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Kurssille ilmoittautui 8 osallistujaa, jotka kaikki jatkoivat kurssin loppuun asti ja suorittivat sen myös
loppuun asti. Palautteen antoi 7 henkilöä. 4 palautteen antaneista käytti kurssiin yli 10-20 tuntia ja 4 yli 20
tuntia. Kukaan erikoistuja ei käynyt tehtäviä läpi kouluttajalääkärin kanssa.

Kysymys 1: Kurssista oli minulle hyötyä (asteikolla 1-5, täysin erimieltä-täysin samaa mieltä)
Kaikki yhteensä: 3 x 5 p. + 4 x 4 p. = ka. 4.4 p.

Kysymys 2: Kurssin toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin (1 =Täysin eri mieltä, 5 =Täysin
samaa mieltä)
4 x 4 p. + 3 x 5 p. = ka. 4.4 p.

Kysymys 3: Tutorointia oli riittävästi saatavilla. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)
2 x 5 p. + 4 x 4 p. + 1 x 3 p. = ka. 4.1 p.

Kysymys 4: Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin
Suoria lainauksia:
- ”Epidemiologian peruskäsitteiden selventäminen ja useampaan kertaan kertaaminen auttoi
kokonaisuuksien hahmottamista. Tutkimusartikkelien tulkinta toi käytännönläheisyyttä
opiskeluun.”
- ”Selkeät ohjeet, hyvä opetusmateriaali ja deadlinet tukivat kurssin mukana pysymistä ja
oppimista.”
- ”Hyvä verkkomateriaali ja paljon oheismateriaalia”
- Selkeät oppimateriaalit ja elävän elämän esimerkit.
- Kurssi oli aktivoiva, kun oli tehtäviä, joiden suorittaminen vaatii ponnisteluita.
- vuoropuhelu tehtävien välillä
Yhteenveto suorista lainauksista: Verkkomateriaali koettiin toimivaksi, oleellinen tieto oli koottu ja
ryhmitelty hyvin. Vaikka artikkelit koettiin osin raskaiksi samoin kuin tentti, tehtävät olivat opettavaisia.

Kysymys 5: Näin kehittäisin kurssia
Suoria lainauksia:
- ”BMJ:n artikkelisarjan tilalla kurssia tukevana tiedonlähteenä voisi helpommin lähestyttävä
vaihtoehto olla esim. Duodecimin Epidemiologia ja biostatistiikka”
- ”Ehkä olen keskivertoa yksinkertaisempi :), mutta ainakin minun osaltani tämä kurssi on
ollut aiempiin verraten ehdottomasti vaativin ja eniten töitä erikoistumistuntien eteen

vaativa. Ainakin minä tein töitä reippaasti enemmän kuin mitä muissa 15 tuntiin
oikeutettavissa kursseissa on vaadittu.”
- ”Useampia tapausesimerkkejä konkretisoimaan asioita.”
- ”Joihinkin esimerkkeihin toivoin itse tarkennusta mistä numeroarvot tulevat. Tai miksi
näihin arvoihin perustuu tutkimuksen tulos. Ehkä osaksi saattoi tulla liikaa sisäistettävää ja
siksi muutaman kerran ei asia mennyt ihan selkänä perille.”
- ohje heti alkuun: perehtykää kirjallisuuteen
Yhteenveto suorista lainauksista: yhteisiin keskusteluihin kaivattiin lisää vinkkejä mistä keskustella,
tapausesimerkkejä vielä lisää, moni teki paljon enemmän töitä kuin 15 erikoistumispisteen verran.

Kysymys 6: Miten viet oppimaasi käytäntöön?
Suorat lainaukset:
-

-

Alan kirjallisuutta ja tutkimuksia tulkitessa hyödynnän kurssilla opittuja tietoja
Uskon, että jatkossa luen tieteellisiä artikkeleita kriittisemmin. Peruskäsitteet ovat hyvin hallussa.
Pieni kipinä tutkimuksen tekoonkin syttyi!
Pystyn arvioimaan tutkimuksia ja niiden tuloksia paremmin.
Pyrin pitämään tiedon aktiivisesti mielessä kertaamalla kurssin sisältöä. Toiveissa olisi pystyä
jatkossa paremmin arvioimaan artikkeleita ja uskaltaa tähän maailmaan. Käytännön osalta pyrin
alkuun havainnoimaan epidemiologiaan liittyviä asioita.
Tämä on sellaista hiljaista tietoa, joka lisää ymmärrystä.
matemaattisia yhtälöitä värkkään

Yksi palautteen antajista toivoi, ettei palauteyhteenvedossa saa käyttää suoria lainauksia sanallisesta
palautteesta. Nämä kommentit on poistettu suorien lainausten yhteenvedosta, mutta sisällytetty
yhteenvetoon.

Lämmin kiitos kaikille kurssille osallistujille sekä palautteen antaneille ja hyvää
joulua sekä uutta vuotta 2021!
Riitta Luoto

