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1 JOHDANTO

Vaasan  ammattikorkeakoulun  tutkimus-  ja  palveluyksikkö  tarjoaa  sekä 

lyhytkestoista  että  pidempiaikaista  sosiaali-  ja  terveysalan  täydennyskoulutusta 

riippuen työyhteisöjen tarpeista. Koulutuksella on yhteiskunnassa tärkeä tehtävä 

sekä yksilön että yleisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä. Odotuksena on 

luonnollisesti,  että  annettu  tehtävä  hoidetaan  tehokkaasti  ja  laadukkaasti. 

Koulutustehtävän  toteuttamiseen  liittyy  kaikilla  tasoilla  arviointia.  Toiminnan 

perustalla on asiakaslähtöisyys joka tarkoittaa asiakkaan  tarpeiden, vaatimusten 

ja  odotusten  ymmärtämistä.  Tämä  selvitetään  asiakastyytyväisyyskyselyin  ja 

arvioidaan saavutetaanko tavoitteet.

Tämän  tutkimuksen  aihe  ja  toimeksianto  tuli  Vaasan  Ammattikorkeakoululta 

(Liite  1)  ja  se  toteutetaan  Sosiaali-  ja  terveysalan  kehittäminen  ja  johtaminen 

VAMK-  koulutusohjelman  opinnäytetyönä.  Opinnäytetyöni  tarkoituksena  oli 

tutkia asiakastyytyväisyyttä Vaasan Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 

täydennyskoulutuksista.

Tutkimus on kvantitatiivinen ja tutkimusaineisto oli koottu valmiiksi vuoden 2008 

sosiaali-  ja  terveysalan täydennyskoulutuksista.  Tässä  tutkimuksessa opiskelijat 

nähdään koulutuksen asiakkaina ja  heidän roolinsa on keskeinen.  Tutkimuksen 

tuloksilla  saadaan  tietoa  asiakkaiden  odotuksista  täydennyskoulutuksesta, 

täydennyskoulutuksen  vaikuttavuudesta  opiskelijoiden  kannalta,  arviointia 

kouluttajista,  yleisistä  järjestelyistä  sekä  kehittämisideoita  ja  odotuksia  uusista 

koulutuksista.

Ammattikorkeakoulutuksella  on  Suomessa  lakisääteinen  perusta  (L 

9.5.2003/351).  Ammattikorkeakoulut  antavat  ja  kehittävät  aikuiskoulutusta 

työelämäosaamisen  ylläpitämiseksi  ja  vahvistamiseksi.  Ammattikorkeakoulun 

tehtävänä on vastata järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja 

jatkuvasta  kehittämisestä.  Ammattikorkeakoulun  tulee  arvioida  koulutustaan  ja 

muuta toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. 

Ammattikorkeakoulun  täydennyskoulutuksen  tavoitteena  on  koulutuspalveluita 

tarjoamalla  vahvistaa  ja  päivittää  alueen  yritysten,  organisaatioiden  ja 

yksityishenkilöiden  osaamista.  Sosiaali-  ja  terveysalan  täydennyskoulutuksella 
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tarkoitetaan  ammatillisen  perustutkinnon  saaneille  järjestettyä  lyhyt-  tai 

pitkäkestoista ammatillista lisäkoulutusta, joka voi olla työnantajan rahoittamaa 

tai omaehtoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (992/2003 ja 993/2003) terveydenhuollon 

henkilöstön täydennyskoulutuksista koskee koulutuksen sisältöä, laatua, määrää, 

järjestämistä,  seurantaa  ja  arviointia.  Asetuksen  mukaan  koulutus  perustuu 

väestön  terveystarpeisiin,  muuttuviin  hoitokäytäntöihin  ja  koulutustarpeiden 

arviointiin.  Täydennyskoulutuksen  arviointi  perustuu  koulutuksen  järjestäjien, 

osallistujien ja kouluttajien palautteeseen. (STM 2004, 25.)

Ammattikorkeakoulun  perustehtävä  ja  täydennyskoulutus  osana 

ammattikorkeakoulun  perustehtävää  sosiaali-  ja  terveysalalla  sekä 

täydennyskoulutuksen laatu ja asiakaspalaute arvioinnin välineenä muodostavat 

teoreettisen viitekehyksen (luku 2 ja  3).  Tutkimuksen tuloksia  voidaan käyttää 

hyväksi  kehitettäessä  täydennyskoulutuksia  edistämällä  oppimista  ja 

arviointitoimintaa vastaamaan nykypäivän työn ja asiakkaiden vaatimuksia.
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2 TÄYDENNYSKOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Täydennyskoulutusta tarjotaan liiketalouden ja matkailun, sosiaali- ja terveysalan 

ja tekniikan ja liikenteen toimialoilla. Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuk- 

sen tavoitteena on koulutuspalveluita tarjoamalla vahvistaa ja päivittää alueen 

yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden osaamista.

2.1 Ammattikorkeakoulujen perustehtävä

Suomessa  ammattikorkeakoulutusta  säädellään  lailla  ja  asetuksella 

(L351/2003;A352/2003),  joiden   mukaan  ammattikorkeakoulujen  tehtävänä  on 

antaa  työelämän  ja  sen  kehittämisen  vaatimuksiin  sekä  tutkimukseen  ja 

taiteellisiin  lähtökohtiin  perustuvaa  korkeakouluopetusta  ammatillisiin 

asiantuntijatehtäviin,  tukea  yksilön  ammatillista  kasvua  ja  harjoittaa 

ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa 

ja  alueen  elinkeinorakenteen  huomioon  ottavaa  soveltavaa  tutkimus-  ja 

kehitystyötä.  Ammattikorkeakoulut  antavat  ja  kehittävät  aikuiskoulutusta 

työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. (OPM 2009.)

Suomalainen ammattikorkeakouluratkaisu noudattaa rinnakkaista eli duaalimallia. 

Sen  mukaan  ammattikorkeakoulut  muodostavat  yliopistojen  rinnalle  toisen 

korkeakoulusektorin. Duaalimallin mukaisessa ajattelussa korkeakoululaitokseen 

liittyy  kaksi  erilaista  korkeakouluperinnettä,  vahvasti  tieteelliseen  ajatteluun 

sitoutunut  yliopistolaitos  ja  selvemmin  ammatilliseen  osaamiseen  painottuva 

ammattikorkeakoulujärjestelmä. (Lappalainen 2000, 14.)

Opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvat ammattikorkeakoulut ovat kunnallisia 

tai yksityisiä. Niiden toimiluvat myöntää valtioneuvosto. Toimilupaan sisältyvät 

määräykset  ammattikorkeakoulun  koulutustehtävästä,  koulutusaloista, 

opiskelijamäärästä ja sijaintipaikoista. (OPM 2009.)

Ammattikorkeakoululla  on  sisäisissä  asioissaan  itsehallinto.  Sisäistä  hallintoa 

hoitavat hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää talousarviosta 

ja strategisesta kehittämisestä.  Valtioneuvoston joka neljäs vuosi  hyväksymässä 

Koulutuksen  ja  tutkimuksen  kehittämissuunnitelmassa päätetään  lähivuosien 

koulutus- ja tutkimuspoliittiset linjaukset.  Hallitusohjelman sekä koulutuksen ja 
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tutkimuksen  kehittämissuunnitelman  linjausten  ja  lainsäädännön  lisäksi 

ammattikorkeakouluja ohjataan tavoiteohjauksella siten, että opetusministeriö ja 

ammattikorkeakoulun  ylläpitäjä  yhdessä  ammattikorkeakoulun  kanssa  sopivat 

kolmevuotisissa  tavoitesopimuksissa  ammattikorkeakoulun  toiminnalle 

asetettavista, kansallisen korkeakoulupolitiikan kannalta keskeisistä tavoitteista ja 

niiden  seurannasta  sekä  keskeisistä  valtakunnallisista  kehittämishankkeista. 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata järjestelmänsä koulutuksen ja muun 

toiminnan  laatutasosta  ja  jatkuvasta  kehittämisestä  ja  osallistua  määräajoin 

ulkopuoliseen laadunarviointiin. (OPM 2009.) 

Ammattikorkeakoulujen  perusfilosofiaa  tarkastellaan  esitettyjen  toiminta-

ajatusten, visioiden, missioiden ja strategisen toimintamallin avulla. Strategisella 

suunnittelulla  tarkoitetaan  toimintamallia,  joka  ohjaa  tietoisesti  päätetyn 

toiminnan  suuntaa.  Strategian  luomiseen  sisältyy  visio  ja  missio.  Visio  kertoo 

organisaation  tarkoituksen,  toiminnan  päämäärän  ja  määrittää  organisaation 

tulevaisuudenkuvan. Missio määrittää tehtäväalueet joilla toimitaan. (Raudaskoski 

2000, 95.)

Ammattikorkeakoulut  myyvät  maksullista  täydennyskoulutusta   ja  muuta 

palvelutoimintaa  työelämälle.  Oppilaiden  odotukset  ja  tavoitteet  voivat  olla 

lyhyen  tai  pitkän  ajan  tavoitteita,  joita  hän  ammattikorkeakoululta  odottaa 

saavuttavansa. Työelämän kautta saadut vaikutteet ovat ohjanneet opiskelijoiden 

näkemyksiä ammattikorkeakoulun tehtävästä. (Raudaskoski 2000, 96-98.)

Toteuttaessaan  koulutusohjelmiaan  ammattikorkeakoulu  luo  opettajien, 

opiskelijoiden ja alan työpaikkojen yhteistyönä uutta tuotannollista osaamista ja 

ammatillista  asiantuntemusta  sekä  korkeakouluun  että  tuotantoyksikköihin. 

Tämän  murroksen  myötä  ammattikorkeakoulut  muuttuvat  luonteeltaan 

selkeämmin  asiantuntijaorganisaatioiksi  ja  kohtaavat  siten  asiantuntijayhteisön 

johtamisen haasteet. (Puoskari 2004, 72.)

2.2 Täydennyskoulutus osana ammattikorkeakoulun perustehtävää

Täydennyskoulutus  käsitteenä  on  monimuotoinen  ja  vaikeaselkoinen,  koska 

useilla koulutusmuodoilla on monia yhteisiä nimittäjiä eikä yksiselitteinen jako 

perinteisiin eri koulutusmuotoihin ole aina mahdollista. Työministeriön mukaan 
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täydennyskoulutus  ei  myöskään  ole  välttämättä  selkeästi  erotettavissa  muista 

aikuiskoulutuksen muodoista. (Työministeriö 1997, 4.)

Täydennyskoulutuskäsitteen  määrittelyn  lähtökohtana  ja  tehtävänä  on 

ammattitaidon ylläpitäminen ja  kehittäminen.   Ammatillinen aikuiskoulutus  on 

ammatillisen  peruskoulutuksen  saaneille  tai  muulla  tavoin  ammattitaidon 

hankkineille  järjestettyä  täydennys-,  jatko-  ja  uudelleenkoulutusta. 

Täydennyskoulutus  voidaan  jakaa  työllisyyskoulutukseen,  avoimeen 

korkeakouluopetukseen  sekä  ammatilliseen  täydennys-  ja 

pätevöitymiskoulutukseen.  Ammatillinen  täydennyskoulutus  pitää  kehityksen 

tasalla niiden ammattitehtävien hoitamisessa, jotka kuuluvat työntekijän toimeen 

tai  ammattiasemaan.  Nykykäytännön  mukaisesti  omaehtoinen  lisäkoulutus  voi 

osin sisältyä täydennyskoulutukseen. (STM 2004, 20-22.)

2.3  Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus ammattikorkeakoulussa

Sosiaali-  ja  terveysalan  täydennyskoulutuksella  tarkoitetaan  ammatillisen 

perustutkinnon  saaneille  järjestettyä  lyhyt-  tai  pitkäkestoista  ammatillista 

lisäkoulutusta,  joka  voi  olla  työnantajan  rahoittamaa  tai  omaehtoista. 

Täydennyskoulutus  liittyy  työtehtäviin  tai  soveltuu  laaja-alaisesti 

ammattitehtäviin ja sen tavoitteena on työntekijän ammatillisten perusvalmiuksien 

ylläpitäminen ja syventäminen, uusien työtapojen kehittäminen ja omaksuminen 

sen  hetkisen  työn  asettamien  vaatimusten  mukaisesti.  Täydennyskoulutus  voi 

myös johtaa tutkintoon. (STM 2003.)

Koulutuslainsäädäntö ja valtion talousarvio säätelevät täydennyskoulutusta osana 

aikuiskoulutusta. Koulutusta koskeva lainsäädäntö on uudistettu lähes kokonaan 

1990-luvulta  alkaen.  Samalla  on  lisätty  koulutuksen  ylläpitäjien,  järjestäjien, 

kuntien  ja  yksityisten  järjestäjien  päätösvaltaa  koulutuksen  järjestämisessä. 

Tehdyt  muutokset  mahdollistavat  aikuiskoulutuksen  erityispiirteiden  huomioon 

ottamisen. (STM 2004, 24.)

11



2.3.1  Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö

Terveydenhuollon täydennyskoulutusta ohjaavat laki ja asetus terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä  (L  559/1994),  työterveyshuoltolaki  (1383/2001)  ja 

erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) (Finlex).

Terveydenhuollon  ammattihenkilöitä  koskevan  lain  mukaan  terveydenhuollon 

ammattihenkilö  on  velvollinen  ylläpitämään  ja  kehittämään  ammattitoiminnan 

edellyttämää  ammattitaitoa  sekä  perehtymään  ammattitoimintaansa  koskeviin 

säännöksiin  ja  määräyksiin.  Työnantajan  on  luotava  edellytykset  tarvittavaan 

täydennyskoulutukseen osallistumiselle. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan 

siitä, että työntekijät osallistuvat riittävästi, kuitenkin vähintään kolmen vuoden 

välein, ammattitaitoaan ylläpitävään täydennyskoulutukseen. (STM 2003.)

Eettisen  neuvottelukunnan  asettamien  edellytysten   mukaan  ammattitaidon 

ylläpitäminen  ja  kehittäminen  on  jokaisen  oikeus  ja  velvollisuus. 

Sisältöosaamisen lisäksi  tarvitaan toimintaa koskevien säännösten ja suositusten 

hallintaa,  eettisiä  taitoja  sekä  vuorovaikutus-  ja  työyhteisövalmiuksia.  Näitä 

taitoja tulee voida ylläpitää ja kehittää. (ETENE 2001.)

Lainmuutokset  (992/2003  ja  993/2003)   täsmentävät  terveydenhuollon 

työnantajan ja työntekijän täydennyskoulutukseen liittyviä velvollisuuksia. Edellä 

mainittuihin lakimuutoksiin sisältyvään valtuutussäännökseen perustuva sosiaali- 

ja  terveysministeriön  asetus  terveydenhuollon  henkilöstön 

täydennyskoulutuksesta  koskee  koulutuksen  sisältöä,  laatua,  määrää, 

järjestämistä, seurantaa ja arviointia. (STM 2004, 25.)

Asetuksessa ei määritellä koulutuksen sisältöä yksityiskohtaisesti, vaan asetuksen 

mukaan  koulutus  perustuu  aina  tarpeeseen,  kuten  esimerkiksi  väestön 

terveystarpeisiin,  muuttuviin  hoitokäytäntöihin  ja  koulutustarpeiden  arviointiin. 

Työntekijöiden  vuosittain  saama  täydennyskoulutus  perustuu  terveydenhuollon 

toimintayksikössä  tehtyyn  koulutussuunnitelmaan.  Koulutuksen  määrä  on 

riippuvainen  työntekijän  peruskoulutuksen  pituudesta,  toimenkuvasta  ja  sen 

muuttumisesta, työn vaativuudesta ja ammatillisista kehittymistarpeista.
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Toimintayksiköt seuraavat koulutuksen toteutumista, koulutukseen osallistumista 

ja siitä aiheutuvia kustannuksia henkilöstökoulutusrekisterin, henkilöstöraportin ja 

työntekijöiden  täydennyskoulutustaan  koskevan  seurannan  avulla. 

Täydennyskoulutuksen arviointi perustuu koulutuksen järjestäjien, osallistujien  ja 

kouluttajien palautteeseen. (STM 2004, 25.) 

Valtakunnan  tason  seuranta  tapahtuu  Kunnallisen  Työmarkkinalaitoksen 

kokoamien  tilastotietojen  avulla.  Terveydenhuollon  täydennyskoulutustiedot  on 

tähän  mennessä  kerätty  kalenterivuosilta  2004-2008.  Sosiaalitoimen  osalta 

täydennyskoulutustiedot  on  selvitetty  kalenterivuosilta  2006-2008.  Selvityksen 

mukaan vuonna 2008 terveydenhuollon täydennyskoulutukseen osallistui  70 % 

koko henkilöstöstä ja keskimäärin 4.2 päivää/koulutukseen osallistunut. Tämä on 

keskimäärin 0.7 päivää enemmän kuin vuonna 2007. Vastaavasti sosiaalihuollon 

täydennyskoulutukseen  osallistui  72  %  koko  henkilöstöstä  ja  keskimäärin  3.2 

päivää/koulutukseen osallistunut.  Tämä on 0.3 päivää vähemmän kuin  vuonna 

2007. (Kunnallinen Työmarkkinalaitos 2008.)     

Koulutuksen  toteuttamisessa  suositaan  pidempiä  koulutuskokonaisuuksia. 

Tavoitteena on, että yksittäiset koulutuspäivätkin suunnitellaan osaksi laajempia 

täydennyskoulutuskokonaisuuksia.  Koulutusten  toteutuksessa  hyödynnetään 

aikuiskoulutukseen ja etäopiskeluun soveltuvia ja vaikuttavia oppimismenetelmiä. 

Näitä  ovat  esimerkiksi  vuorovaikutteiset,  ratkaisukeskeiset  ja 

yhteistoiminnalliseen  oppimiseen  perustavat  oppimismenetelmät  sekä  erilaiset 

verkko-opetuksen sovellukset. (STM 2004, 35.)

Sosiaalihuoltolain  (710/1982)  muutos  tuli  voimaan  samanaikaisesti 

sosiaalihuollon  ammatillisen  henkilöstön  kelpoisuusvaatimuksista  annetun  lain 

(272/2005) kanssa. Lain mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että sosiaalihuollon 

henkilöstö  peruskoulutuksen  pituudesta,  työn  vaativuudesta  ja  toimenkuvasta 

riippuen  osallistuu  riittävästi  sille  järjestettyyn  täydennyskoulutukseen. 

Täydennyskoulutuksen  lakisääteistämisen  tarkoituksena  on  parantaa 

sosiaalihuollon  henkilöstön  mahdollisuuksia  saada  säännöllisesti 

täydennyskoulutusta,  sillä  henkilöstön  ammattitaidon  ylläpitäminen  ja 

kehittäminen edistävät sosiaalihuollon palvelujen laatua sekä niiden tehokasta ja 

taloudellista toteutusta. 
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Sosiaali-  ja  terveysministeriö  voi  antaa  asetuksella  tarvittaessa  tarkemmat 

säännökset  täydennyskoulutuksen sisällöstä,  laadusta,  määrästä,  järjestämisestä, 

seurannasta ja arvioinnista. Täydennyskoulutuksen tulee olla suunnitelmallista ja 

kytkeytyä  kiinteästi  sosiaali-  ja  terveystoimen  toimintakäytäntöjen  ja 

palvelujärjestelmien  kehittämiseen  sekä  paikallisiin,  alueellisiin  ja 

valtakunnallisiin  strategisiin  kehittämistavoitteisiin.  Järjestämis-  ja 

toteuttamistapa  on  jätetty  kuntien  harkintaan.  Sosiaalihuoltolain  edellyttämän 

täydennyskoulutuksen  järjestämiseen  liittyvien  taloudellisten  resurssien 

turvaamiseksi kuntien valtionosuutta on lisätty. (STM 2006, 3.)

 2.3.2  VAMKin sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutustoiminta

Vaasan ammattikorkeakoulussa on järjestetty täydennyskoulutusta vuodesta 1996 

alkaen. Koulutusta järjestettiin aluksi  liiketalouden sekä tekniikan ja liikenteen 

osastoilla  ja  vuodesta  2002  myös  sosiaali-  ja  terveysalalla.  Tavoitteena  on 

koulutuspalveluita  tarjoamalla  vahvistaa  ja  päivittää  alueen  yritysten, 

organisaatioiden  ja  yksityishenkilöiden  osaamista  ja  näin  olla  osaltaan 

vaikuttavasti mukana alueen elinkeinoelämän kehittämisessä. (VAMK 2009.)

Vaasan  ammattikorkeakoulun  tutkimus-  ja  palveluyksikkö  tarjoaa  sekä 

lyhytkestoista  että  pidempiaikaista  sosiaali-  ja  terveysalan  täydennyskoulutusta 

riippuen  työyhteisöjen  tarpeista. Täydennyskoulutustoiminta  etenee  prosessin 

mukaisesti.  Aloite täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi tapahtuu joko asiakkaan 

yhteydenoton  perusteella  tai  VAMKin  aktiivisen  markkinoinnin  tuloksena. 

Koulutustarve  yksilöidään  yhdessä  asiakkaan  sekä  tilanteen  mukaan 

täydennyskoulutuksen henkilökunnan, osastonjohtajien tai opettajien kanssa. Kun 

asiakkaalta  on  tullut  tarjouspyyntö,  tekee  yrityspalvelupäällikkö  tarjouksen 

koulutuksen  järjestämisestä.  Asiakkaan  hyväksyttyä  tarjouksen  koulutus 

toteutetaan  sopimuksen  mukaisesti.  Koulutus  voidaan  toteuttaa 

ammattikorkeakoulun tiloissa tai asiakkaan toivomusten mukaisesti muualla.

Opettajina  toimii  ensisijaisesti  ammattikorkeakoulun  henkilöstö.  Tarvittaessa 

muitakin  kouluttajia  ja  asiantuntijoita  voidaan  käyttää.  Ammattikorkeakoulu 

järjestää  koulutusta  myös  yhteistyössä  muiden  organisaatioiden  ja  eri 

oppilaitosten  kanssa.  Koulutuksen  käytännön  järjestelyistä  vastaa 
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yrityspalvelupäällikkö  yhdessä  tutkimus-  ja  palvelut  -yksikön  tukihenkilöstön 

kanssa. 

Jatkuva  laadun  seuranta  on  luonnollinen  osa  koulutusprosessia. 

Asiakastyytyväisyyttä  mitataan  jokaisen  koulutuksen  jälkeen.  Tulokset 

arvioinnista  välitetään  asiakkaalle  välittömästi.  Tämä  mahdollistaa  asiakkaalle 

jatkuvan  laadun  valvonnan.  Pidemmissä  koulutuksissa  asiakas  voi  halutessaan 

vaikuttaa koulutuksen etenemiseen. (VAMK 2009.)
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3 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN ARVIOINTI

Koulutuksella  on  yhteiskunnassa  tärkeä  tehtävä  sekä  yksilön  että  yleisen 

hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä. Yhteiskunta on uskonut koulutustehtävän 

konkreettisen  toteuttamisen  eri  koulutusorganisaatioille.  Odotuksena  on 

luonnollisesti,  että  annettu tehtävä myös hoidetaan tehokkaasti  ja  laadukkaasti. 

Koulutustehtävän  toteuttamiseen  liittyy  kaikilla  tasoilla  arviointia.  Näin 

koulutuksen järjestäjät ovat vastuussa toiminnastaan ja toiminnan tuloksista, eli 

toiminnan  arvioinnista,  laadun  varmistamisesta  ja  toiminnan  kehittämisestä. 

(Jaatinen 2004, 149-150.)

3.1  Täydennyskoulutuksen laatu

Hämäläinen  on  todennut  artikkelissaan,  että  Suomi  on  aikuiskoulutuksen 

mallimaa.  Hämäläisen  mukaan  meillä  on  noin  tuhat  aikuiskoulutusta   antavaa 

oppilaitosta, ja kun ottaa huomioon myös työnantajien järjestämän koulutuksen, 

noin  joka  toinen  aikuinen  osallistuu  johonkin  koulutukseen  vuosittain. 

Koulutuksen  järjestäjän  kannalta  katsottuna  kilpailu 

täydennyskoulutusmarkkinoilla  on  kovaa.  Kova  kilpailu  edellyttää 

koulutusorganisaatioilta jatkuvaa laadun kehittämistä. (Hämäläinen 2006.)

Laadun hallinnan periaate voidaan rinnastaa organisaation johtamismalliin, jonka 

tarkoitus on helpottaa organisaatiota menestymään ja  kehittämään toimintaansa 

paremmaksi.  Organisaation  toiminnalla  on  tavoite  jonka  saavuttaminen  vaatii 

standardien  mukaista  toimintaa.  Organisaation  toiminnan  perustalla  on 

asiakaslähtöisyys joka huomioidaan tuotantoprosesseissa. (Näsi 2007, 19-21.)

Koulutuksen  laadullisuutta  voidaan  arvioida  koulutusohjelmien  tavoitteiden, 

metataitojen ja ydinosaamisen avulla. Ammattikorkeakoulun tavoitteena on oman 

alueen  elinkeino-  ja  työelämän  kehittäminen.  Koulutuksen  keinoiksi  vastata 

alueensa  työelämän  tarpeisiin  nousevat  tuotekehitys,  yrittäjyys,  korkea 

teknologinen osaaminen sekä kansainvälistyminen. Koulutuksellisina metataitoina 

on tarkasteltu monialaisuutta, innovatiivisuutta ja omaleimaisuutta. Koulutuksen 

peruslähtökohtana  ammattikorkeakoulussa  on,  että  koulutuksen  pitää  olla 

monialaista  sekä  laaja-alaista,  mutta  opiskelijoiden  on  lisäksi  hallittava  tietty 

spesifi  osaamisalue,  josta  syntyy  erityisosaamista.  Laadukas  koulutus  koostuu 
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myös  näistä  tekijöistä,  monialaisesta,  laaja-alaisesta  sekä  erikoisosaamista 

tuottavasta koulutuksesta. (Raudaskoski 2000, 143.)

Ammattikorkeakoulun  pedagogisen  strategian  tarkoituksena  on 

oppimisympäristön  kehittäminen.  Pyrkimyksenä  on  luoda  avoin  ja  joustava 

oppimisympäristö.  Oppimisympäristön  kehittämiseksi  katsotaan  opettajien 

koulutus,  koulutusohjelmien  rakenne  ja  sisällölliset  uudistukset,  fyysisen 

oppimisympäristön  kehittäminen  ja  yksilön  persoonallisen  kasvun  ja 

ammatillisuuden kehittäminen. Opettajien koulutuksessa on korostettu opettajien 

tietojen ja taitojen merkitystä opetuksen kehittämisessä. Opettajia on valmennettu 

ja  rohkaistu  ottamaan  käyttöön  uusia  menetelmiä,  kehittämään  didaktisia 

ratkaisumalleja,  jotka  edistäisivät  opiskelua.  Koulutusohjelmien  rakenne  ja 

sisällöllisillä  uudistuksilla  oppimisprosessia  tuetaan  monialaisuudella, 

valinnaisuudella  ja  joustavuudella.  Fyysisen  oppimisympäristön  kehittämisessä 

oppiminen pyritään  sijoittamaan eri  konteksteihin,  joista  tärkeimpänä korostuu 

työssä  oppiminen  sekä  kansainväliset  verkostot.  Ammattikorkeakoulut  pitävät 

myös  tärkeänä  ajanmukaisten  ja  toimivien  tilojen  ja  laitteiden  kehittämistä. 

Opiskelijan  persoonallisen  kasvun  ja  ammatillisuuden  tukemisessa  korostuu 

yleisiä elämänhallintataitoja, joita halutaan kiinnittää yksilön persoonallisuuteen 

ja joita toivotaan opiskelulla edistettävän. (Raudaskoski 2000, 152-153.) 

Koulutuksen  vaikuttavuus  ja  vastaavuus  todelliseen  koulutustarpeeseen  on 

parempi, kun täydennyskoulutus räätälöidään. Myös uuden tiedon tai kulttuurin 

siirtyminen  käytäntöön,  laatunäkemyksen  sisäistyminen  sekä  erilaisten  laadun 

hallinnan  välineiden  omaksuminen  voi  olla  tehokkaampaa,  kun  koulutus 

suunnitellaan  oman  organisaation  tarpeisiin.  Teho  paranee,  jos  koulutukseen 

osallistuu koko työyhteisö tai laaja osa työyhteisöä. Koulutuksella tulee olla suora 

yhteys  käytännön  toimintaan,  jolloin  omaa  toimintaa  voidaan  arvioida 

koulutuksen valossa.

Täydennyskoulutus  voidaan  toteuttaa  samantyyppisten  hankkeiden 

yhteiskoulutuksena,  jolloin  verkostomainen  koulutus-  ja  toimintatapa  edistää 

tiedon kumuloitumista ja kokemusten vaihtoa. Käytännön toiminta tapahtuu yhä 

useammin  verkottuneessa  toimintaympäristössä,  jossa  esimerkiksi  sujuvien 
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palveluketjujen  toteutuminen  voi  edellyttää  asiakasta  eri  tahoilla  hoitavien 

yhteistä kouluttautumista. (Outinen, Lempinen,  Holma,  Haverinen 1999, 12-23.)

3.2 Asiakastyytyväisyys

Asiakas-käsite  on  laadunhallinnassa  monessa  käytössä.  Sillä  tarkoitetaan 

ensisijaisesti  palveluja  käyttävää  ja  palveluista  maksavaa  asiakasta.  Palvelun 

tilaajat, yhteistyökumppanit ja toisen toimipisteen työntekijät voidaan myös nähdä 

asiakkaina.  Tilaaja  tai  rahoittaja  määrittelee  taloudelliset  kehykset,  joissa  on 

toimittava ja asettaa palvelun laadulle vaatimuksia. 

Asiakastyytyväisyys  on  menestymisen  edellytys.  Tyytyväisyyden  yhteyttä 

tuloksiin  pystytään  mittaamaan  entistä  paremmin.  Palvelun  laatu  on  edellytys 

asiakastyytyväisyydelle. (Ylikoski 1997, 9-10.)

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan toiminta- ja ajattelutapaa, jonka perustana ovat 

asiakkaan  tarpeet,  toiveet  ja  odotukset  sellaisina  kuin  asiakas  ne  ilmaisee. 

Asiakaslähtöinen  organisaatio  edellyttää  todellista  asiakkaan  mukaan  ottamista 

keskusteluun  ja  päätöksentekoon.  Toiminta  vastaa  ihmisten  tarpeisiin  eikä 

toimintaa suunnitella yksinomaan organisaation tai työntekijän tarpeista käsin.

Asiakaspalautteen  kerääminen  ja  hyödyntäminen  varmistavat  asiakaslähtöisen 

toiminnan  toteutumista.  Asiakaspalautteella  tarkoitetaan  kaikkea  eri  asiakkailta 

hankittua/välittyvää tietoa, mielipiteitä, kannanottoja siitä, mitä hän odottaa, mitä 

tarvitsee, miten haluaa organisaation toimivan ja miten hänen mielestään siinä on 

onnistuttu. (Outinen ym. 1999, 12-23.)

3.3  Asiakaspalaute täydennyskoulutusten arvioinnissa 

Täydennyskoulutusten  arviointia  suorittavat  sekä  koulutusorganisaatiot, 

kouluttajat  että  toimintayksiköt,  asiakkaat.  Koulutettavat  otetaan  mukaan 

arvioinnin  suunnitteluun  ja  toteutukseen.  Arvioinnissa  käytetään  sisäisiä  ja 

ulkoisia kriteerejä, jotka ovat jossain määrin päällekkäisiä. (STM 2004, 38.)

Koulutuksen sisäiset kriteerit mittaavat koulutuksen tuotoksia koulutuksen aikana 

tai  välittömästi  sen  jälkeen.  Palautetta  hankitaan  tavallisesti  erilaisin 

asiakastyytyväisyyskyselyin  tai  -haastattelulla  koulutustilaisuuden  päätyttyä. 
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Koulutuksen  vaikuttavuutta  voidaan  arvioida  henkilökohtaisina  tai  ryhmän 

käsityksinä koulutuksen onnistumisesta ja tyytyväisyytenä saatuun koulutukseen, 

työntekijän  toimintatavoissa  havaittuina  myönteisinä  muutoksina  sekä 

työmotivaation ja sitoutumisen lisääntymisenä. (STM 2004, 38.)

Täydennyskoulutuksen  arviointi  tulee  suunnata  koulutusprosessin  eri 

osatekijöihin.  Käytettävissä  olevin  resurssein  tuotetaan  korkeatasoista 

täydennyskoulutusta.  Ennen  koulutuksen  alkamista  sen  laatua  voidaan  turvata 

huomioimalla  asiakaslähtöisyys  kuten  edellä  jo  todettiin  sekä  kouluttaa  omaa 

henkilökuntaa ja kouluttajia. Koulutuksen aikana laatua edistää, jos koulutuksen 

koordinaattori  on  paikalla  ja  käydään  palautekeskusteluja  koulutettavien  ja 

kouluttajien kanssa. Koulutuksen jälkeen palautetta käydään läpi suunnittelijoiden 

ja kouluttajien keskuudessa. (Hämäläinen 2006.)

Koulutuksen  arviointitoiminnan  avulla  pyritään  ensisijaisesti  saamaan  tietoa  siitä,  miten 

koulutukselle  asetetut  tavoitteet  on  saavutettu  ja  millainen  on  koulutuksen  laatu. 

Arviointitoiminnan  avulla  hankitaan  tietoa  niin  koulutuksen  prosesseista,  tuloksista  kuin 

voimavaroista.  Kehittämistavoitteisiin  pyritään  sekä  arviointiprosessin  että  arviointitulosten 

avulla.  Arviointimenetelmät  valitaan  niiden  kehittävyyden  mukaan.  Koulutuksen  arvioinnissa 

käytetään erilaisia  lähestymistapoja ja  malleja,  joita  räätälöidään kussakin arviointihankkeessa. 

(Räisänen 2008, 7.)

3.4 Aikaisempia tutkimuksia

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus täydennyskoulutuksesta velvoittaa myös 

täydennyskoulutuksen järjestämisen ja toteuttamisen seuraamiseen ja arviointiin. 

Aarnion  (2005)  selvityksen  tarkoituksena  oli  selvittää,  onko  terveydenhuollon 

hoitohenkilöstön  täydennyskoulutuksessa  tapahtunut  muutoksia  vuonna  2003 

uudistettujen  kansanterveyslain  ja  erikoissairaanhoitolain  ja  vuonna  2004 

ilmestyneen STMn terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksen jälkeen.

Terveydenhuollon hoitohenkilöstön täydennyskoulutussuositus ei toteudu STMn 

täydennyskoulutussuosituksen  hengen  mukaisesti  vielä  vuonna  2005. 

Vastanneiden  ylihoitajien  ja  osastonhoitajien  mukaan 

täydennyskoulutussuunnitelmia  ei  ole  vielä  laadittu  lähes  puolelle 

hoitohenkilöstöstä.  Täydennyskoulutuksen  suunnittelu  ei  ole  vielä  osa 

organisaatioiden  strategista  suunnittelua.  Koulutusmäärärahojen  ja 
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sijaismäärärahojen  vähäisyys  hankaloittavat  riittävää  täydennyskoulutusta. 

Selvityksen  vastausten  perusteella  täydennyskoulutukseen  tarkoitetut 

valtionosuuksien  lisäykset  eivät  ole  suuntautuneet  täydennyskoulutukseen 

kunnissa.  Selvityksen  mukaan  koulutuspäiviä  oli  keskimäärin  3.4  päivää 

työntekijää  kohden.  Lisäksi  lähes  puolet  täydennyskoulutuksiin  osallistuvista 

työntekijöistä kustansi koulutuksensa itse. (Aarnio, 2005.)

Markkanen  (2009)  on  tutkinut  lähihoitajien  käsityksiä  koulutuksen 

vastaavuudesta  työelämässä  ja  täydennyskoulutukseen  osallistumisesta. 

Lähihoitajat pitivät koulutuksesta saatuja valmiuksia työelämään hyvinä tai jopa 

erinomaisina,  vain  2%  piti  valmiuksia  huonoina.  Lähihoitajista  58%  oli 

osallistunut  täydennyskoulutukseen.  Yleisimmin  täydennyskoulutuspäiviä  oli 

ollut 1-2 päivää, lähes joka neljäs oli osallistunut 4-5 päivää ja viidenneksellä oli 

ollut yli 6 päivää. (Markkanen, 2009.)

Barriball  (2005)  on  tehnyt  haastattelututkimuksen  täydennyskoulutukseen 

osallistumisesta.  Tulosten  mukaan  osa-aikaiset  ja  yötyötä  tekevät  osallistuivat 

täydennyskoulutuksiin  vähemmän  kuin  kokopäivä  työtä  tekevät. 

Täydennyskoulutuksiin osallistuminen on ollut vapaaehtoista ja sattumanvaraista. 

(Barriball & While, 2005.)

Ulkoisessa  arvioinnissa  sovelletaan  valtakunnallisia  laatusuosituksia. 

Korkeakoulujen arviointineuvoston mukaan koulutuksen laadun arviointiperusteet 

ovat  seuraavat:  1.  Koulutuksen  tehtävä,  tavoitteet  ja  sisällöt.  2.  Koulutuksen 

toteutus, mikä käsittää oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristöjen kokonaisuuden 

ja niiden kytkeytymisen koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. 3. Koulutuksen 

arviointi,  mikä  sisältää  opetuksen  ja  oppimisen  arviointikäytännöt  ja 

arviointitiedon  hyödyntämisen  sekä  täydennyskoulutustarpeen  ja  muun 

koulutuksen vaikuttavuuden seurannan. (KKA 2003.)

Ammattikorkeakoulu  Laureassa  sekä  Rovaniemen,  Hämeen  ja  Seinäjoen 

Ammattikorkeakouluissa  tehdyissä  tutkimuksissa  on  saatu  yhteneviä  tuloksia. 

Vastaajat  arvioivat  koulutusohjelmien  sisältöjen  vastanneen  hyvin  työelämän 

vaatimuksia sekä muodostaneen tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Vastaajat 

arvioivat opintotarjonnan olleen monipuolista opiskelun aikana sekä kouluttajina 
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toimivat työelämän asiantuntijat olivat olleet alansa osaajia.  Vastaajien mukaan 

valmiudet  työyhteisön  kehittämiseen  kasvoivat,  alan  teoreettista  tietoa  opittiin 

soveltamaan  käytännön  työhön  ja  omien  valmiuksien  tunteminen  vahvistui 

opiskelun aikana.  Kehittämiskohteiksi  nousivat  opintojen ja  tehtävien mitoitus, 

ohjausjärjestelyt,  oppimisympäristöjen  kehittäminen,  pedagoginen  kehittäminen 

sekä  opettaja/opiskelija-vuorovaikutuksen  kehittäminen.  Palautteista  kävi  myös 

ilmi yritysten/yhteisöjen tiedonpuute mahdollisista yhteistyötavoista sekä toisaalta 

vahva  halu  tehdä  yhä  tiiviimpää  yhteistyötä.  (Amk  Laurea,  2008;  Saarela, 

Jaatinen,  Juntunen,   Kauppi,   Otala,  Taskila,  Holm & Kajaste,  2009; Kasari, 

Koski, Mustonen & Mäntyneva 2006; Ilkka-lehti 16.04.2010.)
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4 TUTKIMUSONGELMAT

Tämän  opinnäytetyön  tarkoituksena  on  tuottaa  tietoa  Vaasan 

ammattikorkeakoulussa  sosiaali-  ja  terveysalalla  järjestetyistä 

täydennyskoulutuksista.  Haluttiin  selvittää,  vastasiko  järjestetty 

täydennyskoulutus  opiskelijoiden  odotuksia  ja  millaisena  opiskelijat  ovat 

kokeneet  täydennyskoulutuksen  sisällöltään  ja  vaikuttavuudeltaan.  Haluttiin 

selvittää  myös  opiskelijoiden  arvioita  opetuksesta,  kouluttajista  ja  yleisten 

järjestelyiden  toimivuudesta  sekä  saada  kehittämisideoita  ja  toiveita  uusista 

täydennyskoulutuksista. Opinnäytetyön tutkimusongelmat ovat:

1. Opiskelijoiden kokemukset täydennyskoulutuksista.

2. Täydennyskoulutuksen vaikuttavuus.

3. Täydennyskoulutuksen kehittäminen.
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5  TUTKIMUSTYÖN TOTEUTUS

Tämän  tutkimuksen  tutkimusaineisto  koostuu  Vaasan  Ammattikorkeakoulun 

sosiaali-  ja  terveysalan  täydennyskoulutuksien  opiskelijapalautteista  vuodelta 

2008 (Liite 3 ja 4). Arviointiaineistojen hankinnassa kyselyjen merkitys on suuri. 

Kyselyjen  tekemisessä  käytetään  laajasti  ihmistieteissä  kehitettyjä  aineistojen 

hankinta-  ja  käsittelytapoja.  Yksi  tapa  ihmistieteiden  aineiston  keruun  ja 

käsittelyn  jaottelemiseksi  on  lähestyä  sitä  kvantitatiivisen  tutkimuksen  kautta. 

Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii  keräämään objektiivista tietoa, sillä on tarkoin 

rajattu  kohde,  se  käyttää  numeerisia  mittauksia  ja  numeerisia  menetelmiä. 

Johtopäätökset perustuvat tilastolliseen päättelyyn. (Opetushallitus 1998,47.)

Tutkimuksessa  on  käytetty  koulutusten  arviointipalautteiden  analysointiin 

kvantitatiivista  eli  määrällistä  tutkimusotetta. Kvantitatiivisessa  tutkimuksessa 

käytetään ns. strukturoitua lomaketta, jota voidaan pitää keruuvaiheen tiukkana 

käsikirjoituksena.  Strukturoitu  kyselylomake  onkin  määritelty  seuraavasti: 

“Tilastollista  tutkimusta  varten  kirjallisessa  muodossa  systemaattisesti  esitetty 

kysymyssarja valmiine vastausten tiloineen”. Mitä strukturoidumpi lomake, sitä 

parempi se on tilastollisen tarkastelun kannalta,  mutta toisaalta sitä vähemmän 

informatiivinen se on. Tämä ajatus voidaan myös ilmaista niin, että numeeriset 

vastaukset  ovat  usein  verbaalisia  vastauksia  vähemmän  informatiivisia. 

Strukturoituihin  lomakkeisiin  perustuvista  kvantitatiivisista  kyselytutkimuksista 

käytetään usein nimitystä survey. (Opetushallitus 1998, 70.) Avoimet kysymykset 

palautemenetelmänä,  joilla  asiakas  tuo  itse  mielipiteensä  esiin,  ovat  usein 

strukturoituja kysymyksiä täydentäviä (Outinen ym. 1999, 28). 

Kyselylomakkeet  oli  valmiiksi  laadittu  täydennyskoulutusten  arviointia  varten. 

Kyselylomakkeissa  täydennyskoulutusta  tarkoittaen  käytetään  yleisesti  sanaa 

”koulutus”, jota käytetään myös tässä työssä tuloksia analysoitaessa. Opiskelijat 

olivat täyttäneet kyselylomakkeet koulutuspäivän lopussa. 

Analysoinnin  aluksi  kyselylomakkeiden  vastaukset  syötettiin  manuaalisesti 

tietokonepohjaiselle  e-lomakkeelle  ja  analysoinnin  apuna  käytettiin  Microsoft 

Excel  2000  -taulukkolaskentaohjelmaa.  Tulokset  on  esitetty  numeerisesti 

frekvenssein,  prosentein  ja  keskiarvoin,  jotka  on  havainnollistettu   graafisesti 
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kuvioin.  Avoimista  vastauksista  on  esitetty  myös  alkuperäissitaatteja  sisällön 

analyysin perusteiksi.
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Koulutuksiin  osallistuneista kaikkiaan 687 opiskelijaa (N = 687) oli vastannut 

kyselyyn. Tutkimusten tulosten tarkastelu on jaettu kyselylomakkeiden 

kysymysten teemoihin.

6.1 Aineiston analysointi

Kyselylomakkeissa  oli  sekä  strukturoituja  että  avoimia  kysymyksiä. 

Strukturoitujen  kysymysten  vastaukset  analysoitiin  Excel- 

taulukkolaskentaohjelmaa  apuna  käyttäen  ja  avoimet  vastaukset 

sisällönanalyysillä.

Käytössä oli ollut kahdenlaisia kyselylomakkeita palautetta kerättynä ajanjaksona 

(Liite  3  ja  4).  Kyselylomakkeiden  kysymykset  olivat  sisällöiltään  lähes 

samanlaisia mutta kyselylomakkeet erosivat rakenteeltaan, lähinnä strukturoitujen 

vastausvaihtoehtojen  luokittelu  oli  erilainen.  Ensimmäisen  kyselylomakkeen 

vastausvaihtoehdot olivat Kiitettävä, Erittäin hyvä, Hyvä, Tyydyttävä sekä Heikko 

ja  toisen  kyselylomakkeen  vastausvaihtoehdot  olivat  Täysin  samaa  mieltä, 

Osittain samaa mieltä, En osaa sanoa, Osittain eri mieltä sekä Täysin eri mieltä. 

Näiden strukturoitujen kysymysten osalta vastaukset on esitetty erillään Kysely 1 

ja  Kysely  2. Kyselyn  1  vastanneiden  määrä  oli  444  (N  =  444)  ja  Kyselyn  2 

vastaajien  määrä  oli  243  (N  =  243).  Vastaukset  on  ilmoitettu  frekvensseinä, 

prosenttilukuina ja keskiarvona asteikolla 1-5.

Avoimet  kysymykset  ovat  täydentäneet  strukturoituja  kysymyksiä  ja  ne  on 

analysoitu  yhdessä  (N  =  687)   molemmista  kyselylomakkeista  aihealueittain. 

Avointen  kysymysten  vastausmäärät  vaihtelevat  kuitenkin  kysymyksittäin 

vastaajien aktiviteetin mukaan. Koulutuksen sisältöä koskeviin kysymyksiin oli 

vastattu  seuraavanlaisesti.  Mielestäni  koulutuspäivään  olisi  voinut  lisätä 

-kysymykseen  vastasi  330  (48  %).  Koulutuspäivästä  olisi  voinut  poistaa 

-kysymykseen vastasi  114 (16.6  %)  kaikista  vastaajista.  Koulutuspäivän  hyviä 

puolia ja antoisinta antia esitti 605 (88.1 %) ja harmittavia asioita esitti 172 (25 

%) kaikista vastaajista.  
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Kysely  2:ssa  kysyttiin  avoimella  kysymyksellä  muita  kommentteja 

kouluttajasta/kouluttajista johon  oli  79  (32.5  %)  vastannut  (N  =  243).  Sekä 

Kysely 1:ssä oli avoin kysymys  yleisistä järjestelyistä johon oli vastaajista 307 

(69.1 %) vastannut (N = 444).

6.2 Täydennyskoulutuksen odotukset

Jokaisella  asiakkaalla  on erilaiset  odotukset  toiminnasta.  Nämä odotukset  ovat 

syntyneet yleensä aiempien kokemusten mukaan. Kysely 1:n mukaan  koulutus 

kokonaisuutena koettiin vastaavan odotuksia kiitettävästi 125   (28 %), erittäin 

hyvin 176 (40 %), hyvin 112 (25 %), tyydyttävästi 24 (5 %) ja heikosti 2 (0.5 %). 

Vastaajista 5 (1 %) jätti vastaamatta joten vastausten kokonaiskeskiarvoksi saatiin 

3.9 arviointiasteikolla 1-5.

Kysely  2:n  mukaan   koulutuksen  kokonaisuus koettiin  vastaavan  odotuksia 

seuraavasti: täysin samaa mieltä 106 (44 %), osittain samaa mieltä 98 (40 %), en 

osaa sanoa 12 (5 %), osittain eri mieltä 21 (9 %) ja täysin eri mieltä 2 (0.8 %). 

Vastaajista 4 (2 %) jätti  vastaamatta joten vastausten kokonaiskeskiarvoksi tuli 

4.2. Koulutuksen odotuksia kuvattu kuviossa 1.
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Kysely 1: koulutus vastasi odotuksia (N = 444)
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Kysely 2: koulutus vastasi odotuksia (N = 243)

KUVIO 1. Koulutus kokonaisuutena vastasi odotuksia (N = 444 
ja N = 243).
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Kysely 2:n mukaan koulutus koettiin sopivan mittaiseksi: täysin samaa mieltä 127 

(52 %), osittain samaa mieltä 83 (34 %), en osaa sanoa 10 (4 %), osittain eri 

mieltä 18 (7 %), täysin eri mieltä 1 (0.4 %) ja  ei vastattu 4 (2 %), näin vastausten 

kokonaiskeskiarvoksi tuli 4.3.  Koulutuksen koettua  kestoa on kuvattu kuviossa 

2.

    Kysely 2: koulutus oli sopivan mittainen (N = 243)

KUVIO 2. Koulutus oli sopivan mittainen (N = 243).

6.3 Täydennyskoulutuksen sisällöt

Täydennyskoulutusten  sisällöt  on  jaoteltu  vastausten  aihealueiden  mukaan 

erikseen.  Aihealueiksi  nousi:  mitä  koulutukseen  olisi  voinut  lisätä,  mitä 

koulutuksesta olisi voinut poistaa, mitkä olivat koulutuksen hyvät puolet ja mitkä 

olivat koulutuspäivän harmittavia tekijöitä.

6.3.1 Koulutukseen olisi voinut lisätä

Lisättävää koulutuspäivään  -kysymykseen oli  vastannut  kaikkiaan 330 (48 %) 

vastaajista (N = 687). Täysin tyytyväisiä koulutuspäivien sisältöihin oli 37 (11.2 

%) vastaajaa. Vastaajien mukaan koulutus kokonaisuutena oli hyvä näin, ei mitään 

lisättävää.

Tietoa  ja  oman  ammattitaidon  vahvistamista  haluttiin  lisää  74  (22.4  %) 

täydennyskoulutuksen  tavoitteen  mukaisesti.   Koulutuksen  varsinaisen  aiheen 
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parissa  työskenteleville  perusasiat  aiheesta  olivat  tuttua  asiaa,  joten  vastaajat 

olisivat  odottaneet  syvällisempää  ja  tarkempaa  tietoa   aiheesta.  Varsinkin 

pidempään  työelämässä  olleet  odottivat  ajankohtaista  tietoa,  teoriaa  lisää 

nykyhoidosta sekä tarkempaa syventymistä aihealueeseen.

”Lääketieteellistä  ”kovaa  tietoa”  lisää,  diagnostiikkaa  kaipaa  esim. 
Lastenneurologia/lääkäriä luennoitsijaksi. Autismin kirjon tunnistaminen? Ei  
paneuduttu   eroihin niin paljon kuin olisi toivonut.”

”Mer om sexualiteten i olika kulturer och hur man bör bemöta tex.  
invandrares sexuella problem.”

Käytännön harjoittelua ja  teoriatietoa toivottiin lisää 55 (16.7 %) vastauksessa 

terveydenhuoltoalan  koulutuksissa.   Käytännönläheisissä  koulutuksissa  kuten 

esimerkiksi  katetrointi,  ensiapukoulutus  (EA1),  lääkehoito  ja  ruotsin  kieli 

toivottiin  lisää  konkreettista  käytännön  harjoittelua.  Katetrointikoulutuksessa 

katetroinnin  harjoittelun  katsottiin  olevan  kaiken  opetuksen  perusta.   EA1- 

koulutuksessa toivottiin jatkokurssia EA2. Lääkehoidon koulutuksissa odotettiin 

käytännön  lääkelaskuharjoituksia  sekä  lisää  tarkempaa  tietoa  itse  lääkkeistä. 

Tietoa  odotettiin  eri  sairauksien  lääkehoidoista,  kipulääkkeistä,  antibiooteista, 

vanhusten lääkehoidosta ja psyykelääkityksestä.

 Lääkelasku-  ja  puheharjoituksia   toivoi  lisää  17  (5.2  %)  vastaajista   lähinnä 

ryhmätöinä ja esimerkkeinä käytännöstä. Esitettiin, että koulutus kokonaisuutena 

läpikäytäisiin  ruotsiksi,  kaikki  keskustelut  ja  ohjeistukset  ruotsiksi.  Oman 

ammattisanaston käyttöä, perussanoja ja yleisiä lauseita sekä hieman kielioppia 

odotettiin ruotsin kielikoulutukselta. Koulutuspäivän materiaalin toivoi 10 (3 %) 

vastaajista  olevan  heti  saatavilla.  Materiaalin  ollessa  valmiina  oli  helpompi 

seurata opetusta ja tehdä muistiinpanoja.

”Hieman enemmän havainnollistamista teoriatunneille, käytännön harjoittelu 
oli  hyvä.”

”Tarkempaa  tietoa  kipulääkkeistä,  sillä  sitä  osastolla  haetaan 
lääkehoidonkoulutukselta.”

”Oman ammatin sanastoa (vaikea löytää sanakirjasta), toki ammattiin liittyviä  
asioita käytiin läpi; kirjoittamista (töissä kirjallisia töitä, jotka tulisi hallita 
myös ruotsiksi).”
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Sosiaalialan koulutuksiin toivottiin lisää konkreettisia käytännön esimerkkejä 37 

(11.2 %) vastauksessa. Toivottiin ”case”-esimerkkejä elävästä elämästä kohdata 

asiakkaita  ja  erityisesti  siitä,  miten  niin  sanotut  hankalat  asiakkaat  kohdataan. 

Toimintamalleja sovellettavaksi esitettiin 15 (4.5 %) vastauksessa. Toivottiin lisää 

konkreettisia  malleja  toimia  ohjaustilanteissa  sekä  selkeitä  toimintatapoja 

erilaisiin tilanteisiin. Ryhmätöitä esiintyi 10:ssä (3.0 %) ja keskusteluja 9:ssä (2.7 

%) vastauksessa sovellettavaksi omaan käytännön työhön.

Haluttiin  myös  lisää  tietoa  oman  asuinalueen  toiminnasta,  käytännöistä, 

tulevaisuuden  suunnitelmista  ja  alueyhteistyöstä   4:ssä  (1.2  %)  vastauksessa. 

Haluttiin  esimerkiksi  lisää  tietoa  siitä,  miten  Vaasa   tulevaisuudessa  järjestää 

sosiaalipalveluitaan.  Alueyhteistyönä  toivottiin  enemmän  tietoa 

palveluohjauksesta  lähiseuduilla  tai  samankokoisissa  kaupungeissa  tai 

suuremmissa kuin Vaasa.

”Sosiaaliturvaetuudet  lasten  näkökulmasta,  enemmän  lasten  hoitotuesta  ja  
kuntoutuksesta.”

”Käytännön  esimerkkejä  työmenetelmistä.  Enemmän  kohdistettu 
ammattilaisille.”

”Vaasasta myös kouluttajia ja Vaasan näkökulma asioihin.”

Aika  asetti  koulutuksen  sisällölle  rajoituksia  18:n  (5.5  %)  vastaajan  mielestä. 

Heidän  mielestään  koulutuspäivään  varattuun  aikaan  ei  olisi  sopinut  muuta, 

vaikka  aiheesta  riittäisi  asiaa  vaikka  kuinka  paljon  lisää.  Koulutuspäivissä 

todettiin ajan kuluvan nopeasti ja aika tuntui lyhyeltä.

3  (1  %  )  vastaajaa  piti  täydennyskoulutuksen  sisältöjä  laajana.  Koulutuksen 

laajuus  tuli  esiin koulutuksissa,  joissa  käsiteltiin kaikki  aiheeseen liittyvä asia. 

Esimerkiksi  lääkehoidon  koulutus  oli  laaja,  jossa  käytiin  läpi  lähes  koko 

lääkehoidon kirjo, lääkelaskuista vaikuttaviin aineisiin. 

Taukoja  toivottiin  lisää  20  vastauksessa  (6.1  %).  Koko  aamu-  tai  iltapäivän 

kestävä  luennointi  koettiin  liian  pitkäksi  yhtäjaksoiseksi  istunnoksi.  Haluttiin 

useampia  pieniä  taukoja  väliin,  taukojen  katsottiin   lisäävän  jaksamista  ja 

keskittymistä.
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”Ei lisättävää,  tästä aiheesta riittäisi  asiaa vaikka kuinka paljon eikä aika  

riitä”

”Aika paljon tuli erilaista asiaa lyhyessä ajassa, osaan jäi ”pintaraapaisu”  

sen  vuoksi.”

Loput  vastauksista  oli  yksittäisiä   mainintoja:  taulukot  järjestykseen,  videoita 

lisää,  eteneminen  sisällysluettelon  mukaan,  kohdennettu  ammattilaisille,  kuvia 

havainnollistamaan,  vuorovaikutusta  enemmän,  pienempi  ryhmä,  johto 

kuuntelemaan,  jatkuvamuotoisena  koulutus,  yksityiskohtaisemmin  tai  että  yksi 

iltapäivä olisi riittänyt.

6.3.2 Koulutuksesta olisi voinut poistaa

Poistettavaa  sisältöä  koulutuspäivistä -kysymykseen  vastasi   114  (16.6  %) 

vastaajaa  (N  =  687).  Täysin  tyytyväisiä  oli  43  (37.7  %)   vastaajista.  Heidän 

mielestään  koulutuspäivästä  ei  ollut  mitään  poistettavaa,  vaan  kaikki  oli 

tarpeellista ja oli  hyvä kerrata asioita.   Toisille se oli saman toistoa, ei  mitään 

uutta kuuden (5.3 %) mielestä. Nämä katsoivat, että asia oli perustietoa ja faktaa, 

mikä on kuulunut jo peruskoulutukseen. 

Koulutuksessa  yksityiskohtaisuuksiin  menemisen 43  (37.7  %)  vastaajaa  halusi 

poistaa. Yksityiskohtaisuuksiin menemisen katsottiin vievän kohtuuttomasti aikaa 

koulutuspäivältä.  Vastaajien  mukaan  ”erityistieto”,  jota  työntekijä  tarvitsee 

työssään, hankitaan muualta, esimerkiksi työpaikkakoulutuksena.  Tämä korostui, 

varsinkin  sosiaalialan  koulutuksissa,  haluttiin  poistaa  yksityiskohtaiset  tiedot, 

joita  suppea  osa  käyttää  työssään,  ja  jotka  muuttuvat  nopeasti. 

Terveydenhuoltoalan  koulutuksissa  lääkehoidon  koulutuksesta  haluttiin  poistaa 

yksityiskohtaiset lääkelistat ja kauppanimet tai vaikuttavien aineiden luettelot.

”Yksityistä  sektoria  selkeästi  koskevia  asioita.  Kela  myy  erilaisia  
asiointimuotoja, mutta ei etuuksia. Esitys kaipaa ”fiksausta” jatkoa ajatellen.  
Korostettiin hieman liikaa tuotteen tuntemista.”

”Tiedot niistä eri kuntoutuskursseista, liian yksityiskohtaisesti.”

Terveydenhuoltoalan koulutuksissa kiinnittyi huomio koulutuksen kohdejoukkoon 

5  vastauksessa  (4.4  %).  Katsottiin,  että  sairaanhoitajat  ja  perushoitajat  sekä 

kotipalvelu  ja  osastojen  hoitajat  tulisi  kouluttaa  erikseen,  koska  he  tarvitsevat 
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erilaista  tietoa.  Lääkelaskut  haluttiin  poistaa  lääkehoidon  koulutuksista  koska 

katsottiin,  että  riippuu  työnkuvasta,  milloin  ja  kuka  tarvitsee  laskutaitoa. 

Lääkärille kuuluvat asiat haluttiin myös poistaa. Jos koulutuksen varsinainen aihe 

ei  koskettanut  tai  oli  kaukana  omasta  työstä,  niin  sitä  aihetta  ei  katsottu 

kiinnostavaksi.

”..yksityiskohtiin meneminen, kaikki hoitajat eivät olleet sh:jia, he eivät edes  
koske N lääkkeisiin.”

”Lääkkeiden yhteisvaikutukset oli niin ”hienoa tekstiä” – ehkä lääkärit olisi  
tarvinnut sitä, en saanut siitä mitään.”

Ryhmätyöt  12  vastauksessa  (10.5  %)  nousi  selkeästi  poistettavaksi  asiaksi. 

Katsottiin,  että  ryhmätyöt  veivät kohtuuttomasti  aikaa koulutukselta  ja osa piti 

näitä  turhina  jaaritteluina.  Ryhmätyöt,  tiimityöt  ja  ryhmäkeskustelut  haluttiin 

poistaa,  koska  ne  koettiin  hankalaksi  muodostaa  ja  toimia  ryhmänä  aivan 

vieraiden kanssa.  Ryhmätyön tilalle oli  esitetty yleistä keskustelua tai  kyselyä, 

jolla ohjelman olisi voinut viedä läpi.

””Porinapiirit”,  koska  niissä  ei  pysytä  asiassa  ja  keskustelua  syntyy  
muutenkin.” 

Käytännönläheisissä  koulutuksissa,  kuten   esimerkiksi  lääkehoito,  5  (4.4  %) 

vastaajista   halusi  vähentää  teorian  määrää  koko  koulutuksen  osuudesta. 

Katsottiin,  että  oli  paljon  ”ulkolukua”  monisteista  ja  luettelonomaisia  sarjoja, 

jotka eivät jääneet mieleen, ja näin ollen koulutus ei  antanut mitään. Vastaajat 

ilmaisivat, että teoria on varmasti  kaikilla hallussa ja että he  halusivat asioita 

esitettävän  käytännönläheisesti.  Käytännönläheisesti  koskemaan  heidän  omaa 

hoitotyötään,   mitä  asioita  tulisi  huomioida  lääkehoidon  toteutuksessa 

käytännössä sekä yleisimpiä laskutoimituksia.

”Ehkä teoria osuus voisi olla lyhyempi – käytännön harjoittelu aina parempaa 
ja aika siinä meni nopeasti.”

6.3.3 Koulutuspäivän hyvät puolet

Koulutuspäivän hyviä puolia ja antoisimpia asioita toi esiin kaikkiaan 605 (88.1 

%) vastaajaa (N = 687). Koulutuksiin osallistujat ottivat positiivisesti koulutuksen 
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tarjonnan  vastaan.  Koulutuspäivät  katsottiin  antoisiksi  ja  niiden  katsottiin 

vahvistavan heidän oman ammattitaidon tunnetta. 

Koulutuksen aihe nimettiin 358 vastauksessa (52.1 %) koulutuspäivän hyväksi ja 

antoisaksi  asiaksi.  Koulutuspäiviin  osallistumisen yhtenä kriteerinä  pidetäänkin 

aiheen kiinnostavuutta. Aiheen hyviksi puoliksi lueteltiin tärkeys, ajankohtaisuus 

ja asiasisältö. Koulutuksissa tuli paljon uutta ja selventävää tietoa aiheesta. Uudet 

hoitosuositukset oli otettu hyvin huomioon koulutuksissa. Uuden tiedon ohella oli 

myös  hyvä  kerrata  vanhaa  ja  palauttaa  mieleen.  Aiheita  oli  pidetty 

mielenkiintoisina  vaikka  asia  oli  ollut  vierasta  eikä  koskettanut  omaa  työtä. 

Toisille aihe oli tutumpaa, jolloin he kommentoivat, että oli hyvä muistella välillä 

jo opittuja asioita.

”Koko luento oli hyvä, tuki työtehtäviäni ja toimintaani vanhusten parissa.”

”Paljon sellaista tuli  esille  mitä löytyy omasta työstä.  Paljon ajattelemisen  
aihetta.”

Luennoitsijoiden  ammattitaito  mainittiin  hyvänä  puolena  109 vastauksessa  (18 

%).  Ammattitaito  heijastui  hyvästä  asiantuntemuksesta,  esitystyylistä  ja 

ulosannista. Hyvinä esityksinä pidettiin ytimekkäitä esityksiä, joissa mielenkiinto 

säilyi ja jaksoi kuunnella. Hyvinä luennoitsijoina mainittiin asiantuntevat, ”hyvä-

ääniset” luennoitsijat, joilla ei ole kiireen tuntua. 

”Asiantunteva kouluttaja, selitti perusteellisesti asiat.”

Sosiaalialan koulutuksissa antoisinta oli ajankohtainen tieto nykykäytännöistä ja 

yleinen tietoisuus tulevaisuuden menetelmistä 51 vastauksessa (8.4 %): miten voi 

käyttää  käytännössä  hyödyksi  ryhmäkeskusteluja,  luovia  harjoituksia  / 

harjoitusten  purkua,  esimerkkejä,  ajatuksia  ja  tarinoita;  draaman  terapeuttinen 

käyttö,  leikit,  pelit  ym.  välineet  ryhmän  vetämiseen  sekä  eri  menetelmiin 

tutustuminen.  Koulutukset  olivat  mielenkiintoisia,  ajankohtaisia  sekä  selkeitä. 

Opetusta  havainnollistettiin  esimerkein  ja  opetus  oli  asiantuntevaa.  Asia  eteni 

sujuvasti  ja mielenkiintoisesti  keskustellen ja hyvillä esimerkeillä.  Asiat  tulivat 

esille  selkeästi,  luennot  oli  rakennettu  mielenkiintoisiksi  ja  mieleenpainuviksi. 
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Opiskelijat  kokivat,  että  sai  kysyä  rohkeasti,  jolloin   sai  myös  asiantuntijan 

vastauksen kysymyksiin ja syntyi keskustelua asiasta.

”Ajankohtaisten muutosten (1.1.2008) läpikäyminen, asioiden kertaaminen ja  
omaan työhön liittyvät asiat.”
”Palveluohjaus on tulevaisuuden käsite, joten on hyvä kuulla erilaisia malleja 
miten sitä voidaan toteuttaa.”

”Toiminnalliset  menetelmät,  kaikki,  joita  käytettiin,  kaikesta  voi  oppia,  
kaikkea voi soveltaa.”

Terveydenhuoltoalan koulutuksissa antoisimmaksi nousi asiakkaan kohtaaminen 

38  tapauksessa  (6.3  % ).  Konkreettiset  esimerkit  aidosta  elämästä  koskettivat 

kuulijoita.  Elämänhistorian  aiheuttamat  syyt,  niiden  vaikutus  elämään  ja 

asiakkaan tuntemuksiin sekä näiden tunteiden esille tuominen herättivät ajatuksia 

kuulijoissa.  Antoisaa  oli  esimerkein  asioiden  kertaaminen  eri  sairauksista, 

hoitomenetelmistä,  vuorovaikutustaidoista  sekä  käytännön  tilanteisiin 

sovellettavat  konkreettiset  mallit.  Asiat  esitettiin  ammattitaidolla, 

käytännönläheisesti, hauskasti ja mieleenpainuvasti.

”Hyvä miettiä ja palauttaa mieleensä yleensä omaa toimintaa hoitotyössä ja  
yleensä potilaan kohtaaminen.”

Käytännön  taitojen  koulutuksissa  oli  antoisinta  käytännön  harjoittelu  9 

vastauksessa (1.5 %).  Käytännön harjoittelussa opiskelijoiden mukaan oppi asian, 

sai  kertausta  ja  näin  varmuutta  työtehtäviin.  Vaikka  osa  osallistujista  suoritti 

kyseisiä  käytännön  taitoja  nykyisessä  työssään,  he  kokivat  tarvitsevansa 

koulutusta  ja  harjoittelua  saadakseen  lisävarmuutta  omaan  toimintaansa. 

Kielikoulutuksissa antoisinta oli oman alan sanavaraston kartuttaminen käytännön 

puheharjoituksilla. Lääkehoidon koulutuksissa osa koki käytännön  lääkelaskut ja 

esimerkkitapaukset antoisiksi ja tarpeellisiksi.

”Käytännönharjoittelu antoi oikean kuvan tilanteista.”

Hyvinä puolina ja antoisina asioina koulutuspäivissä oli yksittäisiä kommentteja 

40  (6.6  %).  Koulutuksen  sopiva  pituus   ja  aikataulun  pitävyys  oli  hyvä  asia. 

Koulutuksen pituus katsottiin sopivan pituiseksi juuri keskittymisen ja jaksamisen 

kannalta. Aloitus- ja lopettamisaikataulut myös pitivät suunnitelmien mukaisesti. 
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Katsottiin,  että  aikataulu ei  ollut  liian tiukka vaan väliin  sopi  myös  huumoria 

kevennykseksi.

Koulutuksen  vaikeustason  ei  katsottu  olevan  liian  vaikeaa  vaan 

käytännönläheistä.  Koulutuksia  ei  yleensäkään  pidetty  vaikeina  vaan  laajoina. 

Ryhmätyöt  nähtiin hyvinä  puolina.  Ryhmät  koettiin  mielekkäiksi,  keskusteleva 

ilmapiiri  takasi  onnistuneet  ryhmäpohdinnat.  Ryhmätöistä  oli  myös  kielteistä 

palautetta,  esimerkiksi  sosiodraamakoulutuksessa  vain  osa  ryhmästä  oli  valmis 

”näyttelemään”. 

Koulutuksen järjestäminen työpaikalla  katsottiin myös hyväksi puoleksi, näin ei 

tarvinnut siirtyä paikasta toiseen kesken työpäivän, mikä helpotti irrottautumista 

omasta työstä. Osallistujille valmiina jaettu havaintomateriaali  lueteltiin hyviksi 

puoliksi. Materiaali jäi itselle ja sitä voi hyödyntää jatkossa työvälineenä omassa 

työssä.

”Sopiva pituus, monipuolisuus, monia asioita/sanoja voi soveltaa työhön.”

6.3.4 Koulutuspäivän harmittavia tekijöitä

Koulutuspäivän harmittavia tekijöitä ilmaisi 132 (19.2 %) vastaajista (N = 687). 

Aika oli  suurin harmittava tekijä  55 vastaajan mukaan (41.7 %): koulutuksen 

kokonaisaika koettiin lyhyeksi. Aikaan nähden koulutukset olivat laajoja, ja tämän 

myötä  koulutuksen tahti  oli  nopea  ja  tauot  olivat  lyhyitä.  Koulutuksen aikaan 

liitettiin  myös  koulutuksen  ajankohdan  seikka.  Iltapäivää   pidettiin  huonona 

työvuorojärjestelyiden kannalta.   Monella  oli  huono omatunto siitä,  että  joutui 

poistumaan kesken ja  kiireellä  koulutukseen ja  jättämään muille  tekemättömiä 

töitä.  Iltapäiväajankohta  katsottiin  huonoksi,  koska  aamupäivän  töiden  jälkeen 

osallistujat katsoivat väsymyksen heikentävän keskittymistä. Työaikajärjestelyissä 

toivottiinkin  työnantajan jatkossa  huomioivan koulutuksen  paremmin aika-  ja 

sijaisjärjestelyillä.  Kokopäiväkoulutukset  katsottiin  paremmiksi,  samoin  jokin 

muu päivä kuin perjantai.

”Työpäivän  järjestelyt,  jotta  pystyin  lähtemään  koulutukseen.  Koulutus  
kuormitti työtovereitani.”

35



”Koulutus  työpäivän  yhteydessä  (kiireinen  aamu)  kokopäivä  koulutus 
parempi.”

Luennoitsijan  opetus-  ja  esiintymistaidot  esiintyi  31  vastauksessa  (23.5  %). 

Kritisoitiin  luennoitsijan  äänen  kuuluvuutta  ja   esitystapaa.  Ääni  kuului  usein 

huonosti, koska harva luennoitsija oli käyttänyt mikrofonia, vaikka siihen oli ollut 

mahdollisuus.  Ymmärtämisen  teki  ajoittain  vaikeaksi  luennoitsijan  käyttämät 

vierasperäiset  sanat  tai  lääketieteelliset  termit.  Kuulijoiden  oli  vaikea  pysyä 

mukana ja moni jäi ymmärrystä vaille. Luennoitsijan istuminen yleisön edessä ja 

katsekontaktin puuttuminen mainittiin harmittavina tekijöinä. Jotkin luennoitsijat 

olivat  jättäneet  kuulijat  huomioimatta  täysin,  esimerkiksi  kysymyksille  ei  ollut 

tilaa.

 Luentomateriaalin puuttuminen etukäteen ja lukeminen suoraan PowerPointilta 

valkokankaan pienen tekstin kera harmitti 6 ( 3.5 %) vastaajaa. Esitys eteni niin 

nopeasti, ettei ehtinyt tehdä muistiinpanoja.

”Att man inte hade tillgång till pappers kopior av de kalvorna. Det skulle ha  
underlättät att följa med i föreläsningen.”

”Ei ehtinyt tehdä muistiinpanoja, koska teksti vaihtui liian nopeasti. Suunnattu  
enemmän lääkäreille.”

Koulutuksen sisältö harmitti  17 vastauksessa (9.9 %). Se ei ollut sitä mitä odotti, 

aihe/sisältö  poikkesi  odotuksista  tai  asiat,  jotka  eivät  koskettaneet  omaa työtä, 

eivät kiinnostaneet.  Aihe saattoi olla liian laaja,  asiaa oli  liikaa tai se oli  liian 

tieteellistä  tai   liian  yksityiskohtaista.   Aiheiden  painoalueet  vaihtelivat 

kuulijoiden mukaan. Toiset olivat mielissään jonkun aihealueen painottamisesta 

mikä oli taas liikaa toisten mielestä. Koulutukseen osallistuneiden monipuolinen 

kirjo aiheuttaa pakostakin tämänlaisen tunteen. Ajoittain saattoi olla pieni kiire 

asioiden kanssa eli nopea tahti sekä yksitoikkoista luennointia. Mainittiin aiheen 

myös ”rönsyilevän” kollegoiden tai asiakkaiden ”ruotimiseen”. Luento oli yleistä 

tai tuttua asiaa ja näin ei tarjonnut mitään uutta  tai ei ollut koulutuksen tarvetta 

juuri nyt. 

”Koulutuspäivän  aihe/otsikko  ”johti  jonkin  verran  harhaan”,  luennot  eivät  
kattaneet aihetta!”
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”Koulutus  painottui  mielestäni  vähän  liiaksi  vanhuksiin  ja  vanhusten 
lääkehoitoon.”

”Luennon viimeinen osuus inkretiineistä  liian lääketieteellinen ja vaikea.”

Koulutuksen paikka harmitti 10 vastauksessa (7.6 %), kun koulutusta ei järjestetty 

työpaikalla  vaan  joutui  vaihtamaan  paikkaa  kesken  työpäivän.  Oppilaitoksen 

tiloissa järjestetyn koulutuksen opastus koettiin puutteelliseksi, paikan löytäminen 

aiheutti  vaikeuksia  ja  myöhästymisiä.  Juhlasalissa  järjestettyyn  koulutukseen 

oltiin tyytymättömiä. Sali oli liian iso ja kylmä tila: kaikui, humisi ja ääni upposi 

tilaan.  Tila  oli  myös  korkea,  raskas  ja  lamput  näköesteinä.  Luennoitsijoiden 

puheesta  ei  ajoittain  saanut  selvää  eikä  kuullut  vastauksia  luennoitsijoiden 

kysymyksiinkään. 

”Kuuluvuus  salissa  erittäin  huono.  Kaikuu  hirveästi.  Vaikea  seurata  mitä  
meille yritetään opettaa!!”

Yksittäisiksi  harmittaviksi  tekijöiksi  lueteltiin  myös  kädentaitoja  harjoittavissa 

koulutuksissa  asianmukaisten  ja  todenmukaisten  välineiden  puuttuminen, 

kielikoulutuksissa  harmitti  kielioppi  liikaa  aikaa  vievänä  osana,  vähäinen 

osallistujamäärä  vaikutti  joidenkin  koulutusten  onnistuneeseen  läpiviemiseen, 

istuminen  oli  raskasta,  ruoka  oli  huonoa,  kahvi  olisi  voinut  sisältyä  hintaan, 

parkkipaikkojen puuttuminen, kuivakat luennoitsijat ja  toisten asiaankuulumaton 

keskustelu keskenään harmitti.

6.4 Täydennyskoulutuksen vaikuttavuus opiskelijan kannalta

Koulutuksen  arviointitoiminnan  avulla  pyritään   saamaan  tietoa  siitä,  miten 

koulutukselle asetetut tavoitteet on saavutettu ja minkälaista  koulutuksen laatu on 

ollut.  Koulutuksen vaikuttavuuteen liittyen selvitettiin  koulutuksessa käsiteltyjen 

asioiden  ajankohtaisuutta sekä  koulutuksessa  asetettujen  tavoitteiden 

saavutettavuutta. Yhteiskunnan  kehitys  ja  muutokset  heijastuvat  työelämään. 

Työelämässä  kohdataan  päivittäin  uusia  asioita   joiden  kohtaamiseen  koetaan 

tarvittavan tukea ja koulutusta. Koulutusta toivottiin lisää ajankohtaisista asioista 

kuten monikulttuurisuus, väkivalta, aggressiivisuus sekä lisääntynyt alkoholi- ja 

sekakäyttö.
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Vastaajien mukaan käsitellyt asiat olivat ajankohtaisia  täysin samaa mieltä 157 

(65 %), ja osittain samaa mieltä 73 (30 %). Vastausta ei osannut sanoa 2 (0.8 %) 

ja osittain eri mieltä oli 3 (1 %) sekä täysin eri mieltä oli 1 (0.4 %). Vastaajista 7 

(3 %) jätti vastaamatta, vastausten kokonaiskeskiarvon ollessa 4.6.

Koulutuksen sille asetetut tavoitteet saavutettiin täysin samaa mieltä 115 (47 %) ja 

osittain  samaa  mieltä  73  (30  %).  Vastaajista  35  (14  %)  ei  osannut  sanoa 

mielipidettä kun taas osittain eri mieltä oli 11 (5 %) ja täysin eri mieltä oli 1 (0.4 

%). Vastaajista 8 (3 %) jätti  vastaamatta joten vastausten kokonaiskeskiarvoksi 

muodostui 4.2. Käsiteltyjen asioiden ajankohtaisuus ja tavoitteiden saavutettavuus 

esitetään kuviossa 3.

         
        Kysely 2: koulutuksessa käsitellyt asiat olivat ajankohtaisia (N = 243)

        Kysely 2: koulutuksessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet (N = 243)

KUVIO 3. Käsiteltyjen asioiden ajankohtaisuus ja tavoitteiden saavuttaminen 
(N = 243).
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Koulutuksen  vaikuttavuutta  voidaan  arvioida  henkilökohtaisesti  koulutuksen 

onnistumisesta  ja  tyytyväisyytenä  saatuun  koulutukseen,  työntekijän 

toimintatavoissa  havaittuina  myönteisinä  muutoksina  sekä  työmotivaation  ja 

sitoutumisen lisääntymisenä.

Koulutuksen  vaikuttavuutta  opiskelijan  kannalta  tiedusteltiin  kolmella 

strukturoidulla  kysymyksellä.  Kysely  1:n  mukaan  tiedän  voivani  soveltaa 

saamiani tietoja ja valmiuksia työssäni:  kiitettävästi 106 (24 %), erittäin hyvin 

181 (41 %) ja hyvin 119 (27 %) sekä tyydyttävästi 20 (5 %) ja heikosti kuuden (1 

%)  vastaajan  mukaan.  Vastaamatta  jätti  12  (3  %)  vastaajaa  joten  vastausten 

kokonaiskeskiarvoksi saatiin 3.8.

Kysely 2:n mukaan koulutus oli hyödyllinen omien työtehtävieni kannalta: täysin 

samaa mieltä 149 (61 %) ja osittain samaa mieltä 61 (25 %). Vastausta ei osannut 

sanoa 16 (7 %) ja osittain eri mieltä 11 (5 %) sekä täysin eri mieltä 0 (0 %). 

Vastaamatta jätti 6 (2 %) joten vastausten kokonaiskeskiarvoksi saatiin 4.5.

 Kyselyssä 2:n tulosten mukaan ehdin omaksua koulutuksessa esitetyt asiat: täysin 

samaa mieltä 84 (35 %) ja osittain samaa mieltä 114 (47 %). Ei osannut sanoa 22 

(9 %) sekä osittain eri mieltä 14 (6 %) ja täysin eri mieltä 2 (0.8 %). Vastaamatta 

jätti  7  (3  %)  joten  vastausten  kokonaiskeskiarvoksi  tuli  4.1.  Kuviossa  4 

koulutuksen vaikuttavuus opiskelijan kannalta.
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      Kysely 1: tiedän voivani soveltaa saamiani tietoja ja valmiuksia työssäni (N = 444)

       Kysely 2: koulutus oli hyödyllinen omien työtehtävieni kannalta (N = 243)
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     Kysely 2: ehdin omaksua koulutuksessa esitetyt asiat (N = 243)

KUVIO 4. Koulutuksen vaikuttavuus opiskelijan kannalta (N = 444 ja N = 243).
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6.5 Kouluttajat ja opetus

Kouluttajista on arvioitu heidän ammattitaitoa. Ammattitaito sisältää kouluttajan 

asiantuntemuksen, opetustaidon, kyvyn esittää asiansa ja motivoida opiskelijoita 

sekä  kouluttajan  valmistautuminen  opetukseen.  Avoimesti  sai  esittää  muita 

kommentteja kouluttajasta. Opetuksesta on arvioitu opetuksen havainnollistamista 

ja opetuksen ajankäyttöä.

6.5.1 Kouluttajien ammattitaito

Koulutuksen  laatua voidaan turvata  kouluttamalla  henkilökuntaa ja  kouluttajia. 

Ammattitaitoisen  kouluttajan  opetus  on  yleensä  myös  laadukasta.  Suurin  osa 

vastasi  kiitettävästi  tai  oli  täysin  samaa  mieltä  siitä,  että  kouluttaja  oli 

ammattitaitoinen, osasi esittää asiansa, osasi motivoida osallistujia koulutuksessa 

ja oli valmistautunut hyvin tehtäväänsä. 

Kysely  1:n  mukaan  234  (53  %)  arvioi   kouluttajan  asiantuntemuksen 

kiitettäväksi, 164 (37 %) erittäin hyväksi ja 38 (9 %) hyväksi. Tyydyttävä 1 (0.2 

%) ja heikko 0 (0 %) eli ainoastaan yksi negatiivinen vastaus seitsemän vastaajan 

(2 %) jättäessä vastaamatta, näin vastausten kokonaiskeskiarvoksi saadaan 4.4.

Kysely 2:n mukaan  kouluttaja oli ammattitaitoinen täysin samaa mieltä oli 197 

(81 %) ja osittain samaa mieltä 27 (11 %). Vastausta  ei osannut sanoa 3 (1 %) ja 

osittain eri mieltä oli 2 (0.8 %) sekä täysin eri mieltä ei yhtään vastausta (0 %). 

Vastaamatta jätti 14 (6 %) joten vastausten kokonaiskeskiarvoksi muodostui 4.8. 
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         Kysely 1: kouluttajan asiantuntemus (N = 444)

 

Kysely 2: kouluttaja oli ammattitaitoinen (N = 243)

KUVIO 5. Kouluttajan asiantuntemus ja ammattitaito (N = 444 ja N = 243)

Kouluttajan opetustaitoa arvioitiin  kiitettäväksi 183 (41 %), erittäin hyväksi 164 

(37 %) ja hyväksi 80 (18 %) sekä tyydyttäväksi 7 (2 %) ja heikoksi 1 (0.2 %). 

Vastaamatta jätti 9 (2 %) vastaajaa, joten vastausten kokonaiskeskiarvo oli 4.2. 

Väittämään kouluttaja osasi esittää aiheensa hyvin oltiin täysin samaa mieltä 179 

(74 %) ja osittain samaa mieltä 41 (17 %). Vastausta ei osannut sanoa 2 (0.8 %) ja 

osittain eri mieltä 7 (3 %) sekä  täysin eri mieltä ei ollut yksikään vastanneista (0 

%). Vastaamatta jätti 14 (6 %) joten vastausten kokonaiskeskiarvoksi tuli 4.7  
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KUVIO 6. Kouluttajan opetus- ja esitystaito (N = 444 ja N = 243).

Kouluttaja osasi motivoida osallistujia koulutuksessa: täysin samaa mieltä oli 153 

(63 %), osittain samaa mieltä 54 (22 %), en osaa sanoa 10 (4 %), osittain eri mieltä 

10 (4 %) sekä täysin eri mieltä 2 (0.8 %). Vastaamatta jätti edelleenkin  14 (6 %), 

vastausten kokonaiskeskiarvoksi muodostui 4.5. 

Kouluttaja oli valmistautunut hyvin tehtäväänsä: täysin samaa mieltä oli 183 (75 

%), osittain samaa mieltä 33 (14 %), en osaa sanoa 9 (4 %), osittain eri mieltä 4 (1.6 

%) ja täysin eri mieltä ei ollut yksikään (0 %). Vastaamatta jätti samat 14 (6 %) 

vastausten kokonaiskeskiarvon ollessa 4.7. 
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       Kysely 1: kouluttajan opetustaito  (N = 444)
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        Kysely 2: kouluttaja osasi esittää aiheensa hyvin (N = 243)
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        Kysely 2: kouluttaja osasi motivoida osallistujia koulutuksessa (N = 243)
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        Kysely 2: kouluttaja oli valmistautunut  hyvin (N = 243)
        

KUVIO 7. Kouluttajan motivointikyky ja valmistautuminen (N = 243).

Kyselyssä 2  kouluttaja/kouluttajista kysyttiin vielä muita kommentteja, joita esitti 

79 (32.5 %) vastaajista  (N = 243).  Yleisesti  ottaen kouluttajista  oli  pidetty ja 

negatiivista  kommenttia  tuli  hyvin  vähän.  Kouluttajien  ammattitaitoa 

kommentoitiin 31 (39.2 %) vastauksessa.  Kouluttajat  tunnistettiin oman alansa 

ammattilaisiksi.  Ammattitaito  ja  usein  myös  pitkän  työkokemuksen  katsottiin 

tuovan  koulutuksiin  käytännönläheisen  näkökulman.  Myös  ulkomaalaisia 

kouluttajia löytyi, heidän esityksissään tuli uudenlaista näkökantaa asioihin ja eri 

kieltä  vaihteluna.  Kouluttajien olemusta  kuvailtiin erilaisin adjektiivein; hyvä, 
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iloinen, inspiroiva, tehokas, asiallinen, mahtava, ihmisläheinen, ammattitaitoinen, 

asiantunteva, mukava ja realistinen.

”Kouluttaja  ammattitaitoinen,  pitkän  työkokemuksen  omaava,  tuo  
koulutukseen käytännönläheisen näkökulman.”

”Hienoa, että saatu asiantuntija Englannista saakka. Todella paljon kliinistä  
kokemusta! Käytännönläheinen, jolla valtava teoriatausta ja ihanan selkeää 
englantia.”

Kouluttajan  ennakkovalmistautumista  ja  paneutumista  koulutustilanteeseen 

huomioitiin  huolellisella  valmistautumisella  ja  selkeästi  tehdyllä 

opetusmateriaalilla  13  vastauksessa  (16.5  %).  Luennoitsijan  valmistautuminen 

huomioitiin ja kiinnitettiin aina huomiota. Materiaalin olisi ollut hyvä olla heti 

saatavilla.  Koulutuksen  sisällön  ei  katsottu  aina  pitävän  yhtä  ennakko- 

ilmoituksen kanssa. Ilmeisesti tiukasta aikataulusta johtuen jokin osio oli jäänyt 

myös pois kokonaan. Ryhmätöiden todettiin sujuvan hyvin isoissakin ryhmissä.

”Koulutuksen aihepiirit, joita oli paljon ja mielenkiintoista; ei käyty lainkaan  
juuri, vaikka oli erikseen toivottu jotakin.”

Koko koulutuksen onnistumisen katsotaan olevan kouluttajasta riippuvaista.

”Mukava, rento ilmapiiri kurssilla oli paljolti opettajankin ansiota!”

”Erittäin monipuolinen ja vuorovaikutus toimi hyvin.”

Kouluttajien  puhe- ja esitystapaa kommentoitiin 34 vastauksessa (43 %).  Puhe 

oli yleensä sujuvaa mutta myös vierasperäisiä  sanoja  käytettiin, jotka eivät olleet 

kaikille  tuttuja.  Puhe  oli  ajoittain  epäselvää  tai  kouluttaja  puhui  liian  hiljaa, 

nopeasti tai sekavasti. Esitykset olivat mielenkiintoisia, vaihtelevia, piristäviä ja 

elävästi  esitettyjä.  Mielenkiintoa  ylläpidettiin  runsailla  esimerkeillä  todellisesta 

elämästä. Esimerkit toivat myös vaihtelua teoriaosuuksiin. Kouluttajan istuminen 

yleisön edessä ja katsekontaktin puuttuminen sekä suoraan kalvoilta lukeminen 

sai  negatiivista  palautetta.  Kouluttajilla  todettiin  olevan  paljon  tietoa  ja  taitoa 

mutta esitystapa ja ulosanti ei aina ollut niin hyvää.

”Puheteknisiin  seikkoihin  jatkossa  huomio,  erittäin  epäselvää,  monotonista,  
huulten välistä tulevaa ”supinaa”.”

”Käytti välillä sellaisia sanoja jotka ei ollut tuttuja lähihoitajalle.”

45



”Toivoisin innostavia luennoitsijoita, jotka seisoisivat oman esityksen aikana,  
koska olisi mielestäni tärkeää saada näköyhteys luennoitsijaan.”

”Ehkä haki liian paljon tukea kalvoista. Osaamme kaikki itse lukea.”

6.5.2 Opetus

Opetuksen  havainnollistaminen oli  kiitettävää  124  vastaajan  (28  %),  erittäin 

hyvää 178 vastaajan (40 %) ja hyvää 113 vastaajan (25 %) sekä tyydyttävää 17 

vastaajan  mukaan  (4  %).  Vaihtoehtoja  heikko  oli  0  (0  %)  ja   12  (3  %)  jätti 

vastaamatta, vastausten kokonaiskeskiarvon ollessa 3.9.

Opetuksen ajankäyttö oli  kiitettävää 127 (29 %), erittäin hyvää 200 (45 %) ja 

hyvää 99 vastaajan mielestä (22 %). Tyydyttäväksi opetuksen ajankäytön arvioi 

12  (3  %)  ja  heikoksi  1  (0.2  %).  Vastaamatta  jätti  5  (1  %),  vastausten 

kokonaiskeskiarvon ollessa 3.5. 

46



Kiitettävä Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä Heikko Ei vastattu

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 
Kysely 1: opetuksen havainnollistaminen (N = 444)

 

Kiitettävä Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä Heikko Ei vastattu 
0 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

 

 
        Kysely 1: opetuksen ajankäyttö (N = 444)

KUVIO 8. Opetuksen havainnollistaminen ja ajankäyttö (N = 444).

6.6 Yleiset järjestelyt

Fyysiseen ympäristöön,  ajanmukaisiin  tiloihin ja laitteisiin koulussa tulee myös 

kiinnittää huomiota oppilaiden viihtyvyyden vuoksi ja oppimisen tukemisessa.

Kysely  2:n  koulutustilat  ja  yleisjärjestelyt olivat  toimivat  vastausten  mukaan: 

täysin samaa mieltä oli  131 (54 %), osittain samaa mieltä 54 (22 %), en osaa 
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sanoa  4  (2  %),  osittain  eri  mieltä  29  (12  %)  ja  täysin  eri  mieltä  20  (8  %). 

Vastaamatta  jätti  5  (2  %)  joten  kokonaiskeskiarvoksi  saatiin  4.0.  Vastausten 

hajonta  oli  suurin  tässä  kysymyksessä.  Koulutustilat  ja  yleisjärjestelyt  on 

havainnollistettu kuviossa 9.
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      Kysely 2: koulutustilat ja yleisjärjestelyt toimivat (N = 243)

KUVIO 9. Koulutustilat ja yleisjärjestelyt olivat toimivat (N = 243).

Kysely 1:n avoimeen kysymykseen yleisistä järjestelyistä oli vastannut 307 (69.1 

%) vastaajaa (n = 444). Yleiset järjestelyt olivat toimineet hyvin 152 (49.5 %) 

vastaajan   mukaan.  Yleisjärjestelyiden  toimiessa  hyvin  katsottiin  koko 

koulutuspäivän sujuvan moitteettomasti. 

Koulutuspaikkaa oli kommentoitu 80 vastauksessa (26.1 %), josta yli puolet oli 

negatiivista palautetta. Iso juhlasali sai paljon negatiivista palautetta. Iso sali oli 

tilaltaan liian iso, kylmä, ääni katosi tilaan, tilassa kaikui, valaistus oli huono ja 

kattokruunut  olivat   näköesteenä.  Ammattikorkeakoulun  tiloissa  järjestettynä 

luokkatila oli parempi kuin iso juhlasali.   Negatiivista palautetta sai myös tila, 

joka  liukuovella  erotettiin  toisesta  tilasta.  Tila  oli  levoton  ja  soveltumaton 

opiskeluun.  Koulutuspaikka  ei  aina  ollut  valmiina,  pöydät  ja  tuolit  piti 

osallistujien  itse  järjestää  paikoilleen.  Kaikille  ei  aina  riittänyt  myöskään 

pöytätilaa.  Ilman laatu todettiin huonoksi  joissakin luokkatiloissa.  Jos koulutus 

tapahtui  työpaikan  tiloissa  niin  osallistujat  olivat  tyytyväisempiä,  ei  tarvinnut 

kiireellä kesken työpäivän vaihtaa paikkaa tai varata aikaa siirtymiseen.
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”Tilat  oli  levottomat,  koska  seinän  takana  (liukuovi)  oli  aina  muu  ryhmä,  
keskittyminen hankalaa.”

Koulutuksen  järjestämisen  ajankohdasta  esitettiin  eriäviä  mielipiteitä  20 

vastauksessa  (6.5  %).  Puolet  vastaajista  oli  sitä  mieltä,  että  koulutuspäiviä  oli 

riittävästi  ja  tuntimäärät  olivat  sopivat.  Puolet  vastaajista  olisi  halunnut 

mieluummin kokopäiväisiä kuin osapäiväisiä koulutuksia. Iltapäivän ajankohtaan 

oltiin  tyytymättömiä,  silloin  oltiin  väsyneitä  aamupäivän  töistä.  Viikonpäivistä 

perjantai  oli  todettu  huonoksi  koulutuspäiväksi  aktiivisuutta  ja  vireystasoa 

ajatellen ennen viikonloppua.

”Mutta  koulutuksen  voisi  järjestää  yhtenä  päivänä,  koko  päivän  kestävä 
koulutus, eikä monena päivänä.”

”Kaikki  ok,  mutta  ajankohtaa olisi  voinut  muuttaa  tai  kurssi  olla 2  kertaa  
viikossa  1,5 tuntia.”

Informaation toivottiin olevan parempaa 15 vastauksessa (4.9 %). Aikatauluissa ja 

koulutuspaikassa oli todettu epäselvyyksiä huonon informaation vuoksi. Yleensä 

sähköpostitse oli saatu informaatiota hyvin.  Kauempaa tulevat toivoivat kutsun 

mukana  karttaa,  koulutustilaan  johtavaa  opastusta  paikkaepäselvyyksien 

välttämiseksi  ja  tietoa  auton  pysäköintimahdollisuuksista  kolmessa  (1  %  ) 

vastauksessa.  Ryhmän  kokoa  piti  isona  kolme  (1  %)  vastaajaa  joissakin 

koulutuksissa.  Katsottiin,  että  liian  isoissa  ryhmissä  esimerkiksi  käytännön 

harjoittelut oli vaikea toteuttaa.  Toivottiin myös huomioitavan sekä suomen- että 

ruotsinkieliset  osallistujat  kahdessa  (0.7  %)  vastauksessa  vaikka  koulutus  oli 

suomenkielinen niin kohteliaisuutena ruotsinkielisiä kohtaan.

”Parkkeeraus, minne muualle voi parkkeerata kuin kadun varteen? (joka on  
täynnä).”

”Kunde  säkert  ha  varit  bra  med  shilt  informationstillfälle  på  finska  och  
svenska.”

”Koulutuksesta  tuli  hyvin  vähän  etukäteistietoa  osastolle  ohjelma? 
Koulutusodotuksia  ei     paljon  ollut  kun  ei  ollut  tarkkaa  tietoa,  mitä 
käsitellään.”

    ”Täysin ruotsinkielisten huomiointi olisi voinut olla parempaa.”

Luentomateriaali haluttiin saada etukäteen tai ainakin heti koulutuksen alkaessa 

10 (3.3 %) vastauksessa. Luennon seuraaminen oli helpompaa ja muistiinpanojen 
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tekeminen  onnistui  luennon  edetessä.  Monipuolisesta  ja  hyvin  tehdystä 

materiaalista osallistujalle itselle jäi hyvä tietoaines.

”Materiaali ei vastannut opetusta.”

Laitteiden  toimivuutta  5  (1.6  %)  vastaajan   mukaan  ei  aina  ollut  tarkastettu. 

Mikrofoni ei ollut kuulunut ja piirtoheittimen oli todettu olevan samea.

Ruokailun  ja  kahvin  odotettiin  sisältyvän  osanottomaksuun  10  (3.3  %) 

vastauksessa.  Riittävästi  kahvi-  ja  jaloittelutaukoja  toivoi  7  (2.3  %)  vastaajaa. 

Joskus ilman taukoja kului koko aamupäivä, joka katsottiin aivan liian pitkäksi 

yhtäjaksoiseksi istunnoksi.

”Taukoja  varten  olisi  kahvioon  voinut  ilmoittaa  koulutuksen  osallistujien 
lukumäärä,    niin olisivat osanneet varautua.”

”Tauko lyhyt ja kahvipaikka kaukana, vessat myös.”

6.7 Kehittämisideoita ja toiveita uusista täydennyskoulutuksista

Kehittämisideoita ja toiveita muista koulutuksista esitti kaikkiaan 195 (28.4 %) 

vastaajista  (N  =  687).  Suurin  osa,  73  (37.4  %),  saaduista  vastauksista  koski 

senhetkistä  koulutusta.  Toivottiin  koulutusta   samasta  aiheesta  joko  lisää, 

laajemmin tai syvällisemmin esimerkiksi jatkokoulutuksena. 

sama aihe 73 37.4 %
kansansairaudet 18   9.2 %
saattohoito 13   6.7 %
dementia ja sen lääkehoito 45 23.1 %
yksittäisiä toiveita kuten:
suonensisäinen lääkehoito,
kipuhoito,  kotihoito,  haa- 
vanhoito,  suunhoito,  ensi-
apu,  terveysliikunta,  kehi-
tysvammaiset, lapset, seksu-
aalisuus,  maahanmuuttajat, 
monikulttuurisuus,  tulkki, 
työyhteisö,kielikoulutus

46 23.6 %

toiveita  uusista  koulu-
tuksista

195 100 %

TAULUKKO 1. Toiveita uusista koulutuksista.
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Toiveita  uusista  koulutuksista  esitettiin   diabeteksestä,  sydän-  ja 

verisuonisairauksista,  syövistä,  parkinsonista  ja  ms-taudista.  Suomalaisista 

kansansairauksista  koulutusta  toivottiin  18  vastauksessa  (9.2  %).   dialyysi, 

hemiplegia,  avanne,  neurologia  sekä  yleensä  sisätaudit  ja  kirurginen  potilas. 

Kirurgisen  potilaan  kuntouttaminen,  työhyvinvointi  ja  plastiikkakirurgiset 

leikkaukset oli toivottu koulutuksen aiheiksi.

Kuolema on aina koskettava ja henkilökohtainen asia, jonka toiset kokevat myös 

vaikeana asiana. Koulutusta toivottiin omaisten kohtaamisesta ja saattohoidosta 

13 vastauksessa (6.7 %).

Koulutusta  toivottiin  psykiatriasta  ja  dementiasta,  varsinkin  alkoholidementiaa 

sairastavista,  sekä  vanhusten  lääkehoidosta  yhteensä  45  (23.1  %).  Koulutusta 

toivottiin  dementoituneen  aktivoinnista,  viriketoiminnan  tarpeista  ja  hyödyistä, 

sekä  siitä  mitä  eri  asteisten  dementoituneiden  kanssa  voi  tehdä.  Koulutusta 

hoitosuunnitelmien  tekemisestä  dementoituville  potilaille.  Haluttiin  koulutusta 

vanhusten  seksuaalisuudesta  koska  osa  henkilökunnasta  ei  osaa  suhtautua 

dementoituvan  potilaan  ”taputteluun”  ym.  fyysiseen  kosketteluun.  Dementiaa 

sairastavien omaisten kohtaaminen on koettu haastavaksi, haluttiin tietoa, miten 

kohdata omaisia, kuinka omaisille kerrotaan tai kuinka omaisia huomioidaan sekä 

kuinka  mahdollisia   yhteistyön  ongelmakohtia  käsitellään.  Koulutuslistalle 

esitettiin vähän laajemman muistihoitajan koulutusta,  josta voisi  olla  kurssi  tai 

jopa oma tutkinto. 

Loput  vastauksista  oli  yksittäisiä  toiveita   suonensisäisestä  lääkityksestä:  cvk 

(centraalinen  vena  katetri),  port  ca  (porta  katetri)  ja  yleensä  i.v-  nesteytykset 

(suonensisäiset  nesteytykset)  ja  niiden  seuranta.  Kipuhoito-,  kotihoito-, 

haavanhoito- ja suunhoitokoulutusta oli myös toivottu. EA- koulutuksen (ensiapu) 

yhteydessä  oli  toivottu  EA2,  harjoitustehtäviä  ja  kertausharjoituksia. 

Työergonomiaa  ja  UKK-instituutin  terveysliikuntaa  oli  toivottu. 

Kehitysvammaisista,  ADHD:stä ja lapsista toivottiin koulutusta. Pienemmillekin 

lapsille toivottiin samoja toiminnallisia menetelmiä, sovelluksia eri diagnoosit ja 

erityispulmat  huomioon  ottaen.  Kehitysvammaisten  asumispalveluista  ja 

tilapäishoidosta, sen järjestämisestä, laadusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä 
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näiden asioiden mittaamisesta  toivotaan koulutusta.  Toivottiin koulutusta  myös 

sosiaalisista etuuksista esimerkiksi toimeentulotuesta.

 Aikuisten  seksuaalielämästä,  toiveista  ja  ongelmista  toivottiin  koulutusta. 

Työskentelemisestä  maahanmuuttajien  kanssa  oli  toivottu  koulutusta,  samoin 

aiheista  monikulttuurisuus,  tulkki  ja  maahanmuuttajat,  maahanmuuttajan 

näkökulma  maahanmuuttajan  kertomana.  Esimiehille  oli  toivottu  koulutusta 

kuntoutusasioista  ja  sairauslomalta  töihin  palaamista  auttavista  toimista. 

Työyhteisöä  koskevaa  koulutusta  toivottiin:  työnohjaus,  muutoksiin 

sopeutuminen,  vuorovaikutustaidot  työpaikalla,  selviytymiskeinot,   validaatio, 

psyko-  ja  sosiodraama.  Koulutusta  toiminnallisten  menetelmien  käyttämisestä 

ryhmäohjauksessa toivottiin myös. 

Kielikoulutuksista oli toivottu englantia ja ruotsia eritasoisina koulutuksina ja eri 

aihealueittain.  Kielikoulutuksia  oli  toivottu  myös  pidempikestoisina.  Virallista 

kielikoetta varten oli myös toivottu varsinaista valmennuskurssia.

”Kehitysvamma-alan  pitkäkestoisempia  täydennyskoulutuksia   (kuten  
SEAMK:n Palvelun ohjaus ja Porissa Autismityöntekijä.”

”  Nuorten  seksuaaliterveys  on  niin  laaja  asia,  että  8  tunnin  koulutus  on 
pintaraapaisu.  Jos  kouluterveydenhoitajille  tulee  suunnitellusti  
seksuaaliterveysoppitunnin  pitoa,  koen  kyllä   edelleen  koulutustarvetta  
suurena.”

”Kokonainen seksuaalineuvojakoulutus tänne.”

”Työnohjausta, osastollani kuolee paljon potilaita.”

    ”Kielikylpyopetusta, ruotsinkieliset ja suomenkieliset yhdessä, enemmän   
      puhumista.”
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  VAMK:n  täydennyskoulutusten 

asiakastyytyväisyyttä.  Tärkeimmäksi  tutkimuskohteeksi  muodostui  asiakkaiden 

odotukset  ja  kokemukset  täydennyskoulutuksista,   opetuksen  sisältö  ja 

vaikuttavuus,  täydennyskoulutuksen  järjestelyt  sekä  kehittämisideat  ja  toiveet 

uusista täydennyskoulutuksista. Koulutusorganisaation on tärkeää tietää, kuinka 

tyytyväisiä asiakkaat ovat olleet ja mitkä asiat vaikuttavat tyytyväisyyteen. Tieto 

palvelee organisaatiota  kehittämään palveluitaan yhä laadukkaammiksi.

Täydennyskoulutus  vastasi  kokonaisuutena  täysin  myönteisesti  odotuksia, 

ainoastaan viisi vastaajaa oli kokenut täydennyskoulutuksen vastanneen odotuksia 

heikosti tai ei lainkaan. Koulutus oli sopivan mittainen ja sisältöön oltiin erittäin 

tyytyväisiä käytettävissä olevaan aikaan nähden. Aiheita pidettiin laajoina eli tahti 

oli  yleisesti ottaen tiukka ja näin ollen toivottiin lisää taukoja luentojen väliin. 

Koulutuspäivien antoisimpina ja hyvinä puolina oli pidetty itse koulutuspäivien 

aiheita  ja  harmittavinta  oli  koulutuspäivien  lyhyys.  Täydennyskoulutuksen 

vaikuttavuus opiskelijan kannalta oli positiivista, erittäin hyvin koettiin voitavan 

soveltaa  opittua  omassa  työssä,  vain  1  %   koki  heikoksi  kyvyn   soveltaa 

oppimaansa  omaan  työhön.  Vastaajien  mukaan  koulutuksessa  opitut  asiat  ehti 

omaksua  hyvin,  vain  kaksi  vastaajaa  oli  sitä  mieltä,  että  ei  ehtinyt  omaksua 

opittua asiaa. 

Koulutuksen  hyödyllisyydestä  omaan  työhön  oli  täysin  samaa  mieltä  61  % 

vastaajista.  Ajankohtaisuuteen  ja  tavoitteiden  saavuttamiseen  vastattiin  muuten 

myönteisesti,  ainoastaan yksi oli täysin eri mieltä koulutuksen ajankohtaisuuden 

sopivuudesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Kaikki  vastaukset  kouluttajan  asiantuntemuksesta  ja  opetuksen 

havainnollistamisesta  olivat  myönteisiä.  Opetustaito  ja  ajankäyttö  oli  heikkoa 

yhden  vastaajan  mielestä.  Kouluttajien  ammatti-  ja  esitystaito,  motivointikyky 

sekä  kouluttajan  valmistautuminen  saivat  sekä  positiivisia  että  negatiivisia 

vastauksia kukin. Kysely 2:n mukaan suurin osa vastaajista (63-81 %) oli täysin 

samaa  mieltä  siitä,  että  kouluttajat  olivat  ammattitaitoisia.  Kouluttajien 
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ammattitaidosta osittain eri mieltä vastaajista oli 0.8-4 % ja täysin eri mieltä oli 

kaksi vastaajaa, jotka eivät pitäneet kouluttajia ammattitaitoisina.

Täysin  eri  mieltä  yleisten  järjestelyiden  toimivuudesta  oli  8  %  vastaajista. 

Työpaikan tiloissa järjestettyyn koulutukseen oltiin tyytyväisempiä kuin koulun 

tiloissa järjestettyyn, osallistujien oli helpompi irrottautua töistä koulutuksiin eikä 

aikaa  kulunut siirtymiseen paikasta toiseen.

Kehittämisideoita ja toiveita uusista koulutuksista esitettiin sekä terveydenhuollon 

että  sosiaalialan  puolelta  lähes  joka  aiheesta  ja  pitempinä 

koulutuskokonaisuuksina.  Muita  kommentteja  esitettiin  mm.  koulutuksen 

aiheesta,  koulutuspaikasta  ja -tilasta,  ajankohdasta ja  kouluttajista.  Kommentit 

olivat  pääasiassa  positiivissävyisiä  mutta  myös  yksittäisiä  negatiivisia 

kommentteja esiintyi.

Tutkimusaineisto  oli  kerätty  kyselylomakkein.  Menetelmä  on  mielestäni 

käytännöllinen  yhden  päivän  koulutuksissa.  Lomake  jaetaan  valmiiksi 

osallistujille ja he voivat jättää sen täytettynä päivän päätteeksi. Hyvä informointi 

koulutuksen  alussa  palautteen  keräämisestä  ja  käyttötarkoituksesta  lisää 

palautteiden  määrää.  Lomakkeita  oli  palautettu  kiitettävästi.  Atk-palautteen 

antaminen  vaatii  omatoimisuutta  ja  erityistä  kiinnostusta  palata  asiaan 

koulutuksen jälkeen.  

Tutkimuksen  vaatimuksiin  kuuluu  validiteetti  eli  pätevyys  ja  reliabiliteetti  eli 

luotettavuus.  Tutkimus on validi silloin, kun se  mittaa sitä, mitä oli tarkoituskin 

mitata.  Lomakkeen  kysymysten  on  mitattava  oikeita  asioita  yksiselitteisesti  ja 

niiden on katettava koko tutkimusongelma. (Heikkilä 2004, 29.) 

Kyselylomakkeiden avoimiin kysymyksiin suhtaudun varauksin, koska vastaajat 

vastasivat  monesti  samoin eri  kysymyksiin.  Kyselylomakkeen kehittämiskohtia 

ovat avoimet kysymykset. Niitä oli liikaa ja ne voi ymmärtää monella tavalla tai 

samaa asiaa  kysyttiin  eri  kysymyksissä.  Tarvittaisiin  tarkennuksia  kysymyksen 

asetteluihin.  Näillä asioilla voi olla vaikutusta validiteettiin. Tutkimusaineiston 

graafisen kuvaamisen tarkoituksena on selkeyttää tutkimustulosten luotettavuutta 

ja havaintoarvoa.
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Reliabiliteetilla  tarkoitetaan tulosten tarkkuutta.  Tutkimus on luotettava silloin, 

kun  tutkimuksen  tulokset  eivät  ole  sattumanvaraisia.  Luotettava  tutkimus  on 

toistettavissa  samanlaisin  tuloksin.  Virheitä  voi  sattua  tietoja  kerättäessä, 

syötettäessä, käsiteltäessä ja tulkittaessa. Tutkimus ei ole luotettava, jos otoskoko 

on pieni tai ei kata edustavasti koko perusjoukkoa. (Heikkilä 2004, 30.)

Mielestäni tulokset eivät  ole sattumanvaraisia silloin, kun vastausten ero on niin 

suuri, että tulos on tilastollisesti merkitsevä. Mielestäni otoskoko on ollut riittävän 

edustava  (N  =  687).  Tuloksissa  on  huomioitu  jokainen  kommentti  avoimista 

kysymyksistä, jotka on pelkistetty ja luokiteltu. Tämän olen pyrkinyt tekemään 

mahdollisimman objektiivisesti. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn  suorittaminen  ei  yksistään  riitä,  täytyy  analysoida 

tulokset,  joiden  mukaan  on  myös  tehtävä  tarvittavat  laatua  parantavat 

toimenpiteet. Säännöllisesti  toistettuna asiakastyytyväisyyskyselyt antavat tietoa 

siitä, miten korjaavat toimenpiteet ovat vaikuttaneet asiakastyytyväisyyteen. 

Tutkimustulokset  antoivat  vastauksen  asetettuihin  tutkimusongelmiin.  Tulokset 

täydennyskoulutuksista  olivat  osittain  tiedossa  vallitsevien  mielipiteiden  ja 

käsitysten mukaan. Muissa ammattikorkeakouluissa  tehdyissä palautekyselyissä 

saatiin  vastaavanlaisia  tuloksia:  koulutusohjelmien  sisällöt  vastasivat  hyvin 

työelämän  vaatimuksia  ja  työelämän  asiantuntijat  olivat  alansa  ammattilaisia. 

Opiskelijabarometrin  mukaan ammattikorkeakoulun suurimpia vahvuuksia  ovat 

hyvä ilmapiiri sekä ammattitaitoinen ja laadukas opetus. 

Tämän  tutkimuksen  suorittaminen  oli  ajankohtainen,  koska  yhteenvetoa 

täydennyskoulutuksista ei ollut viime vuosina tehty ja valmiiksi kerättyä aineistoa 

oli analysoimatta.  Aineisto oli laaja ja käsitti  koulutuksia monista eri aiheista, 

mm.  hoitoala,  lääketieteelliset  asiat,  lääkelaskut,  sosiaalipuolen  aiheet, 

työhyvinvointi,  monikulttuurisuus  ja  kielikoulutus.  Aihealueiden  erilaisuus  toi 

haastetta analysointiin. Joustavampaa olisi arvioida koulutus koulutuksena, mikä 

selkiyttäisi arviointia, ja arviointi olisi luonnollinen osa toimintaa.

Varsinaisena  uutena  tietona  voisi  tarkastella  strukturoitujen  kysymysten 

vastausten  kokonaiskeskiarvoja  informatiivisena  tietona.  Kysely  1:n 

kokonaiskeskiarvot olivat 3.5 – 4.4 ja Kysely 2:n 4.0 – 4.6 ja kouluttajien osalta 
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4.5 – 4.8 mittausasteikolla 1-5. Keskiarvot kertovat  korkeasta tyytyväisyydestä. 

Vielä  voisi  tutkia  eri   koulutukset  erikseen,  miten  tyytyväisyys  jakautuu 

koulutusten  kesken.  Tällä  tavoin  suoritettuna  arviointi  oli  työläs  prosessi, 

palautejärjestelmää  tulisi  yksinkertaistaa  esimerkiksi  pelkistämällä 

kyselylomakkeita ja kohdentamalla kysymyksiä kysymään yhtä tiettyä asiaa. 

Tutkimuksen tuloksista nousi uusia ideoita ja uutta kehitettävää. Uusina ideoina 

täydennyskoulutuksen  aiheiksi  nousivat  esimerkiksi  koulutuskokonaisuudet 

kehitysvamma-alalta,  seksuaaliterveysopinnot  sekä  valmennuskoulutukset 

kielikokeisiin.  Kehitettävää  nousi  esiin  yhteistyön  tiivistämisestä  ulkopuolisten 

luennoitsijoiden kanssa; näin koulutuksen sisältö saadaan vastaamaan tarkemmin 

tarjontaa ja koulutuksen kohdejoukko kohdentuisi paremmin. Toivon tutkimusten 

tulosten  herättävän  keskustelua  asiakaspalautteen  käyttötarkoituksista. 

Opinnäytetyö  tulee  palvelemaan  täydennyskoulutusten  suunnittelijoita  muun 

muassa  koulutuksen  sisältöjen  ja  aihealueiden  suunnittelussa.  Tietoa  voidaan 

hyödyntää  kehitettäessä täydennyskoulutuksia edelleen.
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                                                                                                                   LIITE 1(2)

                                                    TOIMEKSIANTO

TOIMEKSIANTAJA              Täydennyskoulutus, Vaasan ammattikorkeakoulu

YHTEYSHENKILÖ               Berit Sjöblom, suunnittelija (täydennyskoulutus)

                                                 berit.sjoblom@puv.fi

                                                 Leena Vilkuna, tutkimusjohtaja, TKI –yksikkö

                                                 leena.vilkuna@puv.fi

                                                 valmis opinnäytetyö toimitetaan yllä mainituille 

                                                 henkilöille.

TOIMEKSIANTO                   Vamkin järjestämistä SOTE –koulutuksista on ke-

                                                 rätty palautetta koulutuksen osallistujilta. Viimei-

                                                 sen parin vuoden aikana sote-koulutusten palaut-

                                                 teista ei ole tehty yhteenvetoa. Koko Vamkin

                                                 työelämäpalautejärjestelmää (sisältäen  täydennys-

                                                 koulutukset) ollaan kehittämässä ja tarkoituksena

                                                 on kerätä ja hyödyntää palautetta systemaattisesti.

                                                 Jo kerätty palaute halutaan hyödyntää ja siksi opis-

                                                 kelijalle päätettiin tarjota opinnäytetyön aiheeksi:

                                                 SOTE –alan täydennyskoulutuksen palautteen kä-

                                                 sittely ja yhteenveto.

                                                 Työn tuloksia aiotaan hyödyntää SOTE –alan

                                                 täydennyskoulutusten suunnittelussa ja kehittä-

                                                 misessä Vaasan ammattikorkeakoulussa.

TOTEUTUSAIKATAULU     Esim. kevään 2010 aikana.

62

mailto:leena.vilkuna@puv.fi
mailto:berit.sjoblom@puv.fi


                                                                                                                             2(2)

LISÄINFORMAATIO         Kuvaus Yritysklinikan toiminnasta:

                                              Yritysklinikka tarjoaa räätälöityjä tutkimus-

                                              ja kehittämispalveluja työelämälle Pohjanmaalla.

                                              Projektin toteutusta koordinoi Yritysklinikan hen-

                                              kilöstö ja palvelun tuottajina toimivat Vaasan

                                              ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien

                                              opiskelijat.

                                              Kehittämistarpeet selvitetään yhteistyössä toimeksi-

                                              antajan kanssa ja projekti sovitetaan tilaajan aika-

                                              tauluihin lukuvuoden puitteissa. Yritysklinikan

                                              yhteistyöprojektit ovat hyödyllisiä molemmille osa-

                                              puolille. Projekteissa opiskelijat pääsevät sovelta-

                                              maan teoriaa käytäntöön ja tilaaja saa syntyneet

                                              tutkimustulokset sekä kehittämisehdotukset käyt-

                                              töönsä.

                                              Lisätietoa: www.yritysklinikka.com

                                              Yritysklinikan rooli projektissa:

                                              Yritysklinikka voi toimia koordinaattorina myös

                                              Vamkin sisäiseen kehittämiseen liittyvissä toimeksi-

                                              annoissa kuten täydennyskoulutuksen palaute-

                                              projektissa.
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                                                                                                                     LIITE 2 

ARVIOINNISSA MUKANA OLLEET TÄYDENNYSKOULUTUKSET

                                   
Kysely 1. kpl
Vanhusten  käytöshäiriöt 38
Työhyvinvointi   34
Lastensuojelukoulutus 10
Monikulttuurisuus sosiaali- ja 
terveysalalla                     

14

Kipu- ja syöpäkoulutus 98
Sosiaaliturvaetuudet 27
Autismi     20
Asiakaspalvelukoulutuksella 
menestykseen

12

Diabetes  19
Ruotsinkielikoulutus 45
Lääkehoidon koulutus 71
Katetrointi hoitotoimenpiteenä 56
Kysely 2.
Palveluohjaus vammaistyössä 27
Lääkehoito 23
Nuorten seksuaaliterveys 27
Ruotsinkielikoulutus  8
Vanhusten haasteellinen 
käyttäytyminen
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Lääkehoito 29
Luovat lähestymistavat 17
Ensiapu 1. 7
Lääkehoito 30
Katetrointi 9
yhteensä 687
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OPISKELIJAPALAUTEKAAVAKE KYSELY 1.                            LIITE 3  

                                                           

ARVIOI SEURAAVIA OSIOITA 
1. Arvioi seuraavia osioita asteikolla: 5 kiitettävä, 4 erittäin hyvä, 3 hyvä, 2 
tyydyttävä, 1 heikko. 

Kiitettävä Erittäin 
hyvä Hyvä Tyydyttävä Heikko

Koulutus kokonaisuutena 
vastasi odotuksiani

Luennoitsijan/luennoitsijoiden 
asiantuntemus

Luennoitsijan/luennoitsijoiden 
opetustaito

Opetuksen havainnollistaminen

Opetuksen ajankäyttö
Tiedän voivani soveltaa 

saamiani tietoja ja valmiuksia 
työssäni

AVOIMET 

2. Mielestäni koulutuspäivään olisi voinut lisätä

3. Mielestäni koulutuspäivästä olisi voinut poistaa

4. Koulutuspäivän hyviä puolia olivat

5. Koulutuspäivässä harmitti minua

6. Kommenttisi yleisistä järjestelyistä

7. Mitä muuta koulutusta toivoisit järjestettävän?

8. Muuta?

OPISKELIJAPALAUTEKAAVAKE KYSELY 2.                              LIITE 4 1(2)
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ARVIOI KOULUTUKSEN SISÄLTÖÄ JA JÄRJESTELYJÄ 
Täysin 
samaa 
mieltä

Osittain 
samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Osittain 
eri mieltä

Täysin 
eri mieltä

1. Koulutus 
kokonaisuutena vastasi 

odotuksiani
2. Koulutus oli 

hyödyllinen omien 
työtehtävieni kannalta
3. Käsitellyt asiat olivat 

ajankohtaisia
4. Koulutuksessa 

saavutettiin sille asetetut 
tavoitteet

5. Ehdin omaksua 
koulutuksessa opetetut 

asiat
6. Koulutus oli sopivan 

mittainen
7. Koulutustilat ja 

yleisjärjestelyt olivat 
toimivat

8. Mikä/mitkä olivat koulutuksen antoisimmat aiheet työtehtävääsi nähden?

9. Mielestäni koulutukseen olisi voinut 

lisätä

poistaa

10. Esitä kehittämisideoita sekä toiveita uusista koulutuksista

11. Muita kommentteja
                                                                                                                             2(2)
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KOULUTTAJA(T) 
Kouluttaja:  

Täysin 
samaa 
mieltä

Osittain 
samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Osittain 
eri mieltä

Täysin 
eri mieltä

1. Kouluttaja oli 
ammattitaitoinen

2. Kouluttaja osasi 
esittää aiheensa

3. Kouluttaja osasi 
motivoida osallistujia

4. Kouluttaja oli 
valmistautunut hyvin

Muita kommentteja kouluttajasta/-jista

Ystävällisesti palauta arviointilomake kurssin päätyttyä! KIITOS 

vaivannäöstäsi!
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