
Oppiportti 

Terveydenhuollon ammattilaisten 

sähköinen oppimisympäristö 



Täydennyskoulutus Oppiportissa

• on ajasta ja paikasta riippumatonta

• lisää kouluttautumismahdollisuuksia

• täydentää lähikoulutusta

• tarjoaa monipuolisia oppimismenetelmiä

• on elämyksellinen ja oivalluttava tapa 

ylläpitää ja täydentää ammattitaitoa



Keskeiset sisällöt

• Käytännönläheiset verkkokoulutukset

• Koulutuskokonaisuudet

• Oppikirjasto eli 35 Duodecimin

keskeistä oppikirjaa

• Testaa tietosi -aineistot

ja Vinkistä vihiä -potilastapaukset

• Videokokoelma



Verkkokoulutukset

• Koulutuksia lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle.

• Sisältävät lisäaineistoja, joiden avulla aihetta voi

käsitellä myös yhdessä.

• Koulutus päättyy tenttiin. Todistuksen saaminen

edellyttää, että

– olet kirjautunut henkilökohtaisesti palveluun

– saat tentin vastauksista 70 % oikein



Koulutuskokonaisuudet 

• Koulutuskokonaisuus kokoaa useita valittuun 

aiheeseen liittyviä Oppiportin sisältöjä yhteen 

ja muodostaa niistä oppimiskokonaisuuden. 

• Kokonaisuuden osia voi suorittaa yksittäisinä 

suorituksina ja niistä saa todistukset. 

• Kun kaikki kokonaisuuden osiot on suoritettu, 

suoritusmerkinnän saa myös koko 

koulutuskokonaisuudesta.  >>



• Koulutuskokonaisuuksille myönnetyistä 

erikoistumispisteistä löydät tietoa kokonaisuuden 

esittelysivulta.

>> Koulutuskokonaisuudet



Oppikirjat

• Yli 19 000 artikkelin kokoelma

lääketieteellistä tietoa.

• Voit hakea tietoa yhdellä haulla

kaikista 35 oppikirjasta.

• Voit myös selata ja lukea kirjaa samassa

järjestyksessä kuin painettua kirjaakin.

– Linkit edelliseen ja seuraavaan artikkeliin

sivun ylä- ja alaosissa



Testaa tietosi 

• Aineistot tuotetaan yhteistyössä 

Aikakauskirja Duodecimin kanssa.

• Vinkistä vihiä -aineistot koostuvat 

potilastapauksen esittelystä, kysymyksistä 

sekä oikeista vastauksista lisäaineistoineen. 

• Testaa tietosi -katsausartikkeleihin liitettyjen 

tehtävien avulla käyttäjä voi testata katsaukseen 

liittyvät tietonsa ja tallentaa suoritusmerkinnän. 



Videot 

• Oppiportin videokokoelman aiheet käsittelevät

– tavallisia kaikukuvauslöydöksiä

– kliinisiä löydöksiä

– diagnostisia toimenpiteitä

– hoitotoimenpiteitä



Miten käytän Oppiporttia?

• Palveluun pääsee osoitteesta www.oppiportti.fi 

tai Terveysportin etusivulta.

• Kaikki sisällöt avautuvat käyttöoikeuden

hankkineen organisaation koneilta ilman erillistä

kirjautumista.

• Rekisteröitymällä henkilökohtaisesti saat käyttöösi

etäkäyttömahdollisuuden sekä oman kansion, 

suosikit ja raportit.  



Miksi rekisteröityminen kannattaa? 

• Pääset Oppiporttiin myös työpaikan ulkopuolelta.

• Voit halutessasi suorittaa koulutuksen osissa 

ja palata seuraavalla kerralla suoraan 

keskeytyneeseen kohtaan.

• Saat suoritetusta koulutuksesta todistuksen 

nimelläsi.  >>



• Saat käyttöösi oman kansion, josta löydät 

suunnittelemasi, keskeneräiset ja suoritetut 

koulutusaineistot.

• Saat käyttöösi raporttityökalut.

>> Miksi rekisteröityminen kannattaa?



Miten rekisteröidyn? 

• Avaa Oppiportin Kirjaudu sisään -valikko 

ja valitse ”Uusi käyttäjä?”

• Luo itsellesi Duodecim-tili ja määritä haluamasi 

tunnukset.

• Duodecim-tilisi tunnuksia voit käyttää myös 

muissa Duodecimin verkkopalveluissa.  >>



• Jos sinulla on jo Duodecim-tunnukset (olet esim. 

Duodecimin jäsen), voit kirjautua Oppiporttiin 

suoraan tunnuksillasi. Erillistä rekisteröitymistä ei 

tarvita, mutta ensimmäinen kirjautuminen pitää 

tehdä työpaikan verkossa olevalla koneella.

>> Miten rekisteröidyn?



Täydennä tietosi

• Kirjauduttuasi sisään näet organisaatiosi 

nimesi yläpuolella.

• Muista täydentää ammattisi ja 

organisaatioyksikkösi Kirjaudu sisään -valikossa. 



Anna palautetta, 

kysy lisätietoja !

oppiportti@duodecim.fi

www.oppiportti.fi


