
Oppiportti 

Terveydenhuollon ammattilaisten

elinikäiseen oppimiseen



Täydennyskoulutus Oppiportissa

• on ajasta ja paikasta riippumatonta

• lisää kouluttautumismahdollisuuksia

• täydentää lähikoulutusta

• tarjoaa monipuolisia oppimismenetelmiä

• on elämyksellinen ja oivalluttava tapa 

ylläpitää ja täydentää ammattitaitoa



Oppiportin sisällöt



Keskeiset sisällöt

• 60 käytännönläheistä verkkokoulutusta

• Koulutuskokonaisuudet

• Yli 40 Duodecimin oppikirjaa

• Laiteajokortit

• Luennot

• Testit

• Videot



Verkkokoulutukset

• Itseopiskelumateriaaleja terveydenhuollon

ammattilaisille.

• Voidaan hyödyntää myös osana toimipaikalla

järjestettävää koulutusta.

• Koulutus päättyy tenttiin. Todistuksen saaminen

edellyttää, että

– olet kirjautunut henkilökohtaisesti palvelun

– käyt koulutuksen läpi

– 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

• Aina viimeisin päivitetty teos käytettävissäsi.

• Voit hakea tietoa yhdellä haulla kaikista 

oppikirjoista.

• Voit myös selata ja lukea kirjaa samassa 

järjestyksessä kuin painettua kirjaa.

• Mahdollisuus omiin muistiinpanoihin, 

alleviivauksiin ja kirjanmerkkeihin.



Laiteajokortit

• Luovat pohjan terveydenhuollon laitteiden yleisten 

käyttöperiaatteiden ymmärtämiselle ja 

toimintatapojen oppimiselle. 

• Hyödyllisiä 

– uusien työntekijöiden perehdytyksessä

– laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön 

valmistauduttaessa

– laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja 

tarkistamisessa



>> Laiteajokortit

Sisältävät 

• laite- tai laiteryhmäkohtaisen itsenäisesti 

opiskeltavan aineiston

• Verkkotentin

Lisäksi laiteajokorttiin kuuluu työpaikalla annettava 

näyttö. 



Luennot

• Osallistu asiantuntijoiden luennoille mistä ja 

milloin vain.

• 2018 aiheet

– Fysiatria ja kuntoutus

– Kardiologia

– Palliatiivinen hoito



Testit

• 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



Oppiportin käyttö



Miten käytän Oppiporttia?

• Palveluun pääsee osoitteesta www.oppiportti.fi.

• Sisällöt avautuvat käyttöoikeuden omaavan

organisaation koneilta ilman erillistä kirjautumista.

• Rekisteröitymällä henkilökohtaisesti saat käyttöösi

paljon lisätoimintoja. 

http://www.oppiportti.fi/


Miksi rekisteröityminen kannattaa? 

• Pääset Oppiporttiin myös työpaikan ulkopuolelta.

• Saat suoritetusta koulutuksesta suoritusmerkinnän

ja todistuksen. 

• Voit halutessasi suorittaa koulutuksen osissa.



• Voit tehdä muistiinpanoja ja alleviivauksia

oppikirjoihin. 

• Saat käyttöösi oman kansion, josta löydät

keskeneräiset ja suoritetut koulutusaineistot.

• Saat käyttöösi raportit suoritusmerkinnöistäsi.

>> Miksi rekisteröityminen kannattaa?



Miten rekisteröidyn? 

• Rekisteröityminen tapahtuu työpaikan verkossa

olevalta tietokoneelta osoitteessa www.oppiportti.fi.

• Avaa Oma Oppiportti -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?



Ongelmatilanteet

Ota yhteys oppiportti@duodecim.fi tai 

puh 09 6188 5592.

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 9-16.

mailto:oppiportti@duodecim.fi


Anna palautetta, 

kysy lisätietoja !

oppiportti@duodecim.fi

www.oppiportti.fi


