisi mukava olla enemmän esillä: ne kuitenkin lopulta asettavat
rajat käytännön työssä kohdattavissa ristiriitatilanteissa.
Linkkejä enemmän mahdollisesti oleviin webinaareihin tai esityksiin mitä pidetty esim pe aamuisin TTL:lla.
Joku koonti linkkivinkeistä, kun nyt ovat kaikkien keskusteluiden seassa.

Kysymys 6: Miten viet oppimaasi käytäntöön?
-

-

Osaan etsiä tietoa paremmin lakiasioista ja sain hyviä kokemuksia erilaisista tapauksista.
Joka päiväiseen työhön on kriittistä ymmärtää lainsäädäntö jonka pohjilta toimitaan, siksi halusinkin kurssin
käydä mahd. pian tth-työt aloitettuani. Kurssi tuo varmuutta näihin asioihin sekä helpottaa suuresti
päivittäisiä tulkintojen epäselvyyksiä tth:n roolista ja oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa asiakkaaseen
eli yritykseen ja potilaisiin.
Toivottavasti osaa nyt paremmin tunnistaa eroja esim. tarkastuksissa.
Kiinnitän huomiota ja tiedän mistä tarvittaessa kysyn apua
Olen jo vienytkin. Mm. työhöntulotarkastuksiin liittyvistä arvioista olen keskustellut tosuneuvotteluissa.
Päihdeongelmien hoitoon on tullut myös paljon lakipohjaa.
Lakiasiat voi viedä lähes kaikilta osin käytäntöön, tuo varmuutta omaan toimintaan ja tiedostaa tilanteita
milloin on syytä kysyä esim. lakimiehen apua
Oli hyvä oppia pohtimaan tätä lakipuolta joka siellä taustalla vaikuttaa koko ajan. Tärkeä asia kun lääkiksessä
ei oppinut tämäntyyppiseen ajattelutapaan eikä se muilla erikoisaloilla ole niin olennaista.
Joka päivä. Tarjotut tietolähteet pidän mielessä ja tarkistan asioita tarpeen mukaan.
Koko ajan tullut hyvää infoa ja käytännön opetusta miten lakiasioita tulee huomioida omassa työssä. Koko
kurssin sisältö liittyy vahvasti jokapäiväiseen työhöni.

Yhteenveto: Tämän syksyn (2018) palautteiden perusteella kyseessä on kohtalaisen paljon informaatiota sisältävä,
jonkun verran työläs, mutta paljon tarpeellista asiaa sisältävä kurssi. Muutamia kehitysehdotuksia tuli esille esim. osa
kurssilaisista olisi kaivannut vielä enemmän tietoa erilaisista kurssia sivuavista aiheista mm. työterveyslaitoksen
videoannista tai työtuomioistuimen tapauksista, toisaalta myös pohdittiin ratkaisuja kurssin kuormituksen
pienentämäiseksi. Linkkilistaa kurssin kaikista linkeistä myös kaivattiin. Kurssi on avoinna sen suorittaneille kahden
vuoden ajan, jonka aikana kurssilla olleisiin keskusteluihin on mahdollisuus käydä uudelleen tutustumassa. Kurssin
toteutuksen todettiin sopivan aiheeseen hyvin. Kaikkinensa palautteet olivat hyvin positiivisia, kokonaiskeskiarvon
ollessa 4.8p/5p. Kurssi tuntui vastaavan kysyntään ja kurssin suorittaneista useat ovat hyödyntämässä tai jo
hyödyntäneet oppimaansa työssään.

Kiitos kaikille osallistujille sekä palautteen antaneille ja aurinkoista kesää!

