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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Master ́s Degree Programme in Social Services  VIITANEN, MARJO: Personal Assistant as Profession Experiences of a New Personal Assistant Education  Master's thesis 71 pages, appendices 9 pages November 2019 

Certain education or qualification is not required for the personal assistant work. Based on earlier studies the education is needed. Med Group Oy has since the beginning of 2018 educated its workers with the apprenticeship agreement in cooperation with Tampere Adult Education Centre. The purpose was to collect information on experiences of this education from students and their superiors.   The study was qualitative in nature. The data from students were collected through questionnaire and their superiors through theme interviews. The data were analyzed using theory-guided content analysis.   The main results showed that the education to the personal assistant work was experienced as important. The education corresponded to the vocational skills requirements set for it well. The most important thing is to add more school days and peer support with studies. The education should correspond to the more ear-lier skills, display more flexibly and more cooperation with the working life. The conclusion is the experiences of the education are positive. In the future it would be interesting to study how the education has developed and how the students have been placed in the working life.    
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1 JOHDANTO 
 
 
Henkilökohtaisen avustajan työhön ei vaadita 2010-luvulla ammatillista koulu-
tusta. Henkilökohtaisen avustajan työ on kuitenkin vaativaa ja monia taitoja tulisi 
hallita. Erityisesti asiakkaan kohtaaminen ja arjen taidot siivous, ruoanlaitto, asi-
ointi ja perushygieniassa avustaminen pitäisi hallita hyvin. Apua työhön olisi myös 
eri sairauksien, vammojen ja apuvälineiden osaamisesta. Vammaispalvelulain, 
itsemääräämisoikeuden ja eri vammaisille suunnattujen palveluiden tuntemuk-
sesta olisi paljon hyötyä henkilökohtaisen avustajan työssä.  
 
Olen työskennellyt vammaistyössä yhdeksän vuotta erilaisissa esimiestehtävissä 
sekä keskitettynä työvuorosuunnittelijana. Oma kiinnostukseni aihetta kohtaan 
lähti liikkeelle nykyisen työni kautta, jossa toimin henkilökohtaisten avustajien tii-
miesimiehenä Med Group Oy:lla. Työssäni olen usein saanut palautetta avusta-
jien osaamattomuudesta ja kuullut toiveita avustajien koulutuksen suhteen niin 
avustajien itsensä kuin vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa suusta. 
Olen ollut itse mukana järjestämässä työpaikan omia koulutuksia avustajille, jotka 
ovat olleet yleisesti todella pidettyjä ja koettu tarpeellisina.  
 
Vuoden 2018 alusta on tullut uusi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon osa 
henkilökohtaisena avustajana toimiminen, joka näyttäisi sisällön puolesta vastaa-
van koulutus tarpeeseen. Opetushallitus valvoo koulutusta ja henkilökohtainen 
avustaja on koulutuksen myötä suojattu tutkintonimike. Henkilökohtaisena avus-
tajana voi kuitenkin jatkossakin toimia ilman koulutusta. (Heta-liitto, ammatillinen 
koulutus.)  
 
Opinnäytetyöni keskittyy tutkimaan kokemuksia koulutuksen tarpeellisuudesta 
henkilökohtaisen avustajan työhön, kokemuksia uudesta koulutuksesta ja sen 
ammattitaitovaatimusten toteutumisesta sekä miten koulutusta voisi vielä kehit-
tää opiskelijoiden ja heidän esimiestensä näkökulmasta. Lähteinä opinnäytetyös-
säni olen käyttänyt mahdollisimman uutta tutkimustietoa sekä muuta aineistoa. 
Opinnäytetyössä käytän henkilökohtaisesta avustajasta myös sanaa ”avustaja”, 

joka on puhekielessä enemmän ammatista käytetty termi.   
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia uutta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osan 
koulutusta henkilökohtaisena avustaja toimiminen oppisopimuskoulutuksena 
opiskelijoiden ja heidän esimiestensä kokemuksien kautta. Tavoitteena on selvit-
tää, miten tarpeellisena koulutusta pidetään henkilökohtaisen avustajan työhön 
kokemuksien pohjalta, millaisia kokemuksia heillä on uudesta koulutuksesta, vas-
taako koulutus tälle asetettuja ammattitaito vaatimuksia sekä miten koulutusta ja 
sen eri osa-alueita tulisi kehittää kokemuksien pohjalta.  Tulosten perusteella ta-
voitteena on saada palautetta koulutuksen onnistumisesta sekä tehdä ehdotus 
sen kehittämiseksi. Tuloksista olisi tarkoitus saada hyötyä niin yritykselle, oppi-
laitokselle kuin koko koulutuksellekin. 
 
Keskityn opinnäytetyössäni tutkimaan opiskelijoiden ja heidän esimiestensä ko-
kemuksia koulutuksesta. Tutkimuksen ulkopuolelle olen jättänyt vammaisten 
henkilöiden, omaisten, vammaisjärjestöjen, oppilaitoksen sekä muiden yhteistyö 
tahojen kokemuksien selvittämisen.  
 
Tutkimuskysymykset 

1. Kuinka tarpeelliseksi opiskelijat ja heidän esimiehet kokevat koulutuk-
sen henkilökohtaisen avustajan työhön? 

2. Millaisia kokemuksia opiskelijoilla ja heidän esimiehillä on uudesta kou-
lutuksesta?  

3. Vastaako koulutus, sille asetettuja ammattitaitovaatimuksia? 
4. Miten koulutusta ja sen eri osa-alueita tulisi kehittää? 
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3 VAMMAISPALVELUT TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 
 
 
3.1 Vammaisuus 
 
Historian aikana vammaisia henkilöitä on kohdeltu ihmisarvoa loukkaavasti mo-
nessa vaiheessa. Esimerkiksi antiikin kreikassa vastasyntyneitä vammaisia lap-
sia surmattiin ja keskiajalla heitä suljettiin yhteiskunnan ulkopuolelle. Vammaisia 
on pidetty pelottavina, luonnonoikkuina sekä uhkana ihanneyhteiskunnalle. Suo-
messa vammaisia henkilöitä on myös historian aikana suljettu laitoshoitoon sekä 
heidän oikeuksiaan on rajoitettu muun muassa avioliittolain keinoin vuonna 1929, 
jolloin avioliiton esteeksi määriteltiin mielisairaus tai ”tylsämielisyys”. Myös steri-

lisaatiolaki vuonna 1935 rajoitti vammaisten henkilöiden oikeuksia. Vasta sotien 
jälkeisten sotainvalidien jälkeen Suomessa alkoi asenteet vammaisia henkilöitä 
kohtaan muuttua ja heille alettiin luomaan erilaisia palveluita. Nämä palvelut ovat-
kin toimineet pohjana vammaispalveluiden kehitykselle. (Kuosma 2018, 20-21.) 
 
YK:n vammaispalvelusopimuksessa virallinen vammaisuuden määritelmä on 
"Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, 
henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten 
esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa 
yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa." (THL, vammaisuus.)  
 
Vammaisuus luokitellaan kuulovammaisuuteen, näkövammaisuuteen, kehitys-
vammaisuuteen, liikuntavammaisuuteen, mielenterveyden häiriöihin, neuropsy-
kiatrisiin erityisvaikeuksiin sekä sotavammaisuuteen. Vammaisuuden kokemus 
voi tulla kuitenkin vastaan jokaiselle ihmiselle elämän aikana erilaisten terveydel-
listen ongelmien ja rajoitusten kohdatessa. (Kuosma 2018, 19-22.) 
 
 
3.2 Vammaispolitiikka 
 
Vammaispolitiikan keskeinen lähtökohta on vammaisten kokonaisvaltainen osal-
lisuus yhteiskunnassa, joka usein yhdistetään esteettömyyteen. Toinen tärkeä 
lähtökohta on ihmisoikeudet. Suomessa vammaispolitiikan lähtökohtana voidaan 
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nähdä YK:n vammaispoliittiset linjaukset, Euroopan linjaukset sekä Suomen val-
tion taso. (Jäppinen, Metteri, Ranta-Tyrkkö & Rauhala 2016, 59-61.) 
 
Suomessa vammaispalveluista määrittelee sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, 
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
759/1987, Laki kehitysvammaisen erityishuollosta 519/1977 ja Laki vammaisten 
henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010. (Sosiaali- ja terveysministeriö, vam-
maispalveluja koskeva lainsäädäntö.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa palveluiden saatavuudesta, kehittämisestä 
sekä vammaisten henkilöiden toimeentulon turvaamisesta. Lähtökohtana on 
suunnitella kaikki julkiset palvelut siten, että ne soveltuvat kaikille. Ympäristön 
esteettömyydestä tulee myös huolehtia. Mikäli julkiset palvelut eivät riitä vammai-
sen henkilön selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä, tarjotaan näiden lisäksi 
erityispalveluita. Näitä voivat olla esimerkiksi asumispalvelut, tulkkauspalvelut, 
avustajapalvelut, apuvälinepalvelut sekä kuljetuspalvelut. Suomessa Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja kehittää vammaispalveluita ja luo niistä erilai-
sia tilastoja. Sosiaalialan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) ja aluehallintoviras-
ton tehtävänä on taas valvoa palvelujen laadukasta toteutumista. Vammaisneu-
vosta toimii valtakunnallisesti ja sen tehtävänä on ajaa ja edistää vammaisten 
henkilöiden asioita. (Kuosma 2018, 34-35.) 
 
 
3.2.1 Vammaispalvelulaki 
 
”Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain 
1301/2014 mukaan. Jos sosiaalihuoltolain tai muun lain mukaiset palvelut eivät 
ole riittäviä tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain 380/1987 ja -ase-
tuksen 759/1987 mukaan. Vammaispalvelulailla edistetään vammaisen henkilön 
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäse-
nenä sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja es-
teitä. Laissa vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sai-
rauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista 
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elämän toiminnoista.” (Sosiaali- ja terveysministeriö, vammaispalveluja koskeva 
lainsäädäntö.) 
 
Lain toteutumisen tueksi kunnat ovat velvollisia tarjoamaan vammaiselle henki-
lölle palveluja ja tukitoimia tarpeiden mukaan. Tarve kartoitetaan yhdessä vam-
maisen henkilön kanssa tekemällä palvelusuunnitelma. ”Erilaisia tukitoimia ja pal-

veluita ovat apuvälinepalvelut, asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu, kulje-
tuspalvelut, palveluasuminen, päivätoiminta, sopeutumisvalmennus ja kuntou-
tusohjaus, kehitysvammaisten erityispalvelut, kuntoutus, laitoshoito, perhehoito, 
omaishoidon tuki, tulkkauspalvelu, taloudellinen tuki ja työllistymisen palvelut”. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, vammaispalvelut ja tukitoimet.) 
 
 
3.2.2 Henkilökohtainen apu 
 
Vammaispalvelu laki 380/1987 määrittelee henkilökohtaista apua ja sen myöntä-
misperusteita.  ”Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista hen-

kilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päi-
vittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen 
henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Vähintään kuitenkin 30 tuntia kuukaudessa ” 

(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 8 c §.)  
 
Henkilökohtaisen avun on tarkoitus mahdollistaa vammaisen henkilön selviämi-
nen jokapäiväisessä arjessaan. Henkilökohtainen avustaja useimmiten toimii 
apuna työssä, opiskelussa, harrastuksissa, liikkumisessa, henkilökohtaisen hy-
gienian hoidossa, kodinhoidollisissa tehtävissä, asioinnissa, apuna kommuni-
koinnissa sekä erilaisissa vapaa-ajan tapahtumissa. Työ voi tapahtua vammai-
sen henkilön kotona tai muussa ympäristössä. Vammaisen henkilön tulisi itse 
saada valita kuka häntä avustaa ja missä. Henkilökohtaista apua voidaan myön-
tää tilapäisesti tai toistaiseksi voimassa olevan tarpeen mukaan. Henkilökohtai-
nen apu voi vaihdella muutamista tunneista viikossa jopa ympärivuorokautiseen 
tarpeeseen.  Joka vuosi noin 11 000 henkilöä saa henkilökohtaista apua arjen 
tuekseen. Heistä joka neljäs on yli 65-vuotias. (Ihalainen & Kettunen 2016, 238-
239.) 
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3.2.3 Henkilökohtaisen avun järjestäminen 
 
Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua työnantajamallilla eli vammainen hen-
kilö toimii itse työantajana ja hänelle korvataan avustajasta aiheutuneet kulut. 
Toinen vaihtoehto on järjestää palvelut palvelusetelillä, jonka kunta myöntää ja 
vammainen henkilö voi itse ostaa palvelun haluamaltaan kunnan hyväksymältä 
palveluntuottajalta. Kolmas vaihtoehto kunnalla on ostaa palvelu yksityiseltä tai 
kunnalliselta puolelta. Näitä voidaan myös yhdistellä vammaisen henkilön tar-
peen mukaan. (Konttinen, 2018.) 
 
Päätös henkilökohtaisen avun myöntämisestä tehdään aina palvelusuunnitelman 
perusteella ja päätöksen tekee vammaispalveluiden viranhaltija. Vammaisen 
henkilön tulee kuitenkin pystyä itse määrittelemään tarvitsemansa apu. Henkilö-
kohtaisen avustajan työnantajana toimii pääsääntöisesti aina vammainen henkilö 
itse ja hän määrittelee työtehtävät, vaikka palkanmaksaja olisikin kunta. Vammai-
sen henkilön tulee kunnan vaatimuksen mukaan noudattaa työsopimuslakia ja 
henkilökohtaisen avustajan työehtosopimusta sekä kuulua henkilökohtaisten 
avustajien työnantajien liitto HETAan. (Tokola 2016, 12-15.) 
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4 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
4.1 Ammatti ja professio 
 
Ihminen toimii tietyssä ammatissa eli tekee työtä hankkiakseen toimeentulon. Ny-
kypäivänä ammatit missä ei tarvita koulutusta ovat vähentyneet ja opiskelun mer-
kitys tätä myötä kasvanut. Monilla ihmisillä on useita ammatteja ja koulutuksia. 
Samaan aikaan kuitenkin lisääntynyt myös kokemuksen kautta hankitun osaami-
sen arvostus, joka saattaa myös avata ovia hyvä palkkaisiin työtehtäviin, vaikka 
ei koulutusta olisikaan. Esimerkkinä tästä voidaan pitää it-alan työtehtäviä, joihin 
työntekijä saattaa olla itse oppinut oman harrastuksen ja mielenkiinnon kautta. 
(Järvinen 2018, 18-20.) 
 
On myös ammatteja, joihin vaaditaan tietty ammatillinen pätevyys, jotta voi työtä 
tehdä. Professiosta puhutaan, kun ammattiin vaaditaan erityisosaamista ja 
yleensä myös pitkää koulutusta.  Nämä ammatit ovat yhteiskunnassa arvostettuja 
ja usein lailla suojattuja. Professioon kuuluu usein myös korkea eettinen arvo-
pohja. Professioilla on yleensä vahva asema työmarkkinoilla. Ammattilaisilla, jolla 
on tietty professio odotetaan olevan myös paras käsitys siitä, miten työtä ja siihen 
liittyviä tehtäviä tulisi kehittää. (Järvinen 2018, 18-20.) 
 
Esimerkiksi lakimiehen, lääkärin, opettajan ja papin ammatit ovat saavuttaneet 
professio aseman. Myös muita korkeakoulu tutkintoja voidaan lukea tähän ryh-
mään. Professioita yhdistää erikoistunut osaaminen ja palvelutyö. Näille ammat-
tiryhmille on tyypillistä olla järjestäytyneitä jonkin ammattiliiton alle, joka ajaa hei-
dän asioitaan ja pitää kiinni oikeuksista. ( Kirjonen & Remes & Eteläpelto 1997, 
48-49.) 
 
Yhteiskunnassa professionaalisen asiantuntijatyön tunnusmerkkejä ovat olleet 
se, että työtä tehdään ainutlaatuisten ja haasteellisten tilanteiden parissa. Näihin 
tilanteisiin harvoin löytyy ratkaisua vakio menetelmistä, vaan niihin tarvitaan spe-
sifimpää osaamista. Työ perustuu tieteelliseen tietoon joltain tietyltä alalta, jota 
sovelletaan käytännön kautta hankittuun osaamiseen. Työ on itsenäistä ja siinä 
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tarvitaan oman työn organisointia.  Työhön kuuluu vahvasti eri verkostojen ja yh-
teistyötahojen kanssa tehty yhteistyö. Työssä koko ajan kehittyminen ja osaami-
sen lisääminen koulutuksen kautta ovat myös osa professionaalista asiantunti-
juutta. Professioilla on pätevyys, joka on saatu tietyn tutkinnon suorittamisen 
kautta. Tämä luo yksinoikeuden näille ammateille harjoittaa tiettyä työtä esimer-
kiksi lääkärin ammattia. (Kirjonen ym. 1997, 51-52.) 
 
Professioille on tyypillistä laaja itsenäisyys ja päätöksen teko oman työtehtävän 
hoitamisessa. Nykyajan organisaatiot kuitenkin kasvavat yhä isommiksi ja pro-
fessioille määritetään tiettyjä tulostavoitteita ja hierarkioita toimimiseen. Tämä 
hankaloittaa profession toteutumista ja nämä muuttuvat enemmän tuloksien ta-
voitteluksi. Tässä ei huomioida työn tuloksellisia vaikutuksia pidemmällä aikavä-
lillä, jos työtä tehtäisiin enemmän asiantuntijuuden kautta. Erityisalojen osaajia 
pidetään nykyään professioiden edustajina. He ovat muodostaneet omia järjes-
täytyneitä ammattiliittoja, joilla on vaikutusvaltaa kullakin omalla alallaan valtiolli-
seen päätöksen tekoon. (Kirjonen ym. 1997, 54-55.) 
 
Nykypäivänä professiot ovat myös yhä enemmän siirtymässä pois vahvasta re-
viiriajattelusta siihen, että tehtäisiin laaja-alaista yhteistyötä eri ammattiryhmien 
välillä yhteisten isojen maailman laajuisten ja paikallisten kysymysten parissa. 
Professioiden määrittelyt siirtyvät myös koko ajan enemmän kansainväliselle ta-
solle. Eri professio osaamista voidaan hyödyntää erilaisten sovellusten ja tieto-
pankkien kautta globaalisti. Professioiden merkitys tulevaisuudessa tulee toden-
näköisesti muokkautumaan uusien työtehtävien syntymisen ja niiden organisoi-
tumisen kautta. Tietyt pätevyydet ja tutkinnot tuskin kuitenkaan menettävät mer-
kitystään jatkossakaan. (Kirjonen ym. 1997, 56-60.) 
 
Nykyään kuitenkin profession määrittely on muutosten edessä. Joillakin aloilla 
pätevyyden voi hankkia täysin käytännön osaamiseen perustuen ja esimerkiksi 
it-alan muutokset ovat niin nopeita, ettei tutkinnot pysy muutoksissa mukana. Pä-
tevyyksiä ja valtuuksia johonkin työtehtävään voi myös saada erilaisten kurssien, 
valtakirjojen tai virallisen tahojen kautta. (Kirjonen ym. 1997, 52-53.) 
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4.2 Hoivan ammatillistuminen 
 
 
4.2.1 Hoivan käsitteen määrittelyä 
 
Hoiva käsitteenä on vaikea määritellä sen laaja-alaisuuden vuoksi. Hoiva pitää 
sisällään niin psyykkistä kuin psyykkistäkin hoivaamista. Hoivan kohteena voi olla 
ihmisiä vauvasta vaariin. Hoiva on toisen ihmisen tukena, turvana tai lähellä oloa 
sekä fyysisistä tarpeista huolehtimista. Työ voi olla fyysisesti tekijälleen erittäin 
raskasta. Hoiva on tärkeä hyvinvointipoliittinen asia ja sitä koskevat asiat ovat 
usein mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hoiva käsitteenä sisältää po-
sitiivisia mielikuvia huolenpitoa, halua auttaa ja inhimillistä kanssakäymistä. (Ant-
tonen & Valokivi & Zechner 2009, 16-18.) 
 
Hoivan ja hoidon käsitteiden erottaminen ja rajanveto on vaikeaa. Hoito nähdään 
usein professionaalisena ammatillisena työtä ja hoiva taas enemmän työnä, jota 
kuka tahansa yleensä nainen osaa tehdä. Hoitotyön ammattilaiset eivät usein 
halua hoivasta puhuttavan terveydenhuollon ammattien yhteydessä.  Avun tarvit-
sijalle nämä kuitenkin ovat usein sama asia ja hoiva nähdään tärkeäksi osaksi 
hoitotyötä. Palkka asioissa hoivatyötekijöiden on vaikeampi perustella vaatimuk-
siaan, kuin terveydenhuollon kliinisillä osaajilla ja tästä syystä he jäävät usein 
palkkatasolla heikommalle. Hoivatyön tärkeys nähdään usein vasta siinä kohdin, 
kun työ jää tekemättä. Usein puhutaankin hoivatyön näkymättömyydestä. ”Tosi-

asiassa hoiva on vaativaa työtä, joka edellyttää tekijältään monenlaisia kykyjä, 
niin fyysisiä, psyykkisiä, tiedollisia kuin emotionaalisia.” (Hoppania & Karsio & 

Näre & Olakivi & Sointu & Vaittinen & Zechner 2016, 98-100.)  
 
Hoivan tutkimus lähti liikkeelle 1970-luvulla keskusteluista kotityöstä ja sen rahal-
lisesta merkityksestä. Tällöin kotityöstä oli tullut isoa osaa naisia yhdistävä tekijä, 
kun piikojen ja palvelijoiden määrä kodeista oli selkeästi vähentynyt. 1980-luvulla 
hoivasta tuli tärkeä osa feminististä tutkimusta sekä naistutkimusta ja kotityötä 
alettiin kutsua hoivaksi. Hoiva on tutkimusten mukaan liitetty usein äitiyteen, rak-
kauteen, yhteiskunnallisiin sukupuoli rooleihin sekä köyhyyteen ja riippuvuuteen 
muista erityisesti miehistä elättäjänä. Naisen rooli on nähty alistettuna ja hoivatyö 
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palkattomana sekä aliarvostettuna työnä. Hoivaa tutkittaessa huomattiin, että nai-
set tekivät vielä 1980-luvulla suuren osan palkattomasta hoivatyöstä mm. lapsia 
ja omaisia hoitaen. Tällöin pohjoismainen hoivatyön tutkimus alkoi kiinnostua pal-
katusta hoivatyöstä ja hoivatyön ammatillistumisesta. Hoivaksi onkin määritelty 
tutkimusten pohjalta työ, jonka aikuinen ihminen tekisi itse mutta ei fyysisten tai 
psyykkisten asioiden vuoksi pysty. Tutkimuksissa on pyritty tekemään eroa ko-
dinhoidollisen työn ja hoivaamisen välille, mutta ihmisen kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin kannalta ne usein nivoutuvat yhteen. Kotihoito työ on yksi parhaista esi-
merkeistä ammatillisesta hoivatyöstä, jossa nämä yhdistyvät. (Anttonen ym. 
2009, 21-29.) 
 
 
4.2.2 Hoivan historiaa 
 
Historian aikana naiset ovat tehneet paljon hoito- ja hoivatyötä palkatta perheen 
ja sukulaisten parissa. Sotien aikana Suomessa tarve alan osaajille palkkatyössä 
kasvoi ja naisia siirtyi näihin tehtäviin. Erityisesti suomalaisten naisten keskuu-
dessa osallistuminen palkkatyöhön on ollut aina toisen maailmansodan jälkeen 
korkeaa. Naisten sitoutuminen hoito ja hoivatyön koulutuksen kehittämiseen on 
luonut sosiaali- ja terveysalan sisälle erilaisia ammatteja ja tehnyt alasta amma-
tillista. Ensimmäiset kurssit hoivatyöhön alkoivat vuonna 1867, mutta vasta 
vuonna 1929 alkoi varsinainen ensimmäinen sairaanhoitaja koulutus. Sotien jat-
kuessa kuormitus sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla oli niin suurta, että tarve 
avustavien tehtävien luomiseen syntyi. Alettiin ajatella, että esimerkiksi toimisto-
työtä, potilaiden syöttämistä ja siivousta voisivat tehdä muut henkilöt. Syntyi 
avustajien kursseja, jotka kestivät muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. 
Samaan aikaan syntyi myös lastenhoitajien, kodinhoitajien ja mielenterveyshoi-
tajien ammatit, joihin oli pidempi koulutus. Näin hoito ja hoivatyön työnjako alkoi 
muuttua. Vuonna 1939 alkoi ensimmäinen kotiavustajan koulutus. (Henriksson 
1999, 1-10.) 
 
1940-luvulla kodinhoitajien määrä kasvoi vauhdilla Suomessa, kun perhepolitii-
kan painottuessa tuli lapsiperheiden tukemisesta keskeinen tavoite sosiaalipoli-
tiikassa. Kodinhoitajat auttoivat tällöin lähinnä isojen lapsiperheiden apuna maa-
seudulla. 1960-luvulla alkoi hyvinvointivaltion kehittäminen Suomessa ja tämän 
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myötä alkoi sosiaali- ja terveyspalvelujen laajeneminen erityisesti 1970-1980 lu-
vuilla. Vuonna 1984 astui voimaan nykyinen sosiaalilainsäädäntö ja tämän myötä 
hoivasta tuli osa yhteiskunnan rakennetta. (Ketola & Kokkonen 1993, 18-19.) 
 
 
4.2.3 Hoivatyö ammattina  
 
Hoivan yhteiskunnallistumisen ja ammatillistumisen myötä palvelurakenne on 
kasvanut ja monimutkaistunut koko ajan Suomessa. Sosiaalimenot ja alan työn-
tekijämäärät ovat kasvaneet koko ajan. Erityisesti päivähoidon kehittäminen lisäsi 
alan työntekijämäärää. Tulevaisuudessa alan työntekijöiden uskotaan enemmän 
painottuvan ikääntyneiden määrän kasvun myötä heidän palveluiden pariin. Alan 
huonot palkat ja työn raskaus ovat aiheuttaneet kuitenkin huolta tarvittavan työn-
tekijämäärän saatavuudesta alalle tulevaisuudessa. (Ketola & Kokkonen 1993, 
21-24.) 
 
Moni tehtävä, joita ennen vapaaehtoiset, omaiset tai muut läheiset tekivät ovat 
siirtyneet ammattilaisille ja näin voidaan puhua ammatillistumisesta sosiaalialalla. 
Ammatillisuuden kehittymiselle on tärkeää korkeamman ammattitaidon hankki-
minen, johon liitetään parempi koulutustaso ja tieteellisyys. Sosiaalialalla erityi-
sesti sosiaalityöntekijöiden professiota on nostettu koulutuksen kautta. (Helminen 
2013, 20.)  
 
Alalla työskentely vaatii työntekijältä ammattimaisuutta, asiantuntijuutta sekä jois-
sain tilanteissa omana itsenä asiakkaan kohtaamista. Hän tarvitsee työssään ko-
kemusta ja tutkittua tietoa. Teoreettisen tiedon osaaminen ja hallitseminen hel-
pottaa työntekijän päätöksen tekoa ja niiden perustelua työssään. Tämä osaami-
nen auttaa työntekijää myös suojelemaan omaan henkilökohtaista minäänsä ja 
selviämään asiakkaiden kohtaamilta kriisitilanteilta. Tämä tukee myös asiakkaan 
oikeuksia, mikäli ongelmatilanteita asiakastilanteissa syntyy. Riskinä on, että 
työntekijän arkiajattelun ja asiakkaan tilanteen tarkastelu muuttuu liian teoreetti-
selle tasolle ja asiakkaan yksilölliset tarpeet eivät tule huomioiduksi. (Ketola & 
Kokkonen 1993, 41-42.) 
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Vuonna 2012 Heini Asikainen on pro-gradu työnään tutkinut hoivan ammatillistu-
mista hoivatyöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että 
hoivan ammatillistuminen nähdään positiivisena asiana alan työntekijöiden am-
matti-identiteetin kasvussa. Kuitenkin eri ammattiryhmien kesken vallitsee kilpai-
lua, jossa arvotetaan kunkin ryhmän tekemiä töitä. Sairaanhoitajien asema tässä 
valtataistelussa vahvistuu ja vastaavasti esimerkiksi enemmän ns. helpompien 
arkisempien töiden tekijöiden, kuten lähihoitajien, hoitoapulaisten ja laitoshuolta-
jien asema heikentyy. Avustavaa hoivatyötä pidetään, kuten kodinhoidolliset teh-
tävät ja siivoaminen monelta osin helppona, jota käytännössä kuka tahansa voisi 
tehdä. Näin ollen palkkataso alalla pysyy alhaisena ja arvostus heikkona. Alan 
professiota on pyritty korostamaan erityisesti sillä, että sairaanhoitajilta ja lähihoi-
tajilta on siirretty pois näitä niin sanottuja helpompia tehtäviä työnkuvasta pois. 
Tämä taas heikentänyt avustavien töiden tekijöiden arvostusta entisestään. Mitä 
korkeamman koulutuksen omaavasta ihmisestä hoivatyössä on kyse sitä enem-
män tulosten pohjalta arvostus ihmisen henkistä hyvinvointi kohtaan, korostuu ja 
ruumiillisen avun arvostus heikentyy ja samalla näiden työntekijöiden tekemän 
työn näkyvyys heikentyy. Työyhteisöissä tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää 
huomiota hoivatyöntekijöiden töiden hierarkkisuuteen ja alempien koulutustason 
henkilöiden profession kasvuun. Näin työntekijät arvostaisivat enemmän omaa 
työtään ja hoivatyöntekijöiden asema parantuisi. ”Ammatillisuus näillä aloilla tulee 

ennen kaikkea kokemuksen, ei niinkään alan asiantuntijuuden myötä ja tämän 
tunnustaminen on ensiarvoisen tärkeää, kun pyritään parantamaan todellisten 
hoivatyön ammattilaisten asemaa.” (Asikainen 2012, 48-51.) 
 
Näiden määrittelyjen pohjalta voidaan sanoa, että ammatillisesta hoivatyöstä voi-
daan puhua, kun se on palkallista ja siihen tarvitaan koulutuksen kautta hankittua 
teoreettista tietoa ja ammatillista osaamista. Kuitenkin ei voida täysin sivuuttaa 
kokemuksen kautta hankittua osaamista, joka on myös alan ammattilaiselle eri-
tyisen tärkeää ja jossain tilanteissa saattaa jopa mennä ohi opiskellun tiedon 
kanssa. Erityisesti työssä jaksamisen ja haastavista asiakastilanteista selviämi-
sen kannalta kuitenkin tutkittu tieto auttaa työntekijää saamaan pohjaa tekemil-
leen päätöksille ja ratkaisuille sekä ns. ulkoistamaan itsensä tilanteesta. Työ pitää 
sisällään tehtäviä, joita aikuinen ihminen tekisi, jos hän pystyisi ilman fyysisiä tai 
psyykkisiä rajoitteita. 
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4.2.4 Henkilökohtaiseen avustajaan kohdistuvia odotuksia aiempien tutki-
musten mukaan 

 
Aiempien tehtyjen tutkimusten tuloksista käy ilmi henkilökohtaisen avustajan työn 
monipuolisuus, haasteet ja tärkeys vammaiselle henkilölle sekä hänen perheel-
leen ja läheisille sekä monet odotukset mitkä kohdistuvat henkilökohtaiseen 
avustajaan. Nämä on koottu yhteenvetona kuvioon 1. Alla on kuvattu henkilökoh-
taisen avustajan työhön, haasteisiin, odotuksiin ja koulutus tarpeeseen liittyvien 
aiempien tutkimusten tuloksia, joita on tehty vammaisten henkilöiden ja heidän 
läheisten sekä perheenjäsenten näkökulmasta. 
 

 
KUVIO 1. Yhteenveto henkilökohtaiseen avustajaan kohdistustuvista odotuksista 
vammaisten henkilöiden ja heidän läheisten näkökulmasta aiempien tutkimuk-
sien mukaan. 
 
Henkilökohtainen avustajan koetaan olevan tärkeässä roolissa vammaisen hen-
kilön jokapäiväisessä elämässä arjen mahdollistajana. Avustaja auttaa niissä asi-
oissa mitä vammainen henkilö tekisi, jos vamma tai sairaus ei häntä tässä estäisi. 
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(Mäkinen 2012; Ahlström & Wadensten 2010; Ahlström & Wadensten 2012; Ahl-
ström & Wadensten 2011; Matthias & Benjamin 2008; Axelsson 2015; Bahner 
2012.)  
 
Bosnia-Herzegovinassa nuorille 18-35 vuotiaille vammaisille henkilöille tehdyn 
tutkimuksen mukaan 86% vastaajista haluaa henkilökohtaisen avustajan itsel-
leen. Nuoret kokivat tutkimuksen mukaan, että henkilökohtainen avustaja tukee 
heidän itsenäistymistään ja osallistumistaan jokapäiväiseen elämään sekä mah-
dollistaa osallistumisen toimintaan, mihin heillä ei muuten olisi mahdollisuutta. 
(Husić-Đuzić & Tulumović 2019, 42-46.)  
 
Vammaisen lapsen elämästä vuonna 2015 Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mu-
kaan henkilökohtainen avustaja koettiin lapsen kannalta tärkeänä perheenjäse-
nenä ja tästä syystä avustajan soveltuvuus perheeseen on erityisen tärkeää. 
Henkilökohtainen avustaja koettiin myös vahvistavana ja voimaannuttavana teki-
jänä lapsen elämässä ja tasapainottavan perheen elämää. Lapsen kehitykselle 
on tärkeää osallistumisen kokemukset ja ihmissuhteet, joissa korostui avustajan 
rooli vammaisen lapsen elämässä. Saman avustajan työskentely pitkään per-
heen kanssa koettiin myös hyvänä.  (Axelsson 2015, 201-210.)  
 
Vammaiset henkilöt kokevat usein omaan seksuaalisuuteen liittyvät asiat vaiet-
tuina ja ne sivuutetaan kokemuksen mukaan usein.  Vammaisen henkilön seksu-
aalisuutta ja sen mahdollisuuksia tutkittaessa korostui henkilökohtaisen avusta-
jien ammatillisuus. (Bahner 2012, 1.) Koulutuksen tarpeellisuus avustajille kävi 
ilmi myös tutkimuksen tuloksista seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä tilanteista. 
Myös hyvät luottamukselliset välit vammaisen henkilön ja avustajan välillä koettiin 
tärkeäksi seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. (Bahner 2012, 14-15.)  
 
Vammaiset henkilöt kokivat perheenjäsenet tai ystävät avustajan roolissa turval-
lisimpina, luotettavimpina ja pysyvämpinä. Tämä saattaa johtua siitä, että avus-
tajan tärkeimpinä ominaisuuksina pidetäänkin rehellisyyttä, hyviä kommunikaatio 
taitoja, sitoutumista ja yhteensopivuutta avustettavan kanssa. Perheenjäseniltä 
ja ystäviltä nämä ominaisuudet löytyvät yleensä jo luonnostaan. Perheenjäsenen 
työantajan olemiseen liittyy kuitenkin paljon haasteita ja näin ollen, se on usein 
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kiistanalaisempaa kuin ystävän avustajana toimiminen. Avustajista on alalla pu-
laa, joka tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Päättäjien olisi hyvä mahdollistaa ja 
nähdä tärkeänä resurssina ystävien käyttö avustajina päätöksiä tehdessään tu-
levaisuudessa. (Matthias & Benjamin 2008, 9-15.)  
 
Vammaisten henkilöiden perheenjäsenet kokevat avustajan mahdollistavan vam-
maiselle henkilölle itsenäisen, riippumattoman ja aktiivisen oman näköisen elä-
män. Avustajan persoonallisuudella ja miten apu on järjestetty, koettiin myös ole-
van paljon merkitystä tyytyväisyyteen. Myös sillä, että perheenjäsenevät saavat 
olla mukana avustajan rekrytoinnissa koettiin olevan merkitystä. Hyvä yhteistyö 
avustajan ja perheenjäsenten kohdalla koettiin myös tärkeäksi ja tukevan vam-
maisen henkilön itsemääräämisoikeutta. (Ahlström & Wadensten 2011, 6-8.) 
 
 
4.2.5 Henkilökohtaisen avustajan työn ammatillistuminen 
 
Sosiaali- ja terveysalalla työskentelee monen eri ammattikoulutuksen saaneita 
työntekijöitä eli alan ammattilaisia. Työtä tehdään mm. laitoksissa, palveluko-
deissa, kuntoutusyksiköissä ja kodeissa. Työ on alalla usein itsenäistä ja työyh-
teisöä ei kaikilla ole tukena joka päivä. Alalla työ on usein vuorotyötä ja sisältää 
erilaisia päivystyspalveluja. Alan ammattilaisen on hallittava työn osaamisen li-
säksi, taidot etsiä tietoa ja selvittää uusia asioita. Hyvät vuorovaikutus taidot ovat 
alalla tärkeitä ja kyky tehdä yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa. (Lammi-Tas-
kula 2011, 133.)  
 
Henkilökohtainen avustaja on yksi alan ammattiryhmistä, joka voi työskennellä 
vammaisen henkilön apuna niin kotona, koulussa, työssä, harrastuksissa tai 
muussa tarvittavassa tilanteessa. Avustajan työtehtävät sovitaan pääasiassa 
vammaisen henkilön itsensä kanssa ja nämä ovat yleensä kirjattuna myös työso-
pimukseen. Avustajan työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Työtehtävät 
tehdään vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja hänen oh-
jeistaessaan avustajaa. Vammainen henkilö on itse vastuussa juridisista asiois-
taan, terveysasioistaan, lääkehoidostaan ja raha-asioistaan. Nämä eivät kuulu 
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avustajan vastuulle. Avustaja on kuitenkin vastuussa salassapito ja vaitiolo si-
toumuksesta asiakassuhteessa. Henkilökohtaisena avustajan työhön ei vaadita 
koulutusta tai tiettyä pätevyyttä. (JHL, avustajan työnkuva ja vastuut.)  
 
Henkilökohtaisen avustajan työtä kuvaa usein matala palkkataso, huonot työ-
suhde-edut, alhainen arvostus ja korkea työtekijä vaihtuvuusaste. Suurin osa 
henkilökohtaisista avustajista on naisia. Työkokemusta henkilökohtaisen avusta-
jan työstä pidetään myös vähäisessä arvossa työelämässä etenemisessä. 
Vaikka koulutus tai pätevyysvaatimusta ei henkilökohtaisen avustajan työhön ole 
on 30% Ruotsin ja 20% Norjan avustajista koulutus yliopistotasolta. Tämä johtuu 
lähinnä siitä, että avustajan työtehtävissä työskentelee paljon opiskelijoita. Hei-
dän lisäkseen avustajina työskentelee paljon myös sosiaali- ja terveysalan tutkin-
non suorittaneita. Näin voidaan todeta, että alalla työskentelee paljon ammattitai-
toisia työntekijöitä, vaikka tätä ei työhön edellytetäkään. Palkkatasossa tätä asiaa 
ei kuitenkaan alalla ole huomioitu. Avustajat itse uskovat, että muodollinen päte-
vyys alalle lisäisi houkuttelevuutta ja saisi työntekijät sitoutumaan paremmin hen-
kilökohtaisen avustajan työhön. Avustajat kokevat myös työn sisältävän tervey-
teen, sosiaalisiin asioihin ja kotitalouteen liittyviä asioita, joista koulutus olisi tar-
peellista työhön. (Guldvika & Christensenband & Larssonc 2014, 52-55.) 
 
Aiemmista tutkimuksista kävi myös ilmi, että henkilökohtaiset avustajat kaipaavat 
arvostusta työlleen sekä koulutusta työtehtäviin. Tutkimuksista nousseita asioita, 
joista avustajat kaipaavat koulutusta on koottu yhteenvetona kuvioon 2.  Koulu-
tusta toivottiin työtehtävien rajaamiseen, itsemääräämisoikeudesta, vammaisten 
vaikuttamisesta ja osallistamisesta, vammaisten sairauksista, lääkkeistä ja ruo-
kavaliosta. Avustajat kaipasivat myös lisää perehdytystä työhönsä. (Mäkinen 
2012; Ahlström & Wadensten 2010; Ahlström & Wadensten 2012; Bahner 2012.) 
Näiden lisäksi Leppämäen 2015 tekemän tutkimuksen mukaan koulutusta toivot-
tiin lisäksi myös ergonomiaan, potilassiirtoihin, apuvälineisiin sekä tukea työhy-
vinvointiin, työssä jaksamiseen ja työnkuvan selkeyttämiseen liittyvissä asioissa. 
(Leppämäki 2015, 38-39.) 
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KUVIO 2. Yhteenveto aiemmista tutkimuksista esiin tulleista koulutarpeista avus-
tajien näkökulmasta. 
 
Avustajat toivoivat myös tutkimusten mukaan työyhteisöä ja työkavereita työnsä 
tueksi (Mäkinen 2012; Ahlström & Wadensten 2012). Henkilökohtaisten avusta-
jien työsuhteet koettiin haastaviksi, kun usein avustajilla tunne, ettei kukaan valvo 
näitä. (Ahlström & Wadensten 2012). Vaikeaksi koettiin myös pitää ystävyys ja 
ammatillisuus erillään työssä. (Ahlström & Wadensten 2012; Ahlström & Wa-
densten 2011.) Tutkimuksista kävi myös ilmi, että tarvitaan enemmän tutkimusta 
henkilökohtaisen avustajan työstä, jotta saadaan lisää tietoa palvelun laadun ja 
avustamisen parantamiseksi (Ahlström & Wadensten 2010.) 
 
 
4.3 Henkilökohtaisena avustajana toimisen koulutus 
 
Ammattikoulutus on osa ammatillista kasvua ja tuo henkilölle käsityksen mikä on 
hänen tehtävänsä ja vastuunsa. Mitä häneltä odotetaan ja mikä on vastoin am-
matillisuutta. Koulutuksen aikana opitaan ammattiin ja tutustutaan muihin alan 
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ammattilaisiin. Opitaan opiskelemalla, tekemällä ja kokeneempien työntekijöiden 
opastuksella. (Tokola 2016, 23-24.) 
 
Ammatillisen kasvun myötä työntekijälle kehittyy ammatti-identiteetti. Tämä saa 
työntekijän sitoutumaan työhönsä sekä arvioimaan ja kehittämään omaa työnte-
koaan. Hän tuntee työnsä teoreettisen pohjan ja hallitsee vaaditut työtehtävät. 
Työelämän ja työnkuvien muutokset aiheuttavat kuitenkin sen, että nykyään am-
matti-identiteetin kehittäminen on jatkuva prosessi. Työntekijältä vaaditaan uu-
sien asioiden omaksumista ja oppimisesta. Tässä yhteydessä puhutaankin usein 
elinikäisestä oppimisesta. (Kolkka, Mantela, Holopainen, Louhela, Packalén & 
Kaisvuo 2009, 114-115.) 
 
 
4.3.1 Sisältö 
 
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto sisältää kolme osa-aluetta kiin-
teistöhoidon, kotityöpalvelun ja toimitilahuollon osaamisalat. Tutkinto on kokonai-
suudessaan 150 osaamispistettä. Opiskelija voi suuntautua opinnoissaan henki-
lökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, 
tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti. 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään tutkinnon osan henkilökohtaisena avustaja 
toimisen yhteensä 45 osaamispistettä osatutkintoon, joka on tullut voimaan 
1.1.2018. (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto.) 
 
4.3.2 Ammattitaitovaatimukset 
 
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osa henkilökohtaisen avusta-
jana toimimisen koulutus koostuu kuudesta ammattitaitovaatimuksesta:  
 
Opiskelija osaa hyödyntää henkilökohtaiseen apuun liittyviä säädöksiä 
työssään. Tuntee palvelujärjestelmän siten, että osaa etsiä tietoa ja auttaa asia-
kasta tarvittavan tiedon haussa. Osaa suunnitella palvelujen toteutus asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Ymmärtää alentuneen itsemääräämiskyvyn 
tuomat mahdolliset muutokset ja alentuneet ohjeet. (Puhtaus- ja kiinteistöpalve-
lualan ammattitutkinto.) 
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Opiskelija osaa suunnitella henkilökohtaisena avustajan toimimiseen liitty-
viä avustamispalveluja ja muita palveluja. Tuntee palvelusopimuksen sisällön 
ja avustettavan tarpeet. Toimii aina asiakaslähtöisesti ja itsemääräämisoikeutta 
kunnioitten. Tietää perusasiat vammoista ja sairauksista. Osaa toimia mahdolli-
sen omavalvonta suunnitelman mukaisesti. Selvittää etukäteen esimerkiksi avus-
tamistilanteeseen liittyvän liikkumisen esteettömyyden, ajankäytön ja mahdolliset 
tarvittavat asiakirjat. Tekee yhteistyötä perheenjäsenten ja muiden ammattiryh-
mien kanssa. Osaa varautua asiakkaan erilaiseen käyttäytymiseen ja huomioida 
oman sekä asiakkaan turvallisuuden eri tilanteissa. Osaa perustella valintojaan 
ammattimaisesti. Osaa toimia ergonomisesti esimerkiksi nosto- ja siirtotilan-
teissa. Kiinnittää huomiota asiakkaan muuttuneeseen vointiin ja toimii tämän mu-
kaisesti. (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto.) 
 
Opiskelija osaa toteuttaa henkilökohtaisena avustajana toimimiseen liitty-
viä avustamispalveluja ja muita palveluja. Avustaa tehtävissä omatoimisuutta 
tukien, joihin asiakas ei itse pysty tai tarvitsee apua. Avustaa yksilöllisesti ja tur-
vallisesti. Avustaa esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä, apuvälineiden 
käytössä, ruokailussa, asioinnissa, vaatehuollossa ja kodinhoidollisissa tehtä-
vissä. Toimii ammattimaisesti avustajakoiran kanssa. Kirjaa ja raportoi tehdyt työt 
sovitulla tavalla. Noudattaa hygieniaosaamista. Arvioi ja kehittää omaa työtään. 
(Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto.) 
 
Opiskelija osaa toimia avustajana liikkumisessa. Osaa kuljettaa esimerkiksi 
pyörätuolia turvallisesti ja avustaa eri apuvälineiden käytössä. Osaa huomioida 
asiakkaan turvallisuuden ja hyvän asennon liikkumisessa sekä korjata asentoa 
tarvittaessa. (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto.) 
 
Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa avustettavan kodissa ja 
kodin ulkopuolella. Perehtyy asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Avustaa yksilölli-
sesti ja asiakkaan ikä ja kulttuuri huomioiden. Toimii tarvittaessa asiakkaan puo-
lesta. Tunnistaa työtehtävänsä ja ammatilliset rajat. Ei tee asioita, jotka eivät 
kuulu palveluun. Noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Osaa hyödyntää erilaisia vies-
tintämenetelmiä. Osaa käyttää ammattikäsitteitä ja omaa hyvät asiakaspalvelu-
taidot. Antaa myönteisen kuvan itsestään ja noudattaa työympäristön sääntöjä 
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sekä toimintatapoja. Huomioi asiakkaan perheen ja muut sidosryhmät sekä osaa 
toimia muuttuvissa tilanteissa. (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto.) 
 
Opiskelija osaa noudattaa työturvallisuutta ja työergonomiaa. Käyttää tarvit-
taessa työasua, jalkineita ja henkilökohtaisia suojaimia. Huolehtii käsihygieniasta 
ja käyttää apuvälineitä ohjeiden mukaan. Ottaa vastaan ohjausta ja opastusta. 
Hallitsee ensiaputaidot EA1 ja työturvallisuusosaamisen. (Puhtaus- ja kiinteistö-
palvelualan ammattitutkinto.) 
 
 
4.3.3 Oppisopimuskoulutus Med Groupin työntekijöille 
 
Med Group Oy on vuonna 2007 perustettu sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. 
Med Groupilla on kaksi liiketoimintaa Onnihoiva, joka tuottaa kotiin tuotettavia 
palveluita asiakkaille sekä Onniterveys, joka tuottaa ensihoitopalveluita. Med 
Group toimii eri puolilla Suomea työllistäen 3400 henkilöä. (Med Group Oy.)  
 
Med Group tuottaa avustajapalveluja vammaisille henkilöille Pirkanmaalla kun-
tien ostopalveluna, palvelusetelillä, omaishoidonsetelillä sekä asiakkaan itse 
maksaessa palvelun. Aiemmin Med Group Oy on järjestänyt itse kolmen moduu-
lin avustaja-akatemiaa työntekijöilleen yhteensä 6 tuntia, jossa käyty tärkeitä pe-
rusasioita läpi avustamisesta, asiakkaan kohtaamisesta ja apuvälineistä. Myös 
hätäensiapua ja asiakaskohtaista perehdytystä on järjestetty aiemmin. 
 
Uusi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osa tutkinnon henkilökohtaisena avusta-
jana toimiminen oppisopimuksella suorittaminen Med Groupille räätälöidyn kou-
lutuksen kautta kestää 7-8 kuukautta. (Henkilökohtaisen avustajana toimiminen, 
esite 2018.) Ensimmäinen 11 opiskelijan pilottiryhmä aloitti opinnot kesäkuussa 
2018 ja 9 heistä valmistui 31.1.2019. Toinen ryhmä 10 opiskelijan ryhmä aloitti 
marraskuussa 2018 ja tässä ryhmästä 9 valmistui 28.6.2019. Kolmas ryhmä al-
kaa syksyllä 2019. Tarkoitus Med Group Oy:lla on Länsi- ja Keski-Suomen Alue-
päällikön mukaan jatkaa koulutuksia niin pitkään, kun halukkaita ja tarvetta kou-
lutuksella on.  
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Med Groupin ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen järjestämä koulutus on tar-
koitettu keskimäärin 25 tuntia avustajan työtä viikossa tekeville Med Groupin hen-
kilökohtaisille avustajille, jotka haluavat oppia uutta ja kehittyä työssään avusta-
jana. Oppisopimuskoulutus avustajille koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, 
etäopiskelusta sekä näytöistä. Lähiopetuspäivät pitävät sisällään seuraavat ai-
heet (kuvio 3). Ensimmäisen ja toisen ryhmän välillä koulutuksessa oli tapahtunut 
pieni muutos työnantajan toiveesta. Ensimmäiselle ryhmälle uhkatilanteiden hal-
linta oli vapaaehtoinen ja toiselle ryhmälle tämä oli osa koulutusta kokonaisuutta. 
Myös office365 koulutus oli lisätty toisen ryhmän koulutukseen (Henkilökohtaisen 
avustajana toimiminen, esite 2018.) 
 

 
KUVIO 3. Oppisopimuskoulutuksen lähipäivien sisältö. 
 
 
4.3.4 Oppisopimuskoulutus 
 
Oppisopimuskoulutus on opiskelu malli, jossa yhdistyvät työn tekeminen ja opis-
kelu. Oppisopimuskoulutusta suoritetaan aina yhteistyössä työnantajan ja oppi-
laitoksen kanssa. Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisam-
mattitutkintoja sekä niiden osia. Koulutuksen kesto vaihtelee tarpeen ja tutkinnon 
mukaan. Opiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias. Opiskelijan tulisi työsken-
nellä suunnilleen 25 tuntia viikoittain. Oppisopimuksen ajalle solmitaan vähintään 
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määräaikainen työsopimus koulutuksen keston ajaksi, jonka puitteissa sekä työn-
tekijällä kuin työantajallakin on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muissakin 
työsuhteissa.  (Tampereen aikuiskoulutuskeskus, 3-6.) 
 
Oppisopimukseen liittyvän tietopuolisen opiskelun tarkoituksena on tukea työssä 
opittuja asioita. Opiskelumuodot voivat olla oppilaitoksessa tapahtuvan lähiope-
tuksen lisäksi esimerkiksi etäopiskelua erilaisten tehtävien parissa, verkko-ope-
tusta sekä erilaisia projektitöitä. Tärkeää, että opiskelu ja työskentely ovat yhte-
neväinen kokonaisuus, joka tähtää tutkinnon tai vastaavan kokonaisuuden tavoit-
teiden saavuttamiseen. (Haapakorpi & Virtanen 2015, 4-7.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSPROSESSI 
 
 
5.1 Laadullinen tutkimus 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan usein ilmiötä monelta eri kannalta. 
Tästä syystä onkin tärkeää aluksi määritellä teoreettinen viitekehys ja valita tut-
kimusmetodi siten, että se tuottaa monipuolista aineistoa ja sitä voidaan tarkas-
tella monelta eri kannalta. Aineisto voi olla valmiiksi olemassa, jota tutkija lähtee 
tarkastelemaan. Tai aineisto voidaan kerätä haastattelemalla, havainnoimalla toi-
mintaa tai monin muunlaisin eri keinoin. (Alasuutari 2011, 83-85.) 
 
Laadullisen tutkimuksen tunnuspiirre on ilmiön merkityksellisyyden ymmärtämi-
nen. Tässä otetaan laajasti huomioon ihmisten kokemukset tutkittavasta ilmiöstä. 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan roolia pidetään myös keskeisenä. Tutkija 
tulkitsee tutkimuksen tuloksia, jotka usein laadullisessa tutkimuksessa on haas-
tatteluista tai pitkistä teksteistä koottua aineistoa. Tyypillistä on, ettei tutkimusky-
symyksistä tehdä kovin tiukkoja ja näitä voidaan muuttaa tutkimuksen edetessä. 
Aineiston analyysi on myös väljempää kuin tilastollisessa aineiston analyysissä. 
Laadullisen tutkimuksen aineisto on yleensä melko pieni, jotta tästä pystytään 
paremmin analysoimaan ja löytämään tulkintoja ilmiöstä. ”Laadullisessa tutki-

muksessa yritetään tulkita ja ymmärtää tutkimusaineistoa ja viedä ilmiön ymmär-
rys alkuperäistä käsitteellisemmälle tasolle.” (Ronkainen & Pehkonen & Lind-

blom-Ylänne & Paavilainen 2013, 81-83.) 
 
 
5.2 Kyselylomake aineiston keruumenetelmänä 
 
Kyselylomake tutkimusmetodina on erittäin yleinen menetelmä. Kyselytutkimuk-
sen hyvinä puolina voidaan pitää mm. menetelmän nopeutta, helppoutta, edulli-
sia kustannuksia ja näin voidaan hankkia laajastikin tietoa tutkittavasta asiasta. 
Kyselylomake voidaan täyttää siten, että vastaaja täyttää tämän itse paperisena 
tai sähköisenä. Lomakkeen täyttäminen voidaan toteuttaa myös haastattelijan 
toimesta. Huonoina puolina voidaan pitää kyselytutkimuksessa sitä, että vastaaja 
saattaa ymmärtää kysymykset väärin, tieto voi jäädä pinnalliseksi tai vastaaja ei 
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jaksa keskittyä kyselyn täyttämiseen, joka heikentää tutkimuksen tuloksia. Kyse-
lylomaketta voidaan käyttää monien asioiden tutkimiseen. Tärkeää on, että tutkija 
on perehtynyt hyvin aiheeseen ennen lomakkeen laadintaa. Lomakkeen tekemi-
seen on myös hyvä käyttää aikaa ja mahdollisesti testata sitä etukäteen. (Oppa-
riapu, kyselyt.) 
 
Tutkimuksen aineiston keräämisen aloitin kohderyhmän määrittelyllä. Alusta asti 
oli selvää, että opiskelijat olivat kohderyhmänä.  Palautteen keräämisen päädyin 
tekemään kyselylomakkeen avulla koulutukseen sisältyvien lähipäivien yhtey-
dessä koululla opiskelijoille, jotta saadaan mahdollisimman monen opiskelijan 
vastaukset aineistoksi. Oppilaitoksella ei ollut mahdollisuutta antaa palautteen 
keräämiseen enempää aikaa, jotta olisi voitu käyttää aineiston keräämiseen esi-
merkiksi haastatteluja tai muita toiminnallisempia tapoja. Aineiston keräsin kyse-
lylomakkeen avulla (liite 1).  
 
Tutkimukseen liittyvä ensimmäisen opiskelijaryhmän kyselylomake tehtiin heidän 
valmistujaistilaisuudessa 31.1.2019 Tampereen aikuiskoulutuskeskuksella. Tä-
hän haettiin suullinen lupa ennen kyselyn tekemistä Med Groupin aluepäälliköltä 
ja virallinen tutkimuslupa jälkikäteen muun tutkimusluvan hankinnan yhteydessä. 
Vastausaikaa kyselylomakkeen täyttöön oli noin 20 minuuttia. Tilaisuudessa vas-
taukset saatiin 8 valmistuneelta ja yhdelle opiskelijalle lähetin vielä jälkikäteen 
kaavakkeen sähköisenä täytettäväksi. Vastausprosentti 100% ensimmäisen ryh-
män osalta.  
 
Toisen opiskelijaryhmän kyselylomake tehtiin 17.4.2019 heidän opiskeluihin kuu-
luvan näyttöinfon yhteydessä. Vastausaikaa kyselylomakkeen täyttöön oli noin 
20 minuuttia. Tähän kyselyyn osallistui kaikki ryhmän 10 opiskelijaa. Vastaus pro-
sentti 100% myös toisen ryhmän osalta. Opiskelija ryhmät olivat hieman eri koh-
dissa opiskelua kyselylomakkeen täyttö vaiheessa, joka on huomioitu tuloksia 
analysoidessa. 
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5.3 Teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä 
 
Haastattelu on yksi yleisimmistä laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Haastat-
telun hyvänä puolena voidaan pitää, sitä että haastattelija voi tarpeen mukaan 
kysyä kysymyksiä uudelleen ja selventää kysymyksiä. Haastattelun tavoitteena 
on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. Etukäteen on hyvä 
antaa haastateltaville tiedot teemoista, kysymyksistä ja aiheesta, jotta he voivat 
valmistautua haastatteluun. Haastateltava voi toimia myös havainnoijana haas-
tattelutilanteessa ja tätä voidaan myös halutessa käyttää tutkimusmenetelmänä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 84-86.) 
 
Puolistrukturoitu eli teemahaastattelu etenee tiettyjen etukäteen valittujen teemo-
jen sisällä. Siinä etuna on, että kysymyksiä voidaan muuttaa ja kysyä eri järjes-
tyksessä haastateltavien vastausten pohjalta. Teemat valitaan etukäteen pohjau-
tuen tutkimuskysymyksiin ja teoreettiseen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi, 
2018, 87-88.) Teemahaastattelussa tavoitteena on saada haastateltavan ääni 
kuuluviin. Teemahaastattelussa aiheet ovat tutkittaville aina samat, mutta kysy-
mykset aiheen sisällä voivat vaihdella. (Hirsijärvi & Hurme, 2006, 48.) 
 
Opinnäytetyön aineiston monipuolistamiseksi haastattelin vielä esimiehiä koke-
muksista koulutuksen osalta. Haastattelin kolmea tiimiesimiestä Med Group 
Oy:lta teemahaastattelu käyttäen (liite 2). Osan tiimiesimiesten työntekijöitä on 
ollut mukana koulutuksessa tai he ovat toimineet koulutuksen työpaikkaohjaajina 
ja näytön vastaanottajina. Haastattelut toteutettiin yrityksen Tampereen toimis-
tolla 18.3.2019. Haastattelujen kestot vaihtelivat noin 15-25 minuutin välillä. 
Haastattelut tehtiin huoneessa, jossa ei ollut muita henkilöitä ja ne nauhoitettiin. 
Litteroinnin jälkeen materiaalia haastatteluista kertyi yhteensä 14 sivua rivivälillä 
1,5 ja fonttikoolla 12.  
 
 
5.4 Tutkimusaineiston analyysi 
 
Sisällönanalyysin tarkoituksena on jäsentää ja järjestellä tutkittua aineistoa ja do-
kumentteja sekä etsiä aineistosta samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Sisäl-
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lönanalyysin pohjalta on tarkoitus tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Si-
sällönanalyysi voi olla aineistolähtöistä eli induktiivista, teorialähtöistä eli deduk-
tiivista tai teoriaohjaavaa eli abduktiivista. Teoriaohjaava analyysi on näistä vähi-
ten käytetty.  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117-121.) 
 
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen 
vaihe on redusointi eli aineiston pelkistäminen. Tässä kohdassa etsitään tutki-
muskysymyksiin liittyviä alkuperäisilmaisuja aineistosta. Tyypillistä on merkata 
saman tyyppisiä ilmauksia aineistosta samoilla väreillä myöhempää ryhmittelyä 
varten. Tämän jälkeen yleensä ilmaukset listataan taulukkoon ja niistä muodos-
tetaan pelkistettyjä ilmauksia. Toinen vaihe on klusterointi eli ryhmittely. Tässä 
vaiheessa pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään samankaltaisuuksien mukaan ja 
niistä muodostetaan alaluokkia. Tämän jälkeen alaluokkia yhdistellään ja luodaan 
yläluokat sekä niiden pohjalta pääluokat. Näiden pohjalta muodostetaan vielä yh-
distävä luokka, joka yhdistyy tutkimuskysymykseen. Kolmas vaihe on aineiston 
abstrahointi eli käsitteellistäminen. Tällöin on tarkoitus muodostaa aineistosta 
teoreettisia käsitteitä valikoidun tiedon pohjalta ja hakea vastauksia tutkimusky-
symyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-126.) 
 
Teorialähtöinen sisällön analyysissä ensin muodostetaan halutusta ilmiöstä jo 
olemassa olevan teorian tai muun olemassa olevan tiedon pohjalta analyysirunko 
ja luokittelu. Tämän pohjalta lähdetään hakemaan aineistosta samankaltaisuuk-
sia ja kirjaamaan niitä. Uudet ja poikkeavat aineistosta nousevat asiat voidaan 
luokitella erikseen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Teorialähtöisessä 
sisällönanalyysissa yläluokat muodostuvat jo olemassa olevan tiedon ja teorian 
kautta. Aineistosta haetaan samankaltaisuuksia ja näistä muodostetaan pelkiste-
tyt ilmaukset ja niiden kautta alaluokat aineistolähtöisen sisällönanalyysin tapaan. 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 127-132.) 
 
Teoriaohjaava sisällönanalyysi on monelta osin samankaltainen kuin aineistoläh-
töinen sisällönanalyysi. Erona tähän on aineiston käsitteellistämisvaihe eli abst-
rahointi, jossa käsitteet tuodaan valmiina jo aiemman teorian ja tiedon pohjalta 
eikä nämä nouse aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 133.) Voidaan siis sanoa, 
että aiempia tieto ohjaa aineiston analyysiä. Analyysistä on havaittavissa viitteitä 
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aiempaan teoriaan aiheesta, mutta se ei ole verrattavissa suoraan johonkin aiem-
paan teoriaan, kuten teorialähtöisessä sisällön analyysissä. Teoriaohjaavassa si-
sällönanalyysissa tutkija yhdistelee aineistosta saatua tietoa teoriaan. Teoriaoh-
jaavassa analyysissä teoriasta tuotu tieto ohjaa lopputuloksiin pääsyä. Se missä 
vaiheessa tutkija ottaa teorian mukaan analyysiin riippuu täysin tutkijasta. Tämä 
muokkaa sitä ollaanko päättelyssä lähempänä induktiivista vai deduktiivista. 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 107-113.) 
 
Tutkimusaineiston analyysin menetelmänä käytin opinnäytetyössäni teoriaohjaa-
vaa sisällön analyysiä. Tämän menetelmän valitsin siitä syystä, että se on väl-
jempi kuin teorialähtöinen sisällön analyysi, mutta siinä jo olemassa olevaan teo-
riaan voi tukeutua ja hakea apua analyysin teossa. Aiheesta on myös olemassa 
jo aiempaa tutkittua tietoa ja teoriaa, jota on mielenkiintoinen käyttää oman ai-
neistoni analyysin taustalla ja yhdistellä tätä aineistolähtöiseen tietoon ja etsiä 
tämän pohjalta mahdollisesti jotain uutta tietoa. 
 
Aineiston analyysin aloitin opiskelijoiden täyttämistä kyselykaavakkeista, joita oli 
yhteensä 19 kappaletta. Ensiksi laskin yhteen kyselykaavakkeen kohtien 1 ja 4 
saatuja vastauksia. Laskin näistä keskiarvoja ja prosentteja, miten vastaukset ja-
kautuneet sekä loin kaavioita tuloksista. Tämän jälkeen kävin aineistoa läpi tutki-
muskysymys kerrallaan ja etsin vastauksia näihin merkkaamalla aineistosta eri 
väreillä kuhunkin kysymykseen liitettävissä olevia vapaamuotoisia vastauksia. 
Vastauksista loin aihealue kerrallaan taulukoita, johon kokosin alkuperäisilmauk-
set. Alkuperäisilmauksista muokkasin taulukoihin pelkistykset ja niiden kautta loin 
alaluokkia ja yläluokkia aineistosta. Yläluokkia muodostaessa hyödynsin ryhmit-
telyssä teoriasta nousseita koulutuksen ammattitaitovaatimuksia sekä odotuksia 
koulutuksesta. Näistä taulukoinneista esimerkki liitteenä (liite 3). 
 
Tämän jälkeen siirryin esimiesten teemahaastattelujen purkamiseen. Aiemmin 
olin jo litteroinut haastattelut kirjalliseen muotoon. Kävin läpi kaikki kolme haas-
tattelua useaan kertaan ja hain vastauksia tutkimuskysymyksiin ja merkkasin ai-
neistoon värikynillä teemoittain. Tämän jälkeen tein taulukointia, kuten opiskeli-
joiden kyselykaavakkeista. Näiden kautta muodostui kappaleen kuusi tutkimus-
tulokset opinnäytetyöstäni. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
 
 
6.1 Opiskelijoiden tausta 
 
Kyselylomakkeen alussa kartoitettiin opiskelijoiden taustaa kysymyksellä, kuinka 
pitkään henkilö on työskennellyt henkilökohtaisen avustajan työtehtävissä. Opis-
kelijoita oli yhteensä kahdessa ryhmässä 19 ja kaikki heistä vastasivat kyselylo-
makkeeseen.  Opiskelijoista 2 oli työskennellyt alle vuoden, suurin osa 9 opiske-
lijaa oli työskennellyt 1-3 vuotta, 6 opiskelijaa 3-5 vuotta ja 2 opiskelijaa 5-8 vuotta 
(kuvio 4.)  
 

 
KUVIO 4. Opiskelijoiden työkokemus henkilökohtaisen avustajan työstä 
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6.2 Henkilökohtaisen avustajan työhön tarvitaan koulutusta 
 
 
6.2.1 Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksen tarpeellisuudesta 
 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen koulutuksen tarpeellisuudesta henkilökoh-
taisen avustajan työhön kokemuksien mukaan? Lähdettiin hakemaan vastauksia 
kyselylomakkeen alussa kysymällä syitä miksi opiskelijat ovat lähteneet mukaan 
koulutukseen. Syitä koulutukseen hakeutumisessa oli monia mm. halu oppia 
uutta ja kehittää itseään, suorittaa ammattitutkinto, kokemuksen ja koulutuksen 
puute ja oman ammattitaidon lisääminen. Koulutus ylipäätään nähtiin kiinnosta-
vana ja toivottiin, että tästä koulutuksesta olisi hyötyä jatko-opintoihin hakiessa. 
Oppisopimus opiskelumuotona kiinnosti ja koulutuksen maksuttomuus. Uusiin ih-
misiin tutustuminen ja vertaistuki saivat myös hakeutumaan koulutukseen. Vas-
tauksissa painottui alan mielenkiintoisuus sekä tulevaisuuden pelot siitä, että 
henkilökohtaisen avustajan työhön tulee jatkossa koulutus- ja pätevyysvaatimuk-
sia.  
 

”Halusin uutta näkökulmaa työhön, sillä minulla ei ole aikaisempaa 
kokemusta hoivatyöstä.” 
 
”Minulla ei ole vielä ammattia, ja olin ollut tässä työssä melkein vuo-

den.” 
 
”Ihana tilaisuus vahvistaa omaa osaamista ja ammattitaitoa.”  
 
”Halu oppia lisää, saada varmuutta toimiin ja päätöksiin, joita teen.” 
 
”Tulevaisuudessa myös tästä koulutuksesta on varmasti apua, kun 
haen opiskelemaan.” 
 
”Tämä oli myös hyvä tilaisuus tutustua työkavereihin ja saada ver-

taistukea.” 
 
”Pelko” siitä, että koulutusta vaaditaan tulevaisuudessa.” 
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Kyselylomakkeen kohdassa neljä väittämä koulutus on tärkeää henkilökohtaisen 
avustajan työhön asteikolla 1-5  (1= täysin eri mieltä, 2=hiukan eri mieltä, 3= jok-
seenkin samaa mieltä, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä) tutkittiin myös 
opiskelijoiden mielipidettä asiasta sekä kohdassa viisi muuta palautetta avoimella 
kysymyksellä koulutuksesta. Vastausten pohjalta opiskelijat kokivat koulutuksen 
tärkeänä henkilökohtaisen avustajan työhön. Vastaajista 68% oli väittämän 
kanssa täysin samaa mieltä, 16% samaa mieltä ja 16% jokseenkin samaa mieltä 
(kuvio 5.). Erityisesti uusille avustajille ja joilla vähän kokemusta koulutusta suo-
siteltiin. 
 

”Mielestäni tarpeellinen koulutus, suosittelisin varsinkin sellaisille, 

jotka ovat vasta aloittaneet/tehneet vähän aikaa kyseistä työtä ja jos 
on vähänkään kiinnostusta alaan.” 

 

 
KUVIO 5. Koulutus on tärkeää henkilökohtaisen avustajan työhön. 
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6.2.2 Esimiesten kokemuksia koulutuksen tarpeellisuudesta 
 
Teemahaastattelun ensimmäinen osuus rakentui kokemuksia henkilökohtaisen 
avustajan koulutuksen tarpeellisuudesta teeman ympärille. Koulutus koettiin kaik-
kien vastaajien mukaan tarpeellisena. Syinä tähän nähtiin se, että avustajia tulee 
työhön niin eri lähtökohdista, kun koulutusvaatimusta ei työhön ole. Asiakaskun-
nan myös koko ajan huonontuva kunto myös herätti ajatuksia, että työhön tarvi-
taan koulutusta ja tukea, jotta avustajat pärjäävät jatkossa heidän kanssaan. 
Myös asiakkailta saatu negatiivinen palaute avustajien osaamattomuudesta sekä 
avustajien esittämät omat toiveet toivat vastaajien mukaan koulutustarvetta esiin. 
 

”Koen kyllä, sillä sinänsä siihen ei ole koulutus vaatimusta. Aika eri-
laisista elämäntilanteista tai koulutus, ei koulutusta ollenkaan tilan-
teista tosiaan nämä meidän työntekijät tulee.” 
 
”Todella tarpeellisena, koska väki huononee koko ajan ja tarvii 

enemmän apua. Niin kyllä myös silloin avustajat tarvii enemmän tu-
kea ja koulutusta siihen, että he pärjäävät siellä niitten asiakkaiden 
kanssa.” 
 
”Kyllä se varmasti on tarpeellinen, koska asiakkailta tulee palautetta 
siitä. Jopa sanoilla, että avustajat on suoraan pystymetsästä tai ka-
dulta napattuja.” 

 
Vastaajien mukaan koulutuksesta hyötyisi eniten avustaja, joka pitää työstä ja on 
motivoitunut oppimaan, on kokematon tai epävarma työssään tai kokenut avus-
taja, joka haluaa uusia näkökulmia työhönsä. 
 

”Ei aikaisempaa avustajan kokemusta. Ehkä vähän semmoinen epä-

varma itsestään.” 
 
”Jollekin vanhallekin työntekijälle tosi hyvä, joka on jo pidempään 

avustanut. Että saa vähän uusia näkökulmia omaan työhön.” 
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Vastaajien mukaan koulutus koettiin tarpeellisena kaikille avustajille, joilla ei ole 
aiempaa alan koulutusta tai työkokemusta. Sekä niille, jotka tekevät enemmän 
isotuntisia ja hoidollisempia asiakkaita. Tämän koettiin lisäävän ammattitaitoa, 
josta hyötyisi sekä asiakkaat, työnantaja ja työntekijä itse. 
 

”Ei välttämättä kaikille. Sellainen, jolla on jo jotain muuta hoidollista 
koulutusta tai työkokemusta hoidollista niin ei välttämättä silloin tie-
tenkään. Kaikille muille ehdottomasti tärkeä kyllä.” 

 
Vastaajien mukaan koulutuksesta avustajan olisi hyvä saada tietoja ja taitoja asi-
akkaan kohtaamisesta, sairauksista ja vammoista, apuvälineistä ja niiden käy-
töstä, asiakassiirroista, kodinhoidollisista asioista, kela-asioista ja taksikyydeistä. 
Tärkeää olisi myös ymmärtää, että avustajana toimimisessa on tärkeintä asiak-
kaan ohjeiden noudattaminen sekä nähdä ihminen vamman tai sairauden takana. 
 

”Tietysti ihan niihin kohtaamistaitoihin, sairauksista/vammoista, sit-

ten ehkä vähän näihin hoidollisiin toimenpiteisiin liittyviä asioita ja 
apuvälineisiin.”  
 
”Yks tärkeimpiä asioita avustajana toimimisessa on se, että oikeasti 
noudattaa niitä asiakkaan ohjeita. Ja sitä tuntuu, ettei edelleenkään 
ole, vaikka on aika kokenutkin avustaja.” 
 
”Erilaisten ihmisten kohtaaminen on kanssa yks tärkeimpiä taitoja, 
vaikka mitä muuta osaisi tehdä niin. Se, että osaa nähdä se ihminen 
sen vamman sisällä on yks tärkeimpiä. Että näet sen persoonan ja 
henkilön siellä, etkä vaan tuijota sitä, että tolla ei jalat vaan toimi. 
Ihmiset haluavat tulla kohdatuksi ihmisenä eikä vammaisena ensisi-
jaisesti.” 
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6.3 Kokemukset koulutuksesta positiivisia 
 
 
6.3.1 Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta 
 
Kyselylomakkeen kohdassa neljä asteikolla 1-5  (1= täysin eri mieltä, 2=hiukan 
eri mieltä, 3= jokseenkin samaa mieltä, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä) 
kokemuksia yleisesti koulutuksesta sekä kohdassa viisi muuta palautetta avoi-
mella kysymyksellä koulutuksesta. Palaute koulutuksesta oli vastausten pohjalta 
erittäin positiivista ja siihen oltiin tyytyväisiä. Koulutusta pidettiin vastausten poh-
jalta myös hyvänä työnantajan tarjoamana etuna.  
 

”Todella mielenkiintoinen ja hyvä koulutus. Iso kiitos!” 
 
”Näitä olisi fiksua työnantajan tarjota lisää. 

 
Suurin osa vastaajista koki koulutuksen aikataulullisesti itselleen erittäin hyvänä. 
Kuitenkin joitain haasteita oli koettu työvuoro järjestelyissä koulupäivien takia. 
Koulutuksen sisältöä pidettiin opiskelijoiden mukaan hyvänä ja tehtävien määrää 
sopivana. Opiskelijat pitivät oppisopimuskoulutusta itselleen sopivana opiskelu-
muotona ja koettiin, että tämä oli hyvin yhdistettävissä työnteon kanssa (kuvio 6.) 
 

”Koulutuksen kesto hyvä.” 
 
”Työvuorojen sumpliminen vaikeaa koulupäivien vuoksi.” 

 
”Koulutus ei ollut liian rankkaa, kun käy työssä.” 
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KUVIO 6. Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta 1. 
 
Opiskelijat kokivat saavansa uutta osaamista työhönsä koulutuksen kautta sekä 
vertaistukea muilta opiskelijoilta. Oman ammatillisuuden koettiin lisääntyneen 
koulutuksen myötä. Koulutus koettiin innostavan harkitsemaan alan jatkokoulutus 
vaihtoehtoja ja tämän kautta sai varmistusta, että on oikealla alalla (kuvio 7). 
 

”Samalla koulutuksessa kuuli muiden opiskelijoiden kokemuksia ti-

lanteista, joita tässä työssä on tullut vastaan, se oli mielestäni muka-
vaa ja tarpeellista, koska muutoin teemme työtä yksin.” 
 
”Varmistui, että hoiva/sosiaali/terveysala on se ”juttu”, mitä haluaa 

tehdä ns. isona.” 
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KUVIO 7. Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta 2. 
 
 
6.3.2 Esimiesten kokemuksia koulutuksesta 
 
Esimiesten kokemuksia uudesta henkilökohtaisten avustajien koulutuksesta ky-
syttiin haastattelussa, miten koulutuksen sisältö vastaa tarpeeseen ja millaista 
palautetta koulutuksesta on saatu teemojen kautta. 
 
Koulutuksen sisältö koettiin vastaajien mukaan hyvänä ja tärkeimmät kokonai-
suudet on heidän mukaan huomioitua koulutuksessa. Vastauksissa tuli ajatuksia 
siitä, että olisi vielä hyvä miettiä tarkemmin, miten varmistetaan, että opiskelijat 
pääsevät paremmin harjoittelemaan oppimaansa käytännössä työssään. 
 

”Nää on hyviä mitä käydään siellä koulussa, mutta sitten ehkä mei-
dän pitäisi miettiä kuinka niitä siellä kentällä tulee ja näitä asioita käy-
täntöön sieltä.” 

 
Oppisopimusmalli on koettu hyvänä ja vastaajat olivat saaneet positiivista pa-
lautetta opiskelijoilta tästä. Erityisesti se, että kaikki olivat samasta yrityksestä, 
koettiin hyvänä vertaistuen ja sen kannalta, että opiskelijat pystyivät paremmin 
jakamaan kokemuksiaan. Oppilaitoksen kanssa ollut hyvä yhteistyö koettiin tär-
keänä. Haasteita oli koettu muutaman opiskelijan kanssa suorittaa koulutus lop-
puun ja tähän oltiin tarvittu esimiehiä mukaan tsemppaamaan. Hoidollisempiin 
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kokonaisuuksiin tutustuminen mm. vuodepesu sekä apuväline koulutus ja uhka-
tilanteiden hallinta oli saanut opiskelijoilta hyvää palautetta. Koulutus koettiin so-
pivan pituiseksi opiskelijoiden palautteiden pohjalta. Monille opiskelijoille oli myös 
syntynyt jatko-opiskelu haaveita vastaajien mukaan.  
 

”On sopivan mittainen koulutus ja tietysti kaikki kokee sen haastavuuden 
omalla tavallaan, mutta moni on sanonut, että menee aika omalla painol-
laan.” 
 
”Erityisen mieluisia apuvälineet, perushygienian hoito ja sitten tietysti 
meillä otettiin tuo uhkatilanteiden hallinta yrityksen toiveesta tähän koulu-
tukseen. Se oli sinänsä mistä tuli hyvää palautetta.” 

 
 
Aikaa vastaajien saaman opiskelijapalautteen mukaan oli toivottu lisää perushoi-
toon ja apuvälineisiin liittyvien asioiden käsittelyyn. Ylläpitosiivous ja tekstiilien 
huolto osuus oli opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta koettu liian laitos-
maiseksi. Näytöt oli koettu myös tulevan lopussa melko tiukalla aikataululla vas-
taajien kokemuksen mukaan. 
 

”Se ylläpitosiivous ja tekstiilien huolto, että oli aika semmoista laitos-
maista, että ei ehkä ihan niin sinne kotiin soveltuvaa, kun kaikilla asiak-
kailla ei ole semmoisia välineitä esimerkiksi mitä sitten tuolla laitospuolella 
tarvitaan.” 
 

 
6.4 Koulutuksen sisältö vastaa ammattitaitovaatimuksiin 
 
 
6.4.1 Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksen sisällöstä 
 
Opiskelijoiden kokemuksia opintojen eri osa-alueista ja niiden vastaamisesta 
koulutuksen ammattitaitovaatimuksiin tutkittiin kyselylomakkeen kohdassa 
kolme, jossa oli eritelty taulukkoon koulutuksen osa-alueet. Taulukossa pyydettiin 
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antamaan ruusuja ja risuja kuhunkin koulutuksen osa-alueeseen. Näitä on tar-
kasteltu alla kukin osa-alue kerrallaan ja käyty läpi siitä saatua opiskelijoiden pa-
lautetta. 
 
Ammattitaitovaatimusten mukaan opiskelijan tulee tuntea henkilökohtaisen avus-
tajan työhön liittyvä palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö. Opiskelijan tulee osata 
kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja suunnitella avustamispalveluita 
tämä huomioiden. Opiskelijan tulee noudattaa hänelle annettuja ohjeita ja huo-
mioida asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset. (Puhtaus- ja kiinteistö-
palvelualan ammattitutkinto.)  
 
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö, toimintajärjestelmä ja ammattietiikka näh-
tiin opiskelijoiden vastausten perusteella hyvänä tietopakettina lakiasioista ja 
tämä saikin paljon hyvää palautetta. Opiskelijat kokivat saavansa tämän kautta 
uutta ja tärkeää tietoa näihin asioihin liittyen. Tämä osuus oli myös kokemusten 
mukaan tuonut paljon keskustelua itseä pohdituttavista asioista henkilökohtaisen 
avustajan työssä. Asiaan nähden aika koettiin osuudessa liian vähäiseksi ja ko-
vasti olisi vielä kaivattu lisää tietoa, mutta toisaalta osalle asia oli jo entuudestaan 
tuttua. Yksittäisestä vastauksesta kävi myös ilmi, ettei opiskelija osannut yhdistää 
asian yhteyttä ja miten se liittyy käytännön työhön.  
 

”Kovasti tietoa ja uutta asiaa.” 
 
”Hyvä tietopaketti.” 
 
”Uusia etiikan/toiminta käytäntöjä tuli esille koulutuksen edetessä.” 
 
”Sai aikaan keskustelua monesta asiasta, jota itsekin olen pohtinut 
tässä työssä.” 
 
”Itselle tuttua asiaa, hieman tylsä.” 
 
”Liikaa asiaa yhdelle päivälle oli ns. ”pintaraapaisu.” 
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”Yksi 6h ei olisi mielestäni riittänyt tähän, opiskelijoilla oli paljon ky-

syttävää ja aikaa vähän, joten omiakin kysymyksiä jäi kysymättä sen 
vuoksi. Keskustelua herättävä aihe, jonka vuoksi piti kiiruhtaa joitakin 
asioita nopeasti läpi.” 
 
”Ei selvinnyt miten vaikuttaa käytännön työhön.” 

 
Ammattitaitovaatimuksiin kuuluu myös, että opiskelija osaa avustaa päivittäisissä 
toimissa asiakasta mm. pukeminen, peseytyminen ja syöminen yksilöllisesti ja 
asiakkaan tarpeita kunnioittaen. Opiskelijalla on peruskodinhoidollinen osaami-
nen kodin siistimisessä ja ruokahuollossa. Opiskelija osaa noudattaa hygie-
niamääräyksiä työssään. Opiskelija tuntee apuvälineitä ja osaa avustaa niiden 
käytössä sekä asiakasta liikkumisessa kotona ja kodin ulkopuolella. (Puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto.) 
 
Henkilökohtaisena avustajana toimimisen osuudesta opiskelijat antoivat positii-
vista palautetta. Tämä koettiin loistavana toiminnallisena päivänä, joka antoi pal-
jon perustietoa henkilökohtaisena avustajana toimisesta ja käytännön vinkkejä 
työhön. Työn monipuolisuus korostui päivän aikana, mutta myös turvallisuus 
asiat nousivat esiin työn monipuolisuuden kautta. Osalle opiskelijoista asiat olivat 
työkokemuksen kautta tuttuja. Tämän päivän osa heistä kokikin hyvänä kertauk-
sena ja osa turhana omaan osaamiseen nähden. Toiveita tuli myös, että tämä 
osuus olisi laajempi ja tähän olisi enemmän aikaa. 

 
”Käytiin läpi hyvin henkilökohtaisen avustajan työtä, hyviä käytännön 
vinkkejä.” 
 
”Aiheena mielenkiintoinen, mutta tiesin työtä tehneenä paljon, olin 
tietoinen monesta asiasta jo mitä tänä päivänä käsiteltiin, mutta hyvä 
kertaus.” 
 
”Toiminnallinen, mielenkiintoinen päivä.” 
 
”Loistava koulupäivä.” 
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”Tällä ammattitaidolla turha päivä.” 
 
Ylläpitosiivous ja tekstiilien huollon lähiopetuspäivää pidettiin palautteiden perus-
teella hyvänä, josta sai tietoa ja käytännön vinkkejä siivoukseen ja tekstiilien huol-
toon. Myös uutta asiaa osalle opiskelijoista. Tämä osuus sai kiitosta perusteelli-
sesta opetuksesta, materiaaleista ja tehtävistä. Osa kuitenkin koki, ettei päivä 
sisältänyt uutta tietoa ja että suurin osa ei liittynyt henkilökohtaisen avustajan työ-
hön. 
 

”Paljon hyviä vinkkejä siivoukseen ja tekstiilien huoltoon.” 
 
”Henkilökohtaiselle avustajalle asiaa oli tunnin verran.” 

 
Ruokapalvelut, hygienia, hygieniapassi, aseptiikka osuus sai ainoastaan positii-
vista palautetta osallistujilta. Tästä osuudesta opiskelijat kokivat saavansa uutta 
ja hyvää tietoa sekä hygieniapassin suorittamista pidettiin hyvänä. Kaikki eivät 
osallistunut tähän tai olivat suorittaneet jo aiemmin hygieniapassin.  
 

”Hyvää uutta tietoa esim. hanskojen käytöstä yms.” 
 
”Paljon uutta edellisestä koulutuksesta:” 

 
Ammattitaitovaatimuksien mukaan opiskelija osaa toimia työergonomiaa ja työ-
turvallisuutta noudattaen kaikissa asiakastilanteissa. Toimii turvallisesti ja yksilöl-
lisesti asiakkaan tarpeet huomioiden. Kehittää omaa työskentelyään tarpeen vaa-
tiessa. Kirjaa ja raportoi työstään sovitulla tavalla. (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-
alan ammattitutkinto.) 
 
Hätäensiapu ja tapaturmien ensiapu osuudet koettiin opiskelijoiden keskuudessa 
erittäin tarpeellisina ja hyödyllisinä. Tästä koettiin saavan uutta tietoa ja samalla 
myös vanhan kertausta. Päivien konkreettisuus ja itse tekemisen kautta harjoit-
telu sai kiitosta. Aikaa toivottiin myös näihin osuuksiin enemmän. 

 
”Kattava ja tarpeellinen, todella hyvät kaksi päivää.” 
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”Opiskelun paras ja konkreettisin päivä lainsäädännön ohella.” 
 
Uhkatilanteiden hallinta osuus oli ensimmäisellä ryhmällä vapaaehtoinen ja toi-
sella ryhmällä osa koulutusta. Tästä osuudesta opiskelijat kokivat saavansa uutta 
tietoa, vanhan kertausta ja hyviä käytännön vinkkejä työhön. Yksittäisistä vas-
tauksista kävi kuitenkin ilmi, ettei koulutuksen hyöty auennut, kun ei tee työtä 
laitoksessa. Osa koki asian olevan samaa kuin ensiavun tunneilla. Jotkut kokivat 
koulutuksen liian lyhyenä ja osa liian pitkänä asiaan nähden. 

 
”Tuotiin hyvin esille asioita, joita voi tapahtua.” 
 
”Tarpeellinen sai hyviä vinkkejä.””Esityksen hyöty aukeaisi vasta, jos 
tekisi työtä laitoksessa.” 

 
Opiskelija näyttää osaamisensa ja ammattitaitonsa toimimalla henkilökohtaisena 
avustajana näytöissä asiakkaan kotona, kodinulkopuolella tai molemmissa. Mi-
käli jotain ammattitaitovaatimusta ei pystytä osoittamaan näytöissä voidaan sopia 
muusta tavasta erikseen tämän taidon osoittamiseksi. (Puhtaus- ja kiinteistöpal-
velualan ammattitutkinto.) 
 
Viimeiset osuudet näyttöinfo ja näytöt. Ensimmäisellä ryhmällä nämä olivat suo-
ritettuina kyselyä täytettäessä. Toisella ryhmällä oli vielä näytöt tekemättä tässä 
kohdin. Näyttöinfoa pidettiin hyvänä ja kattavana tietopakettina, joka kokosi kou-
lutuksen. Näytöt olivat sujuneet hyvin, tunnelmaa kuvattiin rentona ja näyttöä ku-
vailtiin saman tuntuisena kuin tavallista työvuoroa. Näyttöjen arvioijat saivat kii-
tosta ja hyvää palautetta. Joitain yksittäisiä ongelmia oli ollut asiakkaiden takia. 
 

”Selkeästi neuvottu ja opastettu näyttöön liittyen.” 
 
”Näyttö meni hyvin ja sujuvasti, ihan kuin normaali työvuoro.” 
 
 
 
 



46 

 

6.4.2 Esimiesten kokemuksia koulutuksen sisällöstä 
 
Vastaajat kokivat koulutuksen vastaavan hyvin ammattitaitovaatimuksia. Erityi-
sesti osaamisen kehittymistä oli huomattu työergonomiaan ja työturvallisuuteen 
liittyvissä asioissa. Myös itsemääräämisoikeutta ja kuinka pitkään asiakas ylipää-
tään voi asua avustajien turvin kotona aiheista oli noussut kysymyksiä koulutuk-
sen myötä opiskelijoilta ja niitä oli alettu pohtia. Koettiin myös, että osaaminen 
koulutuksen jälkeen avustajilla niin hyvää, että käytännössä voisi laittaa työvuo-
roon asiakkaalle kuin asiakkaalle. Toki asiakaskohtaista perehdytystä joissain ti-
lanteissa vaatisi. Näytöissä vastaajat kertoivat, että oli tullut vastaan positiivisia 
yllätyksiä avustajien taitojen kehityksessä työtehtävissä. 
 

”Huomaa, että työturvallisuudesta ja työergonomiasta on tullut mo-
nelta opiskelijalta semmoista kyselyä tai muuta, että siihen ruvennut 
kiinnittämään enemmän huomiota.  Siirtoihin liittyviä asioita ja miten 
pitkään se asiakas ylipäätään voi asua siellä kotona avustajien tur-
vin. Ja tietysti myös se itsemääräämisoikeus niin siitä on myös nous-
sut kysymyksiä.” 
 
”Mitä niitä itsekin otti niitä näyttöjä niin siellä tuli kyllä ihan positiivisia 
yllätyksiä. Täytyy sanoo, kun itsellä oli vähän epäilyksiä, että pys-
tyykö kaikki näitä kaikkia täyttämään ja hoitamaan, mutta meni kyllä 
todella hyvin. Eli kyllä he selvästi on oppinut jotain siellä tehdessään 
ja opiskellessaan. 
 
 

6.5 Ajatuksia koulutuksen kehittämisestä 
 
 
6.5.1 Koulutuksen kehittäminen opiskelijoiden kokemuksen mukaan 
 
Opiskelijoiden kokemuksia opintojen eri osa-alueista ja niiden kehittämisestä tut-
kittiin kyselylomakkeen kohdassa kolme, jossa oli eritelty taulukkoon koulutuksen 
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osa-alueet. Taulukossa pyydettiin antamaan parannus/lisäysehdotuksia kuhun-
kin koulutuksen osa-alueeseen. Näitä on tarkasteltu alla kukin osa-alue kerral-
laan. 
 
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja toimintajärjestelmä, ammattietiikka osa-
alue sai paljon palautetta. Kehitettävää opiskelijat löysivät erityisesti tähän osuu-
teen käytetystä ajasta ja sitä koettiin tarvittavan lisää. Myös tietoa aiheesta ja 
vammaispalvelulain käsittelyä tarkemmin olisi kaivattu tähän osuuteen. 
 

”Aikaa olisi voinut käyttää enemmän, monet asiat käytiin läpi liian no-

peasti.” 
 
”Olisi voinut olla ehkä vähän enemmän tietoa vammaispalvelulaista.”   

Henkilökohtaisena avustajana toimiminen osa-alue sai kehittämisehdotuksia lä-
hinnä ajankäytöstä. Tätä olisi kaivattu lisää myös tähän osuuteen sekä laajempaa 
kokonaisuutta aiheesta. Yksittäinen kehittämisehdotus tuli myös siitä, että koulu-
tus tulisi mukauttaa paremmin kunkin opiskelijan osaamiseen nähden.  
 

” Laajempi kokonaisuus olisi voinut olla.” 
 
”Koulutus tulee mukauttaa huomattavasti paremmin opiskelijalle so-

pivaksi.” 
 

 Koulutuksen osa-alueet ylläpitosiivous ja tekstiilien huolto sekä ruokapalvelut, hy-
gienia, hygieniapassi ja aseptiikka saivat yksittäisiä kehittämisehdotuksia näiden 
osuuksien pidentämisestä. Yksittäinen kehittämisehdotus tuli myös siitä, että 
koulutus tulisi mukauttaa paremmin kunkin opiskelijan osaamiseen nähden.  
 
Hätäensiapu ja tapaturmien ensiapu osa-alue sai yksittäisiä kehittämisehdotuksia 
osuuden pidentämisestä sekä toiveita mahdollisuudesta suorittaa EA2-kortti. Uh-
katilanteiden hallinta osa-alue sai myös yksittäisiä ehdotuksia osuuden pidentä-
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misestä sekä toiveen mahdollisuudesta suorittaa järjestyksenvalvoja kortti. Näyt-
töinfo ja näytöt osa-alue sai kehitysehdotuksen, että näyttöjä olisi hyvä pystyä 
suorittamaan jo aiemmin. 
 

”Mahdollisuus suorittaa järjestyksenvalvoja kortti -> vaikeat asiak-
kaat.” 

 
Kyselylomakkeen kohdassa viisi kysyttiin muuta palautetta koulutuksesta. Täältä 
nousi kehittämisehdotuksia lähipäivien lisäämisestä koulutukseen sekä työnan-
tajalle tarjota vastaavia koulutuksia lisää. Yksittäinen ehdotus tuli myös koulutuk-
sen yksilöllisestä mukauttamisesta paremmin kunkin opiskelijan osaamiseen 
nähden. Apuvälineiden esittelyä toivottiin myös lisää koulutukseen. Työvuoro-
suunnittelun ja koulutuksen yhdistämiseen toivottiin myös parannusta. 
  

” Koulutuksen kesto hyvä, ehkä olisi voinut olla enemmän lähipäiviä.” 
 
”Kannattaa panostaa apuvälineiden esittelyyn, jos koulutus jatkossa 

niille, jotka alalla ei oo ollu.” 
 
”Koulutusta järjestettäessä on huomioitava huomattavasti paremmin 

opiskelijoiden tausta ja ammattitaito sekä koulutuksen sisällön sopi-
vuus.” 
 
”Työvuorosuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon työntekijän opiskelu 

& tunnit siihen kuuluvat.” 
 
 
6.5.2 Koulutuksen kehittäminen esimiesten kokemuksen mukaan 
 
Vastaajien mukaan koulutusta voisi kehittää näyttöjen osalta, siten että niitä olisi 
mahdollisuus suorittaa jo aiemmin koulutuksen aikana. Näyttöinfoon toivottiin 
myös parannusta, jotta opiskelijat tietäisivät paremmin mitä heidän kuuluu näy-
tössä näyttää.  
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”Näytöt tulee aika sillai pienen ajan sisällä, että tuntuu että se koko 
koulutus keskittyy sinne yhteen ryppääseen, että en tiedä voisiko 
niitä jakaa jotenkin vähän sen puolen vuoden aikana, että jotain näyt-
töjä tekisi jo aiemmin.” 
 

Koulutuksessa toivottiin olevan myös enemmän keskustelua ja vertaistukea 
avustajien kesken eri aiheista. Vertaistuen kehittämiseksi toivottiin esimerkiksi 
erillisiä tapaamisia tai ryhmälle omaa whatsapp ryhmää ajatusten jakamista var-
ten. 
 

”Ne kaipaisi jotain semmoista niin kuin vertaistukea ja sitten tietysti, 
kun ne kaikki työntekijät asuu ympäri Pirkanmaata ja ne on vähän eri 
esimiestenkin alaisuudessa. Löytäisi sellaisen sopivan keinon, että 
millä tätä ryhmää saisi kokoontumaan ehkä työnantajan puolesta tai 
pystyisikö Takk järjestämään jotain sellaista omaa WhatsApp ryh-
mää näille opiskelijoille missä ne pystyisi jakaa ajatuksia.” 
 

Ylläpitosiivouksen ja tekstiilien huollon osuuden kehittämistä toivottiin enemmän 
vastaamaan kodissa tehtäviä asioita. Perushoitoon liittyvien asioiden käsittelyyn 
sekä apuvälineiden esittelyyn käytettävää aikaa toivottiin koulutuksessa lisää.  
 

”Se ylläpitosiivous ja tekstiilien huolto, että oli aika sammosta laitos-
maista, että ei ehkä ihan niin sinne kotiin soveltuvaa, kun kaikilla asi-
akkailla ei oo semmoisia välineitä esimerkiksi mitä sitten tuolla lai-
tospuolella tarvitaan.” 

  
”Perushoitoon liittyvä, kun monella asiakkaalla avustetaan suihkussa 
tai tehdään aamupesuja tai muuta että se olisi semmoinen, mitä voisi 
korostaa enemmänkin ja siihen toivottiinkin enemmänkin vähän niin 
kuin lisää. Aika nopeasti niitä käytiin ja samoin niin kuin erilaiset apu-
välineet. Osan kanssa ei oo ilmeisesti ihan kaikkia edes ehditty 
käydä läpi, että kun ne herätti niin paljon kyselyjä. Että sinne laittaisi 
enemmän sitä aikaa.” 
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Työantajan ja koulun yhteistyötä toivottiin myös kehitettävän siltä osalta, että mie-
tittäisiin paremmin, että asiakaskohteet, joissa opiskelija tekee töitä, tukisivat pa-
remmin opiskelua ja soveltuisivat näyttöjen suoritukseen. Myös ohjauksen lisää-
mistä tarvittaessa kenttätyöhön voisi kehittää opiskelun tueksi. 
 

”Heille pitäisi katsoa tarkemmin niitä paikkoja missä he käy, että 
missä he pystyy hyödytään ja harjoitelleen näitä asioita.” 
 
”Sitä pitäisi miettiä kuinka niille avustajille saisi vielä enemmän sinne 
kentälle sitä ohjausta. Että ne pääsisi paremmin kiinni niihin hom-
miin.” 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
7.1 Tulosten tarkastelu 
 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli tutkia, tarvitaanko henkilökohtaisen avusta-
jan työhön koulutusta? Tuloksista kävi ilmi, että henkilökohtaisen avustajan työ-
hön tarvitaan koulutusta. Työhön ei vaadita tutkintoa tai tiettyä pätevyyttä, joka 
tekee henkilökohtaisen avustajan työstä matalan kynnyksen työtä, johon hakeu-
tuu paljon alalla kokematonta henkilöstöä. Tämä tuo mukanaan negatiivista asia-
kaspalautetta ja haasteita avustajien työssä pärjäämiseen koko ajan asiakkaiden 
muuttuessa kunnoltaan huonompaan suuntaan. Erityisesti koulutusta nähtiin tar-
vitsevan alalla kokemattomat ja uudet työntekijät.  
 
Tuloksista näkyy yhteneväisyys aiempiin tutkimuksiin, joiden tuloksissa henkilö-
kohtaiset avustajat toivovat koulutusta työhönsä. Esimerkiksi Milja Mäkisen 
vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan 81% henkilökohtaisista avustajista 
toivoo lisää koulutusta. Mäkisen tutkimuksessa nousi esille myös vertaistuen 
merkitys, jota kaipasi lisää 58% henkilökohtaisista avustajista. (Mäkinen 2012, 
37.) 
 
Kokemus asioista, joista henkilökohtaiset avustajat tarvitsisivat koulutusta koos-
tuu samantyyppisistä asioista, mistä esimerkiksi Leppämäki Katjan 2015 tehdyn 
tutkimuksen mukaan avustajat toivovat lisää koulutusta esimerkiksi ergonomi-
asta, potilassiirroista, erilaisista apuvälineistä ja niiden käytöstä. (Leppämäki 
2015, 38.) Samoja asioita kävi ilmi myös  Milja Mäkisen 2012 tekemästä tutki-
muksesta, jossa avustajilta kysyttiin asioita mistä haluaisi lisää koulutusta. Tässä 
tutkimuksessa myös ensiaputaitojen tarpeellisuus nostettiin lisäksi esiin. (Mäki-
nen 2012, 37.) 
 
Vuonna 2011 Mäkinen Marjo on tutkinut kehittämishankkeena henkilökohtaisten 
avustajien koulutustarvetta ja luonut ehdotuksen koulutuksen sisällöstä. Hän tut-
kimuksessaan keräsi tiedot verkkokyselyn avulla 117 avustajalta ja 85 vammai-
selta henkilöltä, joka toimii työnantajana henkilökohtaiselle avustajalle. Tulok-
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sissa painottuu tarpeet koulutukselle työelämäosaamisen ja vammaisuuden tun-
temisen sekä vammaisen henkilön kohtaamisen osalta. Myös lainsäädännön, 
apuvälineiden, eri vammojen ja sairauksien ja ensiaputaitojen tuntemus sekä 
vuorovaikutus taidot ja ergonomia osaaminen nousi esille tuloksista. (Mäkinen 
2011. 25-26.) Koulutuksen eri osa-alueissa ja koulutukselle asetetuissa ammat-
titaitovaatimuksissa painottuu samat asiat kuin tässä Mäkisen tutkimuksessa. 
 
Mielenkiintoinen huomata aiempien tutkimuksien tuloksista kuviossa 1 sivulla 19, 
että vammaiset henkilöt ja omaiset painottavat avustajaan kohdistuvissa odotuk-
sissa enemmän henkistä tukea, apua ja mahdollisuuksia, joita avustaja lisää elä-
mään. Asiakkaan ja omaisten näkökulmasta tuntuu, että on enemmän painoar-
voa asiakkaan hyvällä kohtaamisella ja avustajan roolilla arjen mahdollistajana 
kuin niinkään yksittäisten hoidollisten ”temppujen” osaamisella. Avustajien it-
sensä ja esimiesten ajatukset koulutustarpeesta kuitenkin on opinnäytetyöni tu-
losten sekä aiempien tutkimusten pohjalta enemmän konkreettisia taitoja, kuten 
hoidollisia asioita esim. lääkehoitoa, apuvälinetietoutta ja siirtotekniikoita.  
 
Uuden henkilökohtaisena avustajana toimimisen koulutuksen voidaan nähdä 
vastaavan hyvin koettuun koulutustarpeeseen kokemuksien mukaan. Toinen 
opinnäytetyön tavoite olikin tutkia kokemuksia uudesta koulutuksesta. Kokemuk-
set koulutuksesta voidaan sanoa tulosten pohjalta olevan positiivisia. Oppisopi-
musmalli nähtiin hyvänä opiskelumuotona tähän tutkintoon niin aikataulullisesti 
kuin työn ja opiskelun yhdistämisenkin näkökulmasta. Koulutuksen sisältöä pi-
dettiin hyvänä ja sen koettiin lisäävän osaamista ja ammattitaitoa henkilökohtai-
sen avustajan työtehtäviin. Henkilökohtaisen avustajan työtä tehdään pääasiassa 
yksin asiakkaan kotona tai muualla. Vertaistuen saamisen merkitys koulutuk-
sessa korostui myös tuloksista. Koulutus myös lisäsi intoa alaa kohtaan ja sai 
osan opiskelijoista harkitsemaan jatkokoulutusta alalla. Uutta koulutusta pidettiin 
myös hyvänä työnantajan tarjoamana etuna.  
 
Kolmantena tavoitteena oli tutkia opinnäytetyössä koulutuksen ammattitaito vaa-
timusten toteutumista uudessa koulutuksessa. Tulosten pohjalta voidaan sanoa 
koulutuksen vastaavan hyvin näihin vaatimuksiin. Käsiteltyjä asioista pidettiin tär-
keinä ja moniin olisi haluttu lisää aikaa opiskeluun. Tuntuikin, että tuloksissa vä-
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häisten lähipäivien määrä korostui ja näitä olisi toivottu lisää. Erityisesti lainsää-
däntöön ja henkilökohtaisena avustajana toimiseen käytännössä liittyvät asiat 
tuntuivat olevan tulosten pohjalta erityisen tärkeitä ja niiden opiskeluun olisi ha-
luttu lisää aikaa. 
 
 
7.2 Koulutuksen kehittäminen 
 
Koulutusta tulisi kehittää (kuvio 8) tulosten pohjalta enemmän vastaamaan kun-
kin opiskelijan aiempaa osaamista ja työkokemusta. Koulutustarve ei kohtaa juuri 
työssä aloittaneen ja kokeneemman työntekijän kohdalla, vaikkakin vertaistuen 
ja ”hiljaisen tiedon” siirtämisen osalta tämä onkin hyvä, että ryhmissä on eri taus-

tan ja kokemuksen omaavia opiskelijoita. Koulutuksessa jo nyt huomioidaan yk-
silöllisesti hyväksiluvuin aiempaa osaamista, mutta jatkossa tähän tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota. Esimerkiksi kokenut työntekijä voisi näyttää joitain osaami-
sen alueita jo näyttöjen avulla koulutuksen alussa ja näin saada suoritettua kou-
lutuksen osa-alueita. Tai opiskelijaryhmien muodostuksessa voisi hyödyntää 
opiskelijoiden aiempaa kokemusta ja luoda eritasoisia ryhmiä, joille painotus 
opiskeltavissa asioissa hieman vaihtelisi osaamisen mukaan.  
 

 
KUVIO 8. Koulutuksen kehittäminen 
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Koulutuksen lähipäivien määrän lisääminen tulosten pohjalta olisi tärkeää ja näin 
saada lisää aikaa opiskeltaville asioille. Opiskelussa olisi hyvä keskittyä enem-
män hoidollisten taitojen opiskeluun sekä erilaisten apuvälineiden käytön opette-
luun. Työelämän yhteistyön lisääminen ja kehittäminen opiskelijoiden oppimisen 
tukena olisi tärkeää, jotta näitä taitoja harjoiteltaisiin oppisopimuksen aikana 
suunnitellummin myös työssä. Vammaistyöhön liittyvään lainsäädännön käsitte-
lyyn tulisi lisätä lisää aikaa, jotta jokainen opiskelija ymmärtäisi tämän yhteyden 
arjen työhön ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen.  
 
Ylläpitosiivouksen ja tekstiilien huollon osuuden muuttamista enemmän kodissa 
tehtävään työhön painottuvaksi tulisi koulutuksessa kehittää. Näyttöjen osalta tu-
lisi kehittää suoritusaikataulua joustavammaksi, ettei nämä painottuisi pelkästään 
koulutuksen loppuun.  
 
Vertaistuen merkitys korostui koulutuksessa ja tämän hyödyntämistä tulisi miettiä 
koulutuksen aikana. Voisiko koulutuksen aikana löytyä enemmän aikaa koke-
musten vaihtamiseen ja vapaamuotoiseen keskusteluun. Tätä voisi tukea hyvin 
erilaiset virtuaaliset keskustelualustat tai keskusteluryhmät. Olisi hyvä järjestää 
opiskelijoille työnantajan tai oppilaitoksen puolesta vapaa-ajan tapahtumia tai 
muita kokoontumisen mahdollisuuksia mukavan tekemisen ympärille, jossa opis-
kelijat saisivat  uusia mahdollisuuksia vaihtaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan välit-
tömämmässä ympäristössä. 
 
 
7.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkimuksen tekemisessä on tärkeä noudattaa hyvän tieteellisen käytännön pe-
riaatteita tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti. Näissä 
keskeistä on noudattaa huolellisuutta, tarkkuutta ja rehellisyyttä kaikissa tutki-
muksen vaiheissa. Tutkimus toteutetaan eettisesti kaikissa vaiheissa ja mahdol-
lisimman avoimesti. Tutkimuksessa arvostetaan muiden tekemiä tietona käytet-
tyjä lähteitä ja nämä merkitään asianmukaisesti. Tutkimus tehdään suunnitelmal-
lisesti ja raportointi ja itse tekeminen tehdään tutkimukselle hyväksyttyjen nor-
mien mukaan. Tutkimuksessa saatu tieto säilytetään ja raportoidaan asianmukai-
sin menetelmin. Tutkimuksen tekemiseen hankitaan tarvittavat tutkimusluvat. 
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Kaikki tutkimukseen liittyvät asiat sovitaan ennen tutkimuksen tekoa kaikkien 
osapuolten kanssa ja näitä tarkennetaan tutkimuksen edetessä tarpeen vaa-
tiessa. Tutkija ei osallistu tutkimusta koskevaan päätökseen teon osiin, jossa hä-
nen katsotaan olevan esteellinen. Tutkimuksessa otetaan huomioon tietosuoja 
asiat. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, 6-7.) 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa tutkijan rooli nousee kes-
keiseen osaan. Miten tutkija on toiminut tutkimuksen eri vaiheissa, millaisia valin-
toja hän on tehnyt sekä miten rehellisesti tutkija on toiminut. Laadullisessa tutki-
muksessa on tärkeää kuvata tutkimusprosessi mahdollisimman tarkasti ja sitä 
kautta luoda luotettavuutta tutkimukselle ja sen tuloksille. Tutkija tulee pystyä se-
littämään ja perustelemaan tekemiään ratkaisuja. Laadullinen tutkimus on aina 
ainutkertainen eikä sitä pystytä koskaan täysin toistamaan sellaisenaan. Laadul-
lisessa tutkimuksessa samankin aineiston pohjalta voidaan päätyä erilaisiin tu-
loksiin eri tutkijan käsitellessä aineistoa. Tähän voi olla syynä tutkijoiden erilaiset 
taustat ja ymmärrys aiheeseen, jonka pohjalta he käsittelevät aineistoa.  Kuiten-
kin samantyyppisellä luokittelulla eri tutkijoiden sekä raportin lukijan tulisi päätyä 
samantyyppisiin tuloksiin tutkijan kanssa. Tutkijan roolin ollessa keskeinen laa-
dullisessa tutkimuksessa onkin tärkeää, että tutkimus on tehty ja raportoitu mah-
dollisimman läpinäkyvästi. (Vilkka 2015, 196-198.) 
 
Opinnäytetyön tekemisessä olen pyrkinyt noudattamaan näitä hyvän tieteellisen 
tutkimuksen tunnuspiirteitä. Tutkimuksen alussa hain tutkimusluvan Med Group 
Oy:ltä tutkimuksen tekemiseen. Ensimmäinen kyselylomake täytätettiin opiskeli-
joille kuitenkin tiukan aikataulun vuoksi jo ennen tätä, mutta tähän kysyin luvan 
yrityksen Länsi- ja Keski-Suomen Aluepäälliköltä ja hain myöhemmin vielä kirjal-
lisen luvan muun tutkimusluvan haun yhteydessä.  
 
Molemmille opiskelijaryhmille kerroin ennen kyselyn täyttämistä opinnäytetyöstä 
avoimesti ja millaisia asioita opinnäytetyössä on tarkoitus tutkia. Opiskelijoille 
epäselvyyksien välttämiseksi annoin mahdollisuuden kyselyn täyttämisen aikana 
kysyä kyselylomakkeesta mahdollisesti esiin tulevia kysymyksiä ja epäselvyyksiä 
minulta. Jokainen opiskelija sai kyselylomakkeen täyttämiseen aikaa noin 20 mi-
nuuttia, jotta tulokset eivät muokkaantuisi liian kiireisen aikataulun vuoksi. Kyse-
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lylomake oli molemmille opiskelija ryhmille sama, jotta aineistoa voitaisiin käsi-
tellä yhtenä kokonaisuutena. Tämä teki yksittäisen vastaajan vastauksista mah-
dollisimman vaikeasti tunnistettavia. 
 
Opiskelijaryhmät olivat hieman eri vaiheissa, kun kyselyloma täytettiin. Ensim-
mäinen ryhmä täytti kyselyn valmistujaisjuhliensa aluksi ja heillä oli näin ollen 
koko koulutus käytynä vastausvaiheessa. Toinen ryhmä täytti kyselyn näyttöinfon 
jälkeen lähiopiskelu päivänä ja heillä oli tässä kohdin muut osa-alueet koulutuk-
sesta käytynä paitsi näytöt. Jälkikäteen tilanteita tarkasteltaessa voin todeta, että 
jälkimmäisen ryhmän tilaisuus oli rauhallisempi ja opiskelijat käyttivät enemmän 
aikaa vastaamiseen. Valmistujaisjuhlan jännitys saattoi ensimmäisellä ryhmällä 
vaikuttaa hieman motivaatioon vastaamisen osalta. Isoa merkitystä ei kuitenkaan 
näillä ulkoisilla tekijöillä vastausten analyysivaiheessa ollut huomattavissa ryh-
mien välillä vaan vastaukset olivat yhteneväisiä keskenään. Opiskelijoiden täyttä 
sadan prosentin vastausprosenttia voidaan pitää tutkimuksen luotettavuutta pa-
rantavana asiana. 
 
Tiimiesimiesten haastattelu tilanteet pyrin luomaan mahdollisimman rauhalliseksi 
ja heidän aikatauluun sopivaksi. Haastateltaviksi valitsin hieman erilaisen koke-
muksen ja koulutuksen omaavia esimiehiä, jotta aineistosta tulisi mahdollisim-
man kattava. Esimiehille kerroin haastattelun aluksi opinnäytetyöstäni ja sen ta-
voitteista, millainen haastattelu tulee olemaan ja kuvasin teemahaastattelun tut-
kimusmenetelmää. Haastattelu tilanteessa pyrin antamaan haastateltavalle vah-
van roolin ja näin annoin haastateltavan äänen kuulua ja ajatusten päästä esille. 
Haastattelijana pyrin suhtautumaan mahdollisimman neutraalisti aiheeseen ja 
olla tuomatta esiin omia näkökulmia itsellekin oman työroolin kautta tuttuun ai-
heeseen. Haastattelut nauhoitettiin, jotta näitä olisi helpompi myöhemmin analy-
soida ja tulokset eivät vääristyisi kirjaamisvirheiden takia.  
 
Aineiston analyysissä käytin huolellisuutta ja tarkkuutta. Otin analyysissä käyt-
töön tutkijan roolin ja jätin oman työminäni sekä omat ennakkokäsitykseni ai-
heesta taka-alalle. Annoin aineiston tuottaa tulokset sekä hain tukea tuloksiin teo-
riaohjaavan sisällön analyysin mukaisesti teoreettisesta viitekehyksestä. Rapor-
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tin teossa käytin huolellisuutta viittausten oikeellisuuteen ja niiden merkitsemi-
seen. Raportin teossa pyrin olemaan mahdollisimman läpinäkyvä ja kuvaamaan 
tarkasti kunkin vaiheen tutkimusprosessista luotettavuuden lisäämiseksi. 
 
Kaikki opinnäytetyön tekemisen aikana saadun materiaalin säilytin asianmukai-
sesti, siten ettei muilla henkilöillä ollut näihin pääsyä. Opinnäytetyön hyväksymi-
sen jälkeen hävitän tutkimuksen materiaalit. 
 
 
7.4 Pohdinta 
 
Opinnäytetyöprosessia tarkastellessa jälkikäteen huomaan asioita, jotka ovat 
menneet hyvin ja joita olisi voinut tehdä toisin. Päällimmäisenä nousee tuo kyse-
lylomakkeen teko, jonka tein melko tiukalla aikataululla heti prosessin alussa. 
Myöhemmin asiaa tarkasteltuna tähän olisi ollut hyvä käyttää enemmän aikaa, 
pohdintaa ja teoriaan perehtymistä, jotta kysymykset ja lomakkeen kohdat olisivat 
tuoneet vieläkin paremmin esiin vastauksia haluttuihin tutkimuskysymyksiin. Laa-
dullisen tutkimuksen etu on kuitenkin, että tutkimuskysymyksiä voi tarkastella 
vielä tutkimusprosessin aikana. Lisäsinkin yhden kysymyksen vielä jälkikäteen 
tulosten analyysivaiheessa. Esimiesten teemahaastatteluja analysoidessani huo-
masin, kuinka paljon paremmin olin jo päässyt aiheeseen sisälle ja luonut haas-
tattelun rungon suhteessa asioihin, joita tutkimuksessa tarkoitus selvittää. Yllä-
tyksenä tuli aineistonanalyysi vaiheessa aineiston laajuus, mikä oli tullut kysely-
lomakkeiden ja teemahaastattelujen purkamisen jälkeen. Oppimisprosessina 
tämä oli hyvä kokemus. Olen kehittynyt tutkijana ja tutkimuksen tekijänä jo eri 
tasolle kuin tämän opinnäytetyön aloittaessani. 
 
Opinnäytetyön tekeminen yhteistyössä Med Group Oy:n ja Tampereen aikuis-
koulutuskeskuksen kanssa on sujunut erittäin hyvin. Olen saanut molemmilta ta-
hoilta kannustusta, tukea ja apua opinnäytetyön teossa aina tarpeen vaatiessa. 
Haluankin kiittää heitä opinnäytetyön tekemisen mahdollistamisessa ja positiivi-
sesta suhtautumisesta koko prosessiin. Koen myös opinnäytetyöni tuloksien ai-
dosti kiinnostavan yhteistyötahoja ja uskon, että näitä hyödynnetään ja käytetään 
tulevaisuudessa. Kiitos myös opinnäytetyön ohjaavalle opettajalle tuesta opin-
näytetyön tekemisessä. 
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Opinnäytetyö aihe oli alusta asti mielenkiintoinen ja mukaansatempaava. Aiheen 
ajankohtaisuus ja oma kokemukseni vammaistyöstä toi lisää kiinnostavuutta ai-
heen käsittelyyn. Henkilökohtaisten avustajien uutta koulutusta oppisopimuksella 
voidaan opinnäytetyöni perusteella pitää onnistuneena kokonaisuutena. Koulu-
tuksen merkitys henkilökohtaisen avustajan työssä tulevaisuudessa tulee toden-
näköisesti opinnäytetyön tulosten pohjalta arvioituna kasvamaan. 
 
Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia, miten koulutus on muokkaantunut 
vuosien aikana, miten koulutuksen käyneet opiskelijat ovat sijoittuneet työelä-
mässä ja miten koulutuksen ammattitaitovaatimusten toteutuminen näkyy käy-
tännön työelämässä koulutuksen jälkeen pidemmällä aikavälillä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 
Hei 
Olen Marjo Viitanen ja olen työskennellyt vammaistyössä nyt yli 8 vuotta. Onni-
hoivalla olen ollut yli kaksi vuotta ensin palveluesimiehenä ja nyt tiimiesimiehen 
tehtävissä. Olen tällä hetkellä opintovapaalla työstäni ja opiskelen Tampereen 
ammattikorkeakoulussa Sosionomi (ylempi AMK) tutkintoa. Tutkin opintoihin liit-
tyvänä opinnäytetyönäni henkilökohtaisten avustajien uutta koulutusta, Puhtaus- 
ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osan henkilökohtaisena avustajana toi-
miminen oppisopimuskoulutuksena. Tarkoituksena tutkimuksessa on tutkia 
millaisia kokemuksia opiskelijoilla ja heidän esimiehillä on uudesta koulu-
tuksesta? Millaista osaamista koulutus lisää henkilökohtaisen avustajan 
työhön opiskelijoiden ja heidän esimiesten kokemuksien mukaan? (Vas-
taako koulutukselle asetettuja ammattitaitovaatimuksia?) Miten koulutusta 
ja sen eri osa-alueita tulisi kehittää opiskelijoiden ja heidän esimiehien ko-
kemuksen mukaan? 
 
 
 
1. Miten pitkään olet työskennellyt henkilökohtaisen avustajan työtehtä-
vissä? (Ympyröi sopiva vaihtoehto) 

1. 0-1 vuotta  
2. 1-3 vuotta 
3. 3-5 vuotta 
4. 5-8 vuotta 
5. yli 8 vuotta 

 
2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan koulutukseen?  
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3. Arvioi koulutuksen eri osa-alueita: (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 
Koulutuksen osa-
alue: 

Ruusuja: Risuja: Parannettavaa/lisättä-
vää 

Sosiaali- ja terveys-
alan lainsäädäntö 
ja toimintajärjestelmä, 
ammattietiikka 

   

Henkilökohtaisena  
avustajana toimimi-
nen 

   

Ylläpitosiivous 
ja tekstiilien huolto 

   

Ruokapalvelut, 
hygienia, 
hygieniapassi,  
aseptiikka 

   

Hätäensiapu,  
tapaturmien ensiapu 

   

Uhkatilanteiden hal-
linta 
(vapaaehtoinen) 

   

Näyttöinfo, näytöt    
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4. Ympyröi sopivin vaihtoehto  
(1 = täysin eri mieltä, 2=hiukan eri mieltä, 3= jokseenkin samaa mieltä, 4= sa-
maa mieltä, 5= täysin samaa mieltä) 
 
1. Koulutuksen aikataulu oli minulle sopiva                 
1        2        3         4        5 
2. Koulutuksen sisältö oli mielestäni hyvä    
1        2        3         4        5 
3. Oppisopimuskoulutus oli minulle toimiva opiskelu muoto     
1        2        3         4        5 
4. Koulutus on tärkeää henkilökohtaisen avustajan työhön   
1        2        3         4        5 
5. Sain koulutuksesta uutta osaamista työhöni     
1        2        3         4        5 
6. Koulutus lisäsi ammatillisuutta työhöni   
1        2        3         4        5 
7. Koulutus innosti minut harkitsemaan alan jatkokoulutus vaihtoehtoja 
1        2        3         4        5 
 
 
5. Muuta palautetta koulutuksesta: 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi 😊 
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Liite 2. Teemahaastattelun runko 
 

- Kokemuksia henkilökohtaisen avustajan koulutuksen tarpeellisuudesta? 
• Tarvitseeko henkilökohtaisen avustajan työhön koulutusta kokemuk-

sesi mukaan? 
• Miten koulutuksen tarpeellisuus tulee esiin? 
• Millainen avustaja koulutuksesta hyötyy eniten? 
• Olisiko koulutus tarpeellinen kaikille avustajille? 
• Millaisia tietoja ja taitoja koulutuksessa olisi hyvä saada? 

 
- Miten koulutuksen sisältö vastaa tarpeeseen? 

• Miten ajattelet uuden koulutuksen vastaavan koulutus tarpeeseen si-
sällöltään? 

• Miten oppisopimus malli toimii kokemuksesi mukaan? 
• Onko toteutustapa muuten hyvä? Näytöt? Yms.? 

 
- Vastaako koulutus, sille asetettuja ammattitaitovaatimuksia? 

• Miten koet koulutuksen vastaavan sille annettuja ammattitaito vaati-
muksia? 

• Onko opiskelijoiden osaaminen ammattitaito vaatimuksia vastaavaa 
koulutuksen jälkeen? 

• Näetkö koulutuksessa kehittämiskohtia, jotta vastaisi näitä ammatti-
taito vaatimuksia? 
 

- Millaista palautetta on saatu opiskelijoilta koulutuksesta? 
• Onko noussut asioita mihin koulutuksessa ollaan erityisen tyytyväi-

siä? 
• Miten negatiivisia puolia?  
• Kehittämisehdotuksia? 
• Onko muilta tahoilta esim. asiakkailta tullut palautetta koulutuksesta? 

 
- Miten koulutusta tulisi kehittää? 

• Miten koulutusta voisi kehittää, jotta vastaisi paremmin työelämän tar-
peeseen? 
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• Tulisiko jotain osa-aluetta vahvistaa tai vähentää? 
• Pitäisikö jotain lisätä? Poistaa?
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Liite 3. Esimerkki aineistonanalyysin taulukoinnista. 
 
ALKUPERÄISET IL-
MAUKSET 

PELKISTYKSET ALALUOKAT YLÄLUO-
KAT 

Olen kiinnostunut op-
pimaan uutta.  

Uuden oppiminen Uuden oppiminen Osaamisen 
kehittäminen 

Oppia uusia asioita. Uuden oppiminen.   
Halusin uutta näkökul-
maa työhön, sillä mi-
nulla ei ole aikaisem-
paa kokemusta hoiva-
työstä. 

Ei aiempaa koke-
musta 

Kokemuksen puute, 
ammattitutkinnon 
suorittaminen, ei 
ammattia, ei koulu-
tusta 

 

Ammattitutkinnon suo-
rittaminen 

Ammattitutkinnon 
suorittaminen 

  
Minulla ei ole vielä 
ammattia, ja olin ollut 
tässä työssä melkein 
vuoden. 

Ei ammattia.   

Olen maaliskuussa 
tehnyt tätä työtä 4 
vuotta ilman minkään-
laista koulutusta, tai 
ylipäätään koulutusta 
muuta kuin yo-pohja.  

Ei koulutusta.    

Halu kehittyä työssä. Halu kehittyä. Halu kehittyä, op-
pia, saada var-
muutta, lisätä am-
mattitaitoa, tietoa, 
osaamista 

 

Halu kehittyä alalla. Halu kehittyä.   
Tiedonjano. Halu op-
pia uutta. 

Halu oppia uutta.   
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Ihana tilaisuus vahvis-
taa omaa osaamista ja 
ammattitaitoa.  

Oman osaamisen 
ja ammattitaidon 
kehittäminen. 

  

Halu oppia lisää, 
saada varmuutta toi-
miin ja päätöksiin, joita 
teen. 

Halu oppia ja 
saada varmuutta. 

  

Halu kehittyä työssä ja 
oppia uutta koulussa 
mitä voin hyödyntää 
työssä. 

Halu kehittyä ja op-
pia uutta. 

  

Ammattitaidon paran-
taminen 

Ammattitaidon li-
sääminen 

  
Oman osaamisen li-
sääminen. 

Osaamisen lisää-
minen 

  
Kiinnostus kehittää 
osaamista ja saada 
uusia näkökulmia, in-
toa ja kavereita. 

Osaamisen kehittä-
minen, into, kaverit 

  

Tietoa enemmän 
alasta, työnteosta. 

Tietoa alasta.   
Mielenkiinto oman am-
mattitaidon kehittämi-
seen. Vaihtelun halu 

Ammattitaidon ke-
hittäminen. Vaih-
telu. 

  

Koulutus tukee tämän 
hetkistä työtä ja koulu-
päivät antaa muka-
vasti vastapainoa työ-
hön.  

Tukee työtä ja 
opiskelu antaa vas-
tapainoa työlle. 

  

Koulutus kiinnosti, sillä 
olin kuusi vuotta aiem-
min opiskellut 

Aiemmat opinnot 
jääneet aikanaan 
kesken. 

Koulutus kiinnostaa Kouluttautu-
minen kiin-
nostaa 
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Takk:ssa lähihoita-
jaksi, mutta en pääs-
syt siitä läpi. 
Haaveillut jo pitkään. 
Työnantaja antoi mah-
dollisuuden. 

Haaveet koulutuk-
sesta. 

Lisäkoulutus kiin-
nostaa 

 

Lisäkoulutus on aina 
hyvä. 

Lisäkoulutus kiin-
nostaa 

  
Olin kiinnostunut eni-
ten ensiapukoulutuk-
sesta (Koulutus oli 
hyvä). Oikea hygieni-
syys on myös tärkeää. 

Hygienia ja en-
siapukoulutus kiin-
nostaa. 

  

Tulevaisuudessa 
myös tästä koulutuk-
sesta on varmasti 
apua kun haen opiske-
lemaan. 

Koulutuksen tär-
keys kun hakee 
jatko-opiskele-
maan. 

Jatko-opiskelu haa-
veet 

 

Uuden alan opiske-
luun tähdäten. 

Jatko-opiskelu haa-
veet 

  
Tämä oli myös hyvä ti-
laisuus tutustua työka-
vereihin ja saada ver-
taistukea. 

Vertaistuki Vertaistuki Vertaistuki 

Olen hakenut joka 
syksy ja kevät sairaan-
hoitajan, sekä lähihoi-
tajan koulutuksiin, tu-
loksetta, joten oppiso-
pimus kuulosti todella 
hyvältä varsinkin kun 
jo alalta kokemusta 
niin paljon. 

Oppisopimus kiin-
nostaa 

Oppisopimus kiin-
nosti 

Oppisopi-
mus 
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Myöskin se sai lähte-
mään koulutukseen, 
koska koulutus oli 
muodoltaan oppisopi-
muskoulutus. 

Oppisopimuskoulu-
tus kiinnosti. 

  

Ilmainen koulutus 
työnantajalta. 

Ilmainen koulutus. Ilmainen koulutus Ilmainen 
koulutus 

Mielenkiinto alaa koh-
taan. 

Alan mielenkiintoi-
suus. 

Alan mielenkiintoi-
suus 

Mielenkiinto 

Tulevaisuutta ajatellen 
todella tärkeä koulutus 

Koulutuksen tär-
keys tulevaisuu-
dessa 

Tulevaisuuden vaa-
timukset 

Tulevaisuu-
den vaati-
mukset 

”Pelko” siitä, että kou-

lutusta vaaditaan tule-
vaisuudessa. 

Pelko tulevaisuu-
den koulutusvaati-
muksista. 

  

 
 


