PALAUTE TALOUSTIETOA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRILLE -KURSSISTA 5.2.- 31.5.2018
Kurssin suorittaneita oli yhteensä 14 henkilöä, joista 6 henkilöä Tampereelta, 2 Helsingistä, 4 Oulusta, 1
Turusta ja 1 Itä- Suomesta. Palautteen antoi 10 henkilöä eli 71% kurssin suorittaneista. Kahdeksan
vastanneista käytti kurssin suorittamiseen yli 20h ja 2 vastanneista käytti 10-20h. Pieni osa kurssilaisista
kävi tehtäviä läpi kouluttajalääkärin kanssa.

Kysymys 1: Kurssista oli minulle hyötyä (asteikolla 1-5, täysin erimieltä-täysin samaa mieltä)
- kaikki yhteensä: 50 pist./10 = keskiarvo. 5pist.

Kysymys 2: Kurssin toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin (1 =Täysin eri mieltä, 5 =Täysin samaa
mieltä)
- kaikki yhteensä: 48pist./10 = ka 4.8pist.

Kysymys 3: Tuutorointia oli riittävästi saatavilla. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)
- kaikki yhteensä: 46 pist./10 = ka. 4.8 pist.

Kysymys 4: Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin







Tehtävät olivat hyviä mutta työläitä, selkeyttivät opittavia asioita ja olivat sopivan haastavia
Kurssi kannusti ajattelemaan ja valaisi taustoja yritysten toiminnalle
Toimivat esimerkit ja tehtävät
Kurssiin liittyvät tehtävän havainnollistivat erinomaisesti miten kustannukset muodostuu ja kuinka
suuria kustannuksia aiheutuu työntekijöille ja työnantajille
Kurssilla erittäin kattavasti ja laajasti tietoa Suomen sosiaalijärjestelmästä ja sen taloudellisesta
yhteydestä työterveyteen. Paljon hyviä konkreettisia esimerkkejä, jotka avasivat asiaa paremmin.
Mallivastaukset
Kysymys 5: Näin kehittäisin kurssia









Toiveena enemmän tapausselostuksia/caseja/esimerkkejä. Päivämäärän osalta oli hankalaa, kun
viimeinen palautuspäivä oli ”keskellä viikkoa”. Viikonloput kun haluaisi pyhittää levolle ja alkuviikko
usein kovin hektinen työssä.
Tehtäviä voisi olla enemmänkin
Keskustella voisi tietyistä aihepiireistä
Pienempiä osakokonaisuuksia tehtävien sisällä
Jotenkin jakaisi kuormaa tasaisemmin kurssin ajalle? Alkupään tehtävät olivat materiaaleineen
paljon aikaavievempiä kuin loppupään tehtävät
Kurssin aikataulutus oli tiukka, tietysti olisi voinut ennakoida enemmän ja tehdä etukäteen tehtäviä
enemmän





Pidin paljon omatoimisista laskuista, sillä näiden avulla parhaiten asiat avautuivat. Olisin toivonut
osioon 7 ” Työtapaturmien ja ammattitautien kustannukset” myös jonkinlaista esimerkki
laskelmaa/arviota työtapaturman aiheuttamista kokonaisvaltaisista (suorista ja epäsuorista)
kustannuksista ja ehkäisemisen luomista säästöistä. Kurssin tuntimäärä 15h oli ehkä hieman
alimitoitettu, sillä jo eläkejärjestelmään tarkasti perehtymällä saisi käytettyä ainakin tuon verran
aikaa.
Kaipasin jotain yhteenvetokuvaa/kaaviota/piirakkadiagrammia maksuista tai siitä miten a)
työntekijän maksut b) työnantajan maksut koostuvat. Ydinasian kiteytys voisi olla vielä selkeämmin
esillä tai avattu enemmän. Ehkä liikaakin linkkejä kaikkiin eri tahoihin ja toimijoihin ketkä ovat tässä
byrokratian himmelissä mukana. Ja tästä eri toimijoiden (vakuutusyhtiöt, kela, mela, keva,
työttömyysvakuutus rahastot ym) verkosta kaipaisin myös kartan josta yhdellä näkymällä aukeaisi
kaikki työmarkkinan taloudellisen toimijat.

Kysymys 6: Miten viet oppimaasi käytäntöön?











Otan opit käyttöön yhteysneuvotteluissa asiakasyritysten kanssa ja vastaanotolla kun pohditaan
tutkittavan kanssa päätösten taloudellisia vaikutuksia.
Kaiken suuren yrityksen vastuuseen liittyvän
Tätä tietoa aion käyttää erityisesti työterveysyhteistyössä kun perustelen miksi työntekijöiden
työkyvyn tukemiseen kannattaa panostaa
Olenkin jo pyrkinyt tuomaan työkykyneuvotteluissa esiin erilaisten päätösten kustannusvaikutuksia
käyttäen hyödyksi kurssin oppeja! Toivottavasti nämä kurssimateriaalit ovat vielä kurssin
suorittamisen jälkeenkin käytettävissä.
Kustannustietoutta omaan yksikkööni ja myös asiakasyrityksen edustajille ” jos et ole ajatellut, niin
tällainenkin juttu on!”
Varmasti laskurit on sellaiset joita voin kuvitella käyttäväni jos esimerkkejä pitää havainnollistaa
yrityksille tai työntekijöille.
Tiedolla pystyy tukemaan moniakin asioita yritysten kanssa käytävissä keskusteluissa mm.
Työterveyshuollon tärkeydestä.
Pyrin kertaamaan asioita vielä mahdollisuuksien mukaan.
Kaikki menee.



Yhteenveto: Palautteiden perusteella kyseessä on paljon hyödyllistä asiaa sisältävä ja tiivistahtinen
kurssi. Tehtävät koettiin opettavaisiksi ja selkeyttivät opittua. Kurssin suorittaneista suurin osa aikoi
käyttää kurssilla oppimaansa hyväksi omien asiakasyritysten kanssa työterveysyhteistyötä
tehdessä.



Kiitos kaikille osallistujille sekä palautteen antaneille!

