
Lähipäivät ovat hyviä ja 
keskittyminen + muistiin 

jäävät asiat siellä 
parempaa kuin etänä.

On todella hienoa että kurssitarjonta 
on laaja ja matalalla kynnyksellä 

pääsee osallistumaan mukaan. Lisäksi 
että ovat maksuttomia.

Ehkä sellaisia lyhyitä selkeän 
pienen kokonaisuuden 

kursseja voisi olla enemmän.

Pelkästään virtuaalisesti ei toivottavasti 
jatkossakaan oleteta lääkärin erikoistuvan. 

Henkilökohtainen ohjaus ja alueelliset 
koulutukset on tärkeitä. 

Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston työryhmä: Selänne L (HY), Furu H (HY), Husman K (TY), Koivisto H (OY), Parviainen H (TY), 
Rytkönen M (UEF), Seppänen S (OY)

Kouluttajalääkärin näkökulmasta 
virtuaaliyliopiston tarjonta on 
laadukasta ja moodlen kurssit 
erinomainen lisä erikoistuvien 

ohjaukseen.

KYSELY: VIRTUAALIYLIOPISTO ON ERINOMAINEN 
APU OHJAAJALLE JA ERIKOISTUVALLE

Minusta itseopiskelupaketit ovat 
hyviä ja jos on jostain aiheesta 

kiinnostunut, niin sen tiedon löytää 
sieltä kurssilta ja motivaatio 

oppimiseen on hyvä!

Toivoisin, että verkkokurssien 
ajantasaisuuteen voisi aina 
luottaa. Kaikki vanhentunut 

materiaali pitäisi poistaa 
käytöstä. 

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto lähetti marraskuussa 2017 kyselyn n. 
1200 erikoistujalle ja kouluttajalääkärille. Kyselyn tavoitteena oli saada 
palautetta Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston toiminnasta. Lisäksi 
selvitettiin kehittämisehdotuksia verkko-opiskelusta (moodle.tthvyo.fi) ja 
verkkosivuista (tthvyo.fi). Kyselyyn vastasi 102 henkilöä. Vastaajista noin 
puolet oli erikoistujia ja puolet kouluttajalääkärejä, jotka edustivat kaikkia 
viittä yliopistoa.

Kouluttajalääkäreistä suurin osa, 
73%, oli hyödyntänyt ohjauksessaan 
virtuaaliyliopiston materiaaleja.
Materiaalien hyödyntäminen oli mm. 
kurssien läpikäymistä yhdessä 
erikoistujan kanssa ja sisältöjen 
suunnittelemista ohjaukseen niiden 
avulla. Kaikki olivat ohjanneet 
erikoistujia tutustumaan 
virtuaaliyliopiston tarjontaan ja 
suurin osa oli osallistunut itsekin 
jollekin verkkokurssille.

Kyselyssä kysyttiin halutaanko 
verkko- vai lähikoulutusta. Eniten 
toivottiin verkossa olevaa 
koulutusta ja itseopiskelua, mutta 
myös lähikoulutusta tai 
lähikoulutuksen ja verkko-
koulutuksen yhdistämisestä 
pidettiin (ks. kuvio). Mikäli 
koulutukseen kuului lähi-
opetusta, tällöin kannatusta sai 
sekä paikan päällä osallistuminen 
että etäosallistuminen.

Useimmat tthvyo:n moodle-koulutukset 
ovat olleet erittäin laadukkaita. Sekä 
täysin verkossa toteutettavat ryhmän 

yhdessä eteenpäin läpikäymät että 
yhdistelmät verkossa tehtävistä 

etukäteistehtävistä ja lähipäivistä ovat 
olleet mielestäni hyviä koulutusmuotoja.

Erinomainen apu 
ohjaajalle ja 

erikoistuvalle. 
Kannattaa kehittää.

Hyödyllinen myös 
koko työyhteisön 

koulutukseen, muillekin 
kuin erikoistuville

Toivoisin virtuaaliyliopistolta 
nimensä mukaisesti 

enemmän koulutuksia, 
joihin olisi mahdollista 

osallistua kokonaan etänä. 
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lähikoulutus lähikoulutus +
verkkokoulutus

verkkokoulutus itseopiskelu

Osallistuessani virtuaaliyliopiston koulutukseen toivoisin, että koulutusmuotona olisi:

Olen täysin samaa mieltä Olen osittain samaa mieltä En ole samaa, enkä eri mieltä
Olen osittain eri mieltä Olen täysin eri mieltä
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