
Puhtausala kiinnostavaksi -hanke 1.3.2019–28.2.2021

Osallistujapalautekysely
Huhtikuu 2020



Yleistä
▪ Kysely tehtiin ajalla 14. – 28.4.2020

▪ Forms –kysely

▪ Kysely lähetettiin 100 vastaanottajalle ja siihen vastasi 58 henkilöä.
▪ Vastaajat osallistuivat hankkeen webinaariin, kysely lähetettiin sähköpostilla.

▪ Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään kokemuksia hankkeesta ja saamaan tietoa 
hankkeen toiminnan kehittämiseen.

▪ Kokonaisuutena Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeen toimintaa pidettiin hyvänä.
▪ Hankkeen avulla on tullut hyvin positiivista näkyvyyttä alalle.
▪ Hankkeesta on saatu hyötyä omaan työhön.
▪ Hankkeen toivottiin tekevän entistä enemmän yhteistyötä työelämän kanssa ja lisäävän alan 

näkyvyyttä.



1. Oletko:

15

13

10

9

6

4

3

2

2

0

Opettaja / kouluttaja

TE-palvelujen tai vastaavan ohjaava

Muu

Esimies

Opiskelija

Työntekijä

Opinto-ohjaaja

Työpaikkaohjaaja

Yrittäjä

Työtön

Vastanneiden määrä



2. Oletko maahanmuuttaja:

0

58

Kyllä

Ei



3. Ikäsi:

4

1

32

21

Alle 25 vuotta

25 - 29 vuotta

30 - 54 vuotta

Yli 54 vuotta

Vastanneiden määrä



4. Oletko osallistunut hankkeen järjestämiin tapahtumiin:

3

8

11

12

28

30

Muu

Messuosasto

Yhteistyöpalaveri

Koulutus

Webinaari

Infotilaisuus

Vastanneiden määrä



5. Jos osallistuit
webinaariin 12.3.2020 
"Robotit ja puhtausala

- uhat ja 
mahdollisuudet", Timo 

Pappinen, arviointi
(1 huono - 5 paras)



6. Oletko vieraillut hankkeen kotisivuilla (www.puhki.fi):

3

10

36

9

Viikottain

Kerran kuussa

Harvemmin

En kertakaan

Vastanneiden määrä



7. Mitä hyvää tai mitä kehitettävää kotisivuissa on:

12

6

4

4

5

5

3

Selkeät

Nuorekas ja pirteä ulkoasu, hyvät värit

Positiivset, puhtausalaa myönteisesti edustavat

Ajantasaiset ja toimivat

Alan monipuolisuuden ja mahdollisuudet hyvin esille tuova

Hyvin hyödynnetty videoita ja muuta nykyteknologiaa

Informatiiviset, saa tietoa, oppijoita kehittävät sivut

Hyvää:



7. Mitä hyvää tai mitä kehitettävää kotisivuissa on:

1

1

1

1

1

Etusivu niukka, kuvaa voisi kehittää

Nuoria lisää kuviin

Englanninkieltä osaan teksteistä

Tarkempi ryhmittely etusivulle

Kalenterissa sisältöä, mikä ei koske kaikkia

Kehitettävää:



8. Kokonaisarviosi
hankkeen kotisivuista

(1 huono - 5 paras)



9. Hankkeen hyöty sinulle:

31

33

3

4

Olen saanut työkaluja omaan työhöni

Olen oppinut uusia asioita

En ole saanut hankkeesta mitään hyötyä

Muu



10. Hankkeen
toiminta on 

ollut
tarpeellista
(1 huono - 5 

paras)



11. Hankkeen
julkisuus ja 
näkyvyys

(1 huono - 5 
paras)



12. Miten kehittäisit hankkeen toimintaa:

5

3

2

2

1

1

1

3

Lisää näkyvyyttä

Alan markkinointia yhteistyössä yksityiset
palvelun tuottajat ja työnantajat

Hankeen vieminen kaikille paikkakunnille

Enemmän webinaareja

Selkokirjallisuutta  alalta

Uusien innovaatioiden esilletuontia

Toiminta itsessään ollut jo merkityksellistä

En tiedä



13. Mitä tapahtumia toivot hankkeen järjestävän, 1 (koonti):

▪ Koronaviruksen aiheuttama erityistilanne – positiivinen noste puhtausalalle

▪ Webinaarit siivoukseen liittyen

▪ Puhtausalan ja työntekijöiden merkityksen korostaminen, alan koulutuksen ja osaamisen arvostuksen nostaminen

▪ ”Näin selvisimme koronasta”

▪ Uusimmat tutkimukset

▪ Osaaminen näkyväksi: tilanteen rauhoittaminen puhtausalan vankan osaamisen kautta myös tavallisille ihmisille

▪ Infoa alan uutuuksista

▪ Robotit

▪ Opetusvideoita, joissa huomioitu myös maahanmuuttajataustaiset 

▪ Puhtausalan työllistämisvaihtoehdoista kertominen

▪ Alalla työskentelevien tarinoita lisää

▪ Puhtausalan välttämättömyyden korostaminen positiivisesti (korona-epidemia)

▪ Vaihtoehtoiset tavat valmistua ammattiin (koulutus ja osaamisen osoittaminen etänä)

▪ Alan työvoimatarpeet ja osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa



13. Mitä tapahtumia toivot hankkeen järjestävän, 2 (koonti):

▪ Turvallisen siivouksen ostaminen hintoja polkematta hyvinvointi ensisijaisena

▪ Uusia kiinnostavia juttuja

▪ Koulutuksia aiheista:
▪ Perussiivous, rakennussiivous, homesiivous
▪ Siivous tulevaisuudessa (aineet, välineet, ergonomia)
▪ Alaistaidot monikulttuurisessa työympäristössä
▪ Työssä jaksaminen siivoustyössä (mitkä asiat edesauttaa jaksamista työssä)
▪ Työhyvinvointi
▪ Ammattiylpeyttä nostattava sisältö ”Me ollaan hyviä!”

▪ Näkyvyyden lisäämiseksi paneelikeskustelu tai vastaavat
▪ Alan yksityisen ja julkisen puolen näkemykset
▪ Puhtausalan ja kiinteistönhoitoalan yhteenliittymät

▪ Webinaarien äänentoistoon kiinnitettävä huomiota jatkossa

Alkuperäiset vastaukset

https://livepkky-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/seija_ikonen_riveria_fi/EQBGTYaSB7BKinQRWQFp9GQB8nQsvG2Wx5xJVykrMWMlDA?e=J7Kxyh

