PALAUTE TYÖTERVEYSHUOLLON LAKIPAKKI 2 -KURSSISTA 4.2.-31.5.2019
Osallistujia oli yhteensä 13 henkilöä, joista oli Helsingistä 4 henkilöä, Tampereelta 3 henkilöä, Oulusta 3, ja Turusta 3
henkilöä. Palautteen antoi 13 henkilöä eli 100% kurssin suorittaneista. Kuusi vastanneista käytti kurssin suorittamiseen
yli 20h, kuusi vastanneista käytti 10-20h ja yksi alle 10h. Neljä kurssilaista kävi aiheita tai tehtäviä läpi
kouluttajalääkärin kanssa (osa osallistujista oli kouluttajalääkäreitä). Kaksi osallistujaa eivät toivoneet tekstimuotoisia
palautteita koostettavan palauteyhteenvetoon ja yksi ei ollut vastannut antaako luvan ja hänen suoria lainauksia ei
siksi sisällytetty koosteeseen.

Kysymys 1: Koulutuksesta oli minulle hyötyä (asteikolla 1-5, täysin erimieltä-täysin samaa mieltä)
- kaikki yhteensä: 9 x 5p + 4x4p =61p, keskiarvo 4.7 p.
Kysymys 2: Koulutuksen toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin (1 =Täysin eri mieltä, 5 =Täysin samaa
mieltä)

- kaikki yhteensä: 9 x 5p + 4 x 4p =61p, keskiarvo 4.7 p.
Kysymys 3: Tuutorointia oli riittävästi saatavilla. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)

- kaikki yhteensä: 8 x 5p + 5 x 4p + 1x 3p =60p, keskiarvo 4.6 p.
Kysymys 4: Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin
-

-

-

Keskustelut ovat erittäin antoisia ja toisten asioista oppii hyvin, asiat jäävät mieleen. Tutor toi erittäin hyviä
esimerkkejä ja linkkejä tärkeisiin asioihin.
Monivalintatehtävät auttoivat oppimisessa, kun tuli tutustuttua lakeihin ja materiaaleihin ja pohdittua
vastauksia. Kurssi-introt olivat hyviä, tarpeellista/olennainen tieto koottu hyvin yhteen. Muiden kokemuksista
ja ajatuksista lukeminen oli opettavaista.
Aiheen laaja-alainen ja erittäin monipuolinen käsittely mm. TOTTI-raporttien ja erilaisten tapausesimerkkien
kautta oli iloinen yllätys, pelkäsin etukäteen hiukan, että lakikurssi olisi kuivakkaa pänttäämistä. Kurssi auttoi
hyvin erikoislääkäritenttiin valmistautuvaakin, voin suositella myös lisäavuksi "preppaukseen". Aivan
erityinen kiitos Mertimon Teijalle ystävällisestä, kannustavasta ja läsnäolevasta tutoroinnista.
Kurssin tehtävät olivat sopivia: tuli testattua omaa oppimista mutta tehtävät eivät olleen liian työläitä ja
vieneet liikaa aikaa vaan jäi aikaa keskustelulle.
Monivalintatehtävät mielestäni hyödyllisiä osioiden lopuksi; niillä voi näppärästi testata osaamisensa heti
osion päätteeksi. Kurssin vetäjä oli erittäin aktiivinen kommentoinnissa ja toi hyvää lisätietoa asioihin.
Keskustelussa mahdollisuus kysymyksiin. Lyhyesti kootut hyvät tekstiosiot
Materiaalit olivat hyviä. Keskustelussa nousee hyviä tapausesimerkkejä esille ja voi itsekin kysyä asioista.
Tentissä on hyvä, että tulee oikeat vastaukset esille.
Monivalintatehtävät ovat oppimisen kannalta erinomaisia; niillä voi hyvin testata osaamistaan ja toisaalta
niistä saa välittömän palautteen jos on vastannut väärin.
Valmiiksi koottu tieto ja monivalintatentit
Kurssi eteni järkevissä kokonaisuuksissa ja sopivaa tahtia. Välillä meinasi tulla kiire tehtävien kanssa, mutta
pidemmästä välistä ei olisi ollut merkittävää hyötyä kuitenkaan, tämä oli hyvä :)

Kysymys 5: Näin kehittäisin kurssia
-

Hyvä malli tähän asiaan
Varsin hyvä kurssi jo näin, ei erityisempiä kehittämisideoita
Ehkä vähentäisin "pakollisen" keskustelun määrää ts. korvaisin sitä osittain muilla tehtävillä.
Joitain videoita voisi lisätä vielä tai linkkejä hyviin esityksiin jos on olemassa.
Keskustelufoorumissa vuorovaikutus ei aina toimi tarkoitetulla tavalla, mutta voi olla vaikea toteuttaa toisella
tavalla.
Ei erityisiä ehdotuksia, kurssi on toimiva kokonaisuus jo tällaisenaan.

Kysymys 6: Miten viet oppimaasi käytäntöön?
-

Kurssi tuo varmuutta työhön. Paljon asiaa ehtii kuitenkin unohtua, mutta kurssin myötä on mahdollisuus
myös oppia löytämään tietoa.
Kurssista oli paljon hyötyä. Opin paljon uutta ja tärkeää asioista joihin törmään päivittäin. Kaikkea lakiasioista
ei lääkärin tarvitse tietää, mutta mielestäni on mukavaa kun tietää asioista myös hieman laajemmin.
Tärkeitä teemoja ja tietoa jokapäiväiseen työhön
Caset on hyviä, niiden avulla muistaa opittuja asioita hyvin. Kurssin myötä palautui myös mieleen mistä
asioita voi käydä tarkistamassa.
Uskon, että lakitietoa voi soveltaa työterveyslääkärin työssä useissakin yhteyksissä.
Ammattitautien selvitysten ohjeet selkiytyivät.
Tunnistan mille pohjalle asiat perustuvat
Kurssilta saa todella hyvää oppia käytännön jokapäiväiseen työhön.
Lain tuntemus antaa erittäin tarpeellista "selustatukea" päivittäin työssä vastaantulevissa tilanteissa.
Arkityössä mm. TyTal on erittäin tarpeellinen tuntea korvattavien vammojen ja sairauksien osalta
yksityiskohtaisesti. Myös työnantajan velvoitteista on tarpeen kohteliaasti muistuttaa esim. tosuneuvotteluissa.

Yhteenveto: Tämän kevään (2019) palautteiden perusteella kyseessä on laaja-alainen ja monipuolinen kurssi.
Monivalintatehtävät, keskustelualueet, materiaalit ja tutor saivat useammassakin kommentissa kiitosta. Osa
vastanneista eivät löydä erityistä kehittämistä tästä kurssista ja pitävät sitä toimivana tällaisenaan. Lisäksi hyviä
kehitysehdotuksia nousi esille. Yhtenä kehittämisehdotuksena oli kurssimateriaalin lisäys (video, esityksiä), lisäksi
tuotiin myös esille, että ns.pakollisen keskustelun määrää voisi harkita vähennettävän. Aiheesta nostettiin esille, että
keskustelufoorumissa vuorovaikutus ei aina toimi tarkoitetulla tavalla, mutta toisinkin toteuttaminen voisi olla
haastavaa.
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 4.7p/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!

