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1. Koulutuksen toteutus: Tekninen toteutus 1 = Huono ... 5 = Kiitettävä
Vastaajien määrä: 10

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

Mikä on arvionne Hoivakas-ohjelman teknisestä 

toteutuksesta? (tilat, välineet, aikataulut)
0 0 2 7 1 10 3,9

2. Sanallinen kommentti:
Vastaajien määrä: 6

• Ilmastointi puhalsi muutamina koulutuskertoina kylmää. Avoin palaute auttoi korjaamaan tilanteen. Aikataulut 
pitivät, tila ja välineet olivat riittävät.

• Tilat ja välineet hyvät. Aikataulu hiukan hektinen. Paljon tietoa lyhyessä ajassa.
• Toimiva paketti. Paikkaan helppo tulla ja parkkipaikka kunnossa. Ruoka hyvää ja tilat toimivat. Joskus oli 

vähän vilu, ei muuta valittamista.
• Mielestäni kaikki oli hyvin järjestetty. Ainut miinus tilasta, jossa jossain vaiheessa oli hieman viileää.
• Tilat olisivat voineet olla paremmat, aikataulut olivat pitäviä
• Kylmät tilat. Aikataulut eivät aina pitäneet.

3. Koulutuksen sisältö  1 = Huono ... 5 = Kiitettävä
Vastaajien määrä: 10

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

Mikä on oma arvionne Hoivakas-ohjelman 

koulutuksen sisällöllisestä tasosta? 

(tarpeellisuus, hyödyllisyys, 

ajankohtaisuus,asianmukaisuus)

0 0 0 2 8 10 4,8

4. Sanallinen kommentti
Vastaajien määrä: 4

• Erittäin ajankohtaisia aiheita ja hyödyllisiä aiheita. Sovellan koulutuksista paljon asioita käytäntöön.
• Kaikki sisällöstä tarpeellista ja hyvää.
• Tämän tyyppistä koulutusta olen kaivannut koko tämän tehtäväni ajan. Olisinko ihan alkuvaiheessa osannut 

hyödyntää kaiken annin, tuskin.
• Koulutuksen anti on ollut tarpeellista, ajankohtaista ja hyödynnettävää kaikilta osin. Sisälty oli kiinnostavaa ja 

siitä sai eväitä omaan työhönsä ja
myös uusia ideoita ja kannustustavaa otetta.



5. Millaisia aiheita tulisi mielestäsi lisätä ohjelmaan?
Vastaajien määrä: 6

• Mahdollisesti käsittelyä e-reseptien käyttöönotosta yksityisissä sosiaalialan hoitokodeissa ja laadun 
omavalvonta-asioiden käyttöönottoa.

• -
• Henkilöstöjohtaminen
• Luovia aiheita, missä oma persoona joutuu enempi likoon. Työyhteisötaidot hyviä myös.
• Talous ja esimiestyöskentelyä
• Kehityskeskustelut

6. Millaisia aiheita voitaisiin käsitellä vähemmän tai toisin?
Vastaajien määrä: 4

• Kaikki aiheet olivat tärkeitä.
• -
• Pasi Seessalon tutustumisjutut voisi olla jo aikaisemmassa vaiheessa / koulutuksen alkupuolella.
• En osaa sanoa.

7. Kouluttajien asiantuntemus ja muu sopivuus 1 = huono ... 5= kiitettävä
Vastaajien määrä: 10

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

Mikä on oma arvionne Hoivakas-ohjelman 

kouluttajien asiantuntemuksesta? (Pätevyys, 

ymmärrettävyys, asenne, esiintymistaito)

0 0 0 6 4 10 4,4

8. Sanallinen kommentti
Vastaajien määrä: 5

• Erittäin hyvä asiantuntemus pääsääntöisesti. Ainoastaan rekrytointia koskevan kouluttajan asiantuntijuus jäi 
mietityttämään. Erityisesti kouluttajan kommentit siitä, miten työnantajan kannattaa vastata, kun pyydetään 
perusteita siitä, miksi työntekijän työsopimus on irtisanottu koeajalla.

• Todella hyvä kurssi. Ollaan tyytyväisiä.
• Kouluttajat ovat kaikki olleet asiansa osaavia, asiallisia ja riittävän innostavia. Sopivan pieni ja keskusteleva 

ryhmä osaavan vetäjän johdolla on ollut joka kerta antoisa.
• Kaikki olivat ammattilaisia ja osasivat taidon välittää tietoa ja taitoa.
• Suurin osa kouluttajista oli erittäin hyviä ja vähän kuivemmastakin aiheesta tuli mielenkiintoinen

9. Yrityskohtaisen konsultoinnin/valmennuksen toteutus Konsultin/valmentajan sopivuus 
tehtäviinsä
Vastaajien määrä: 10

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

Kuinka sopivana pidätte Teitä ohjannutta 

konsulttia? (asiantuntemus, alan tuntemus, 

suhtautuminen kehittämiseen).

0 0 1 3 6 10 4,5



10. Sanallinen kommentti
Vastaajien määrä: 6

• Erittäin hyvä asiantuntijuus ja konsultoinnin hyöty oli suuri.
• Todella hyvä!!!
• Yrityskohtaiset päivät olivat erittäin onnistuneita.
• Suoria kommentteja, kiertelemättä. Ei aina niin miellyttävää kuulötavaa mutta tosiasioita. Kiitos !
• Erinomainen.
• Saamamme apu oli iso!

11. Konsultoinnin/valmennuksen toteutus, kuinka hyvin konsultointi/valmennus on toiminut? 1 = 
huonosti ... 5 = kiitettävästi
Vastaajien määrä: 10

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

Kuinka hyvin konsultointi/valmennus mielestäsi 

toimi ohjelman aikana?
0 0 2 3 5 10 4,3

12. Sanallinen kommentti
Vastaajien määrä: 5

• Mielestäni sujuvasti.
• Toimi hyvin.
• Yrityskohtaisia tapaamisia voisi olla useamman kerran koulutuksen aikana.
• Aina toivoo ihmeitä tapahtuvaksi. Toisaalta on jo tottunut, että tiettyihin asioihin on hyvin vaikea vaikuttaa, 

vaikka halua ja yritystä olisi kuinka.
• Erinomaisen hyvin.

13. Kuinka hyödyllistä konsultointi/valmennus on ollut? 1 = ei lainkaan hyödyllistä ... 5 = erittäin 
hyödyllistä
Vastaajien määrä: 10

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

Kuinka hyödylliseksi olette henkilökohtaisesti 

kokeneet ohjelman 

konsultoinnin/valmennuksen?

0 0 2 3 5 10 4,3

14. Sanallinen kommentti
Vastaajien määrä: 4

• Errittäin suuri hyöty.
• Se on ollut todella hyödyllistä meille.
• Kertaus on opintojen äiti. Täytyy vaan jatkaa kertaamista omin voimin, muutos on niin kovin hidasta.

Asioita jäi paljon kesken. Nyt mietin, riittävätkö omat taidot vai tarvitaanko jatkoa.
• Tärkeänä osana työtä.



15. Millaisen yleisarvosanan antaisitte Hoivakas-kehittämisohjelmalle kokonaisuutena? 1 = 
huono ... 5 = kiitettävä
Vastaajien määrä: 10

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

Yleisarvosanasi koulutusohjelmalle 

kokonaisuudessaan?
0 0 0 5 5 10 4,5

16. Mitä muuta haluaisitte sanoa Hoivakas-ohjelman toteutuksesta?
Vastaajien määrä: 7

• Tulisin uudelleenkin. Hyvän asiasisällön lisäksi koulutus tarjosi yrittäjälle henkistä tukea hyvän vertaisryhmän 
ja kouluttajien kannustuksen ja tuen avulla. Kiitos!

• Hyvä kokonaisuus.
• tylsät vastaukset, mutta nelonen oli sopivin kaikkiin kohtiin.
• Hyvin toteutettu ja tarpeisiin perustuva kokonaisuus. Toteutuksessa havaitsee kokemuksen tuomaa varmuutta 

ja osaamista. Kouluttajien valinta onnistunut hyvin. Aina varmasti opitte joka kokonaisuudesta jotain 
seuraavaan. Pekettiin kuuluva valmennusaika olisi hyvä olla vähän pidempi. 

• Olen oikein tyytyväinen osallistumisestani! Ja pahoillani, että annan palautetta vasta nyt!
• Tärkeä ohjelma, jolle toivon jatkoa.
• Erittäin hyvä koulutus, mistä sai paljon työkaluja omaan työhön. Jatkoa odotellessa!


