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PALAUTE Työterveyslääkärin lakipakki1 | 31.8.-11.12.2020 KURSSISTA
Kurssille ilmoittautui 15 osallistujaa, joista kaikki aloittivat kurssin. Kurssin loppuun suoritti 11
osallistujaa. Palautteen antoi 10 henkilöä. 5 palautteen antaneista käytti kurssiin yli 10-20 tuntia ja
5 yli 20 tuntia. Neljä erikoistujaa kävi tehtäviä läpi kouluttajalääkärin kanssa.
Kysymys 1: Kurssista oli minulle hyötyä (asteikolla 1-5, täysin erimieltä-täysin samaa mieltä)
Kaikki yhteensä: 10 x 5 p. = ka. 5 p.
Kysymys 2: Kurssin toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin (1 =Täysin eri mieltä, 5 =Täysin
samaa mieltä)
Kaikki yhteensä: 10 x 5 p. = ka. 5 p.
Kysymys 3: Tutorointia oli riittävästi saatavilla. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)
Kaikki yhteensä: 10 x 5 p. = ka. 5 p.
Kysymys 4: Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin. Suorat lainaukset:
-

-

-

-

Kiitos paljon kurssin tuutorille! Kurssi oli erittäin onnistunut ja opettavainen.
Tämä on yksi parhaista koskaan käymistäni kursseista. Sen lisäksi, että tässä käsitellyt laki
ja asetukset ovat oleellisia työn kannalta, ne on osattu yhdistää käytäntöön niin, että laki
on muuttunut ymmärrettäväksi. Keskustelu on ollut hyvää ja tuonut esiin tärkeitä kohtia.
Myös monivalintatentit ovat auttaneet oppimista. Erityiskiitos aktiiviselle tutorille, joka on
keskustelussa hyvin selkeyttänyt epäselviksi jääneitä kohtia!
Hyvät verkkokeskustelut, opettajn hyvät kommentit
Erinomainen oppimateriaali, hyvin jaotellut osiot, monivalintatentit sekä keskustelut
tukivat oppimista, deadlinet puskivat hyvin pysymään kurssissa kiinni.
Aktiivinen keskustelu ja kommentointi tuutorilta.
Paljon hyvää keskustelua.
Vasta aloittanut erikoistumista ja alkuvaiheessa oli aika hyödyllistä saada käsitystä
työterveyshuollon lainsäädännöstä ja kollegoiden näkemyksistä erilaisissa tilanteissa. Olen
lukenut aktiivisesti kollegoiden ja opettajien palautteita/vastauksia, jotka auttoivat minua
ymmärtämään paljon erilaisia tilanteita työterveyshuollossa. Osa asiat olivat aika tuoreita
minulle tässä vaiheessa, mutta oli kiva seurata muiden mielipiteitä asioista.
Loistava opettaja. Jaksoi loistavasti vastata kysymyksiin ja tiesi kaiken. :)
Kurssi oli todella selkeästi toteutettu ja keskustelu oli todella antoisaa ja opettavaista.
Kurssi avasi todella hyvin koko työterveyshuollon perustoimintoja. Kurssin opettaja/tuutori
oli todella motivoiva ja huolehti järkevästä aikataulutuksesta oppimisen kannalta.
Tosi hyvä tutorointi, siitä oli hyötyä ja loi kivan ilmapiirin keskustelupalstalle.

Yhteenveto: Kurssia pidettiin hyödyllisenä, omaan työhön helposti sovellettavana. Oppimista tuki
hyvä materiaali, hyvä toteutus, keskustelut ja kliininen opettaja.
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Kysymys 5: Näin kehittäisin kurssia. Suorat lainaukset:
- Tosi hyvä kurssi, ei kehitettävää!
- Tällä hetkellä en keksi parannusehdotuksia!
- Osio valvonnasta oli käytännön kannalta turha, mutta sekin asia täytyy tietää.
- Ei tule kehittämiskohtia juurikaan mieleen.
- Kurssi oli hyvin suunniteltu ja kliininen opettaja on ohjannut todella hyvin kurssilla
erilaisissa tapauksissa/tehtävissä.
- En muuttaisi mitään.
- Kurssi oli niin hyvin toteutettu, etten keksi parannettavaa!
Yhteenveto: Kaikki vastanneet olivat kurssiin tyytyväisiä tällaisenaan, eikä muutosehdotuksia
tullut.
Kysymys 6: Miten viet oppimaasi käytäntöön? Suorat lainaukset:
- Jokapäiväisessä työssä muistan asioita kurssilta ja toimin niiden mukaan
- Hankalaltahan nämä asiat paikoitellen jatkossa edelleenkin tuntuvat, mutta nyt löydän
varmaan nopeammin ne lait ja asetukset, joista voin oikeuksiani ja velvollisuuksiani
tarkastaa.
- Joka päivä on soveltamistilanteita.
- Sain hyviä käytännön vinkkejä.
- Kurssilla oli paljon uutta tietoa minulle, joka auttaa kyllä käytännön työssä.
- Laajalla rintamalla sekä omassa työterveyslääkärin työssä mutta myös oman työpaikan
käytäntöjen kehittämisissä.
- Kurssi on selkeyttänyt ajatuksiani työterveyshuollon erikoisalasta ja käytännöistä
kokonaisuudessa todella paljon, uskon että kurssista on todella paljon hyötyä jatkoon.
Uudet terveystarkastuslausunnotkin tulivat tutuksi heti.
- Tämä kurssilta saatu tieto helpottaa omaa työtäni jatkossa, tuo selkeyttä eli yritän pitää
mielessä oppimani.
Yhteenveto: Kurssilta saatu tieto on sovellettavissa suoraan käytäntöön työterveyslääkärin työhön
ja helpottaa työtä. Kurssi selkeytti ajatuksia työterveyshuollon erikoisalasta ja käytännöistä.

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

