
Ylläpidä  
ammattitaitoasi  
Oppiportissa!



Korkealaatuista 
koulutusta  
joustavasti
Oppiportti tarjoaa käyttäjilleen monipuoliset mahdolli-
suudet oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 
Organisaatiot voivat hyödyntää aineistoja osana koulutus-
tarjontaansa ja perehdytystä. Oppiportin raportointi  
mahdollistaa myös velvoitteen alaisen koulutuksen  
toteuman seurannan.

Oppiportti sisältää laajan kokoelman verkkokoulutuk-
sia hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille. Vuoden 2020 
uutuu tena palveluun tuodaan virtuaalitodellisuus- eli 
VR-koulutuksia. Palvelu tarjoaa myös runsaan valikoiman 
Duodecimin oppikirjoja, laitekoulutuksia, potilastapauksia 
ja luentoja. Koulutuskokonaisuuksia voi hyödyntää osana 
erikoistumisopintoja.

Oppiportin käyttöoikeuden hankkineen organisaation  
työntekijät voivat käyttää Oppiporttia joustavasti mistä  
ja milloin vain.





VR-koulutukset
Oppiportin uudet virtuaalitodelli-
suus- eli VR-koulutukset tarjoavat 
vaikuttavan oppimiskokemuksen. 
Ensimmäiset koulutukset keskit-
tyvät tajuttoman potilaan tilan 
arviointiin ja hoidon aloittami-
seen. Ne parantavat käytännön 
koulutusten saatavuutta ja tarjoa-
vat simulaatiokoulutusten hyötyjä 
ilman aika- ja paikkarajoitteita.

Oppiportin VR-koulutukset 
mahdollistavat kriittisten taitojen 
todentuntuisen, rajattomasti tois-
tettavan harjoittelun erityyppisis-
sä terveydenhuollon yksiköissä. 
Monikäyttäjäympäristössä hoi-
dosta vastaavan tiimi voi harjoi-
tella myös yhteistyötä.

Verkkokoulutukset
Oppiportin verkkokoulutusten 
aiheet kattavat sekä kliinisiä että 
hallinnollisia koulutuksia. Verkko- 
kurssit ovat itseopiskelumateri-
aaleja. Niitä voidaan hyödyntää 
myös osana toimipaikalla järjestet-
tävää perehdytystä ja koulutusta. 

Verkkokurssit päättyvät 
tenttiin. Todistuksen saami-
nen edellyttää, että käyttäjä 

• on kirjautunut henkilö- 
kohtaisesti Oppiporttiin

• käy koulutuksen läpi 

• suorittaa tentin  
hyväksytysti
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Koulutuskokonaisuudet
Koulutuskokonaisuudet kokoa-
vat yhteen toisiaan täydentäviä 
sisältöjä Oppiportista. Niille on 
myönnetty teoreettisen kurssi-
muotoisen koulutuksen pisteitä 
erikoislääkärikoulutukseen. 
Lisätietoja löytyy Oppiportista 
koulutuskokonaisuuksien esittely-
sivuilta. 

Oppikirjat  
Oppiportista löydät Duodecimin 
verkko-oppikirjat. Kirjasto on 
käytettävissä ajasta ja paikasta 
riippumatta. 

Oppikirjojen lukunäkymässä 
on mahdollista tehdä sisältöihin 
omia muistiinpanoja, alleviivauk-
sia tai kirjanmerkkejä sekä jakaa 
niitä sähköpostitse. Toiminnot saa 
käyttöönsä kirjautumalla palve-
luun omilla henkilökohtaisilla 
käyttäjätilin tunnuksilla.

Laitekoulutukset
Laitekoulutukset luovat pohjan 
laitteiden yleisten käyttöperi-
aatteiden ymmärtämiselle ja 
toimintatapojen oppimiselle. 
Verkkokoulutukset sisältävät laite- 
tai laiteryhmäkohtaisen itsenäi-
sesti opiskeltavan aineiston sekä 
verkko tentin. Lisäksi laiteajokort-
tiin kuuluu työpaikalla annettava 
näyttö. 

Aineistot on laadittu itsenäistä 
opiskelua varten. Ne ovat hyö-
dyllisiä uusien työntekijöiden 
perehdytyksessä, laiteajokortin 
suorittamiseen liittyvään näyttöön 
valmistauduttaessa sekä laitteiden 
käytön oikeellisuuden arvioimi-
sessa ja tarkistamisessa.
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Oppiportin muut aineistot

Luennot
Oppiportin verkkoluennoilla voit 
seurata alojensa erikoisasiantun-
tijoiden esityksiä milloin ja mistä 
vain. 

EKG-potilastapaukset
Harjoittele EKG-tulkintaa  
Oppiportin laajan potilastapaus-
kokoelman avulla.

Vinkistä vihiä  
-potilastapaukset 
Vinkistä vihiä on Aikakauskirja 
Duodecimin suosituimpia pals-
toja. Samaa oivaltamisen iloa 
löytyy nyt myös Oppiportista. 
Vinkistä vihiä-aineistojen pohjal-
ta tuotetut lyhyet pähkinät koos-
tuvat potilastapauksen esittelystä, 
kysymyksistä sekä oikeista vasta-
uksista lisäaineistoineen.

Testaa tietosi
Oppiportissa julkaistaan Aika-
kauskirja Duodecimin Testaa  
tietosi –katsausartikkeleita ja 
niihin liittyviä kysymyssarjoja. 
Tehtävien avulla käyttäjä voi  
testata katsaukseen liittyvät  
tietonsa ja tallentaa suoritus- 
merkinnän Omiin opintoihin.  

Videot
Oppiportin videokokoelman 
aiheet käsittelevät

• tavallisia kaikukuvauslöydöksiä

• kliinisiä löydöksiä

• diagnostisia toimenpiteitä

• hoitotoimenpiteitä.
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Usein kysytyt kysymykset

Miten saan käyttö- 
oikeuden?
Oppiportin käyttöoikeus tar-
jotaan terveydenhuollon orga-
nisaatioiden ja oppilaitosten 
kautta. Jos organisaatiosi on 
hankkinut käyttöoikeudet, saat 
Oppiportin sisällöt käyttöösi 
organisaation verkossa olevilta 
laitteilta osoitteessa  
www.oppiportti.fi. 

Miten rekisteröidyn  
Oppiportin käyttäjäksi  
ja kirjaudun sisään?
Voit käyttää Oppiporttia missä 
vain, kun olet ensin rekisteröi-

tynyt palvelun käyttäjäksi orga-
nisaatiosi lähiverkossa (WLAN 
tai kiinteä verkkoyhteys) olevalta 
koneelta. Tämän jälkeen voit 
kirjautua tunnuksillasi palveluun 
mistä ja milloin vain.

Jos sinulla on jo Duodecim-
käyttäjätili, kirjaudu tunnuksillasi 
kertaalleen Oppiporttiin oman 
organisaatiosi lähiverkosta. Näin 
käyttäjätilillesi liitetään automaat-
tisesti organisaatiosi hankkimat 
Oppiportin käyttöoikeudet. 

Rekisteröitymisen ja ensim-
mäisen kirjautumisen jälkeen voit 
kirjautua Oppiporttiin joko orga-
nisaatiokirjautumisen tai henkilö-
kohtaisten tunnustesi avulla mistä 
ja milloin vain.

Miksi minun kannattaisi rekisteröityä?
Oppiporttiin rekisteröityminen tuo sinulle monia etuja.  
Voit käyttää aineistoja työ- ja opiskelupaikkasi ulkopuolella,  
suorittaa koulutuksia osissa ja saada niistä myös suoritus- 
merkinnät ja todistukset. Lisäksi voit tehdä omia muistiin- 
panoja, alleviivauksia ja kirjanmerkkejä oppikirjoihin.
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Kustannus Oy Duodecim
PL 874, Kaivokatu 10 A
00101 Helsinki
p. (09) 618 851
www.duodecim.fi

Oppiportti tehokäyttöön! 

Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi työpaikkasi verkossa 
olevalta laitteelta osoitteessa www.oppiportti.fi.  

Voit käyttää tunnuksillasi työnantajasi hankkimia  
koulutuksia joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. 

Järjestämme käyttäjäkoulutusta Oppiportin käytöstä  
ja uusista sisällöistä. Lisätietoa: oppiportti@duodecim.fi

Lisätietoa Oppiportin sisällöistä löydät  
osoitteesta www.oppiportti.fi.


