PALAUTE TYÖTERVEYSHUOLLON LAKIPAKKI 2 -KURSSISTA 5.2.- 31.5.2018
Osallistujia oli yhteensä 14 henkilöä, joista 5 henkilöä Tampereelta, 4 Helsingistä, 3 Oulusta, 1 Turusta ja 1 ItäSuomesta. Palautteen antoi 9 henkilöä eli 64% kurssin suorittaneista. Kolme vastanneista käytti kurssin suorittamiseen
yli 20h, 6 vastanneista käytti 10-20h. Kukaan kurssilaisista ei käynyt aiheita tai tehtäviä läpi kouluttajalääkärin kanssa.

Kysymys 1: Koulutuksesta oli minulle hyötyä (asteikolla 1-5, täysin erimieltä-täysin samaa mieltä)
- kaikki yhteensä: 9 x 5p =45p, keskiarvo 5 p.
Kysymys 2: Koulutuksen toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin (1 =Täysin eri mieltä, 5 =Täysin samaa
mieltä)

- kaikki yhteensä: 9 x 5p =45p, keskiarvo 5 p.
Kysymys 3: Tuutorointia oli riittävästi saatavilla. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)

- kaikki yhteensä: 7 x 5p + 2 x 4p =43p, keskiarvo 4.8 p.
Kysymys 4: Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin
-

-

Tehtävät ja keskustelut
Kurssin aikana oli "pakko" hakea tietoa laajemminkin ja se tietysti tukee oppimista
Kaikki
Aineistot olivat keskimäärin oikein hyviä. Se, että joutui tekemään tehtäviä ja miettimään asioita käytännössä
edesauttoi oppimista ja "pakotti" lukemaan. Erinomainen kurssi, jonka läpikäymistä suosittelen kaikille
erikoistuville! Näitä asioita on paljon työsempi ja kuivempi yrittää opiskella täysin omatoimisesti. Ja kurssin
sisältö on oleellista alamme ammattitaidon hallinnassa
Hyödyllisiä esimerkkejä, jotka avasivat asioita
Tehtävät olivat sopivasti aktivoivia ja liittyivät annettuun materiaaliin

Kysymys 5: Näin kehittäisin kurssia
-

Lisäisin itselleni lisää aikaa opiskeluun
Tentissä oli ehkä jonkin verran tulkinnanvaraisuutta
Erinomainen kurssi vaikkakin raskas koska vie paljon aikaa jos haluaa perusteellisesti asiat opiskella
Kurssi voisi olla pidempi; paljon asiaa lyhyessä ajassa

Kysymys 6: Miten viet oppimaasi käytäntöön?
-

Muistelen haastavissa työtilanteissa
Yritän muistaa käyttää kaikkea tätä työssäni
Hyödynnän tietoja käytännön työssäni. Kaikkea ei voi muistaa jälkikäteen, mutta kun asioihin on kerran
perehtynyt, on kertaaminen helppoa. Ja tietää mistä voi etsiä tietoa, jos/kun ei enää muista
Käytännön työhön auttanut alusta lähtien
Päivittäin käytän näitä tietoja ttl:n työssä
Olen jo kevään mittaan useampaan kertaan palannut kurssimateriaaliin tarkistamaan joitakin yksityiskohtia ja
jatkossa hyödynnän opittua varmasti monella tapaa mm. esimiesten/työnantajien ja työntekijöiden
ohjauksessa sekä tth:ien kysymyksiin vastatessani

Yhteenveto: Palautteiden perusteella kyseessä on kohtalaisen tiivistahtinen tai paljon tarpeellista asiaa sisältävä
kurssi. Kaikkinensa kurssi tuntui vastaavan kysyntään ja kurssin suorittaneista useat ovat hyödyntämässä tai jo
hyödyntäneet oppimaansa työssään.

Kiitos kaikille osallistujille sekä palautteen antaneille ja aurinkoista kesää!

