DCT-kysely koulutustarpeista
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B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut
viimeisen viiden (5) vuoden aikana?

B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen laatua?

B3: Onko saamasi täydennyskoulutus ollut mielestäsi ajankohtaista?

B4: Mitkä ovat olleet saamasi täydennyskoulutuksen turhauttavimmat piiirteet ja
mihin ne ovat liittyneet?

Huoli siitä miten työkaverit jaksavat töissä sen aikana kun olen koulutuksessa, pienessä yksikössä
kun kaikkien työpanosta tarvitaan eikä ole varaa palkata sijaista
Jose-koulutus,kun ei saanut sitä tietoa mitä lähti hakemaan,ympäripyöreitä.
Odotukset ovat olleet suuremmat koulutuspäivän antiin.
Pitkäjänteinen suunnittelu täydennyskoulutustarjonnasta puuttuu.
Turhauttavinta on ollut, jos koulutuksessa ei ole huomioitu opiskelijoiden aikaisempaa kokemus- ja
koulutustustaa, silloin koulutus on ollut vähän vanhan kertausta ja tyhjäkäyntiä.
Koulutus ei kohtaa työelämän kanssa. Vuorovaikutus kouluttajan ja koulutettavien välillä huonoa.
Liian 'löysä' ajankäyttö.
Käyty läpi samoja vanhoja asioita.
Turhautttavana olen kokenut koulutuksen silloin, kun se ei kytkeydy millään tavalla omaan työhöni.
Lisäksi jotkin "pakolliset" koulutukset tuntuvat olevan koulutusta koulutuksen vuoksi, ei niinkään
ammattitaidon kehittämistä tai ylläpitämistä varten. Lisäksi olen huomannut, että sama koulutus
kaikille ei aina ole hyvä ratkaisu. Jos koulutettavalla ei ole riittävää pohjaoulutusta
täydennyskoulutuksesta ei ehkä ole mitään hyötyä, kun ei ole olemassa pohjaa mihin uuden tiedon
kiinnittää. Vastaavasti liian perustisiin menevää koulutusta on sellaisen turhauttavaa kuunnella, joka
on asiat jo aiemmin opiskellut.
Tiukka aikataulu työssä, aikaa menee, työt ruuhkautuvat
joskus paikka hankala mennä kesken työpäivän tai aika ei sovi .esim jos se on liian lähellä joulua tai
kevätjuhlia ym. päiväkodin elämää.
Täydennyskoulutus ei ole ollut turhaa, koska kehittämistyöt on tehty oman työn näkokulmasta (sitä
mitä muutenkin olisi pitänyt tehdä)
Luennoitsija joka tappaa vain aikaa ja nostaa siitä palkkaa.
Lähinnä käytännön järjestelyihin vuoden kestäneessä koulutuksessa ; matka- ja hotellikustannukset
sekä ajan käyttö.
Lyhyemmissä koulutuksissa asian pintapuolinen käsittely.
Samoja asioita on toistettu koulutuksen eri osioissa.
Koska on pitkä työkokemus,perusasioitten käsittely on turhauttanut
matkat
Luennoitsija ei ole osannut esittää asiaansa mielenkiintoisesti, koulutus ei ole ollut osallistavaa ja
vuorovaikutteista
Joku aihe joka ei ole ollut niin kiinnostavia tai aihe ei ole koskettanut omia tarpeita sillä hetkellä.
Koska olen voinut itse valita koulutukset, ovat aiheetkin olleet kiinnostavia. Turhautuminen liittyy
enemminkin siihen, että koulutuksessa esille tulleiden, innostavien uusien asioiden
käytäntöönvieminen ei onnistu
Joskus ilmoitus koulutuksista tulee niin myöhään, että samalle ajalle on sovittu jo monta tapahtumaa.

Huono kouluttaja tai aihe ei ole ollut sitä mitä olin odottanut.
Se että asiasta puhutaan niin kuin meillä ei olisi ollenkaan alakoulutusta. Ammattilaisena perusasiat
kasvatusalalta on jo tuttuja...
Kohdentaminen osaamista tarvitsemalleni alueelle/asioihin
Liian tuttujen asioiden kertaaminen.
Asaintuntija (luennoitsija) ei ollut tutustunut kohdeyleisöönsä ennakolta ja on puhunut väärälle
kohderyhmälle.
En ole ollut turhautunut.
Koulutusten pituus: koko pv 8h istumista on rankkaa uusien asioiden kanssa. Puolet päivät omasta
mielestä parempia
Jos ei ole oikein kunnon asiaa opetettavana.
- luennoitsija "kiinnittynyt" liiaksi kalvoihinsa tms.
- koulutuksen nimi ja esittely lupaa enemmän kuin sisältö todellisuudessa antaa
Ei mitään erityistä. Jos jotain keksisin niin koulutuksen kuluessa joidenkin läsnäolijoiden häiritsevä
jutustelu. En ymmärrä jos ovat kiinnostuneita aiheesta, miks ei haluta kuulla puhujaa.
Koulutusten lyhyt kesto. Paljon asioita ja syventäminen jää vaillinaiseksi.
EI välttämättä turhauttavaa, mutta paljon on tullut asiaa, jonka on jo tiennyt. Eli uutta asiaa ei ole
aina tullut.
liian hidas tahti tai tuttu asia
huono opettaja
Suorittaessani johtamistaidon erikoisammattitutkintoa oli koulutuksen järjestäjien puolelta
jonkinverran "sekavuutta" kurssin etenemisestä, tiedottamisesta jne. ko. tilanne aiheutti
lturhautumista jonkin verran.
Jos tieto on sellaista mitä jo tietää. Jos koulutusaikataulu ei pidä
Jos koulutuksessa ei ole mitään uutta tietoa, tai kouluttajalla ei tunnu olevan realistista tietoa
käytännön työstä.
Täydennyskoulutuksen koulutus suunnitelman tavoitteet ja ohjelman osittainen heikkous ja vajavuus.
"Onneton" kouluttaja. Aiheesta riippumatta kouluttaja ei saa esitettyä asiaansa tarpeeksi
innostavasti.
Kouluttaja lukee diat kuulijoille.
Kuulijoiden aliarvioiminen.
Liiallinen toisto samoista asioista
Saman asian esille tuominen monissa eri koulutuksissa esim. lapsen varhaisista kiintymyssuhteista
on puhuttu monessa koulutuksessa kyyllästymiseen asti.
Kiire, siten että luennoitsijalla on materiaalia, lähinnä kalvoja, joita heitetetään nopeassa tahdissa,
eikä niihin ehditä lainkaan paneutua.
Samat luennot eri nimisinä on ollut kuulijoiden aliarvioimista.
Vanhojen asioiden kertaus, yliopistolla tvt-opintojen suorittaminen
Joskus joutui tekemään tehtäviä,jotka olivat jo liian tuttuja,niin,että mielekkyys kärsi. Toivoisin omalle
ammattiryhmälle suunnattuja koulutuksia enemmän vrt. koko päivähoitohenkilöstö!

asiaa lähestytään liian kaukaa, saattaa itse asia hävitä tai asian käsittelyyn jää liian vähän aikaa
kuulijoiden kysymyksille liian vähän mahdollisuuksia, ajan puute
Luennoitsija ei tunne asiaansa, esitystapa mielenkiinnoton
Koulutuspaikka pitää valita tarkoin. Ahdas ja tunkkainen auditorio esim. on kauhea paikka.
Huonosti valittu koulutuksen alustus.
Pitää harkita tarkoin, kenelle koulutus on suunnattu.
Ajankohta pitää miettiä myös tarkoin.
Mahdolliset välineet pitäisi olla heti toiminnassa.( mikrofonit, videot, nauhurit, videotykit jne.)
Lyhyet, muutaman tunnin koulutukset jättävät usein paljon kysymyksiä eikä niissä ole riittävästi aikaa
keskustella ja vaihtaa ajatuksia. Usemmiten siis olleet luentotyyppisiä.
Keskustelulle pitäisi aina varata riittävästi aikaa, pienryhmäkeskusteluja enemmän.
Joskus turhaa ja vanhaa tietoa, muutama tunti on liian lyhyt ja irrallinen
Oleellista on rajata, mitä tarkoitetaan täydennyskoulutuksella. Onko se vain työnantajan järjestämää.
Oletan näin, enkä kerro omista kandi- ja maisteriopnnoista. Tosin nehän vasta ovatkin olleet
todellista täydennyskoulutusta.
Välillä tuntuu, että täydennyskoulutus on pisaroita meressä. Miten koulutuksen järjestäminen
onnistuu käytännössä, kun työpaikalla on monta sen ikäistä työntekijää ja toisaalta on todella
vaikeaa saada sijaisia
Pitkät matkat, aika ja raha kuluu hukkaan
puhetta vailla yhteyttä käytäntöön, oikeista ei asioista ei hajuakaan, paperilla moni asia näyttää
hyvältä, käytäntö on toinen juttu !
liikaa ryhmätyötä, ja niiden purkua
Kertausta tai atk-koulutusta, ei päivähoidon sisältöön tai kehittämiseen liittyvää
- paitsi koulutkset, joita itse olemme suunnitelleet ja järjestäneet päivähoiodn henkilöstölle
-ehkä rajatapauksia koskevat asiast
Hidastempoisuus (tietämättömyys kohderyhmän työtilanteista ja koulutustarpeista)
Ympäripyöreät, yleistävät luennot (lähinnä organisaatiomuutoksiin)
Sisällöt eivät ole vastanneet odotuksia. Kouluttaja ei ole ollut alan asiantuntija.
Kouluttajat selvittelevät atk-laitteiden kiemuroita siinä vaiheessa kun pitäisi koulutuksen alkaa.
Ennakkotiedon antamat väärät odotukset
huonot kouluttajat
Jauhettu liikaa samaa asiaa. Kouluttajalla ei ole ollut tarpeeksi tietoa siitä mitä tietoa koulutettavilla jo
on lLiittyy varhaiskasvatukseen.
Kouluttajan monotoninen(hiljainen ja erittäin tasainen) ääni vaikeuttanut aiheeseen sisälle pääsyä.
Ryhmätyöt jotka ovat äärimmäisen rasittavia
Yleensä kun työkokemusta on kertynyt jo jonkin verran koulutuksilta odottaa paljon enemmän. Mitä
ammattiimme liittyvät täydennyskoulutukset antavat. Valitettavasti ne ovat usein vanhan kertausta.
Kouluttaja ei ole pystynyt / halunnut sitoa tietoa arkielämän tarpeisiin. Ei ole pystynyt vastaamaan
aiheesta nousseisiin kysymyksiin eikä myöskään neuvomaan mistä saa lisätietoa, jos aihe rupesi
enemmän kiinnostamaan.
luennointi ainoana menetelmänä. Kysely ,keskustelu ja mielipiteidenvaihto olematonta.
näennäishauskat ryhmäjaot-ja leikit
Samoja asioita monensta eri tuutista.

Koulutuksen sisältö ei ole vastannut koulutusohjelman perusteella nousseita odotuksia.
-otsikko ei vastaa sisältöä
-luoennoitsija ei tunne riittävästi substanssia
Koultus epäjohdonmukaista ja epäselvää
Kevyt asiantuntemus
Järjestelyt liittyen aloituksen kankeuteen ja kouluttajan tietämättömyys kouluttatujaryhmän
taustasta.
Olen koulutusmyönteinen eli eipä juuri koskaan huonoa koulutusta ole ollut, joskus kouluttajat ovat
valitettavasti diipa-daapaa.
Itsestäänselvyydet tai väärä kohderyhmä
Koulutuksen aihe ja kouluttajat. Tämä liittyy siihen, jos koulutukseen on määrätty. Jos menee
omaehtoisesti, niin en ole kokenut turhautumista.
aikataulujen muutoksiin; vaikka koulutus alunperin on suunniteltu sopimaan työpaikan aikatauluihin,
ovat muutokset tuoneet vaikeutta työvuorolistoihin.
Jos koulutukseen pääsee vain yksi päiväkodista. Asian tuominen muille työkavereille on vaikeaa kun
ei ole ollut paikalla.
Täydennyskoulutus olisi tarpeellinen.Ikäväkyllä siihen on todella vaikeata päässtä ja leikkipuistoohjaajana meidän organisaatiomuutoksen tuomat osaamispaineet vaatisivat kouluttamisen.Olisin
itse halukas ,mutta sellaiseen ei joko satsata tai ei pääse.
Mukana on ollut myös jonkinverran "SILLISALAATTIA", joka kauan työssäolleelle (33v.) ei ole niin
olennaista.
ei turhauttavia piirteitä
Kun kouluttaja ei ole ollut päivähoidon asiantuntija, on mennyt paljon hyvää koulutusaikaa
hukkaan väärinymmärryksiin.
Toisaalta suuren ja kovan liikemaailman kouluttaja pehmeiden arvojen ja " pienten
ympyröiden "päivähoidon kouluttajana ei välttämättä ole paras mahdollinen.
Jos koulutuksessa on puhuttu samoista asioista kuin monissa muissa koulutuksissa ja jos on
tuntunut etten kuulu aivan koulutuksen kohderyhmään tai koulutuksessa esille tulleet asiat eivät
hyödynnä työntekoani laisinkaan.
Se, ettei niihin pääse. Maksuttomiin, lyhyisiin on saanut osallistua, pidempien kohdalla tulee
vastustusta. Työnantajalla ei maksa, eikä itsellä (näillä palkoilla) ole varaa maksullisiin.
Vaikka kouluttajan kokemus ja tietotaso on ollut korkea, on tuntunut siltä, että tämän hetken
päivähoidon arjen tietämys on puuttunut ja siten esimerkit ja vertailut meidän työstä ovat välillä
tuntuneet jopa naiveilta ja ärsyttäviltä.
Opettaja on suhtautunut miehin aikuisiin ammatti-ihmisiin tavalla, joka sopisi 15-vuotiaiden teinien
kouluttamiseen, eikä tapa edes muuttunut, vaikka sanoin hänelle suoraan kurssilaisten olevan
ammatti-ihmisiä, tiesimme ilmeisesti asiasta jokainen enemmän kuin ko. opettaja.
Omat odotukset koulutukselta ovat olleet joskus suuremmat, kuin mitä koulutus on todellisuudessa
antanut
Sirpaletieto =>paljon asiaa,aiheita lyhyessä ajassa
Massaluennot-=>toimivat asiaan,aiheeseen johdatteluna,uuden tiedon jakamisen fooruminen=>

tarvitisis usein työpajan/keskustelu tai prosessointi mahdollisuuden
Arkeen viemisen hankaluus-aikapula,motivointivaikeus,jakamisen esteet (mm muutosvastarinta ja/tai
oma turhautuminen silloin kun koulutus on kovin kaukana arjesta)
turhauttavinta on, jos omat odotukset eivät täyty tai koulutksen sisältö ei vastaa omia tarpeita,
toisinaan jopa koulutuksen sisältö ja ennakkotieto eivät vastaa toisiaan. Nykyään tosin harvemmin
on näin huonosti asiat
ryhmätyöt turhia
Ei turhauttavia piirteitä. Olin pitkään ( 4 v. ) pois työelämästä, joten kaikki koulutus on ollut tarpeen.
Jos omat odotukset ovat olleet muut, mitä sitten koulutuksessa onkaan käsitelty.
Hajanainen Vasu-koulutus, josta ei löytynyt mitään punaista lankaa. Koulutuskokokainaisuuteen
kuuluu paljon erillisiä koulutuspäiviä, milloin mistäkin asiasta, mutta sitä oli vaikea liittää kunnan
vasutyöskentelyyn.
Suppea valikoima.
Tuttuja aiheita.
tuntie kulku, pitkästyminen, vain luentotyyppistä ja vähän tehtäviä muiden kanssa.
asiat, jotka eivät suoraan ole liittyneet työhöni
Eva-koulutus liialliset projektit ja tehtävät
liialliset etätehtävät.
Osa koulutuksista suunnattu hyvin laajalle kohderyhmälle, joten koulutuksen kohdentuminen ei ole
ollut täysin onnistunut.
Joskus ei koulutuksessta saa mitän kun on näitä työvuosia paljon niin uutta ei aina ole
Rajalliset mahdollisuudet irrottautua työstä ja päästä koulutukseen.TYönantajan maksama koulutus
on hyvin rajallista.
koulutus on kohdennettu muulle hekilöstölle
Koulutusta on vaikea järjestää niin, että siellä olisi jotain aivan uutta. Toisaalta asemastakin johtuen
eihän niin saisi ollakaan, että esim. koko koulutus olisi aivan uutta asiaa ja siitä ei olisi tietoa.
Ei oikeastaan mitään
kouluttajan huono valmistautuminen tilaisuuteen
Jos on tullut paljon keskustelua, joka ei kosketa omaa työtä tai yksikköä. Turhat jaarittelut. Liian
hidas tahti asioissa. Huono ulosanti luennoitsijalla. Liikaa ryhmätöitä.
Turhauttavimpia piirteitä ovat olleet sellaiset koulutukseen liittyvät asiat, joihin kouluttaja ei ole
osannut vastatta ja koulutuksen anti on jäänyt näin ollen puuttelliseksi
Perustyö on rinnalla kiireistä.
Luento ei ole vastannut odotuksia
esi-ja alukopetuksen täydennyskoulutus totteutettiin myösviikonloppusin ja kesällä, joten oma lepo ja
rentputuminen oli vähissä.
Lopputyö...
aika harvoin kouluttajilla on ollut anettavana jotain uutta konkreettista jota olisi voinut hyödyntää
työssä

Joskus koulutuksen aihe on mielenkiintoinen, mutta itseasiassa sisältö hyvinkin tuttua, joten uuden
oppiminen joskus jää
Toisinaan koulutuksen sisältö olisi palvellut paremmin alalle juuri valmistuneita. Eli ei ole osattu
huomioida hyvin monen vuoden tuomaa käytännön kokemusta ja ns. hiljaista tietoa.
Korkealentoisuus ja teoreettisuus on myös joskus ärsyttänyt, sillä käytännössä moni asia on paljon
hankalampaa...
25 vuoden uran vuoksi jonkin verran päällekkäisyyksiä.
Kouluttaja puhunut vain yhden ammattiryhmän tarpeista ja esimerkeistä
-aikaa vievät kirjalliset produktiot
Työpaikalla muiden taakan lissäntyminen= sijainen olisi ihana juttu jos sen saisi palkata koulutuksen
ajaksi
atk koulutuksia, ne olivat kyllä tarpeen mutta kun ei oteta siaisia niin aina on huono omatunto.
Ei ole ollut turhauttavia piirteitä.
Kouluttajan jääminen jaarittelemaan saman asian ympärille, asia ei etene.
Tietokoneohjelmistojen kouluttajat ovat olleet ohjelmistoasiantuntijoita eivätkä substanssiosaajia
jolloin kouluttaja ei kohtaa koulutettavia ja asiat jäävät epäselviksi, yhteinen kieli puuttuu.
Aikataulut eivät ole pitäneet ja joskus opettajakunta tietotasoltaan ei vastaa odotuksia. Ei tiedä
asioista!
Tehtäviä keksitään tehtvien vuoksi, esim. vuorovaikutuksellinen keskustelu täydennyskoulutuksissa
antaa paljon, koska yleensä osallistujat olleet pitkään työelämässä.
Ryhmätyöt , joiden tarkoituksena ei ole ollut pohtia uutta ja iinovatiivista vaan auttaa opettajaa
täyttämään tuntikehykset ja vanhastaan käydyillä aiheilla.
Turhauttavinta on, mikäli kouluttaja on hidas teoreetikko. Kunnallisen päivähoidon tuntemus jossain
määrin olisi myös suotavaa.
asiat ovat olleet jo tiedossa
Valitsen koulutustilaisuudet tarkasti ja olen ollut tyytyväinen sisältöön. Yhden kerran kouluttajaa
ilmeisesti jännitti tai oli kokematon, koska alkuun pääseminen oli tuskaa ja turhauttavaa kuulijoille.
Huonot koulutustilat; kylmää, vetoista kaikuvaa, käytävähälyä (vaihdoimme seuraavaksi kerraksi
paikkaa, ei siinä sen kumempaa)
luennot, jotka eivät ole suoraan liittyneet työhön tai ammattiin
Vanhan, jo tutun asian toisto
Työkokemusta omaavana, haluaisi saada mahdollisimman paljon uutta tietoa ja ohjeita käytännän
työhön. Näitä kokemuksia on kuitenkin valitettavan vähän. Välillä tuntuu, että istuu koulutuksessa
turhaan.
kuuli´jakunnan aliarvioiminen kun puhutaan selvistä asioista mm. tervehtiminen, silloin kun kerrotaan
että pitää tervehtiä, mutta ei vedetä sen vaikutusta mitenkään yhteen
ajan puute tehtävien tekemiseen. Nopea aikataulu opiskelussa.
Hajanaista tietoa sieltä täältä, maksuttomia tilaisuuksia, jota ei ole kohdennettu erityisesti kellekkään
ammattiryhmälle, vaan niihin mennään kun muutakaan koulutusta ei ole ja erityisesti ei ole rahaa...
Varsisesti en ole kokenut mitään turhauttavana, ainostaan se, että aika osallistua kiinnostaviin

koulutuksiin on rajallista
tietämättömyys päivähoidon käytännön elämästä
Turhauttavinta on kuunnella asiaa joka ei millään tavalla liity omaan työhön
Jatkumo puuttuu.Aina aloitetaan alusta tietämättä mitä aiemmissa koulutuksissa on läpi käyty.
kaupungin koulutussuunnittelijat eivät ole ajan tasalla.
LIIAN VÄHÄN KESKUSTELUUN AIKAA
Usein käydään tutut perusasiat läpi ja on monta eri vetäjää. Syvyys jää silloin puutumaan.
Asia on jäänyt yleiselle tasolle, joka on tuttua eikä menty syvemmälle aiheeseen
Kun käsitellään itsestään selvyyksiä tuottamatta mitään uutta.
Piirtäminen, maalaaminen, leikkiminen yms.
koulutukset johon ottaa osaa työbtekijöitä useasta hallintokunnasta / eri ammttien edustajia
Täydennyskoulutuksen sisällön rakentuminen perustietoihin. Kun täydennän opintoja odotan lisää
tietoa, en perustasoa.
Kouluttajien ammattitaito on hyvin kirjavaa, joukossa loistavia tyyppejä ja sitten ihan ala-arvoisia
"asiantuntijoita", jotka kohtelevat kouluttetavia lähinnä lapsina, eikä heillä ole mitään annettavaa.
kiire, luennoitsijan välinpitämättömyys ja innottomuus,
Koulutuksesta tiedottaminen lyhyellä aikataululla, jolloin samalle päivälle kasautuu useita tärkeitä
juttuja
Ei koulutusta-ei turhaumia
On käyty läpi samoja asioita, jotka ovat kirjoista, ohjeista ym. luettavissa, ei olla päästy syventämään
ed. tietoa.
Olin ollut 25 vuotta esimiestehtävissä, jonka jälkeen työnantaja määräsi minut kuntaliitoksen
velvoittamaan JET-koulutukseen.
Oman työn lisäksi iltakoulutukset ovat ajallisesti ja aiheesta riippuen joskus turhauttavia: illalla ei
enää jaksa ja yhden illa aikana ei pitkälle ehdi aiheeseen syventyä.
Luennoitsija ei vakuuta eikä osaa esittää asiaansa selkeästi.
Joskus teoreettista ja ei kohtaa koulutuksessa käytäntöä
Vähemmän innokkaat kanssakoulutettavat jotka tahtovat päästä siitä mistä aita on matalin ja joiden
läsnäoloa voi vain ihmetellä =)
aihe ei olekaan ollut sellainen, mihin on kuvitellut saavansa täydennyskoulutusta esitteen perusteella
Kouluttajan luennointityyli epäjohdonmukaista, esiintyminen mumina tms. -> hyväkin asia menee
pilalle.
Matkat eri paikkakunnille
Joskus samassa tilaisuudessa päällekkäisiä luentoja.
Huonosti järjestetty koulutus, jossa ammattitaidottomat kouluttajat. Koulutus, joka menee "asian
vierestä". (Se saattaa johtua myös siitä, että itse valitsee väärän koulutuksen.) Koulutus on
vanhojen, itsestäänselvien asioiden kertomista. Päivähoidon koulutuksiin liittyy usein "lässytystä",
joka on turhauttavaa ja ajan hukkaa.
Toisto ja jatkumattomuus/liittymäkohtien puute

Eri kouluttajjien päällekkäiset esitykset
Vanha asia illman uusia näkökulmia
kouluttajan valmistautumattomuus tai sopimattomuus luennoitsijaksi.
Samoja, vanhoja käytänteitä esitellään uutena, maailmoja parantavina käytänteinä uusin termejä
muuttamalla. esim. paapukoulutukset
Yksi ainoa tapa on oikea-koulutukset kasvatus-, opetusasoissa.
Pitkästyttävät luennot.
Joskus puhutaan itsestäänselviä asioita ja joskus menee tunti siihen, että saadaan piirtoheitin tai avlaitteet toimimaan.
Luennointi suoraan dioista ilman mitään muuta keskustelua. Johtamisen erikoisammattitutkinto.
Kaukana kotoa. Oli vaikeaa, kun olin pois töissä ja työpaikalla syntyi usein joku konflikti tai
hässääkkä poissa olleessani. Koulöutus sinänsä eio ollut turhauttava.
Olen ollut useissa koulutuksissa jotka ovat olleet eritasoisia.
Usein turhauttavin tunne on se kun ei itse ole motivoitunut aiheeseen.
Olen kerran esim jättänyt tällaisen lyhytkestoisen koulutuksen keskenh
Huonot luennoitsijat. Ja epäasialliset tilat(Koneet rikki , ilman vaihto kehno)
Joskus huonot luennoitsijat
Lähinnä koulutuksen järjestämiseen liittyen. Jotkut kouluttajat haluavat ehdottomasti käyttää
ryhmätyötä, vaikka ollaan luentosalissa. Joskus on ihan hyvä vaan tulla kuuntelemaankin...
?
Yleenssä käytännän asiat niin kuin sijaiti ,ruokailu tai muuta vastaavaa
- Kouluttaja/valmentaja ei ole osannut esittää asiaansa selkeästi ja ymmärretävästi.
- Etukäteen ilmoitettu ohjelma eo vastannutkaan todellisuudessa sitä mitä odotin.
Koulutukset valitsen itse tai ne liittyvät esimerkiksi uusien tietokoneohjelmien käyttöön, päivähoidon
maksuihin jne. eli en ole kokenut turhauttavana.
Täydennyskoulutus ei saa olla liian teoria painotteista, vaan toivon konkreettisia esimerkkejä
joita voisi soveltaa suoraan käytäntöön.
Ei ollut !
Osallistujien todellinen motivaatio ja opittujen asioiden eteenpäinviemisen vaikeus ja käytäntöön
hyödyntämisen vaativuus (paljon kiinni itsestä, mutta myös ajasta ja työnantajan tuesta)
luennoitsijan ulosanti. asiasisältö
KOULUTTAJAT, JOTKA EIVÄT OLE TOIMINEET VUOROVAIKUTUKSESSA KOULUTETTAVIEN
KANSSA, VAAN AINOASTAAN LUENNOINEET.
Huonot luennoitsijat, koulutuksen anti heikko,
Kaupungilla on liikaa byrokratiaa, johon koulutetaan yhä uudelleen ja uudelleen.
Pitäisi keskittyä olennaiseen eli lapsiin, kasvatuskumppanuuteen ja työyhteisöön.
Joskus(harvoin) on ollut paljon asiaa ja liian vähän aikaa tai päinvastoin.
Tiedonsaannin takkuaminen sekä oman työn järjestelemisen vaikeus
Ei paljoakaan uutta tietoa esillä ,kiireiset luennot, paljon asiaa lyhyessä ajassa, luentosalissa
istuminen puuduttaa

Välillä koulutukset jääneet pintaraapaisuksi eli joskus toivonut, että asioita käsiteltäisin myös
jäävuoren huipun alta. Jatkumoa koulutuksille.
Ohjelma oli niin rikas, ettei ehtinyt turhautumaan.
Kirjalliset tuotokset omalla kohdallani olen kokenut työläinä
pintaraapaisu, itsestään selvät asiat, ei uutta tietoa
Huonosti valmistellut, kuulijaa aliarvioiva luennoitsija, joka puhuu hienoilla termeillä ollakseen
vakuuttava
Luennon otsikko ei vastannut asiaa
Liittyi työhyvinvointikoulutukseen (Verve)
Jos toistetaan jo vanhaa tietoa ja käytänteitä.
- samojen, vanhojen, tuttujen asioiden toisto
Jonkin verran päällekkäisyyttä, joskus huono luennoitsija.
"kalvosulkeiset", välillä aika loppuu kesken, luennoitsija joutuu jättämään joitain asioita
käsittelemättä,
samasta työpaikasta useamman pitäisi osallistua koulutukseen, nyt tieto jää helposti vain
koulutuksessa
olleelle
Koulutukset samankalyaistuvat. Samaa asiaa tulee eri koulutuksissa.
joskus on olllut aivan liian paljon perustason tietoa
Aikapula , opintojen syventämiseksi ajatuksen ja muutoksen tasolle.
Asioihin voisi mennä suoremminkin.. toistoa ollut paljon.
Lähinnä koulutus aikatauluihin yms. käytännönjärjestelyihin liittyvät hankaluudet.
opetus tai koulutus eivät ole vastanneet odotuksia...on puhuttu "itsestäänselvyyksistä" tai käsiteltävät
asiat ovat olleet liian kaukana todellisuudesta
Sijaistamisen vaikeus jos olet poissa kenen selkänahasta se on poissa
Eniten turhauttaa, kun huomaa, että kouluttaja ei tiedä riittävästi asiasisältöä ja/ tai kuulijakuntansa
ammattitaitoa ja osaamista. Se on vähän sama, jos huipputanssijoille ruvetaan opettamaan tanssin
alkeita. Tältä on joskus tuntunut ja siinä kyllä mielenkiinto lopahtaa jo alkumetreillä. Se on vähän
niin, että mitä enemmän on koulutuksissa käynyt, sitä enemmän kouluttajan osaamiselta vaatii.
ajankohta, tila (yleensä liian ahdas ja huono ilmanvaihto). Joskus koulutuksessa on luennoitsija vain
lukenut ääneen lopuksi jaettavan monisteen, josta kaikki samat asiat käyvät ilmi. Turhaa!
Henkilö, jolla on esim 25 vuoden työkokemus istuu samassa koulutuksessa, kuin henkilö jolla ei ole
koulutusta tai työkokemusta > tiedon taso erilainen > usein turhauttavaa.
Koulutus pitää olla tehokasta. Kaikki liirum laarum pois.
Ei liikaa puheaikaa osallistujien kokemuksista > Pälpättäjät puhuvat helposti jonnin joutavia.
usein koulutus ei täysin tavoita kohderyhmänsä tarpeita, koulutuksen sisältöalueet pyritään ilmeisesti
laatimaan yleisellä tasolla, että useampi ammattiryhmä voisi osallistua koulutukseen.
Turhauttavimmat: kaikki pitäisi kirjata mitä työssään tekee, hyvä juttu , mutta mistä sika kirjaamiseen.
Jos asia on ollut hyvin tuttua, lapsiryhmän toimintaan liittyvistä muutama on ollut osin turhauttava.
------Atk-taitojen hallinta on itselläni osin puutteellinen, joten asioiden kirjaaminen ja esitysten tekeminen

vie liikaa aikaa :-)
Sijaisten saatavuus koulutuksen ajaksi.
Nyt viimeksi olin kyllä sellaisessa koulutuksesa josta sai sijaiset omaan työhön, ja se oli todella
mahtavaa.
pitkäkestoinen oli 25 varhaiskasvatus uran huono kertauskurssi, nimeltään Jet, itsestäänselvyyksien
jankkaaminen aloittelevien esimiesten ja esimiehiksi toivovien kanssa ei iskenyt tulta ja opiskelu
keskeytyi.
jos olen osallistunut peruskurssille esim. teitokone ja taitoni olisikin riittänyt jatko kurssille. kurssin
hitaus on turhauttanut.
Liikaa tuttua asiaa, liikaa vaikeaa asiaa, turhat jaarittelut, jotka ei liity aiheeseen,
Joskus kouluttaja on ollut kiinnostunut jostakin asiasta ja vaahdonnut siitä, mutta se ei ole tavoittanut
/palvellut kohderyhmää.
Liian usein kouluttaja teettää ryhmätöitä, jotka ovat mielestäni välillä jopa ajan haaskausta. Ihmiset
puhelevat omiaan ja kouluttaja seisoo tyhjän panttina.
Parasta antia on kuunnella hyvää kouluttajaa ja esittää välillä kysymyksiä ja herättää yhteistä
keskustelua.
Sijaisten saatavuus on heikkoa ja se turhauttaa.
det har främst rört sig kring ledarskolning!
Suunnittelemattomuus. Tehottomuus.
Ei aina tiedetä mitä kuuluisi tehdä. Samoja asioita vatvotaan liikaa.
Odotukset ovat olleet korkealla ja olin ajatellut saavani jotain hyötyä. Kun näin ei tapahtunutkaan, olo
oli turhauttava. Ajatuksena oli, että sinäkin aikana olisi voinut tehdä jotain muuta hyödyllistä.
Koulutuksen suunnittelemattomuus ja kouluttajien vastuun puuttuminen. Odotukseni ovat olleet
paljon korkeammat, mutta ainakaan viimeaikainen täydennyskoulutus on vastannut täysin odotuksia.
Ei ole ollut välttämättä asiapitoista luentoa, vaan tuntuu, että on väkisin tehty. Etukäteen tiedotettu
koulutussisältö ei olekaan ollut niin kattavaa mitä osallistujat ovat olettaneet.
Liian itsestäänselvyyksien jauhaminen,, päiväkotityöntekijöille ei tarvitse puhua kuin lapselle vaikka
ovatkin lasten kanssa tekemisissä.
Asioiden pyörittely tarpeetonta, ydinasioihin keskittyminen tärkeää
Koulutusten tyhjäkäynnit järjestelyjen suhteen joskus ärsyttävät - puhutaan samaa asiaa mineen
kertaan ja tärkeät asiat jäävät 'jalkoihin'. Osa koulutuksista ollut erinomaisia, osa taas vähemmän...
Aikatauluttomuus, epämääräisyys,sekasotkua ainakin tämä viimeisin koulutus.
Kouluttajien valmistautumattomuus ko. koulutukseen. Silloin kun kyseessä on päivän koulutus niin
siellä istuu ja saa ainakin jonkun ajatuksen pikkuhiljaa heräämään, mutta pitkän koulutuksen
kohdalla se on raivostuttavaa, kun koulutus maksaa aina joko työnantajlle (koulutuksen hinta+
vapauttaminen perustehtävästä) tai sitten maksan koulutuksen kokonaisuudessaan itse, se aliarvioi
opiskelijaa.
Koulutuksen annista voi muuten olla aina montaa mieltä, mutta jos se on valmisteltu niin homma on
hoidettu hienosti.
Riittämättömät tiedot luennon sisällöstä etukäteen ilmoitettuna ja / tai luento ei vastaa sille asetettuja
tavoitteita. Jos luennosta ei saa mitään uutta tai innostavaa irti niin turhautumista on havaittavissa.
Samoja asioita pyöritellään edestakaisin. Kun on poissa työpaikalta ja tietää että siellä on paljon

työtä ei haluaisi osallistua koulutukseen josta ei saa mitään uutta irti.
käytetyn materiaalin saaminen vaivattomasti eli luennoitsijat eivät ajattele kuulijaa sillloin, kun
joudutaan keskustelemaan ja viemään aikaa tilaisuudesta keskusteluun, miten materiaali saadaan
kuulijoille.
Matsku pitäisi olla valmiina kaikilla ja saisi kuunnella ja lisätä siihen tarvittaessa omia juttuja. Kun
joudut tekemään muistiinpanoja niin menee " ohi" tärkätäkin asiaa jne...
Epäjärjestelmällisyyteen, huonosti suunnitellut päiväohjelmat jotka tulleet tietoon opiskelijalle liian
myöhään tai ei ollenkaan etukäteen.
Koulutuksesta saadun tiedon vieminen eteenpäin on ollut hankalaa tai jäänyt kokonaan jakamatta.
Luennoitsijalla huono ulosanti sekä kuulumaton ja monotoninen ääni.
Joskus ennakko-odotukset eivät ole toteutuneet.
Suunnittelemattomat koulutukset eväti kunnioita osallistujia. Asiantuntija ei ymmärrä käytännöistä
mitään, teoria hallussa, muttei käytännön kokemusta. Ei siis ymmärrä osanottajien kysymyksiä.
Tavoitteissa luvataan paljon, onkin pääosin järjestetty asiantuntijan väitöskirjan vuoksi tai
tutkimuksen vuoksi. Myös koulutukset, joissa pääosin keskustellaan kokemuksista, eikä vetäjällä ole
taitoa rajoittaa asioita ja osanottajia, ovat ajan tuhlausta. Edelliset ovat liittyneet useaan
koulutukseen ja usean toimijan koulutukseen. Joskus koulutuksen ilmoittama sisältö jää lähes
kokonaan käsittelemättä ja saat lukea paperilta saman. Turhauttavaa on myös koulutukseen liittyvät
teknilliset seikat. Asiasta ei ole edes asiarunkoa, tai sen saa myöhemmin ja jos olet kirjoittamalla
oppiva työ on moninkertainen. Joskus ns asiantuntija ei halua luovuttaa osaamistaan koulutukseen
osallistujille, vaan pelkää ikäänkuin paperimonisteiden "hyväksikäyttöä" edelleen.
itsestäänselvyyksien kerttaminen.
Ehkä, joidenkih asioiden itsestäänselvyydet liittyen meidän työhön.
Ei ole aina hallunnut päästä niihin koulutuksiin jotka ovat kiinnostaneet, kun niitä järjestetään vain
tiettyinä aikoina ja töistä ei voi kovin moni osallistua päällekkäisille kolutuksille.
Joskus luennoitsija on puhunut koulutuksessa otsikon vierestä ja silloin se ei vastaa kouluttujien
tarpeita.
Huomata koulutuksessa että se sopisi paremmin muulle kohderyhmälle.
Koulutuksessa puhutaan itsestään selvää asiaa.
Koulutuksessa puhutaan tosiasioita, mutta joita ei työssä tarvitse.
Kouluttaja ei puhu ymmärrettävästi tai ei tunne alaa.
Asioiden toistaminen ja liiallinen uudelleen lämmittely. Liittynyt perhepäivähoitajien palkka asioihin.
Koulutusjärjestelyihin: Laitteet eivät ole toimineet, Matka ollut hankala
Luennoitsija: Ei tottunut luennoimaan ja ollut epäkiinnostava/kuiva tai ei ollut valmistautunut
tarpeeksi
Jos ovat viikonloppuna työviikon jälkeen on raskasta.
Tai jos työssä ei voi hyödyntää osaamistaan.
Sijaisen saaminen omaan työtiimiin

B5: Millaisia ovat olleet aiemmat myönteisimmät kokemukset
täydennyskoulutuksesta ja mihin ne ovat liittyneet?

Paljon uutta tietoa ja ajankohtaista tietoa.Muiden tapaaminen ja keskusteleminen
Uutta tietoa, käytännön työhön oleellisesti liittyviä seikkoja: työkaluja oman työn toteuttamiseen ja
kehittämiseen.
Asioiden ajankohtaisuus ja luennoitsijat.
Saan itse melko hyvin valita, mihin osallistun.
Johtamiseen liittyvä moniammatillinen koulutus oli todella hyvä, näkökulma laajeni kovasti, kun
ryhmässä oli johtajia monista eri organisaatioista.
Kekskustellaan arjen asioista ja jaetaan kokemuksia ammattilaisten kanssa, kouluttajan tehtävänä
on viedä keskustelua eteenpäin ja koota sitä.
Lainsäädäntöön liittyvä ajankohtaiskoulutus.
kOULUTUKSESTA SAI LISÄÄ TIETOA SUORIUTUA ERITYIS TUKEA TARVITSEVIN LASTEN
KANSSA
Ovat olleet innostavia ja antaneet uutta, esim. taidekoulutus
Myönteisimpinä olen kokenut ne koulutukset, joista saamaani oppia olen voinut hyödyntää omassa
työssäni, joko sellaisenaan tai välillisesti. Koulutettavien määrän pysyessä järkevänä (max 20 -30
hlöä) on aikaa jäänyt keskusteluihin, ja vuoropuheluun kouluttajan kanssa, ja nämä olen aina
kokenut erittäin myönteisenä.
uutta tietoa, lainsäädäntöä, työtapoja
mukavat opiskelukaverit ja miellyttävä ympäristö sekä tietysti hyvät luennoitsijat.
Uusia näkökulmia erityispedagogiikan työhöni.
Kuten edellä ja innostunut yhteen hiileen puhaltava porukka ja hyvät moitoivat ja innostuneet
kouluttajat. Koko kaupungin johtajat samassa koulutuksessa
Asiantuntijan johdolla käydyt keskustelut.
Aihekokonaisuuksien mielenkiintoisuus ja ajnkohtaisuus.
Koulutksen sisällöt ovat olleet suoraan hyödynnettävissä työhön. Liika teoreettisuus on aina huono
vaihtoehto.
Ajankohtaisasiat täsmällisesti kuultuna,eri vaihroehtojen käsittely
Alueelliset koulutustilaisuudet yleensä.
kollegialisuus
Keskustelut ja asioiden kuuleminen; miten muualla?
Hyvin suunniteltu koulutus, joka on vastannut juuri omia ajankohtaisia aiheita omassa työssään.
Yleensä asiat ovat valtakunnallisesti samoja ongelmia ja polttavia kysymyksiä.
Uudet ideat, jaksamiseen ja työn organisointiin liittyvät asiat. Uusi tieto varhaiskasvatuksesta
OPEKON JET-koulutus oli huippuhyvä.
Hyviä keskteluja, vuorovaikutteisuus koulutuksisssa tärkeää

Omaan työhön keskeisesti liittyvä ja kohdistettu koulutus. Hyvä koulutuksen suunnittelu ja
kouluttajat.
uusia tuulia ja vinkkejä toimintaan.
Oikea tieto tullut oikeaan aikaan
Esiopetuksen opetussuunnitelman tekeminen ja Lion Questin - koulutus
Täydennyskoulutukseen osallistumisen on voinut valita itse omien tarpeiden mukaan. Näin on
saanut oman työhön ajankohtaista tietoa.
Ajankohtaista esimieskoulutusta
Ajankohtaista asiaa esim. esimiehenä olemisesta, isoista hankinnoista päivähoitoon. KeJo -koulutus
on ollut erityisen antoisa.
Aiheet: aina uutta tietoa ja ajankohtaista
Tapaa muita joko oman alan ihmisiä tai aivan muita joilta oppii myös uutta
UUSIEN AJATUS- JA RATKAISUMALLIEN LÖYTÄMINEN ERILAISIIN ONGELMA- JA
KONFLIKTITILANTEISIIN
Tiivistä tietoa ja käyttökelpoista
- on voinut itse valita haluamansa täydennyskoulutuksen
- kiinnostava luennoitsija, jolla on myös käytännön kokemusta ja esimerkkejä
Omasta kokemuksesta kun luennoitsija kertoo niin siitä saa eniten oppia. Ei niinkään kirjatiedosta.
Tavata eri alojen ammattilaisia. Uusimman tiedon saant i esim. johtajuusasioissa. Uusien
näkökantojen saaminen. Keskustelu.
Ahaa- elämykset, eli kun on huomannut, että on jo toiminut "oikein".
Tänä päivänä lto:n vastuu ryhmän ja työyhteisönkin pedgogina on niin suuri, että täydennyskoulutus
tulisi olla perusoikeus.
vastaa tarvetta
uusinta tietoa
ajattelemisen aihetta
Teorian ja käytännön yhteensovittamisessa onnistumiset .
Kouluttajan hyvä ammattituntemus, omakohtainen kokemus päivähoidosta, omia esimerkkejä ja
huumoria luentoon.
80-luvulla pääsin koko viikon koulutukseen ulkopaikkakunnalle, koulutus oli tällöin myös virkistävä
katko työelämästä. Sattuipa vielä niin, että koulutuksen sisältökin vastasi juuri silloin tarpeitani.
Asiansa osaava kouluttaja. Kiinnostavat esimerkit, kyseenalaistaminen, ajatusten herättely,
kysymysten herättely, konkreettiset näkökulmat.
Uusien asioiden oppiminen työhön liittyen
Asiantuntevat ja kiinnostuneet luennoitsijat, jotka elävöittävät tarinaansa mieleenpainuvilla
esimerkeillä esim. varahaiskasvatuspäivillä Kuopiossa keväällä 2008.
Monimuoto-opintoja avoimessa yliopistossa. Oikein toimivaa ja plakitsevaa.
Koulutus on ollut pääosin tasokasta ja vastannut tarpeeseen.

varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja työssä jaksamiseen
Antaneet eväitä arkeen ja aineksia omaan ajatteluun, virkistäneet, antaneet uskoa ja voimia omaan
työhön
Jos koulutuksen saa valita itse omien kiinnostusten mukaan.
Valittu koulutusporukka ja samalla aaltopituudella toimiminen.
Omaehtoisesti ja omalla ajalla tehty täydennyskoulutus, esim. suorittamani musiikkiterapian
erityisopinnot.
Koulutuksen antia pitäisi päästä heti soveltamaan ja kokeilemaan työpaikalla.
Asiantunteva ja innostava kouluttaja. Mielenkiintoinen, ajankohtainen aihe. Vilkas keskustelu, uudet
näkökulmat, yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin. Konkretia, oikea hyöty! Helppo viedä kentälle!
Omat kokemukset koulutusaiheesta.
Loistavat luennoitsijat, jotka osaavat vetää teorian käytäntöön.
Lastenhoitajien viikon täydennyskoulutus 80-luvulla oli monipuolinen ja antoisa
Pisaratkin meressä on parempi kuin ei mitään.
Uutta tietoa tulvii ja sitä pitää saada arkityöhön. Tämä työ on myös henkisesti vaativaa ja siinä
tarvitaan välillä pysähtymista ja pohtimista , missä mennään.
Kouluttajan selkeys ja asiantuntijuus, aiheen ajankohtaisuus minulle tai ajassa,viihtyisä ympäristö,
ennen kaikkea mahdollisuus sisäiseen reflektointiin ja mahdolliset uudistumisen idut omassa tai
työyhteisön toiminnassa ja ajattelussa
Loistavia luennoitsijoita, tärkeitä asioita.
käytännön työhön tiiviisti liittyvät koulutukset
ruohonjuuritason tuntevan kouluttajan ajatukset ja niiden liittäminen ja kehittäminen elävään
arkipäivään
Olen ollut itse valitsemissani ja itse kustamissani (kylläkin työnantaja mahdollistanut ja osittain olen
saanut palakallisina työpäivinä) pitkissä prosessinomaisissa koulutuksissa; työnohjaajaja koultuukset
ja
toiminnallisen ryhmätyönohjaaja koulutus
uudenlaisen energian ja voiman luojia. Aina hyvän täydennyskoulutuksen jälkeen uudet ideat ja
ajatukset heräävät. Samoin yhteisistä asioista keskustelu avartaa
Ahaa-elämykset, näkemysten laajentumiset, liittymiset työkonteksiin
Kouluttajan osaaminen, aiheen kiinnostavuus ja hyödyllisyys. Oppimisen elämykset.
Arkipäivän työtehtävien päivittämiseen ja kokemusten kuulemiseen muualtakin.
vapaa keskustelu, uusiin ihmisiin ja toimintatapoihin tutustuminen
kun on saanut heti käyttökelpoista ideaa
Uusia ideoita ja innostavuutta. Toiminan suunnitteluun, leikkiin ja lauluun
Uusien asioiden oivaltamiseen, miten asian voi soveltaa käyttöön omassa työssään.
Johtajuuteen liittyvät koulutukset ovat antaneet eniten.
Kouluttaja on tieotoinen arkielämän tarpeista ja haasteista. Pystyy nostamaan asioita esille, mistä
helppoa lähteä työstämään eteenpäin.
paljon keskustelua ,omien kokemusten läpikäymistä.
Uuden oppiminen aina mielenkiintoista. Monialaiset koulutukset antoisia

Koulutuksesta saatu tieto on ollut ajankohtaista.
- luennoitsijan vahva substanssiosaaminen ja tutkimusten yhteensovittaminen ( esim. Sanna Parrila
perhepäivähoidosta)
Ajankohtaisuus.Uudet tutkimustulokset ja niiden hyödyntäminen työelämään.Yleensä samanalan
henkilöstön kanssa käyty täydennyskoulutus avaa monia uusia hyödyllisiä linkkejä, eli keskustelut ja
kokemusten vaihto muun muassa.
Asian esittämisenselkeyteen
Asiantuntemukseen
Asialle omistautunut, hyvä puhuja jakamassa asiantuntijuuttaan
tapaa ammattitovereita, saa uusia näkökulmia asioihin, herättää keskustelua jäklikäteen työpaikalla
Kokonaisuudet hallinnassa, hyvä kouluttaja, palvelee haettua päämäärää
Pedagoginen tieto, pohdintoja / keskusteluja herättävät luennot / alustukset.
Uusi päivitetty tieto.
Yleensä olen kokenut koulutukset myönteiseksi.
Koulutus on aina positiivista ja tuo työhön lisää sisältöjä ja lisää ammattitaitoa.
Koulutus joka on suuntautunut alle 3 vuotiaisiin lapsiin .
Yleensä koulutukset joihin pääsee enemmän kuin yksi työpaikalta.
Haluan päivittää työn ammatillisen tasoni.Haluaako työnantajani tukea työntekijän ammatillista
osaamista työpaikalla.Onko raha ratkaisu kouluttamattomiin ja tyytymättömiin tekijöihin ja haasteita
vaativaan asiakkuuteen.Onko huoltoväli pitkä....=.)
Yliopistojen järjestämiin arvosanakoulutuksiin, joiden innoittaman lähdin jatkamaan opintojani.
omaan ammattiin liittyvää ja sitä kehittävää opiskelua monimuotoisesti
Silloin kun kouluttaja on ajantasalla koulutuksessa on syntynyt antoisaa vuorovaikutusta ja sen
myötä syntyy luonnollisesti myös toteuttamiskelpoisia ideoita.
Tapaaminen muitten alan ihmisten kanssa
Kun on saanut uusia menetelmiä toimia työn arjessa ja kohdata asiakkaita tai kun on saanut
koulutusta ajankohtaisten ongelmien ratkomiseen.
Bright start, adhd-keskuksen perhekoulu, ryhmätheraplay. Itse joskus kustantamani
kuvataideterapiakoulutus oli elämys.
Uusimpien ajatusten ja tutkimustulosten soveltamisharjoitusten sisällyttäminen koulutukseen;
mahdollisuuus ja aikaa miettiä rauhassa omaa työtään ilman keskeytyksiä.
Laaja-alainen asioiden käsittely ja osaavan joukon tietämysten levittäminen toinen toisilleen sekä
verkostoituminen
Koulutuksessa tajuaa "noinhan olen aina tehnyt", mutta nyt ekaa kertaa miksi on tehnyt niinkuin on
tehnyt.
hyödyllinen koulutus käytännön työn tekemisen kannalta
Täydennyskoulutusta ja alan asiantuntijoita on ollut suhteellisen hyvin tarjolla
Oma motivaatio ja kiinnostus yhdistettynä innostavaa koulutukseen,jonka on voinnut soveltaa/ jakaa/
jalkauttaa arkeen.
Toiminnallinen ja yhteisöllinen koulutus,jossa on yhdistynyt tietoa ja tekemistä sekä yhteistä

prosessointiaikaa.
Koulutuksen ajoitus + tiedon päivitys + sisöllön ajankohtaisuus + asiantunteva eri toimintatapoja
käyttävä kouluttaja
Vastaavasti parasta on, jos koulutus vastaa odotuksia ja tarpeita, tai jopa ylittää ne.
Ehkä jo tiedossa olevien asioiden vahvistuminen. Se on myös hyvä, jos samalta työpaikalta on
ihmisiä samassa koulutuksessa.
Valoa-hankkeen laatukoulutus, jos oli selkeä tavoite, mihin koulutuksella pyrittiin.
liikuntakoulutus, jossa paljon harjoituksia ja liikuntavinkkejä lapsia ajatellen.Ammattitaitoinen vetäjä.
suoraan omaan työhön, jaksamiseen, henkilöstöjohtamiseen
Uusi tieto
Konkreetiset ongelmat suoraan arjesta työelämästä.
Sisällön kohdentuminen oman ammattiosaamisen vahvistamiseen
Kertaus on opintojen äiti ja mielipiteiden vaihto on antavaa
Ammattitaidon ajantasaistaminen, lisätiedon saaminen, kiinnostus uusiin asioihin ja virkistys.
Pienet koulutukset joissa määrältään vähän osallistujai max. 15 henk., hyvin kohdennettu
varhaiskasvatukseen
Omien tietojen päivittämiseen. innostukseen oppimista kohtaan.
Koulutuksen pitäjän monipuolinen erikanteilta tapahtuva asioiden pohtiminen.
Että aina on jotain tärkeää jota voi viedä työyhteisöön
ryhmien vuorovaikutuksellinen toiminta, yhdessä oppiminen toisten kokemusten kautta
Johtamisen erioisammattitutkonto:
selkeät linjat, tavoitteet, strategiat, arvokeskustelut ja swotin käyttö osaksi arkityötä kouutuksen
ohjauksen myötä
2 vuoden opiskelun kuluessa ehtii prosessoida, reflektoida ja muuttaa työskentelytapoja paremmin
kuin pikakoulutuksissa
Innostava luennoitsija. Kriittiset mielipiteet. Ravistelut. Eli liittyvät uusiin ajatuksiin, jotka saavat uusia
ajatuksia itselläkin pyörimään. Hyvät keskustelut kollegoiden kanssa. Hyvät järjestelyt.
Luennoitsijat, jotka ovat tienneet mistä puhuvat ja kenelle
Hyviä teemoja. On voinut rauhottua kiireen keskellä.
Koulutus on vastannut odotuksia ja koulutuksen markinnointi on vastannut todellisuutta
Myönteisimpiä esimieskoulukset, jotka on selvästi kohdennettu em. ryhmälle eri toimijatahoilla.
oma ammatillinen kasvu, uudet ystävät ja kollegat, hyödyntäminen työelämässä, pätevyys.
Myöntesimmät ovat olleet kasvatuskummppanuuteen ja huolen puheeksi 0ttamiseen liittyvät asiat
Kun aluksi menet koulutukseen hiukan kriittisesti ajatellen , ja koulutuksesta poistut ehkä vielä
kriittisempänä. Mutta parasta on se siemen mikä jää itämään ja kun pystytkin peilaamaan
koulutuksesta saamaasi tietoa arjen käytänteihin ja huomaat että näinhän se homma toimii.. Niin se
on kyllä parasta. Kasvatuskumppanuus ja omahoitajuus-koulutukset ovat kohdallani toimineet näin.
Uusia ajatuksia herättänyt ja innostanut uudelleen työntekoon. Koulutuksesta on saanut ihan
käytännön vinkkejä.

Uutta potkua työhön, tulee ajankohtaisin tieto.
Saanut hurjasti lisätietoa omaan työhön
kouluttajat aina asiansa osaavia ja yleensä myös innostavia. käytännön esimerkkejä asioista löytyy
Hyvät luennoitsijat mielenkiintoisista aiheista yliopistolla
Täydennyskoulutukdet ovat käsitelleet ajankohtaisia asioita esim. kasvatuskumppanuus,
erityislapset
uusia näkökulmia, uusia voimia arkityöhön, uusia ajatuksia
joitakin asia luentoja ja hyviä luennoitsioita.
Kokemukset, jotka ovat selkeyttäneet ajatuksia työhön liittyen tai joilla on ollut konkreettisia
vaikutuksia työn tekemiseen. Tai sellaiset kokemukset, joita on voinut käyttää kentällä ohjaustyössä.
Uuden ajattelun avaaminen, haasteiden antaminen, eikä valmiin tiedon jakamista.
Ulkopuoliset luennoitsijat hyviä
Luennoitsijat, jotka kertovat työstään arkisesti mutta mielenkiinnolla ja innoittavasti.
Aihe ajankohtainen, luennoitsija innostava alansa osaava ammattilainen, päivähoidon tuntija.
uutta mielenkiintoista asiaa esim. erityislasten asioista
Asiansa osaava kouluttaja tempaa kuulijat vuorovaikutukselliseen oppimissessioon.
Opittua on heti voinut käyttää kentällä
pienryhmätyöskentelynä toteutuneet, vuorovaikutustaitoihin liittyneet koulutukset
Koulutus on anatnut eväitä työelämään ja vahvistanut ajatuksia.
Virkistävä uusi tieto / jo tutumpi tieto virkistävässä uudessa muodossa. Omien kokemusten
peilaaminen muiden kollegojen kokemukseen valtakunnallisesti oman piirin/kaupungin ulkopuolella
Silloin kun tulee a-haa elämyksia, eli olen tehnyt asian ihan oikein tai ravistelu vanhoista tavoista ja
tottumuksista pois, kokeilemaan jotakin uutta.
Laaja-alainen kertaus, arkisistakin asioista
Hyvä saada syvempää ja laajempaa tietoa ja omien asenteiden ja arvojen oivaltamista. Uusia
työtekniikoita ja tapoja.
Sisällöllisesti hyvia, joihin on samasta työtiimistä päässyt osallistumaan useampi työntekijä ja näin
koulutus on tuonut työtiimiin kehitystä ja muutosta
Uuden oppiminen ja tiedon siirtäminen arjen työhön saa minut aina innostumaan
Työyhteisö näkökulma, osallisuus...
Innostunut kouluttaja tekeeaina vaikutuksen ja herättää mielenkiinnon
Sellaiset joiden tieto on ollut siirrettävissä käytäntöön.
aSIOIDEN SYVENTÄVÄ TARKASTELU
Uutta tietoa. Toimivat käytännön esimerkit.
Prosessi on ollut pitkä, sitoutuminen ja "kestovaikutus"

Uudet innovatiiviset ajatukset, toimintatavat, menetelmät, rakenteet
Oman alan ja tässä tapauksessa johtajien koulutukset. Jos koulutus on räätälöity, on se ollut hyvä.
Itseohjautuva, reflektoiva ja ajatuksia herättävä koulutus, jossa kouluttajalla on myös annettavaa!
luennoitsijan innostuneisuus ja asialle omistautuminen, asian sitominen arkeen todellisin esimerkein
Poikkihallinnollisten rakenteitten kehittäminen ja siihen liittyvä tiimityö
Osaamisen kartoitus ja sen hyödyntöminen - näkyminen käytännön työskentelyn kehittymisenä/
tulokset
Asioiden syventäminen, tapausesimerkkien avulla
ERri hallintokuntien edustajien tapaaminen.
Täydennyskoulutukset ovat oleet ajankohtaisista asioista. Asioista, jotka herättävät työyhteisössä
keskustelua ja mahdollisesti toinen toiselta oppimista.
Luennoitsija esittää asian kiinnostavasti;kuulija ei muista vilkuilla kelloa. Itselle tutut, arkeen liittyvät
asiat, joihin kuitenkin saa uuden ulottuvuuden tai näkökulman.
Uuden asian oppiminen (effica tietokoneohjelma)
työkavereiden tapaaminen muista toimipisteistä
tuki omalle ammatillisuudelle
keskustelu
No tietysti sitten ne kouluttajat ja koulutettavat jotka ovat mukana täydellä sydämellä ja positiivisella
mielellä!
motivoituneet ja innostavat vetäjät
käytäntöön jäänyt innostava ajatus koulutuksen jälkeen
kolleegoigen kohtaaminen, eri kuntien erilaisten työtapojen vertaaminen, uudet ajatukset
Täsmäkoulutukset
Hyvin järjestetty koulutus, jossa ammattitaitoiset kouluttajat. Asiat esitetään selkeästi ja napakasti,
muuta keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle jätetään aikaa. Koulutus tuo mukanaan uutta,
ajankohtaista tietoa tai tuoretta näkökulmaa. Pieni provosointi saa aivot liikkeelle.
Jatkumo ja ajankohtaisuus.Vanhan tiedon päälle uutta tietoa ja selkeyttäviä käytänteitä.
Uudet oivallukset tai "työkalut" innostuneen esityksen myötä.
Keskustelut alan ammattilaisten kesken.
Käytännön läheinen asia. mielenkiintoinen esittämistapa. Käytännön harjoitukset jne.
Kun asioita kyseenalaistetaan, saadaan ajattelemaan, onko toimintatavat pelkkää rutiinia, ketä ne
palvelevat, saavat aikaan keskustelua ja itsellä vahvistuu joko tarve muuttaa asioita tai saa uskoa
oman tekemiseen. Esim johtajuus
Yhden asian saarnaamisen sijasta annetaan tilaa luovuudelle, sekä aikuisten että lasten. esim.
taidekoulutus Saahinkaisen silkkiviitta tms
Ajankohtaista asiatietoa.
Koulutuksesta on saanut uusia ideoita ja piristystä työn arkeen.
Johtamisen koulutus verkossa tai liiton koulutsu johtajille.
Vertaistuki
Aihe ajankohtainen, kouluttaja hyvä....ja koulutuksen antia on voinut hyödyntää arkielamässä

Hyvät luennoitsijat ja uusia ajatuksia anmtavat virikkeet. toimin reltona ja monasti tuntuu että takki on
tyhjä kun ei itse ehdi eikä jaksa "täydentää"
Koulutuksessa syntyneeseen keskusteluun ja ajatusten vaihtoon
Ajankohtaisen tiedon saamiseen
Käytännön esimerkkeihin
Sellaiset aiheet, jotka tukevat omaa ajattelua, tai siis voi nykyistä toimintaa peilata koulutuksessa
tulleisiin näkökulmiin.
Vaikka osa on entisen kertausta, aina löytää kaikista koulutuksista jotain uutta näkökulmaa työhön.
Saa työkaluja arjessa toimimiseen ja vahvistusta omalle työlle ja varsinkin itsetunnolle!
Aina on oppinut jotain uutta. Ne ovat liittyneet turvallisuuteeen ja johtajuuteen
Tiukasti asiaa innostuneesti esitettynä, saa motivoitumaan ja kehittelemään uutta omaan työhön.
Uuden ja ajankohtaisen oppiminen on kiinnostavaa ja myönteistä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen
ajankohtaiset asiat, pedagogiikkaan liittyvät asiat, toimintaan liittyvät asiat, lapsen keh. liittyvät asiat.
Kouluttajan kokemus paitsi teoriasta, myös käytännöstä on vaikuttanut positiivisest asioiden esille
tuontiin.
Erittäin hyvänä pidin Helsingin Yliopiston järjestämää esi- ja alkuopetuksen 15 opintoviikon
kokonaisuutta.
Koulutus on koskenut juuri ajankohtaista asiaa. Saa kaiken hyödyn juuri sillä hetkellä.
Strateginen osaaminen (toiminnan suunnittelu - organisointi).
Uuden oppiminen, ideoiden saaminen, oman vireyden ja työmotivaation lisääntyminen, pedagogisen
vuorovaikutuksen lisääntyminen työssä, oman osaamisen legtimointi ja ammatillisen tietoiduuden
lisääntyminen
hyvä puhuja, slekeä asiakokonaisuus, hyvä materiaali, asiasisälltö suhteessa työhön=hyöty
SELVÄT "AHAA-ELÄMYKSET", ASIAT, JOTKA OVAT KÄYNNISTÄNEET AJATUSPROSESSIN,
UUDET TOIMINTAMALLIT
Ammatillisuuden kehittäminen, toimintatapojen uudelleen pohdinta, menetelmien kehittäminen, uusin
tutkimustieto varhaiskasvatuksesta
Johtajuuskoulutukset (varajoht.)
Koulutukset jotka liittyvät erilaisuuden kohtaamiseen.
Toiminnallisia päiviä. Musiikkia, liikuntaa, ryhmätöitä.
Aiheet mielenkiintoisia,juuri oman alan hekttisiin kysymyksiin paneuduttu
Ajankohaisuus ja se, että on päässyt / saanut valita sellaisia koulutuksia, jotka ovat itseä
kiinnostaneet
Kiinnostavia uusia tutkimustuloksia, keskustelut muiden kollegojen kanssa, saa jakaa kokemuksia
työssä eteen tulevista iloisista ja vaikeistakin asioista
Kouluttaja osannut asiansa ja asioita käsitelty syvällisemmin.
Pidän kaikkea kouluttautumista hyödyllisenä ja sen vuoksi myös myönteisenä.
Paljon uutta omassa työssäni tarvittavaa tietoa ihmissuhteisat, vuorovaikutuksesta, johtamisesta,
ammatillisuudesta
uutta tietoa, uusimpia tutkimustuloksia, alan uusia tuulia,
Koulutus johon opiskelija sitoutetaan. Hyvin valmistellut oppikokonaisuudet ja henkilökohtainen

ohjaus. Turku AMK, musiikkiterapian erikoistumisopinnot
Uutta, mieluiten kansainvälistä tai koko valtakuntaa koskevaa ajankohtaista koulutusta
- uudet tuulet varhaiskasvatuksessa
Ollut juuri täsmätietoa uuteen ajankohtaiseen aiheeseen, esim. lakimuutokset.
hyvä aihe, innostunut ja värikäs kouluttaja, jos aihe on omassa työssä hyvin ajankohtainen
Kouloutus on sovellettavissa ja hyödynnettävissä työelämässä ja syventää ammattiosaamista
Asiantuntijoiden vankka tietopaketti, tietoa, uusia ajatuksia, visioita.
koulutus on osunut täsmällisesti tarpeeseen työssäni
keskustelevat, pohdintoja herättävät koulutukset joissa ei ole pelkkää diashowta vaan käytännön
kokkemuksia ja konkretian esimerkkejä teorian lisäksi
Oppiminen - saa uusia työvälineitä, vahvistaa entistä osaamista, ajattelutavan kehittyminen.
Asiantuntevat luennoitsijat ja kokemusten vaihto k.o. aiheesta kollegoiden kanssa.
Uusia näkökulmia ja toimintamalleja...joskus ihan konkreettista, helposti kentällä toteutettavaa
...ja uutta tietoa esim. erityislapsista
Asiantuntijuus ja muiden vastaavaa työtätekevien tapaaminen.
Kaikkein paras anti on niistä koulutuksista, joissa kouluttaja on ollut alansa asiantuntija ja innostunut
asiastaan. Parasta on myös se, ettei ole liikaa pienissä ryhmissä keskustelua ja muuta
joutavanpäiväistä "porina tuokiota" vieruskaverin kanssa. Teoriaa ja alan uusinta tietoa on tultu
kuuntelemaan ja sitä sais saavilla niskaan kaataa!
Asiantuntevat luennoitsijat, mahdollisuudet jakaa kokemuksia muiden samalla alalla työskentelevien
kanssa.
Kaikki alalla olevat uudet suuntaukset ja ideat.
Mihin suuntaan yhteiskunta on menossa.
paljon hyödyllistä tietoa, mahdollisuus kuulla toisten kokemuksia ja tavata erilaisia sosiaalialan
toimijoita
Käytännönläheiset ratkaisumallit arkeen. Uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot mitä alalla tapahtuu.
Uudet asiat ovat aina hyödyllisiä, työssä jaksamiseen liittyvät koulutukset ovat olleet hyviä, Samoin
henkilöstöhallintoon.
tietoa tullut paljonkin, mutta osallisuus, toiminnallisuus painottuvat, ryhmätyöt
Osallistavuus, oma pohdinta ja toisten kurssilaisten kanssa käydyt keskustelut -> uusien
näkökuölmien saaminen ja oivallukset.
Aina on saanut jotain uutta vietävää päiväkotiin. Omien kasvatusnöäkemysten vahvistus, että tekee
jotian oikein päiväkodissa lasten kanssa.
Lyhyemmät 1-2 päivän koulutukset valitaan aina ajankohtaisuuden mukaan ja ovat tehokkaampia.
Ajankohtaista tietoa.
Myönteisenä pidin yhteiskoulutusta eri ammattiryhmien kesken, kun suoritimme johtamisen
erikoisammattitutkinta.
paljon uutta ja innostavaa tietoa. hyviä kouluttajia ja mukavaa porukkaa
Johtamiskoulutus, lopputyöntekeminen

Motivoituneet opiskelijat, hyvät keskustelut pienryhmissä, konkreettiset harjoitukset, hyvä
luennoitsija,
Ajankohtaiset ,riittävän laaja-alaiset koulutukset, mitkä ovat olleet vuorovaikutteisia ja joihin on
liittynyt tehtävä, mikä on vielä syventänyt omaa pohdintaa.
Olen saanut kuunnella loistavaa luennoitsijaa joka on puhunut johtaja/alaissuhteesta.
Täydennyskoulutuksesta ollut välitöntä hyötyä työyhteisöön
Motivaatio koulutukseen on korkeampi, mikäli sijaisjärjestelyt ovat kunnossa.
mikäli on saanut osallistua kolutuksen suunnitteluun - on koulutuksesta saanut ehjän
kokonaisuuden
DEt har varit allmänna fortbildningskurser mångsidiga!
Asiantutioiden luennot
Ajankohtaisia.
Ajatuksia herättävät asiat, joista on ollut selkeästi apua ongelmatilanteisiin tai muuten hyödyttäneet
itseäni elämässä.
Edellinen johtamiskoulutusohjelma, missä oli yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen alaisuudessa
oli selkeästi suunniteltu ja tavoitteellinen. Se vastasi odotuksiani täysin. Ammattikorkeakoulun
täydennyskoulutuksen ja yliopiston täydennyskoulutuksen välillä vallitsee näköjään huimaava ero.
Vuorovaikutukselliset koulutukset, jossa kuulee kollegoiden ja muiden osallistujien ajatuksia,
käytännön kokemuksia työelämästä ja saa vinkkejä myös omaan työhön.
Koulutuksesta saa vahvistusta omalle toiminnalle ja myös uusia ajatuksia itsensä kehittämiseen.
Perspekstiivi laajenee omaa työtä kohtaan.
Atk-taitoihin, varhaiseen vuorovaikutukseen ja johtajuuteen liittyvät koulutukset ovat ollet erinomaisia
ja tukeneet työntekoa ja osaamisen kehittymistä.
Selvä runko, mitä koulutus tulee pitämään sisällään. Sitoutuminen myös kouluttajien puolelta.
Koulutus, joka tarjoaa konkretiaa tai herättää oman työn kehittämishalun on parasta kpoulutusta.
Koulutuksen jälkeisten päivien tunnelma -ihanaa pääsen testaamaan /muokkaamaan nääitä asioita
omassa työyhteisössä on merkki loistavasta koulutuksesta.
Ammattitaitoiset luennoitsijat, jotka omalla persoonallaan ja esitystavalla saavat muut innostumaan
ja kiinnostumaan aiheesta. He tarjoavat eväät uuden oppimiselle ja asiaan perehtymiselle vapaaaikanakin. Asia / aihe kiinnostaa ja siitä haluaa lisätietoa.
Keskustelut eri yksiköissä olevien kollegojen kanssa, on voinut kysellä miten teidän talossa tehdään
asioita ja saanut uusia vinkkejä tai tukea omille ajatuksille joita yksin pohtinut. Konkreettiset
työelämässä oikeasti hyödyksi olevat vinkit arvokkaita tulevat ne sitten kouluttajalta tai opiskelijoilta.
Kun luennoitsija on vihkiytynyt aiheeseen ja esittää tutkittua ja faktaa yhdessä omien ajatustensa
kanssa, niin silloin se laajentaa kuulijan omaa prosessointia jo koulutuksen aikana.
Täydennyskoulutukset ovat pääsääntöisesti olleet oman työn / sektorin työn syventämistä ja
kehittämistä
Joitakin oikein hyviä luennoitsijoita on ollut jotka osanneet pitää asiat kiinnostavina koko luennon
ajan.
Atk-koulutus oli hyvä ja terpeellinen työssä. Joistakin päivän koulutuksista on saanut vinkkejä
käytännön työhön, esim. esimiestaitoihin tai asiakaspalveluun. Ennen johtajaksi ryhtymistä ,ollessani
lto kävin uimaopettajan koulutuksen ja vedin viisi vuotta esiopetuksen uimakouluja. Koulutus siihen
oli hyvä.

Aiheet ovat kohdanneet arjen tarpeet ja näin tulleet heti käyttöön. .esim. erityispäivähoidon
koulutukset. Myös mamu-koulutukset, jotka pureutuvat asenteisiin. Varhaiseen vuorovaikutukseen
liittyvät koulutukset, perheiden ja lasten päivähoidon aloittamisen helpottamiseksi. Tunneälyn
koulutus jotta ymmärtää henkilökuntaa paremmin ja osaa kohdata heidät oikein ongelmatilanteissa.
Suunniteltu, tavoitteellinen koulutus, joka pitää sisällään sen, mitä lupaa. Yleensä kaikissa
koulutuksissa on ainakin yksi hyvä osa-alue. Myönteisyys löytyy myös omasta tarpeesta saada
tietoa ja kehittelen usein omia ideoita koko ajan, eli liitän sen jo koulutuksessa omaan työhön
kirjallisesti ja toteutan sen sitten käytännössä.
oman työn sisällön tarkasteluun liittyvät pohdinnat, kokeilut ja vertaistuki
On saanut ajankohtaista tietoa, joka on auttanut työssä eteenpäin.
Täydennyskoulutus on aina hyväksi,saa jotain potkua työhönsä.
Koulutuksissa on saanut paljon työtä koskevia uusia ja mielenkiintoisia näkökulmia omaan työhön.
Myönteisimmät kokemukset ovat, kun koulutus on täysin vastannut sen hetkisiä koulutustarpeita.
Saadessa tärkeää ja hyödyllistä tietoa työhön. Kouluttaja puhuu ymmärrettävää kieltä elävästi.
Uutta tietoa, mielenkiintoisia asioita, Taitava ja asiansa osaava luennoitsija, Mielenkiintoisia
keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa
Tietysti menen sellaiseen koulutukseen, joka kiinnostaa.
Oman työn kehittyminen, työssä jaksaminen

C1: Olen kiinnostunut ensisijaisesti:

C2: Työelämään liittyvät asiat: oma kiinnostus täydennyskoulutukseen

C3: Mikäli vastasit "jokin muu", ole hyvä ja tarkenna tässä vastaustasi:

Strategiajohtaminen; miten toimitaan median kanssa (esim konfliktitilanteissa)....
Tulevaisuuden strategiat ja suunnittelu. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen suunnittelu kunnissa.
Henkilöstöjohtamisen, pedagogisen johtamisen jan taloudellisen johtamisen yhteensovittaminen.
Perhepäivähoidon johtaminen, miten onnistua siinä.
Erityisvarhaiskasvatus ja pedagogiikka yleensä.
erityisesti lastensuojelu
Esimiehille: Kuinka saan työntekijät nauttimaan, arvostamaan ja antamaan kaikkensa työssään
vaarantamatta kunnan taloutta !
Eritystätukea vaativien lasten ja perheiden kohtaaminen arjessa
koulutusta joka päivittää liikunnan, kädentaitojen.....etc. hallintaa, tarvittaisiin myös.
Pedagoginen johtaminen. Työyhteisödynamiikka.
Ledarskap för dagvårdsledare ( områdeschefer) Mera kunskap om rent praktiskt ledarskap!
Kolutusta vuorovaikutus suhteet.
Monikulttuurisuus
Taideaineet, pedagogiikan uudet tuulet, ...
Tiiminvetäjien yleinen käsitys omasta roolistaan olla myös organisoinnin ja ryhmän työn
tasapainoisen työnjaon ja työrauhan tarkkailijana ja ryhmähengen ylläpitäjänä.Aikansa
seuraamiseen tarvitaan myös voimavaroja.Onko eläkkeellejäävillä asiaan kiinnostusta?
Erityispedagogiikka, työnohjaus, psykoterapia.
Tällä hetkellä saanut niin paljon koulutusta, että täytyy ensin soveltaa
Liittyy ammatilliseen osaamiseen varhaiskasvatuksessa,esiopetuksessa,
erityisvarhaiskasvatuksessa, päivähoidossa: menetelmäkoulutus ja toiminnan sisällöllinen toteutus
esim osa opintokäynteinä
Monikulttuurinen varhaiskasvatus. Maahanmuuttajaopetus ja kasvatus.
Monikulttuurinen perhe ja sen kohtaaminen arjessa
Verkostotyö
Erityispedagogiset asiat
Ajattelin vain, ettei voi jättää tyhjäksi. Olen ollut hallinnossa viimeiset 21 vuotta.
Psykologiset asiat ja kriisivalmiudet
keinoja kentälle
Taidekasvatus

erityispedagogiikka
Uudet menetelmät pedagogiseen työhön
*varhaiskasvatuksen uuden tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön jatkuvassa prosessissa, *
yliopistojen ja toimintayksiköiden konkreettinen linkki, joka antaisi jatko-opintomahdoolisuuksia
kentän johtajille/vastaaville opettajille ja samalla voisi viestittää kentän toiveita perustutkintoopiskelijoille/opettajille
*Pedagogisen suunnan ottaminen, valitseminen, perusteleminen ja ylläpitäminen arjen työssä,
uudistuminen
Erilaiset teemat oman työn kehittämiseen liittyen.
pedagoginen johtaminen
Klovnerian hyödyntäminen työyhteisössä/johtamisessa.
Varhaiskasvatukseen liittyvät ajankohtaiset asiat
Työnohjauk´seen liittyvät asiat.
Pedagogiikkaan ja lapsen kehitykseen liittyvät asiat
Moniammatillisuus, varhainen tuki.
Arvomaailmojen kohtaaminen työyhteisössä
varhaiskasvatustoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
miehen asema ja sopeutuminen keski-ikäisten naisten vaikeassa työyhteisössä.
Virhelyönti, en saanut pois
kansainvälistyminen ja toisten hyviksi todetusta toimintatvoista ja menetelmistä oppiminen ja
kokemusten jakaminen sekä pedagogisessa, että johtamistyössä
en osaa sanoa, kattava luettelo yllä
Erityispedagogisen tiedon päivittäminen
Työnohjauksen ja koulutuksen yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi, joka kestäisi riittävän ajan.
Alan pedagogiset menetelmät, tutkimustulokset

C4: Pedagogiset teemat: oma kiinnostus täydennyskoulutukseen

C5: Jos vastasit "jokin muu", niin tässä voit tarkentaa vastaustasi:

Lapsilähtöinen toiminta varhaiskasvatuksessa.
Miten olla "innovatiivinen" johtaja.
Esimiehisyyteen liittyvät asiat
Sen verran täsmennystä, että tällä hetkellä en työskentele lapsiryhmässä, joten sisällölliset asiat
eivät kiinnosta.
Olen kiinnostunut pedagogisen johtajuuden teemasta.
Lasten tunnetaidot ja niiden kehittäminen
aito lapsilähtöisyys, jossa kaikkea ei suunnitella etukäteen.
Jo edellämainityt sisätöalue/orientaatiopainotteiset väittämien asettelut kertovat siitä, että edelleen
koulutukset on sirpaleisia yhdenasian liikkeitä ja pedagogiikalla käsitetään toimintatuokiot.
Kokonaisvaltaisuus pedagogisen suunnan löytämikseksi puuttuu.
Pedagoginen johtaminen, moni työelämään liittyvä teema on mielestäni pedagogista johtamista
Perhetyö.
HENKILÖKUNNAN PEDAGOGISEN KESKUSETELUN YLLÄPITÄMINEN RAKENTAVANA
TYÖSKENTELYMUOTONA
kuten edellä
Kasvatuskumppanuus ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, tukeminen ja koulutus sisäisesti

C6: Tässä voit kertoa omasta kiinnostuksestasi täydennyskoulutukseen. Mitä
haluaisit, jos saisit itse päättää?

Työssäni nousee yhä vahvempana esiin perheiden kanssa tehtävä työ. Kaipaisin lisää koulutusta
sen tiimoilta.
Ei päivän ja kahden koulutuksia. Pitempikestoista koulutusta, johon liittyy alan kirjallisuuteen
perehtymistä ja tehtäviä, jotka nivoutuvat omaan työhön ja sen kehittämiseen.
Pitkäkestoisia opiskelujaksoja, jotka linkittyvät kiinteästi käytäntöön.
Riittävän pitkiä yhtäjaksoisia koulutusjaksoja täsmäaiheista.
Esimiestyöhön liittyvää,atk-taitoihin kohennusta
Arviointi, kehittäminen, johtaminen
Moniammatillinen tiimityö, sen mahdollisuudet ja esteet.
Paljon osapäiväisiä koulutuksia, jotta koko henkilökunta voisi osallistua niihin. Jos vain muutama
työntekijä käy kouluttautumassa ei asiat siirry käytännön työhön.
Koulutuspäiville pitäisi olla myös henkilöstöresursseja. Vaikea irrottautua koulutukseen koko
päiväksi, jos siijaista ei ole.
Johtamis - ja alaistaidot
Työsuhde ja työlaki asioita.
Johtamiseen liittyviä teemoja!
Työnojaukseen tai ratkaisukeskeiseen ajatteluun painottuva koulutus
Tällä hetkellä johtamiskoulutus on ensisijalla ja lainsäädäntö myös kiinnostaa.
Tarvitsen täydennyskoulutusta, mutta koska toimin päivähoidon johtajana täytyy myös suunnitella
henkilöstön täydennyskoulutusta. Itsellä olisi koulutustarve omaan työhön päivähoidon palvelujen
suunnittelu tai varhaiskasvatuspalvelujen sunnittelu tulevaisuutta ajatellen samoin talousasiat
päivähoidon puolella.
Jaksamiseen, masennukseen, uupumukseen liittyvät koulutukset. Miten vaikuttaa lapsiin ja miten
voisi tunnistaa ja auttaa.
Tiimityöskentelyyn, henkilöstön jaksamiseen, vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön, eli
kasvatuskumppanuuteen.
Tällä hetkellä perhepäivähoidon johtaminen ja muutkin perhepäivähoitoon liitttyvät asiat.
Tietoa pedagogiikan uusista tuulista. Ruotsinkielistä koulutusta myöskin Turkuun eikä vaan
Helsinkiin.
Tiimien johtamiseen liittyvä koulutus. Kriisitilanteiden johtaminen.
Haluaisin osallistua monipuolisesti ammattiini liittyviin koulutuksiin. Tällähetkellä mahdollisuus
osallistua on aika heikkoa. Sijaisten saatavuus, maksullisuus ovat esteinä
Minua kiinnostaisi tällä hetkellä sos. ja emotionaalisesti häiriintyneiden tukeminen ja uusin tietous
siitä.
perheopinnot op?

taide- ja kulttuuripainotteinen koulutus (esim. teatterikasvatus)
Tiimityötaitoja tässä uudessa johtamissysteemissä pitäisi vahvistaa
Monipuolista koulutusta koko henkilöstölle. Uusia ideoita ja vanhan kertaamista. Keskustelevaa
koulutusta.
Kaikkia näitä osa-alueita pitäisi kehittää omassa työssään ja kouluttaa työntekijöitä aina aika ajoin ja
haistella uusia tuulia ja kerrata vanhaa.
Täydennyskoulutusta ei ole koskaan liikaa.
Jos kouluttaa itseään ja pitää ajan tasalla tämän päivän asioihin, niin sen pitäisi myös näkyä
erillisenä palkkana.
Oma kiinnostus ja oma-aloitteisuus on valttia, miksi ei saisi erottua joukosta omin vahvuuksin.
Pkjohtaja tarvitsee sopivan paketin tietoa sisällöllisistä asioista mutta ennenkaikkea esimiehisyyteen
ja yhteistyöhön liittyvistä asioista.
Pedagogiseen ja ihmisten johtamiseen liittyvää koulutusta (mm. VASU:n jalkauttaminen,
perhepäivähoidon ohjaus, tiimityö, yhteistyöasiat, jaksaminen, moniammatillisuus, työn hallinta, kun
vastuualueeseen kuuluu perhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus, koululaisten aamu/ip-toiminta)
"Mitä tapahtuu lapsille, jos teemme työmme huonosti- koulutus."
yhteistyö perheiden kanssa
Päivähoidon esimiehenä täydennyskoulutstarpeet ovat suuret, mutta koulutukseen käytettävä
mahdollinen aika hyvin vähäinen.
Olen työssä pienessä kunnassa, jossa hallinossa työvoimaa hyvin niukasti. Olen yrittänyt antaa
työntekijöille esnisijaisen mahdollisuuden kouluttautua, koska he lastenkanssa työtään tekevinä
tarvitsevat jatkuvaa uusiutumista.
Pitkäkestoisia koulutusprosesseja itseäni kiinnostavista aihepiireistä. En kannata sirpalemaista
yksittäisten päivien koulutusta.
Esimiehille tarkoitettua koulutusta on liian vähän, tai se on kohtuuttoman hintaista.
Koulutuksiin pääsisi, mutta kiinnostavaa on liian vähän
Tällä hetkellä kiinnostaa eniten johtajuuteen liittyvä täydennyskoulutus. Jos pedagoginen teema
kiinnostaa sen pitäisi tuoda ehdottomasti jotain uutta tietoa / taitoa. Tässä tulee yleensä se
turhautuminen kun huomaakin koulutuksessa, että "ai, tämä onkin tätä vanhaa ja samaa..."
Ei aina niitä työnantajaa palvelevia koulutuksia , vaan arkiseen aherrukseen liittyviä . tarvitaan niin
lasten kanssa tekemiseen kuin myös vanhempien kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Ne auttavat
myös jaksamista ja työn suunnittelua
Työehtosopimusten tulkinnat
Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden konsultatiivinen työote
Jag skulle vara mycket intresserad att veta hur mycket inom pedagogiken fungerar i andra länder!
Det är inte säkert att den linje vi kör på här är den enda rätta trots många forskningar! saker och ting
kan fungera helt ok! och tom. bättre i mindre materialistiska kulturer!
Skulle vara intresserad att komma närmare in på ex. Indiens barnasyn! Barnen äger inte en enda
leksak men har tindrande ögon trots allt! ( kort sagt)
Uusimmat tutkimukset lapsen laadusta;kehityspsykologia ja sen myötä arkeen siltautuvat teemat:
kiintymyssuhde; kannattelu, eläytymiskyky, säiliöfunktio kasvattajuuden kulmakivinä.
Omakasvattajuus, työparityöskentely, perhepäivähoidon johtaminen.
Koulutuksien hintataso usein korkeahko yksityiselle palveluntuottajalle/ koulutuksia joihin voisi
lähettää useammankin samasta työyhteisöstä.
Tällä hetkellä johtamiskoulutusta

Koulutus joka suuntautuisi alle 3 vuotiaille.He ovat mielestäni todella vaativa ryhmä. Isommille kyllä
keksii ja on tarjolla kaikkea .
Haluaisin että koulutus tapahtuisi viikon tai muutaman viikon pituisena päiväkoulutuksena, johon
voisi myös ottaa sijaisen ettei koulutuksen aikana toisten tarvitsisi tehdä hirvittävää urakkaa!
ryhmän ohjaus ABC ja perhetyö .Meiltä edellytetään osaamista ,mutta johto ei kouluta.
Haluaisin pedagogisesta johtajuudesta
Haluaisin eniten koulutusta "huoli puheeksi"-tilanteisiin. Myös oirehtivien lapsien tunnistaminen olisi
mielestäni hyvä koulutuksen aihe.
katso c3
Draamaa ja tunnepuoleen liittyvää koulutusta: miten tarjota lapsille lapsille rauhaa hektisen menon
keskelle.
Johtamiseen liittyvän osaamisen täydentäminen,päivittäminen
Prosessikoulutus koko päivähoitokentälle
Täsmäkoulutus yllämainituista aiheista
Kädentaidon kursseja eri tekniikoilla höystettynä

Ilmaisuaineet kaikki kiinnostaa esim. kuvallinen, kielellinen, musiikki ja tietenkin leikki on erittäin
tärkeä.
Luovuus ja ongelmanratkaisu lapsiryhmässä olisi kiinnostava täydennyskoulutuksessa.
musiikkikasvatus,
Opiskelen koko ajan työn ohella oma-aloitteisesti, etten oikein osaa ajatella täydennyskoulutusta...
Päivähoidon johtajille suunnattu jet-koulutus
Erityislasten hoito- ja kasvatystyö.
Uusia ideoita käytännön kasvatustyöhön : lauluja, leikkejä, toimintaan uusia ideoita.
Paljon enemmän luovaan toimintaan liittyvää koulutusta.Hallinta-ja selviytymiskeinoja toimia pienillä
resursseilla ja määrärahoilla.Työyhteisön me-hengen luominen.
johtamiseen liittyvää koulutusta
Liikuntakasvatus
Monikulttuurinen varhaiskasvatus tulisi ehti ykkösenä tarpeeseen sen lisäksi leikkin ja sadun kautta
oppiminen, koska nämä teemat ovat ensi toimintakauden painotusalueenamme.
Lapsen kielen kehityksen tukeminen
Johtamisen valmennusta
Pitkän draama pedagogisena välineenä -koulutuksen, joka ei maksaisi liikaa.
Monikulttuuristen perheiden huomioiminen, erilaisten perheiden kohtaaminen, kasvatuskumppanuus.
Oppisopimuksella ammattitutkintoja
tyssäjaksamiseen liittyvät asiat, henkilöstön johtaminen ja hyvinvointi, draamapedagogiikan ja

taideaineiden sekä liikuntaan liityvät kurssit.
Tällä hetkellä kiinnostaisi musiikkiin liittyvä koulutus eniten. Vuorovaikuts- ja theraplay ovat kovana
kakkosena.
Ajankohtaista, muutos on nopeaa ja jatkuvaa.
Draama on aina ollut sydäntä lähellä ja sen taidon kehittäminen, koska sitä kautta lapset voivat
saada paljon.
musiikki ja erityislapset kiinnostavat
johtajakoulutusta, henkilökunnan tukemiseen koulutusta, omien tietojen ja taitojen päivittämistä
Esiopetukseen liittyvää koulutusta sekä johtamisen syventäviä opintoja. Erityilapsiin liittyviä
kokonaisuuksia. Alaistaidot
erityisvarhaiskasvatus!!!!!
Tiimityön taidot, työssä jaksaminen
Tarvittaisiin lyhyempiä täydennyskoulutusjaksoja, ettei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa, koska se on
hankalaa töiden kannalta. Esim "alkusysäys" mediakasvatuksesta, ympäristökasvatuksesta, melkein
mistä tahansa...tai luentosarjoja, joissa "luennoitsijat "kertoisivat omista hyvistä projekteistaan tai
kokemuksistaan,menetelmistään, mistä tahansa, ihan arjen tasolla. Uusien ideoiden ym kuuleminen
antaa potkua omaankin työhön.
En näe itseäni enää 10vuoden päästä lapsiryhmässä työskentelemässä, vaan jonkin osa-alueen
koordinointia, projektien vetämistä, konsultoimista ym.
Työnantaja on aina mahdollistanut osallistumiseni täydennyskoulutukseen. Olen saanut osallistua
sellaiseen täydennyskoulutukseen, joka kiinnostaa minua. Tietenkin on asioita, joihin työnantaja
velvoittaa minut osallistumaan, mutta nekin olen kokenut mielekkäiksi.
Muuttuva työ- työyhteisön jaksaminen alati muutoksessa, ikäjohtaminen, työkykyrajoitteisuus
työelämässä -työpaikan haasteet!
Pedagoginen johtajaryhmä, jossa pohditaan johtajan tehtävää pedagogisena johtajana,
suunnannäyttäjänä, visioijana eikä toimintatuokioiden suunnittelun kyttääjänä.
Aidon lapsilähtöisen, lasten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen painottuvaan pedagogiseen
koulutukseen, jossa keskeiseksi nousevat havainnointi, dokumentointi ja lasten mukaan ottminen
päätöksen ja suunnitelmien tekijöiksi.
monikulttuurisuus, monikulttuurinen työyhteisö, vertaisryhmäpäiviä/ hallinnolliset johtajat
päivähoidossa
Ruotsin kielellä kaikkea mitä liittyy ammattiin.
Tiimien johtamiseen liittyvää koulutusta.
Pedagogiseen johtamiseen liittyvää koulutusta.
Lasten tunteisiin, tempperamenttiin liittyvää koulutusta
Omaan jaksamiseen liittyvää koulutusta
Esimiestaidot ja alaistaidot, näihin liittyvät vastuut
Johtamiseen liittyvää koulutusta
Esimiestyöhön liittyvää koulutusta

Klovnerian opiskelua. Kerran pääsin jo työnantajan maksamalle kurssille, mikä peruttiin sitten
osanottajien vähyyden vuoksi.
Aleksandertekniikan jatko-opintoja.
Ehkä steinerpedagogiikkaa. Olen sitäkin puolta joskus opiskellut.
Ammatillista täydennyskoulutusta, jossa vertaisryhmänä saman ammattiryhmän henkilöitä.
Pureutuminen sitä kautta työyhteisöjen ja valtakunnallisestikin ajankohtaisiin ja akuutteihin omaa
työtä koskeviin asioihin.
Aika vähän on tarjolla ammatillista pedagogiikkaa tms keinoja
Ylläolevasta listasta voi jo päätellä kiinnostuksen olevan erittäin laaja-alaista.
Riskien hallinta, työhyvinvointi ja pedag.johtaminen
Joku draamapohjainen, tekemisen kautta oppiminen, esim vaikeat tilanteet, leikin ohjaus, sadutus...
Musiikkikasvatuksen koulutusta omalle lähialueelle.
Mm joillain ammattiryhmillä on pakollisisa koulutusjaksoja jotta voivat toimia ammatissaa.m, miksi
meidän alalla ei ole . Haasteet kasvavat vuosivuodelta ja aikaa oma toimiseen koulutrtautumiseen ei
ole. Lisäksi meidän alalla on erityisen vaikea lähteä koulutyukseen kun tilalle ei tuletoista ihmistä
paikkamaan. Kouluttautumine n on ehdoton jaksamisen edellytys. On hyvä ajoittain pysähtyä muiden
amattilaiseten kera pohtumaan allann liityyuviä asioita , uusia tuulija.
Pienryhmä tai työpajatyöskentelyä, jos joskus mahdollista
Lasten sos-emot. ongelmiin liittyvää koulutusta
Koulutan itseäni koko ajan, en välttämättä odota, että joku järjestää minulle täydennyskoulutusta, siis
lähinnä maksumiehenä työnantajan puolesta.
Kotona tapahtuva perhetyö, perheiden kohtaaminen, narratiivinen ja ratkaisukeskeinen
lähestymistapa, Toimiva Lapsi&Perhe-menetelmään liittyvä täydennyskoulutus.
Tarjolla on ollut koko ajan sellaista mistä on voinnut valita
Edellä mainitut alueet ovat mielestäni kaikki tärkeitä, Päivähoidon esimiehenä koen kuitenkin
johtamiseen, lainsäädäntöön, atk:hon eli työhöni läheisesti liittyvät asiat tärkeimpinä. Toki sisällölliset
asiat kiinnostaa ihan koulutuksestanikin johtuen ja toisaalta niitä voi viedä välillisesti työntekijöiden
käyttöön. Työntekijöille sen sijaan näkisin orientaatioiden esim. musiikki olevan kiinnostavampaa.
Tukea tarvitsevien lasten tunnistamiseen ja tukemiseen tarvittavien taitojen kartuttaminen.
Alaisten johtaminen - motivointi - tavoitekeskustelut - sitouttaminen taloudellisiin tosiasioihin - uusien
näkökulmien hyödyntäminen
Työyhteistöt tarvitsevat mielestäni koulutusta yhdessätekemiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen
ja itsereflektointitaitoja
En osaa sanoa,ehkä luoviin voimavaroihin työssäni ?
Olen kiinnostunut monista asioista. Jos saisin päättää,niin koulutusta tiimityöskentelyyn ja
ratkaisukeskeisten menteelmien käyttöön. Myös luovan toiminnan kurssit olisivat hyödyllisiä.
Omalta osaltani olisin kiinnostunut opettajien vaihdosta. Tarkoitan sitä, että opettajat voisivat käydä
tutustumassa vieraassa maassa käytänteisiin ja vastaavasti sieltä voisi tulla opettaja meille
tutustumaan. Sama systeemi kuin oiskelijoille.
Esimiestyötä tekevänä koen, että jatkuva kouluttautuminen tällä saralla on erittäin tärkeää. Ihmisten
erilaisuuden käyttäminen voimavarana työyhteisössä. Oma sisäinen kasvu niin ammatillisessa kuin
muussakin mielessä (toisaalta eipä noita juuri voi erotellakaan)
Pedagogiigan uudet tuulet.

taideaineita
Päivähoitoon suunniteltu johtajakoulutus
Lähinnä kaikki pedagoginen teemat kiinnostavat, sillä helposti näin johtajan pallilta "joutuu"
kakikenlaisiin ajankohtaisinn tms. johtajuuteen liittyviin koulutuksiin ( uudet Ohjelmat Yms), vaikka
toimiikin lapsiryhmässä.
ammatissa pitäisi olla aika tuhattaituri...monenlaista kiinnostuksenkohdetta ja aina päivittämisen
tarvetta löytyy
Säännöllisesti parin vuoden välein niin että sijaisia löytyy kautta käytetään.
Pedagogiset teemat. Ensisijaisesti se mikä liittyy kieleen ja vuorovaikutukseen sekä lasten, että
aikuisten välillä.Lastenkulttuuri.
Erityispedagogiikkaa "tavallisen" lapsiryhmän tarpeisiin (joukossa diagnosoituja erityislapsia tai
muuten vain hastavia yksilöitä)
päiväkodin johtajuutta koskevia koulutuksia kansainväliseen yhteistyöhön mahdollisuuksia tarjoavia
projekteja, päivähoidon laadun ja tulevisuuden kehittämiseen tähtääviä tilaisuuksia
Pidän tärkeänä, että pidetään koko valtakunnan tai seutukoulutusta, mutta myös täsmäkoulutusta
oman päiväkodin henkilökunnalle aiheista ympäristökasvatus, työssä jaksaminen, oma ja
lähityöyhteisön hyvinvointi, erityiskasvatus.
koulutuksia olisi useammin pohjois-suomessa.
leikkiympäristöön liittyvä. leikin merkitys lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa, sadutuksen
voima
Pedagoginen johtaminen, osaamisen johtaminen, tiimiorganisaatio, lapsen leikki kaikkine puolineen
vapaasta kehittävään. Itse en toimi enää lapsiryhmässä, joten sinänsä orientaatioalueet eivät ole
listassani ensimmäisinä vaan luotan yksikköni ammattilaisiin. Olen kyllä kiinnostunut uusista tuulista
kentällä.
Tällä hetkellä ympäristökasvatuskseen littyvä kiinnostaa sekä lasten keskinäisten kahnausten
selvittelyyn lisää tietoa tarvitaan
tällä hetkellä olisin kiinnostunut käden taitojen ja taide aineiden koulutuksesta
Laatu päivähoidossa
Draama pitempänä, mutta edullisena koulutuksena.
Yhteistyö perheiden kanssa, todellisen tasa-arvon pohjalta, miten aktivoida vanhempia pohtimaan.
Vanhempien tukeminen. Itsetunnon vahvistaminen tässä ulkokultaisessa maailmassa.
Johtaja/alaistaidot
työryhmän , jossa "räätälöidään " sopiva monelle koulutus
skulle önska få in mera om barn och lek , varför skall 7 åringarna med våld in i skolvärlden? Miin
uppfattning att det är prick ett år för tidigt som barnen fysiskt flyttar in i skolvärlden , och skolans
värderingar sätter krav på dem! - Skulle vilja veta mera om detta för barnet så viktiga utvecklingsåret
6-7 år? Skall de verkligen känna sig yngst och bortkomna i de stora lågstadieskolorna?
Musiikkikasvatus ja käden-taidot.
konfliktien johtaminen, johtaminen yleensä
Uusia ajatuksia ja ideoita, joita toteuttaa käytännön työssä lasten kanssa. Välineitä laadukkaan
päivähoidon tarjoamiseen ja kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen. Ongelmatilanteisiin

puuttuminen ja niiden ratkaiseminen.
Koko työyhteisöä koskeva yhteinen koulutus alaistaidoista ja sitoutumisesta
Haluaisin täydennyskoulutusta aiheesta, josta ei ole ollut mahdollisuutta kertaakaan johtajan urani
aikana saada koulutusta, vaikka olen sitä useamman kerran ehdottanut omalle esimiehelleni.
Kyseessä on kriisien kohtaamiskoulutus eli miten menetellään työyhteisöä kohtaavissa kriiseissä
henkilöstön kanssa. Tarvitsen täsmällistä käyttäytymismallia shokkivaiheeseen, debriefingtyöskentelyyn, henkilöstön tukemiseen jne. Varsinkin tänä päivänä, jolloin kouluissa tapahtuu
katastrofeja j aopiskelijoita ammutaan, voi yhtäkkiä myös päiväkotia kohdata joku samantyyppinen
hirvittävä katastrofi jonkun ulkopuolisen häiriintyneen henkilön aiheuttamana.
Haluaisin sellaista koulutusta, jossa esiintulisi konkreettisia ohjeita ja toimintatapoja mm.
kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen, vuorovaikutustaitoihin ja tunnejohtajuuden toteuttamiseen,
siten että harjoituksin ja demonstraatioin käytäisiin erilaisia tilanteita läpi
Monenlainen koulutus kiinnostaa, kuten kuvasta huomaa. Siinä näkyy niin perustehvävääni
lastentarhanopettajan kuin vs. päiväkodinjohtajana toimiminenkin... Koulutus useimmiten herättää
aina ajatuksia ja niiden työstäminen on se tärkein juttu. Juuri tällä hetkellä kaikki johtamiseen liittyvät
koulutukset ovat tähän hetkeen tarpeellisia, mutta sisälläni elää se pieni lastentarhanopettaja, joka
haluaa kehittää myös pedagogista osaamistaan, ja sitä selkeästi lapsiryhmätyöskentelyyn liittyvää
koulutusta.
Pedagoginen johtaminen ja esimies- ja alaistaidot ovat itseäni kiinnostavia aiheita. Näistä aiheista ei
koskaan tiedä liikaa, aina on jotain uutta opittavaa. Uudet ajatukset ja teoriat tuovat lisämotivaatiota
tähänkin. Käytännön esimerkit ja harjoitteet antavat paljon uusia työkaluja, joita jokainen johtaja
tarvitsee nykypäivän haastavissa tilanteissa.
Tällä hetkellä koulutusta on liikaa-tulee joka tuutista. Välillä pitäisi keskittyä perustyöhön.
Alaistaidot yleensä. Johtaminen ja kaikki aiheeseen kuuluvat asiat.
Ajanhallinnan ja työn priorisointiin uusia ideoita. Työhön liitetään yhä enemmän hallinnollisia töitä ja
työyhteisön arjessa mukana oleva aika jää vähemmälle.
atk taitojen koulutusta tarvitsisin sekä digikuvauksen, enemmän kuitenkin kiinnostaa tällä hetkellä
kasvatuskumppanuuteen ja päivähoidon turvallisuuteen liittyvät koulutukset
Timityön koulutusta tarvitsisi saada niin että koko tiimi voi siihen osallistua yhtä aikaa että asiat
todella tulisivat myös käytäntöön periaatteeessa olen kiinnostunut hyvin monenlaisesta
koulutuksesta liikunta, helpot musiikkihetket, kielelliset jutut myös matikkajutut
Pedagoginen johtaminen, ajankäyttö, vaikean asiakkaan kohtaaminen
Seuraan koulutusta ja otan selville sisällön ja asiantuntijan , joka sitä järjestää ja osallistun jos on
lupaavaa. Olen elinikäinen oppija, joka koko ajan kehittää jotain.
Toivoisin että tiimin toimintaan ja työpaikka ilmapiirin hyvin vointiin.
Haluaisin kehittää itseni työtä pedagogisella tasolla ja erityisesti nyt ajankohtaisena on erityislapsen
kanssa työskentelytavat.
Tällä hetkellä johtamiseen liittyvä koulutus olisi itselleni ajankohtaista.
Koska olen hallinnollinen johtaja ei pedagogiset teemat kiinnosta niin kovasti.
Oman ammattitaidon lisääminen sekä ylläpitäminen, eli tukea omaan työhön ja hyviä johtamisen
taitoja.
Mamulapsiin liittyvää koulutusta/ työn suunnitteluun liittyviä aiheita/kokonaisuuksia

C7: Oletko tyytyväinen täydennyskoulutuksen saatavuuteen ja
mahdollisuuksiisi osallistua täydennyskoulutukseen?

D1: Mitkä ovat mielestäsi varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen haasteet?

D2: Kerro lisää. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät haasteet alan
täydennyskoulutusta ajatellen?

Perhetyöhön liittyvät asiat
Olemassa olevat resurssit täydennyskoulutuksen järjestämiseen/ osallistumiseen, eritysesti
taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.
Se, että täydennyskoulutus todella palvelee osallistujaansa ja työyhteisöään, organisaatiota. Ettei
osallistuta vain siksi, että on kivaa lähteä koulutukseen. Vaikka oma motivaatio tärkeää onkin!
Täydennyskoulutuksen vaikuttavuus; mitä arjessa muuttuu, mitä koulutus tuo mukanaan, onko
tarvetta muutoksaelle
Aiemmin varhaiskasvatuksen keskiössä oli lapsi, nyt se on perhe. Ei riitä, että lasta tuetaan ja
autetaan, kaiken lähtökohtana on perheiden tukeminen ja sitä kautta lapsen kasvun
mahdollistaminen.
ihmissuhteet ja vuorovaikutus, tieto lapsen kehityksestä ja siihen vaikuttamisesta
Maahanmuuttajien kotouttaminen ja varhainen tuki.(kaikille)
Perheiden tilanteen olennainen muutos viime vuosina .
Ammatillisuus, yhteisten tavoitteiden löytäminen,
Erityislapset /
kasvatuskumppanuuden luominen ja ylläpitäminen
Hallinnon ja kentän maailmat etääntyvät kovalla vauhdilla. Visioitten ja missioitten keskeltä on vaikea
tunnistaa arjen realiteetit, jossa liikutaan kenttätyössä.
Henkilöstön vanheneminen - eli omasta peruskoulutuksesta jo pitkä aika. Perheet ja yhteiskunta ovat
muuttuneet samoin varhaiskasvatustyö.
Sosoionomien ymv työntekijöiden ammatillisuus ja kehitysps osaaminen lto:n koulutuksen tasolle,
Nuo edellä rastitetut asiat kattavat hyvin kaiken...
-saada työntekijät jaksamaan ja motivoitumaan työstään vielä vuosien päästäkin
AJANKOHTAISEN AIHEEN LÖYTYMINEN
Miten saada esim sijaisia jotta pääsisi koulutuksiin kun sairaslomiinkaan ei tahdo saada. Välillä
tuntuu että jotkut hakeutuvat koulutukseen saadakseen ns"vapaapäivän" stressaavasta työstä. Se
sitten miten saamaansa tietoa käytännössä käyttäisi on eri juttu.
Noin viikon kestäviä täydennyskoulutuksia + etätyöskentelyosuus. Koulutusten tulisi olla
maksuttomia ja niihin tulisi saada palkallista vapaata. 1-2 selkeää kokonaisuutta kerrallaan.
Pedagogiseen keskusteluun virittävät koulutukset, yhteisen punaisen langan löytäminen ja myös sen
sisäistäminen esim. esi-ja alkuopetuksessa...LAPSI. yLEENSÄKIN NIVELVAIHETYÖ ERI
TAITEKOHDISSAAN.
Perheiden lisääntyvä avun tarve ja avutttomuus. lisääntyvä byrokratia.
Yhteiskunnalliset muutokset hejastuu meidän työhön ja sen vuoksi meiillä pitäisi olla "työkalut"
suhtautua ja toimia oikeilla resursseilla ja asiantuntemuksella oikeaan aikaan - olla ajanhemolla.
Lastentarhanopettajat ainoina pedagogisina työntekijöinä päiväkotien tiimeissä. Miten he osaavat
jakaa osaamistaan muille tiimin jäsenille.
Miten tiimit sitoutetaan yhteisiin sopimuksiin.

Löytää juuri päivähoitoon liittyvää koulutusta ja saada henkilökunta kouluttautumaan.
Kustannuskysymys myös hankala
Vanhempien kohtaaminen ja vanmhemmuuden tukeminen.
Lasten ja perheiden hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäiseminen.
mitä on olla vanhempi - vanhempien vastuu ja lasten oikeus vanhemmuuteen
vanhempien uusavuttomuus
rajat ja rakkaus
Henkilökunnalle saatava keinoja ja vahvuuksia osatakseen puuttua lapsen kaikinpuolista
hyvinvointia koskeviin kysymyksiin vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa
Perheiden tuen tarve
Oleellista on ajassa mukana pysyminen ja tavoitteena vielä ennakointi.
Perheiden sosiaaliset ongelmat.
Stressi "köyhien" kuntien työntekijöillä.
Vuorovaikuts ja yhteistyökysymykset , kasvaminen ihmisenä ja työntekijänä, lapsen kuuleminen ja
oikeanlainen rajaaminen
Alalla on paljon henkilöstöä, jolla koultus on "vanhentunutta", päivitystä kaivattaisiin valtavasti.
Saada henkilöstö täydennyskoulutukseen tasapuolisesti niin että tarve ja tarjonta kohtaisi.
Se että mahdollisimman moni voi osallistua koulutuksiin varsinkin yksityispuolella
Päivähoidon sisältöön ja pedagogiikkaan liittyvät kysymykset. Nämä ovat erittäin vähäisiä esim.
lähihoitajien koulutuksessa. Työssä oppimiselle jää tosi iso vastuu!!!!
Perheiden tilanne kaikitenkin.Työssä jaksamiseen liittyvät asiat.Työn ilon löytäminen työstä.
Perhetyöhön ei opi ja kasvatuskumppaniksi ei kasva ilman riittävää harjoitusta kokeneemman
taitajan kanssa ja mentorin tukea
Työssä jaksaminen ajan haasteissa on vaativaa, mutta pitäsi enemmän pohtia mikä on jaksamisen
takana. Monien alan ihmisten problematiikan takana ei ole työ vaan temperamentti ja selkeät
persoonallisuushäiriöt. Kuinka tuetaan koko yhteisöä, mistä tulevat rajat ja ihmisyys tässä työssä,
kuinka ihmisiä ohjataan oikeille poluille, kuinka sitoudutaan, sitoutetaan jne.
Perheiden kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan, monikieliset ja -kulttuuriset lapset.
Yksinäiset nuoret ja ongelmanratkaisukyky.Sosiaalisuuden haaste ja itsekkyyden ja järjensivistyksen
ylikorostuminen polkee humaanin yhteisöllisyyden jalkoihinsa.
Alan vetovoimaisuus on suuresti laskussa työn vaativuuden ja huonon palkkauksen vuoksi.
Varsinkaan miehiä ei "kenttätöissä" näy. Nykyisissä pirstaleisissia perhesuhteissa elävät lapset
tarvitsevat isän mallia.
Sosiaalipoliittinen painotus varhaiskasvatuksessa vie tilaa varhaiskasvatuksen pedagogialta
luvattoman paljon! Se vaikuttaa imagoon, meitä ei mielletä varhaiskasvatuksen huippuosaajiksi vaan
lasten hoitajiksi. Koulutuksella voitaisiin omaa identiteettiämme nostaa ja sitä kautta vaikutusta
päättäjiin. Koulutuksen suunnittelu näistä lähtökohdista on haaste mutta ei mahdoton toteuttaa.
Koulutuksen pitäisi olla osaltaan myös mielipidevaikuttaja nuoriin alan ihmisiin.
Haasteena vasu ja sen jalkauttaminen--> pedagogisuus
Lastensuojelu sekä työntekijöiden työnohjaus.
Pysyä ajan tasalla kovassa muutospaineessa. Vastata työntekijöitä sillä hetkellä askarrututtaviin
kysymyksiin.

jaksamiseen liittyvät asiat, samoin kuin erityislapsiin liittyvät haasteet
Resurssointi, ajoitus, talous,suunnitelmallisuus,organisointi
Kasvava määrä eritystä tukea tarvitsevia lapsia ja perheitä; monikulttuurisuus, joka on muutakin kuin
somaliperheitä suomalaisessa päivähoidossa
syrjäytymisen ehkäiseminen
Vuorovaikutustaidot ja ammatillisuus ylipäätään.
Perhelähtöinen työskentely verhaiskasvatuksessa, nähdä lapsi osana perhettä ja perheiden
ongelmia.
Maailma on muuttunut täysin.Työntekijän on osattava toimia hyvin vaativassa maailmassa.On tullut
paljon lisätöitä, esim.tietokoneella tehtäviä.Lapset ja perheet vaativampia, lastensuojelu jne.
Palkkaus ei todellakaan vastaa työn vaativuutta ja miten löytää ja ylläpitää kipinää työssä.Tuki on
vähäinen esim.työterveyshuollosta.Meiltä puuttuu palkitsemisjärjestelmä, jos on lisäkouluttanut
itseään ja on erityistaitoja kuten esiopetus, soittotaito, maahanmuuttajalasten kanssa toimiminen jne.
avuttomat vanhemmat, jotka eivät tiedä miten lapsen kanssa ollaan, rajojen asettaminen omalle
lapselle
kaikki yllämainitut
muuttuva yhteiskunta ja työn kuormittavuuden johtaminen
Perheiden sosiaaliset ongelmat, vanhempien kiire/avuttomuus. Lastensuojelu ja erityistä tukea
tarvitsevien lasten kasvatus.
lasten mielentervysongelmat
Haastena on saada henkilöstölle valmiuksia kohdata erilaisista taustoista ja oloista tulevia lapsia ja
perheitä.
Vanhempien tukeminen vanhemmuudessa.
Perheiden ongelmat ja vanhemmuuden häviäminen
Perhekeskeinen työote - jokainen lapsi tuo vanhempansa mukanaan
milestäni suurimpia haasteita on pätevien lastentarhanopettajien puute, maahanmuuttaja-asiat,
erityislasten lisääntyminen ja ei ryhmäkokojen pienentäminen sekä päi´hde-ja mielenterveysasiat.
varhaisen tukeen .ennalta ehkäisyyn liittyvät asiat
Nykypäivänä subjetiivisen päivähoito-oikeuden myötä lton pedagogisuus ja sen korostaminen on
muuttunut. Lton on oltava herkempi huomaamaan vivahteet perheiden kulttuureissa. Lton rooli
varhaiskasvatuksessa on paljon enemmän ja paljon muuta kuin aamupiirien ja toimintatuokioiden
vetäjä. Vuorovaikutustaidot ja tietoisuus perheiden ongelmista ja avun antaminen korostuvat.
Jatkuva muutos.
erilaisten perheiden tarpeiden huomioiminen, ajassa pysyminen
Erityistä tukea tarvitsevat lapset , kuntoutussuunnitelmat niiden toteutus käytännössä. Ammatillisen
henkilöstön kokema stressi esim. juuri eityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa
Perheiden yhteinen heikko ajankäyttö , perheiden tuki , ERITYISVARHAISKASVATUS!!!!
Perhepolitiikan valtakunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon vaikuttaminen. Eroon
itkijänainen - imagosta ja profiili ammattilaiseksi. Esiintymiskoulutuksellako vai millä?

resurssipula= koulutukseen lähtijöille saa harvoin sijaista.
liian harva pääsee kuitenkin koulutukseen joka koetaan tärkeäksi
opetus- ja kasvatustyön rinnalle on tullut ATK ja byrokratia hoituu sitä kautta, joka on monelle vielä
haaste suoriutua siitä. Ajan puute tehdä tietsikka hommat. Perustehtävästä lohkaistaan suuri pala
pois taasen lapsilta. Työ on tullut vaativammaksi sekä johtoportaasta että asiakkaiden suunnalta.
Jaksaminen
Koulutettujen työntekijöitä on todella vaikea saada työhön. Henkilökunta uupuu. Perheiden kanssa
tehtävään yhteistyöhön kannattaa satsata, mutta mistä aika. Päiväkodit auki alueellamme yhä
pidempää ja henkilöstöä ei ole lisätty. Siis henkilöstöjohtamisen haaste suurin.
työntekijä pula sekä lastenhoitaja että lto pula, koulutetun henkilöstön määrän jatkuva vähentyminen
myös sen takia että ei pätevää henkilöstöä.
alan houkuttelevuus huono - vaativat työolot ja huono palkka!
kokonaan puuttui tuosta listasta pedagogiset haasteet, ettei jäätäisi siihen opettajajohtoiseen
behaviorismin muottiin, mikä vileä monessa päiväkodissa ja koulussa vallitsee.
Ajan tasalla pysyminen ja viimeisen tiedon saaminen
Erityislastentarhanopettajien puute. Miten koulutamme integroiduissa erityiryhmissä työskenteleviä
lastentarhanopettajia omiin tarpeisiimme niin, että he voisivat sitä kautta saada "pätevöitymisen"
työhönsä.
Henkilökunnan jaksaminen (ikääntyvät) / motivointi koulutukseen!
Mistä löytää työntekijöitä joilla on sekä sosiaalityöntekijän että lastentarhanopettajan taidot.
Käytännössä kasvatuskumppanuus tuo koko perheen tukemisen ja ohjaamisen varhaiskasvattajan
työkenttään. Ehkä pitäisi olla vielä terveysinsinööri ja ekonomi selvitääkseen työpaikan
homeongelmat ja
ohjatakseen perheiden arjen hallintaa.
Pedagogiikan yhdistäminen arjessa esiintuleviin ongelmiin, perheen vaatimuksiin vastaaminen
Kokonaisuus. Vähemmän hetkellisiä trendejä.
Kansainvälistyminen, tietotekniikan hallitseminen.
Miten päivähoito voi tehdä työtän perhekeskeisemmin huomioiden perhe kokonaisuutena tarpeineen
ja mahdolisine ongelmineen. Henkilöstön jaksaminen työn käydessä haasteellisemmaksi.
Miten täydennyskoulutuksella tuplattaisiin yhden henkilön työpanos. Arjessa tarvittaisiin lisää
henkilökuntaa.
Perheiden tukeminen, vanhemmuuden vahvistaminen
Oman jaksamisen kautta perheiden auttamiseen /ohjaamiseen
Maahanmuuttajatyö
Pätevän henkilöstön saaminen
Vuorovaikutustaidot: oman kannan perustelu, kunnioittava keskustelu, kuuntelu.
Perheiden sosiaalisten ongelmien kohtaaminen ja niiden tuomiin haasteisiin vastaaminen.
Yhteiskunnan haaste: nykyisin on harvinainen uroteko kasvattaa 2-3 omaa lasta. Toitotetaan joka
puolella äitejä ottamaan "omaa aikaa". Oma aika on loppu viimeistään lapsen syntyessä.
Ammatillisen henkilöstön kokema stressi ja työssäjaksaminen. Turvallinen työympäristö sekä
fyysinen että psyykkinen.
Että on aikaa tavoiteelliseen työhön/lapsiryhmän koko, koostumus. Moni koulutus turhauttaa, koska

käytännössä ei mahdollista edes yrittää toteuttaa ko asioita, toimintatapoja.
Tiimityön toiminen niin, että se on tavoitteellista, kaikille työtyydytystä antavaa. Miten saada kaikki
samaan koulutukseen/tieto jaettua, että ollaan samalla ajatuksella toimimassa.
Vanhempien avuttomuus ja lasten mielenterveysongelmat
Ammatillisen henkilöstön työssäjaksaminen ja kansainvälisyys.
Työajan riittävyys kaiken kaikkiaan. Pätevien sijaisten saaminen koulutuksen ajaksi.
Perheiden kaikkinainen tukeminen, liittyen vanhemmuuteen
Moniammatillisuuden hyödyntäminen(päivähoito, koulu, neuvola, teveydenhoito, sosiaalityö).
Vanhemmuus ja talous
Vanhempien erilaiset ongelmat, jotka heijastuvat päivähoitoon (esim. ajanpuute, avuttomuus jne.),
Joillakin paikkakunnilla kansainvälistyminen,
sosiaaliset ongelmat - työttömyys - ei riittävästi aikaa lapsille - (avuttomuus) !
Lisääntyvät mielenterveysongelmat.
osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen
moniammatillinen yhetsityö, kumppanuuksien hallinta
VANHEMPIEN TUKEMINEN ERILAISISSA ONGELMATILANTEISSA
Lasten ja perheiden ongelmat ja kuinka niihin vastataan.
Erilaisten perheiden ja heidän ongelmiensa selvittäminen,niin että itse työ ei saa jäädä
toisarvoiseksi.
Mahdollisten tukimuotojen käyttö tukemaan sitä arjen pyöritystä sekä tiedostamaan ongelmat ja
hyväksyä
ratkaisumallit
Yksityisellä sektorilla ei ole taloudellisesti mahdollista osallistua koulutuksiin jotka maksavat koska
kunallinen tuki on niin huono että siitä riittää vain pakollisiin menoihin .
Pysyisi mukana kehityksessä, yhteiskunnassa muutoksia nopeasti: miten koulutus pysyy mukana?
Vanhemmuus, lasten hyvinvointi, kansainvälistyminen
Se että näin tiukan talouden aikana kunnista pääsee täydennyskoulutukseen. Toisaalta myös se,
että ihmiset sinmne haluavat. Tarjonta pysyy monipuolisena.
rekrytointi suurena haasteena. työn mielekkyys.
On tulossa suuria muutoksia lähivuosina, kun vanhat konkarit jäävät eläkkeelle. Muutoksen
johtaminen, rautalangasta vääntäminen uusille, hiljaisen tiedon häviäminen
Saada pääkaupunkiseudulle pätevää henkilöstöä tällä palkalla ja alueen kalleudella. Lto:t siirtyvät
samantien maisteriopintoihin sillä opetuspuolella on vielä resursseja ihan eri tavalla.
- Vanhempien avuttomuus lastensa suhteen > kasvatuskumppanuuden kehittämistä
- erityistä tukea tarvitsevat lapset eli ETU-lapset
- henkilöstön jaksaminen
Perheen ongelmat, ajankäyttö, ei olla lainkaan lasten ehdoilla, luottamus omaan kykyyn kasvattajana
hukassa. Subjektiivinen oikeus yksi syntipukki?
Perheiden ongelmat ja niiden kerrannaisvaikutukset lasten olemiseen ja käytökseen.
Erityislasten määrän lisääntyminen ja perheiden tukeminen = avuttomuus

Ilta, viikonloppu ja yöhoito
Yhteisöllinen toiminta ja työn ammattillisuus, pedagoginen osaaminen ja tiimityöskentely, sekä sen
johtaminen.
Se, että saadaan varhaiskasvatus yhtä suosituksi kuin opettajakoulutus - mistä lastentarhanopettajia
lisää? - kun nuoret jatkavat opettajiksi?
koulutukset eivät juurukaan näy palkassa...aktiivisuutta ja halua kehittämiseen voisi jotenkin palkita...
toisaalta aina huono omatunto: jos olet koulutuksessa, toiset painavat "vajaa-miehityksellä" töissä
Resurssointi
Koulutusmäärärahojen riittävyys, ammattitaitoisten kouluttajien saaminen
Perheiden erilaisissa kuvioissa elävä lapsi. Moniongelmaiset, syrjäytyneet <> uraperheet
Päiväkodin johtajien lisääntyvä työtaakka ( toimistotyön kirjo, johon ei koulutuksen myötä edes
edellytyksiä)pedagogisen ohjauksen kustannuksella.
Saada ihmiset kiinnostumaan alasta. Innostumaan työstään. Vahva ammatti-identiteetti
talous,mistä lisää resursseja, usein monet mielenkiintoiset ja juuri kohderyhmää puhuttelevimmat
koulutkset ovat maksullisia yritysten tai muiden kuin kaupungin järjestämiä tilaisuuksia, jolloin niihin
osallistumisen mahdollisuus on häviävän pieni.
kun kyseessä on hoito- ja kasvatustyössä olevien henkilöiden kouluttaminen on suuri ongelma
sijaisresurssien puutteellisuus.
Miten saada päättäjät tajuamaan turhien paperien täyttämisen olevan älytöntä, jos se aika on pois
lapsilta.
Sijais pula/ resurssi pula ts. ei ole mahdollisuutta lähteä koulutuksiin, koska ei
saada sijaisia..
Eri yhteistyötahojen samaa "kieltä" puhuminen ja yhteistyö heidän kanssa.
aijan puute vanhemmat, kiireinen aika ja sen tuomat lieveilmiöt, tukea tarvitsevien lasten
lisääntyminen - tunne - ja käyttäytymiseen liityvät häiriöt, henkilökunnan jaksaminen - työhyvinvointi
Johtajan näkökulmasta ajatellen lisääntyvä byrokratia, joka vie aikaa esim. pedagogiselta
johtamiselta.
Vanhempien avuttomuus lasten kasvatuksessa ei osata kiletää lapsia mistään.
haasteena on että kaikki pääsisivät kóulutukseen ja se tieto on sovellettavissa heti käytännön
työhön.
Resurssit, miten koulutuksiin voi päästä, jos ei ole rahaa tai henkilökuntaa riittävästi?
Kuinka nähdä olennainen työssä, kun resurssit eivät lisäänny. Miten vapautua syyllisyydestä ja
vapauttaa vanhempia samasta taakasta, sillä se vie vain energiaa ja harhauttaa ajatukset.
Suvaitsevaisuus! Ympäristöasiat.
Perheiden sosiaaliset ongelmat, jotka heijastuvat lapsissa mielnterveysongelmina.
Haasteena erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lisääntyminen päivähoidossa.
Täydennyskoulutusta ajatellen haasteena erityispedagogisen tiedon lisääminen koulutuksessa.
monikulttuurisuu, mahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet
kansainvälistymisen huomioiminen koulutuksessa, mahdollisuus hákea vaihtoon ( Leonardo da
vinci), miten jne.

Lasten mielenterveys ongelmat!
Perheiden tukeminen kasvatustyössä
Ne tulee kohdentaa oikeille ryhmille!
vanhempien avuttomuus, perheiden sosiaaliset ongelmat
Käytännönläheisyys eväitä arkeen ja toimimalla oppiminen.
Miten kohdata nykypäivän lapsi ja perhe huomioiden lapsen yksilöllisyys ja perheen tausta, kulttuuri
jne. Moniammatillinen yhteistyö ja lapsen kaikinpuolinen hyvinvointi. Varhainen puuttuminen ja
toimintaohjeita käytännön työhön. Käytännönläheisyys koulutuksissa yleensäkin.
Kasvavat ongelmat perheiden tilanteissa ja koko yhteiskunnan narsistisuuden lisääntyminen. 'Mulle
heti kaikki tänne'-ajatus, oman edun tavoittelu ja yhteisvastuun ja yhteisöllisyyden puute lisäävät
haasteita varhaiskasvatukselle ja varhaiskasvatuksesta vastaaville työntekijöille. Tarvitsemme
koulutusta rajojen asettamiselle suhteessa vanhempiin.
Perheiden tukeminen heidän kasvatustyössään, johtuu mahdolliset ongelmat sitten päihteistä,
väkivallasta tai ajan puutteesta.
Tärkeimmät haasteet täydennyskoulutusta ajatellen ovat alallamme saada sosionomeille
esiopetuskelpoisuusmahdollisuus takaisin, sillä tulevaisuudessa käy niin, että kun
lastentarhanopettajat eläköityvät ja valmistuvat kasv.kandit eivät hakeudu töihin päiväkoteihin, ei ole
ketään, jolla olisi kelpoisuus antaa esiopetusta. Se tulee varmaan näin ollen siirtymään koulun
puolelle, ellei asiaan reagoida. Oli virhe lopettaa sosionomeilta mahdollisuus siihen.
Toinen haaste on johtajien täydennyskoulutus, johon pitäisi enemmän panostaa ja nimenomaan
koulutuksen laatuun!!!!
Perheiden sosiaaliset tilanteet vaihtelevat suuresti ja niiden luomat haasteet niin perheen
perushyvinvointiin (terveyteen yms. )taloudelliseen, sosiaaliseen kuin sosiaalipoilittiseenkin
tilanteeseen aiheuttamat haasteet ovat eriarvoistuvassa Suomessa haaste.
Päiväkodin henkilöstöä ei juurikaan koulutettu kohtaamaan perheitä, aikuisia, joilla on joitakin
ongelmia.
Henkilöstöhallintoon olisi hyvä saada lisää koulutusta.
saada oikeanlaista koulutsta oikeille ihmisille , miten saada motivoitua koulutukseen ne jotka eivät
haluaisi osallistua, kaikki kuitenkin tarvitsevat välillä lisäkoulutusta, tasokasta koulutusta joka motivoi
ihmisiä
Pätevän ja motivoituneen henkilökunnan satavuus !! Henkilökunnan jaksaminen.
Miten saada tehtyä varhaiskasvatustyö näkyväksi ,houkuttelevaksi siten, että se olisi kiinnostava ala
opiskella jatkossakin.
Muuttuva yhteiskunta ja muutoksessa mukan eläminen. Henkilöstö, vanhemmat, lapset ja itse
Vanhempien kyvyttömyys hallita lapsiaan ja olla vanhempia ja asettaa rajoja.
Miten ohjata vanhempia lastensa kasvatuksessa silloin, kun lapsella ei ole kotia vaan kaksi
kyläpaikkaa vuoroviikoin.Parhaassa tapauksessa eri paikkakunnilla ja vielä kaksi eri päiväkotia.
täydennyskoulutuksen kohdentuminen kullekin tärkeisiin asioihin.
Työntekijöidin jaksaminen ja sitä kautta vaikutukset lapsiryhmään. Kuten myös vanhempien tarve
kehittää itseään alalla ja lapsille jäävän ajan väheneminen.
Eri aikoina valmistuneilla koulutustarpeet ovat erilaisia. Mutta varmastikin tämä koko ajan muuttuva
yhteiskunta ja vanhempien avuttomuus ja ajan puute ovat suuria haasteita, joita kohtaamme lasten
kautta päivittäin.
Työssäjaksaminen, kasvatuskumppanuus, ylivilkkaat lapset päivähoidossa, tiimityöskentely.

Alan suurin haaste on saada resursseja toteuttaa laadukasta päivähoitoa (ryhmäkoko,
kasvatushenkilöstön määrä). Työ on liian haastavaa palkkaan nähden eikä houkuttele uusia
työntekijöitä. Toisinaan upean täydennyskoulutuksen jälkeen tulee tunne, että tätä haluaisin
toteuttaa, mutta emme pysty. Suuri haaste koulutuksille on myös löytää tilaisuuksia lähteä
koulutuksiin kun sijaisten löytäminen on vaikeaa.
varhaiskasvatuksen ammatillisuuden pirstoituneisuus ja monialaisuus: varhaiskasvatusta toteuttaa
varsin erilaisen koulutuspohjan saaneita henkilöitä

D3: Millaisia kokemuksia Sinulla on koulun ja päivähoidon yhteistyöstä?
Millaisena näet tämän yhteistyön tulevaisuuden?

Yhteiset suunnitelmat, tapaamiset pari kertaa vuodessa, kummiluokkatoiminta
Ei juurikaan ole kokemusta
Viime vuosina melko vähäinen.
Koen, että yhteistyön merkitys kasvaa entisestään.
Yhteistyö on monella asteella ja monen laatuista riippuen koulusta ja esikoulusta, henkilööistä, jotka
siellä työskentelevät sekä myös ko paikkojen fyysisestä välimatkasta.
Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi lisätä kaikkien osapuolten edun vuoksi.
pitäisi olla tiiviimipi yhteistyä, yhteistyötä pakko listätä
Koulun ja päivähoidon yhteistyötä pitäisi ehdottomasti lisätä. Ammattikasvattajien tutustuminen eri
kasvatusalan sektoreihin pitäisi toimia helpommin, olemme kuitenkin lapsen kasvatuksen "jatkumo".
Käytännön yhteistyöstä pitäisi tulla arkipäiväisempää, palavereja ja tutustumista toistemme työhön ja
lapsiryhmiin.
Yhteitsyö on joustavaa ja tasavertaista, molempia osapuolia kunnioittavaa. Varhaiskasvatus saa
tukea koululta sisällölliseen kehittämiseen. Yhteistyö löytää uusia ulottuvuuksia joka vuosi ja tiivirtyy
joka tasolla.
Kehitettävää on.
Tulevaisuus näyttää jo hyvältä, nykyinenkin tila on huomattavasti parantunut sitten omien
alkuvuosieni.
Päivähoito tulee jokaisessa kunnassa siirtää opetustoimeen. Ellei se tapahdu vapaaehtoisestu tulee
siitä tehdä päätös valtakunnantasolla. Kunnassamme päivähoito on siirtynyt koulutoimeen 2004
mutta yhteistyö onnahtelee vielä melkoisesti. yhteistyötä tehdään yleensä päivähoidon aloitteesta.
lisää yhteistyötä; mahdollisuuksia, velvotteita...
Hyvin ontuvaa.pitäisi todella kehittää
Yhteistyö on olematonta. Olen itse ollut enemmän alkuopetuksessa töissä ja nähnyt että koululla ei
ole suurempaa kiinnostusta päiväkodin ja esiopetuksen asioihin. Päivähoito pitäisi kuulua
sivistystoimen alaisuuteen kaikkialla. Lastentarhanopettajille pitäisi antaa ammatin kuuluva arvostus
- palkkaus, lomaedut samat kuin luokanopettajilla- kaksi opettajaa joka ryhmään. OAJ.lla on
mielestäni haastetta tässä asiassa. Näin saataisiin päivähoidon statusta nostettua - turhat narinat
henkilöstön keskuudessa ja sairauspoissaolotkin tämän vuoksi vähenisivät! Ja lto-nimike korvattava
jollakin muulla, esim. varh.kasv.opettaja.
Olemme siirtyneet sivistystoimialalle ja rakennamme yhteistä organisaatiota. Yhteistyö vielä liikaa
kiinni toimijoiden omista intresseistä ja näkemyksistä. Pitää löytää kunnan yhteinen toimintamalli
johon kaikki sitoutuvat.
Yksi alaisuudessani oleva yksikkö toimii tiiviisti koulun kanssa samoissa tiloissa. Kunnassamme
koulutoimi ja päivähoito fuusioituvat vuoden 2009 alussa. Tilanne näyttää sekavalta ja ennakkoluulot
ovat nousseet esille. Näen kuitenkin yhdistymisen positiivisena asiana.
Yhteistyö sujuu hallintokuntarajoista piittaamatta, jos on olemassa positiivinen tahtotila.
Vaihtelevia. Täytyy määritellä vahimmäistaso yhteistyöhön ja sopia rakenteet. Sen jälkeen jokaisen
pitää hoitaa oma osuutensa.
Sitä tarvittaisiin enemmän, mutta resurssit vähenevät ja aika yhteistyöntekemiseen.

Merkitys kasvaa ja koulun puolikin on hiljalleen tajunnut yhteistyön merkityksen.
Tämä yhteistyö tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Yhteisiä koulutuksia, tapaaisia jne liitteyb
kehitysvammaisten koulaisten yhteistyöhön. Esiopetus ja kouluun siirtyminen on paremmin
hoidossa.
paljon on vielä kehittämisen varaa, jotta lapsen siirtyminen kouluun tapahtuu joustavasti yhteistyötä
tehden
Erittäin tärkeää, suuri haaste!!
Toisissa kouluissa sujuu hyvin, mutta osan kanssa ei mitenkään. Ei nahdä läheskään kaikissa
kouluissa esiopetusta ja ph:ta tärkeänä OPPIMISEN kannalta vain säilytyspaikkana vanhempien
työssäkäynnin ajan.
- ei juurikaan ole
- yhteistyö vaatii paljon kehittämistä
AIEMMASTA TYÖPAIKASTANI LOISTAVIA, KONKREETTISESTI TOIMIVAA, VIIKOTTAISTA
YHTEISTYÖTÄ. NYKYISESSÄ TYÖPAIKASSANI OLEMATONTA. YHTEISTYÖTÄ ON PAKKO
KEHITTÄÄ, MUTTA SIIHEN TARVITAAN APUA - YHTEISTÄ KOULUTUSTA SEKÄ
VARHAISKASVATUKSEN, ETTÄ KOULUN PUOLELLE.
Yhteistyö toimii, mikäli molemmat osapuolet työskentelevät lapsen parhaaksi. Koulu ottaisi leikin
mukaan vahvasti esiopetukseen.
Aika niukkaa. Mutta ehkä parempaan menossa.
Yhteistyö on ollut huonoa muutoin kuin valmistavan esiopetuksen kanssa. Oppilashuoltoryhmät
toimineet hyvin.
Tarvetta olisi enempäänkin, mutta on turhauttavaa olla aina se, joka ottaa yhteyttä ensin ja jättää
soittopyyntöjä, joihin ei koskaan vastata.
Tarvitaan molemminpuolista sitoutumista ja selkeät rakenteet sekä aikataulutus.
Enemmän yhteistyötä pitäisi olla jo eskarivuodesta alkaen.
Uutena mahdollisuutena, mutta paljontärkeää pohdintaa (pedagog.) vaativana alueena. Me olemme
alkutaipaleella yhteistyössä, joskin saman hallintokunnan alla. Tähän asiset kokemukset ovat ihan
hyviä, mutta kuten edellä mainitsin töitä on tehtävä ja yhdessä tuumin!
Koulun ja ph:n yhteistyö tulisi saattaa yhteen ja hallinnonala tulisi olla sama .
Näen yhteistyön positiivisesti. Meidän palveluissa on enemmän joustavuutta, kun koulun puolella.
Vaihtelevat. Yhteistyö on kovasti kiinni sitä tekevistä työntekijöistä. Asian tiimoilta tulisi prosessit
kuvata selkeämmin.
Ei kokemusta
Toimii lähinnä esikoulun ja koulun välillä kiinteästikkin esim. yhteisten projektien kautta. Päivähoidon
siirryttyä hallinnollisesti koulutoimen alaisuuteen yhteistyö tulevaisuudessa ehkä laajempaaakin.
Ei ole kokemusta, mutta yhteistyö eskareiden puitteissa pitäisi olla toimiva
Vaihtelee alueittain. Sen pitäisi olla tiiviimpää.
Haastavana,jota pitäisi paljon vielä kehittää.
ei paljon kokemusta
asia on tärkeä, saumaton yhteistyö lapsen parhaaksi
positiiviset kokemukset, tärkeää pitää yllä ja kehittää yhteistyötä lapsen edun mukaisesti
Hyviä kokemuksia, pienellä mutta jatkuvalla yhteistyöllä helpotetaan kouluun lähtemistä

Hyviä kokemuksia. Se, mitä ihmettelemme päivähoidon puolella on kehityspsykologisen tietämyksen
puute koulun opettajilla.
Yhteistyö on erittäin tärkeää. Nykyisin on alettu ymmärtää yhteistyön merkitys.
Esikoulu ja koulu voisi toimia samassa rakennuksessa tai ainakin välittömässä läheisyydessä.
Monenlaisia kokemuksia , vaatii vielä paljon yhteistyötä
Omat kokemukset positiivisia ja yhteistyö edelleen lisääntynyt, kun päivähoito nykyisin
sivistyshallinnossa. Yhteistä koulutusta jo järjestetty ja henkilökunnankin osaamista hyödynnetty.
Vakiintuneet käytännöt esim. lapsikohtaisen tiedon siirrossa, eskarin vanhempainillassa tuleva
opettaja+erit.ope mukana. Moniammatillisessa työryhmässä tarvittaessa koulun erit.ope mukana.
Useimmiten vain on niin, että uusi aloite yhteistyön edistämiseksi tulee päivähoidon puolelta.
Yhteistyö toimii, mutta kaipaa sisällöllistä syvyyttä. Enemmän pitäisi tehdä rinnan työtä ja olla
oikeassa luokkahuonetilanteessa puolin ja toisin. Opsit pitäisi tarkistaa siten, että niistä muodostuisi
saumaton spiraali eikä päällekkäistä toistoa.
Valitettavastai koen, etä koulu ei arvosta varhaiskasvatusta ja haluaa tehdä aiat omalla tavallaan.
Yleensä päivähoito on valmiimpi yhteistyöhön kuin koulu. Ajattelisin, että tulevaisuudessa myös
koulu on yhä valmiimpi yhteistyöhön.
Kokemusta kymmenen vuoden ajalta. On siirryttävä "rajattomaan" ajattelutapaan. Kaupunkimme ei
tee juurikaan päätöksiä asian viemiseksi eteenpäin.
nouseva positiivinen suunta
Ilman yhteistyökykyä päivähoidossa selviytyminen ja jaksaminen on mahdoton tehtävä, yheistyö
vanhempien kanssa esityisen tärkeä.
Haasteellisena ja kehitettävänä
Koko ajan kehittyvää.
Uskon, että pääsemme vielä joskus oikeaan yhteistyöhön.
Ihan hyviä kokemuksia. Suunta pitäisi jatkaa, kuitenkin niin että varhaiskasvatuksen periaatteet ja
arvot säilyvät eikä niitä "myydä" kouluyhteistyön varjolla.
Esiopetussuunnitelmaa on päivitetty yhdessä opettajien kanssa ( kuten aiemmin tehtiinkin ) ja näin
opettajat ovat osallistuneeet yhteisiin eskaripalavereihin.
Riippuen koulusta opettajien kanssa keskustellaan tulevista ekaluokkalaisista.
Erityislasten kohdalla erityisopettaja osallistuu keväällä kuntsareihin.
Oma aktiivisuus takaa yhteistyön riittävyyden ja toimivuuden
On varmaankin lisättävä yhteistyötä nykyisestä
Itselläni on hyviä kokemuksia päivähoidon ja koulun yhteistyöstä. Millä tavalla se voi toimia, ettei
kumpikaan osapuoli koe asiaa työläänä. Vuosien myötä yhteistyö tulee luontevammaksi koko ajan
(opettajat ovat tuttuja ja tunnetaan toisten työskentelytavat).
Omassa yksikössämme olemma pitkällä yhteistyössä koulun kanssa. Viimevuoden olen panostanut
alkuopettajan kanssa niveltämiseen hyvällä menestyksellä.
edistystä tapahtunut , muttapitäisi ajatella yhteistä työn kohdetta,ei ammattiasioita (mikä kuuluu
kummalle)
Hyviä ja huonoja kokemuksia. Yhteistyö näyttää olevan erittäin paljon nhenkilöistä kiinni.
Päivähoidossa tietyt asiat hoidetaan, halusi henkilöstö tai ei - koulussa rehtori näyttää usein olevan
opettajien tassun alla.
On kokemusta, ollaan saman katon alla ovet auki! Pidän yhteistyötä todella tärkeänä
Silta esiopetuksesta alkuopetukseen on jonkin verran madaltunut mutta yhteistyön tekemiseen pitää

satsata kunnissa enemmän.Se ei saa olla pelkkä henkilökysymys,kuka haluaa tehdä ja kuka ei.Eli
yhteiset pelisäännöt luoda kuntiin vaikka lainsäädännöllä.Onhan toki se jo kirjattu v.2001 esiopsiin.
se on tulevaisuutta.
Kokemukset ovat vaihtelevia ja koulukohtaisia
Hyviä kokemuksia joka päivä. Yhteisenä tulevaisuutena yhteisten asiakkaiden kanssa
Hyvänä
Etenkin Vantaalla jossa vk on osana sitoa toivoisi tehtävän enemmän työtä nivelvaiheen yhteistyön
sujuvuuden eteen. Päiväkoti ja koulu ovat kaukana toisistaan ja monin tavoin se on hyvä asia,
hyödynnetäänkö koulun puolella päivähoidon ainutlaatuista otetta perheestä ja lapsesta, enpä usko.
Yhteistyö on ollut hyvää, ja jatkossa se varmasti lisääntyy ja tiivistyy.
Hyviä kokemuksia; alku aina hankalaa, mutta kannattaa lähteä mukaan yhteistyöhön
Eipä juurikaan ole...
Yhteistyötä on mutta esim yhteistyä koulun pk ja iltapäivähoidon alueellinen ei luonnu .Kyse on
samoista lapsista .Iltapäivähoito leikkipuistossa ,koska ne ovat kynnyksettömiä paikkoja merkitsee
lapsille paljon .Ympyrä sulkeutuu kun lapset kasvavat ja tulevat vauvojensa kanssa muistelemaan
omia lapsuuden aikojaan .Ympäristönsä turvallinen leikki ja kasvaminen muistetaan.
Yhteistyöpohja on luotu mutta joustavaa yhteistyötä ei vielä tehdä.
Saisi olla avoimuttaa ja raja-aitoja kaatavaa täydennyskoulutusta
Etärkeä. Tuntuu vaan ,että koulun organisaatio ja ulospäin ammatilliseen ( esim päiväkodit )
yhteistyöhön suuntautuva kulttuuri on hyvin hitaasti kääntyvä. Sosiaalitoimessa ollaan tässä
asiassa kyllä jouheampia ja yhteristyöhaluisia. Mutta yhteistyö edellyttää että arvostetaan puoiln
ja toisin toistemme ammatteja mm. ... koulujen opettajistosta osa vähät välittää mitä
päiväkodisdsa on trapahtunut.
Ei juurikaan kokemuksia.
Satunnaisia poikeuksia lukuunottamatta vastuu yhteistyöstä on jäänyt usein päivähoidolle.
Ehdottomasti joustavampaa yhteistyötä tulisi lisätä.
Yllättävän positiivisia! Pääsin lisätyöntekijäksi yhdeksi toimintakaudeksi pieneen kouluun ja siellä
toiminta on onnistunutta. Tiedonkulku on hankaluutta tuottava asia, koska työajat ovat erilaiset
opettajien kanssa; emme ole välitunnilla. Pienten eskarilaisten kohtaaminen on joskus vaikeaa: mitä
heiltä voi vaatia. Koulun yhteydessä toimivat pjat ovat onnistuneita. Niihin osallituvat myös eskarit ja
siten kaikki opettajat ja oppilaat tulevat tutuksi.
Toivottavasti paranemaan ja lisääntymään päin. On ollut melko nihkeää ja väkinäistä.

yhteistyö tulee olemaan saumatonta
Päivähoito on ollut aktiivisempi osapuoli tässä yhteistyössä. Näkisin, että yhteistyö päivähoidon ja
alkuopettajan kanssa on tärkeää. Esim. eskarissa ja 1-2-luokilla yhtenäisemmät linjat. lapsen
helpompi siirtyä eskarista kouluun.
Yhteistyö on lisääntymässä,
perinteisen koulun täytyy muuttaa oppimisympäristöään, haaste ajattelutapaan koulun puolelle
Hyviä ja haasteellisia! Olen tehnyt sitä lähes koko työikäni ajan ja nyt kun olen (olemme) sekä
hallinnollisesti että fyysisesti "saman katon" alla-olen innoissani ja toiveikas.
Meillä on yhteistyö suunniteltua (yhteisiä asiakirjoja,oppilahuollollisia toimintatapoja, verkostot) -tarve
on päivittää ko työtapoja.
Esiopetuksesta vastaavana ja alueen yhteysopettajana olen tehnyt useita vuosia yhteistyötä koulun

kanssa. Alkuun vaikutti, että luokanopettajilla oli motivaatiovajetta, he eivät ymmärtäneet, miksi
yhteistyötä tulisi tehdä. Myös osa lastentarhanopettajista ymmärsi yhteistyön väärin: he luulivat, että
yhteistyö on sitä, että esiopetusikäiset alkavat osallistua koulun opetukseen. Nykyään yhteistyö on
varsin raamitettua: on lomakkeet ja vähimmäistapaamisten määrät määritelty. Kovin usein yhteistyön
laatu on kuitenkin kiinni persoonista, ikävä kyllä
Erittäin hyviä. Paljon mahdollisuuksia uusiin työtapoihin
Alueellamme se on aika hyvä-on useampi tapaaminen lasten ja aikuisten kesken vuoden aikana,
mutta voisi olla vieläkin konkreettisempaa-tulisi tunne jatkumosta.Koulussa ja päiväkodissa ei
opetettaisi päällekkäisyyksiä.
Huonoa ainakin meillä. Yhteistyön pitää lisääntyä. Onneksi meidän kuntassa varhaiskasvatus siirtyy
sivistystoimeen, joten sitten se on ihan pakollistakin koulunkin puolelta.
Yhteiset koulutukset alkuopetuksen kanssa. Jatkossa tarvitaan hallinnonalamuutosta ( myös
valtakunnantasolla), jotta varhaiskasvatus ja koulu löytävät toisensa.
Aikas vähäistä. Tulee lisääntymään ,kun esiopetus siirtyy myöhemmin mittavasti koulujen yhteyteen.
Tällä hetkellä ei ole yhteistyötä.
Melko hyviä.Opettajilla on kuitenkin vielä oppimista yhteistyön ylläpitämisestä. Kiinnostusta ei aina
löydy lähikouluilta.
paranevat kokoajan
Meillä toimii erittäin hyvin. Hyvänä
Omassa kunnassani koulun ja päivähoidon yhteistyö toimii saumattomasti vaikka päivähoidossa
olemmekin sosiaalitoimen "sateenvarjon alla". Yhteistyö tulee jatkumaan ja tiivistymään
tulevaisuudessa
erittäin myönteisiä ja siinä on varhaiskasvatuksen tulevaisuus ei sosiaalipuolella
Teen lähikoulun kanssa melko tiivistä yhteistyötä tulevien ensiluokkalaisten asioissa koko
esiopetusvuoden aikana tiedonvaihdon osalta ja yhteisten juhlien ja tapahtumien kautta.
Vähäistä. Edelleen vähäistä.
Melko hyviä kokemuksia. Yhteistyölle tulisi kuitenkin luoda selkeämmät rakenteet, jotka eivät olisi
kiinni siitä toimivatko ihmisten kemiat vai eivät.
Yhteistyössä on vielä paljon tehtävää ja se vie aikaa. Joissain asioissa ollaan edistyttykin, mutta
paljon vaaditaan vielä sopimisia ja sääntöjä käytäntöihin.
Vielä ontuu on paljon mitä voisi vielä tehdä. Lähinnä koulun puolelta
Hyviä kokemuksia. Teemme työtä viereisillä tonteilla ja yhteistyö on viikottaista. esim. yhteinen
liikuntasali
Alkuopettajat käyvät päiväkodilla tutustumassa koulunsa aloittaviin lapsiin ja erityiopettaja kuuluu
erit.päivähoidon työryhmään .
Toinen päiväkotini toimii koulun kanssa samassa rakennuksessa ja toimitaan hyvin tiiviisti yhdessä
Iloista ja positiivista :)
Todella haasteellinen alue. Tulevaisuus näyttää hiukan paremmalta.
Haasteellinen ja antoisa asia. Tulevaisuudessa entistä merkityksellisempi ja saa uusi muotoja.
Koulun ja päivähoidon välinen yhteistyö on tärkeää, jotta lapsen koulun aloitus olisi mahdollisimman
helppoa ja mukavaa.
Henkilötason kysymys, vaatii konkreetteja askeleita molempia hyödyntävään suuntaan.

Koulun ja päivähoidon yhteistyö on osa arkea; tulevaisuudessa vielä kiinteämmin kuin tänään.
koulun ja päivähoidon yhteistyö on sujunut omalta osaltani hyvin, vanhemmat ja lapset ovat olleet
tyytväisiä. Pidän esi-ja lakuopettuksen yhteistyötä erityisen tärkeänä lasten onnistuneelle
koulunaloitukselle ja ongelmien ehkäisemiselle.
Saisi olla tehokkaampaa ja toimivampaa.
tällä saralla on vielä paljon tekemistä
Kokemuksia vähän, mutta toivoisin, että esiopetuksen siirryttyä opetuspuolelle, esikoulu muuttuisi
pois koulumaisuudesta. Nythän se on aika pitkälle aakkosia ja numeroita. Tärkeämpää olisi, että
esikoulussa opetellaan vuoron odottamista, vuorovaikutustaitoja, itseohjautumista.. Aakkoset yms.
jätettäisiin perusopetukselle.
Tärkeä osa-alue koulutoimen ja päivähoidon hallinnonalojen yhdistyessä. Yhteistyön tulisi olla
saumatonta ja lapsen kehityksellä ja kasvulla jatkumo "koko elämän " kestävä koulu.
Myönteiset, paranee, kun hallinnonala on sama varmaankin viiden vuoden sisään.
Meillä on hyvät yhteistyökanavat, teemme paljon yhteistyötä lähikoulujen kanssa ja lapsilla
matalampi kynnys siirtyä kouluun. Teemme vaihtopäiviä, vierailemme koululla, koululaiset vierailevat
meillä päiväkodilla, on yhteisiä tapahtumia, eskariopettajat menevät koululle auttamaan opetuksessa
kouluuntutustumispäivänä (kun koulun opettajat ovat tulevien oppilaiden kanssa, ovat eskariopettajat
nykyisten oppilaiden kanssa pitämässä tunteja)...kokoonnumme joka syksy miettimään erilaisia
yhteistyömuotoja. Toivon yhteistyön jatkuvan samanlaisena jatkossa.
meillä yhteistyö ei ole ollut kovin tiivistä. Yhteistyölle on kuitenkin "pää avattu". Jatkossa päivähoito
on menossa koulutoimen alaisuuteen hallinnollisesti, joka tuo varmaan lisää yhteistyötä
konkreettisestikin. päivähoitoväki kokee olevansa "huonompia" suhteessa opettajiin, arvostus koulun
puoleltakaan ei ole ollut kovin suurta
Hyviä kokemuksia. Riippuu paljon koulun rehtorin asenteesta päivähoitoon.
Yhteistyö on jatkunut vuosia.
Järjestetty vuosittain erilaisia esi- ja alkuopetusen yhteisiä tapahtumia(mm. luontopolku, liikuntatapahtuma, YK- päivä,päivänavaukset,laulajaiset)
Nivelpalaveri esikoululaisten siirtyessä kouluun
Tulevana lukuvuonna esiopetus siirtyy koulun puolelle. Ainakin vähäksi aikaa uskon yhteistyön
menevän esikoululaisten myötä siihen saakka kunnes koko ph siirtyy opetustoimen alle
kehittyvää hidasta prosessia. toivon syvenevää yhteistyötyä
Kokemukset aika hyviä. Tiedon siirrossa vuosia jatkunut yhteistyö. Tuleva opettaja läsnä esikoulun
vanhmpainillassa, yhteistä koulutusta järjestetty varhaiskasvatuksen ja koulun kesken. Tutustuminen
puolin ja toisin jatkuu, etenkin nyt kun siirrytty 2008 alusta si.toimen hallintoon.
Tulevaisuudessa esim. henkilöstön osaamisen hyödyntäminen (yhteiskäyttö esim. avustava
henkilökunta), pedagogisen osaamisen lisääntymisen myötä ennaltaehkäisevän työn merkitys
lisääntyy! Toivottavasti!
Mielestäni koulun puolella olisi paremmin alettava arvostamaan päivähoidossa tehtävää työtä ja
työntekijöiden ammattitaitoa. yhteistyön rakentamisen polku on hyvin avautunut, mutta ainakin
omassa työssäni olen kokenut opettajien "paremmuuden" (heidän mielestään) olevan haaste, jotta
pästäisiin rakentavaan ja molempia tyydyttävään yhteistyöhön.
Riippuu paljon koulusta, mutta edelleen siinä on paljon kehittämistä ja opittavaa puolin ja toisin
Todella heikot! Yhteistyötä pitäisi olla mutta....Pidän sitä hyvin tärkeänä
yhteistyötä on ollut 20 vuotta ja jatkuu edelleen etenkin esiopetuspuolella
Hyviä. Tätäkin kyselyä täytän koulun yhteydessä olevassa työtilassa.
Yhteistyö on kummankin vahvuus.

Yhteistyö ERITTÄIN nihkeää. Koulun puoli on halutonta yhteistyöhön, ymmärrän kyllä miksi
Omalla paikkakunnallani koulun aja päivähoidon välistä yhteistyötä ei juurikaan ole. Eskarit käyvät
tutstumassa kouluun keväällä, ei muuta. Päivähoidon puleleta oltaisiin halukkaita yhteistyöhön, nutta
koulun puolelta ei.
Koulut edelleenkin aliarvioivat varhaiskasvatuksen merkitystä
Yhteistyö on hyvin vaihtelevaa vuodesta riippuen. Jos koulun puolella on pienet luokat 1-3 lk. niin
opettajalla on aikaa syventyä myös yhteistyöhön esiopetuspuolen kanssa.
Oman päiväkodin ja koulun yhteistyö on hyvää ja kehittyvää ja kehitämme jatkuvasti lisää.
Yhteistyön tultava toimivaksi käytännöksi kaikkialle.
Alueellani on päiväkodin esiopetusryhmät kouklun yhteydessä. Juuri nyt on menossa koulutoimen ja
päivähoidon yhdistyminen
Yhteistyö toimii saumattomasti ja "rutiinilla"
eteenpäin mennään , sama hallinonala on auttanut yhteistyötä. edellyttää paljon keskustelua ja
yhteisiä suunnitelmia ja sitoutuneisuutta. Tulee lisääntymään koska tärkeätä mahdollistaa joustava
opinpolku. ns 5 -8- yhetistä toimintaa ja "pienten lasten " koulua leikki päätoimintana tulee edistää.
ei toimi. koulupuoli on edelleen erittäin yhteistyökyvytön. Kaikki pitäisi tehdä koulun ehdoilla, silloin
jonkinlaista yhteistyötä voi syntyä. Ongelma jo opettajan koulutuksessa. Opetusalalle hakeutuu
ihmisiä, jota ajattelevat, että kun teen nämä asiat niinkuin muutkin, niin olen hyvä eikä rohkeitä,
muutosvalmiita kokeiluhenkisiä tyyppejä, jotka uskaltavat laittaa itsensä peliin ja uudistaa koulua
vastuktuksesta huolimatta.
Yhteistyökokemukseni liittyvät täydellisesti henkilöihin. Mikäli opettaja on tuntenut tarvetta
yhteistyöhön sitä on ollut.Mikäli ei niin yksin sitä on vaikea tehdä.
Itsellä hyvät kokemukset. Toivottavasti muuttuu entistä saumattomammaksi!
Paljon kehittämisen varaa
Meidän alueella koulukohtainen, joidenkin koulujen yhteistyö hyvin luontevaa
Liian usein toimiva yhteistyö perustuu henkilöiden haluun tehdä yhtistyötä käytännön tasolla.
Mahdollistavia rajapintoja paljon, halutaan pysyä byrokratian takana. Yhteistyö kasvaa, yhteiset arvot
ja strategiat löydyttävä.
Vaihtelevia. Joskus asiaan on ihan oikeasti panostettu ja toisinaan on tahmeampaa. Pitäisi luoda
selkeät rakenteet toiminnalle.
Minulla on erittäin hyvät kokemukset onnistuneesta yhteistyöstä. Näen varhaiskasvatuksen ja
opetuksen muodotavan yhtenäisen oppimispolun lapsen elämässä. Näen yhteistyön kehittyvän ja
uskon yhä useamman kunnan siirtävän varhaiskasvatuksen osaksi opetustointa / opetuslautakunnan
alaisuuteen.
Yhteistö hakusalla-sijoitutaan eri organisaatioihin
Vähäisiä kokemuksia. Tulevaisuudessa lapsen polku on jatkumo alle 3v päivähoidosta kouluun.
Tulevat sijoittumaan saman organisaation piiriin.
Mielenkiintoisena, monenlaisia kokemuksia on!
Haluaisin ensinnäkin lopettaa koulujen harrastaman päiväkotihenkilöstön "tädittelyn".
Vaatisi lisää yhteistyötä
Lapsemme siirtyvät koulussa sijaitsevan esikouluun. Yhteistyö toimmi. Enemmän aikaa voisi olla.
Jatkossakin yhteistyö on tärkeä.
Aika hyvät kokemukset. Parempaan suuntaan ollaan menossa.

Yhteistyötä pitäisi kehittää. Omassa työssäni yhteistyötä koulun suuntaan on tosi vähän.
Jos joku jaksaa puskea yhteistyötä niin se toimii. Yleistä toimivaa käytäntöä ei tietääkseni ole.
Sitä pitäisi pystyä tekemään ilmankin, että ollaan saman hallintokunnan alla.
Koulujen ja päivähoidon yhteistyön merkitys avautumassa. Erilaiset toimintakulttuurit asettavat
haasteita yhteistyölle.
Erittäin vähäiset
kokemus erilaisista projekteista. Tärkeä myös tulevaisuudessa.
Yhteistyölle on olemassa hyvät ja kattavat suunnitelmat. Käytäntö vielä hiomatta.
Toivoisin enemmän yhteistyötä ja nimenomaan koulun vastaantulemista. Tällä hetkellä yhteistyö
tarkoittaa sitä, että päivähoito on koulun näkökulmasta kouluun valmistautumista. Toivoisin
yhteistyön lähtevän siitä, että varhaiskasvatus on lapsen elämää ennen koulua ja jokaisen lapsen
kohdalla haetaan luonnollinen jatkumo ja siirtyminen kouluelämään olisi mahdollisimman helppoa.
Toimivia ja vähemmän toimivia kokemuksia. Suunta on tiiviimpään yhteistyöhön. Toivon koulunkin
pääsevän eroon henkilöön sidotusta yhteistyön määrästä ja laadusta. Nykyisin fyysisesti lähekkäin
olevat koulu ja päiväkoti jo toimivat hyvinkin saumattomasti, mutta etäällä toisistaan sijaitsevat ovat
haasteiden edessä.
Hyviä kokemuksia. yhteistyön lisääminen tulevaisuudessa erittäin tärkeää.
Päivähoito on koulupuolella. Uusia haasteita liiaksi suunnitelmia ja lomakkeita.
Pitkään johtajana pienessä talossa, nyt LTO:na päiväkodin(eri alue kaupunkia) alaisuudessa, mutta
koulun tiloissa.
Aikaisemmin, kun meillä vielä oli eskareita,oli koulun kanssa monia yhteistyöpalavereita.Hyviä tietoa
jakavia tilaisuuksia, linjausten tekoa jne.
Nyt koulun tiloissa: siirtymäpalaverit ja yhteinen arki. Osallistumme samaan valokuvaukseen,
esityksiin, ruokailuihin jne. Olemme enemmän osa koulua kuin päiväkotia! Tuntuu, että eskareina
kuulumme tänne!
Erittäin hyviä. Tulevaisuudessa yhteistyö yhä tärkeämpää erityisesti esiopetuksen ja koulun välillä.
Siihen onneksi on kunnassamme jälleen panostettu.
Yhteistyö toimii, jos koulun suuntaan on ite aktiivisesti yhteydessä. Yhteistyön tulisi lähentyä.
Mielestäni koulun ei pitäisi ollenkaan väheksyä päiväkodin valmiutta pitää esikoulua.
aika heikko yleisesti mutta uusia tuulia puhaltelemassa ainakin Espoon puolella Englanninkielisessä
opetuksessa.
Tällä hetkellä koulun erityisopettaja käy 2 kertaa viikossa päiväkodilla. Siis 2 tuntia / vko.
Siirryttäessä 2009
sivistystoimen alaisuuteen, niin uskoisin yhteistyön entisestään lisääntyvän.
Yhteityö on melko vähäistä
Sitä pitäisi tehostaa, eikä vain päivähoidon puolelta. Koulun opettajien tulisi ymmärtää elinikäisen
oppimisen jatkumo ja yhteistyön merkitys.
Hyvänä! toiki sitäkin on syytä kehittää ettei päällekkäisyyttä tulisi.
Hyviä. Riippuu pitkälti opettajasta. Kummassakin päässä. Näen tulevaisuuden hyvänä, koska ainakin
Turussa yhteistyöhön on tulossa yhteisiä uusia linjauksia. Ja asia on esillä.
Tulevaisuudennäkymät valoisat, esim. esiopetuksessa koulun aloitusvaiheessa yhteistyö ph:n ja
koulun kanssa tarpeellinen.

Koulun ja päivähoidon yhteistyö on vielä lapsikengissä. Henkilökunnan vaihtuvuus sekä pk.ssa että
opettajat koulussa aiheuttaa usein että aloitetaan niin sanotusti alusta usein
Tietyt palaverit pidetään ja yhteisesti järjestetään konsertteja ja joitakin koulutuksia. Arkipäivän
säännöllinen yhteistyö vähäistä. En näe, että tulevaisuudessa hirveästi muutoksia.
Päivähoito on koulutoimen alaisuudessa ollut jo 4 vuotta.Hyvän yhteistyön tekemiseen kuluu aikaa.
Yhteistyö on minimaalista (vakiintumatonta - menetelmät/säännöllisyys puuttuvat)
Ainoa suunta on yhteistyön kehittyminen jatkumoksi ! (toivomus)
Kokemukset ovat hyviä. Koulu sijaitsee päiväkotimme naapurissa, jossa esikoululaiset ruokailevat
päivittäin, käytämme koulun jumppasalia ja opettajat vierailevat päiväkodissa aina keväällä
keskustelemassa esikoululaisista.
hyviä, varhaiskasvatus on osa hoiva, kasvatus ja oeptusprosessia ja varhaiskasvatusta kehitetään
osana sitä ja yhtenäistä perusopetusta.
EDELLISESTÄ TYÖPAIKASTANI (-KUNNASTA) KOKEMUKSET OLIVAT UPEITA:
KONKREETTISTA YHTEISTYÖTÄ ERITYISESTI ESIKOULULAISTEN JA ALKUOPETUKSEN
VÄLILLÄ, VIIKOITTAIN YHTISIÄ OPPIMISHETKIÄ (VAIKKA PÄIVÄKOTI JA KOULU EIVÄT
SIJAINNEET SAMASSA RAKENNUKSESSA, VAAN VÄLIMATKAA OLI N. 1KM.) HENKILÖSTÖLLÄ
RIITTI TAHTOA JÄRJESTÄÄ TYÖT NIIN, ETTÄ SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOPINTI
SUJUIVAT.
NYKYISESSÄ TYÖPAIKASSANI (-KUNNASSA) YHTEISTYÖ ON "LAPSEN KENGISSÄ".
ESIOPETTAJAT JA ALKUOPETTAJAT TAPAAVAT KAKSI KERTAA VUODESSA 1)
KESKUTELEMAAN KOULUUN SIIRTYVISTÄ LAPSISTA JA 2) ALKUOPETTAJAT KERTOVAT,
MITEN KOULU EON LÄHTENYT SUJUMAAN.
TOIVON TODELLA PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISTÄ KOULUTOIMEEN, JOLLOIN MM. YHTEISET
KOULUTUKSET OLISI HELPOMPI JÄRJESTÄÄ. EHKÄPÄ SEN KAUTTA OPITTAISIIN
YMMÄRTÄMÄÄN MYÖS YHTEISTYÖN MERKITYSTÄ.
Yhteistyön määrä ja muodot lisääntyvät
Kun olin esiopetusryhmässä, niin yhteistyössä mentiin paljon eteenpäin.
Hallinnonalojen yhdistyminen varmasti helpottaisi yhteistyötä.
Hyviä kokemuksia. Yhteistyötä tulee edelleen kehittää ja jatkaa.
Yhteistyö aloitetaan liian myöhään.Avoimuus, yhteen hiileen puhaltaminen puuttuu,en koe sen
olevan lapsilähtöistä,vaan jatkuva virta vie asioita eteenpäin.Kodin,koulun ja päivähoidon
tiedottamisen tulisi olla
luotettavaa,asioihin paneutumista sekä mahdollisiin ongelmiin varhaista puuttumista.
Hyviä kokemuksia. Yhteistyö tulee tiivistymään.Kunnassamme koulutoimi ja päivähoito siirtyneet
samaan hallintokuntaan.
Tällä hetkellä yhteistyö on lapsenkengissä. Sitä pitäisi kehittää
Luulen, että se vain vahvistuu ja uskon että tulevaisuudessa päivähoito kuuluu olennaisena osana
lapsen ns. koulupolkuun. Tällä hetkellä useissa paikoissa vielä mielestäni erillään. Itse koen hyvänä
sen, että päivähoito olisi sivistystoimen eikä sosiaalipuolen alla.
joskus toimii joskus ei. Periaatteessa pitäisi toimia, mutta vanhan koulukukunnan ihmiset ei ymmärrä
asian tärkeyttä ja päiväkodin asema on monesti koulun näkökulmasti vain hoitopaikka...
kiistanalaisena
Kohtuullisista yhteistyötä. Toivoisin hallinnonalan muutosta meillekin ja yhteistyön helpottumista sen
kautta. Vielä nyt olemme vähän eri planeetoilla
Olen päivittäisessä yhteistyössä talossamme sillä olemme samassa rakennuksessa ja monet tilat
yhteisiä mm. henkilökunnan. Haasteena on kahden vahvan kulttuurin yhteensovittaminen ja siihen
tarvittavan ajan löytyminen

Vaihtelevia > saada koulupuoli oivaltamaan, että esiopetusikäiset ovat vielä pieniä.
Yhteistyö on tärkeä > päivähoidosta esiopetukseen siirtyminen koulun alaisuuteen tai päivähoidon
esiopetuksesta siirtyminen kouluun
Taidetaan olla koulupuolen alaisuudessa viiden vuoden sisään. Nykyisen koulupuolen esimiehen
aikana ei lainkaan paha asia.
tarvitaan enemmän, koulu ei tunne päivähoitoa ja sitä minkälainen on nykyinen esiopetus,
opettajilla aikapulaa tapaamisille
Yhteistyö sujuu, mutta varmasti siinä on vielä laajasti mahdollisuuksia kumppanuuspohjaiseen
yhteistyöhön. Uskon sen laajenevan, kun päivähoito siirtyy sosiaalitoimesta koulun puolelle.
Koulun ja ph:n yhteistyö lisääntyy jatkuvasti kasvaen
Voisi olla parempi
Siinä ollaan vasta päästy alkumetreille, tulee vaatimaan vieä panostusta, pikkulasten koulu 5 - 8 vuotiaille, yhtenä mallina jota kohden kannattaa kulkea.
Hyvälllä mallilla - koulu ja päivähoito alkavat löytää toisensa ilman että on pelkoa "toisen varpaille
astumisesta". Ymmäretään, että yhteistyöllä pyritään lapsen parhaaksi eikä toisten työn
urkkimiseksi.
Loistavia kokemuksia...ehdottomasti lisää..molemmat saman hallintokunnan alle!
Toimin fyysisesti koulun tiloissa (esiopetus( yhteistyö on antoisaa puolin ja toisin , vanhemmat
tyytyväisiä ratkaisuun. Tällä tiellä pitää jatkaa varhaiskasvatuksella on paljon annettavaa
koulutoimelle ja taas muutama turha kynnys poistuu lapsen elämästä.
Toimenkuvaani ei kuulu yhteistyön tekeminen koulujen kanssa.
opettajia ei yhtään tunnu kiinnostavan...Päivähoitoa ja sen ammattilaisia ei arvosteta
Hyviä ja huonoja.
Päivähoidolla enemmän valmiuksia yhteistyön kehittämiseen tällä hetkellä.
Molempien toimialojen yhdistyminen saman katon alle tarkoittaa myös panostamista mm.
koulutuksen avulla yhteistyöhön.Nivelvaiheen tärkeys!
Huono.
Heikkona, vaikkakin toivoisin jonkinlaistaa yhteistyötä. Näen kuitenkin, että päivähoito ja koulu
saman katon alla ei ole hyvä ratkaisu monesta eri syystä.
yhteistyö minimaallista. yhteistyötä tarvitaan ja siihen tulisi löytyä halua ja resursseja, erityisesti nyt
kun suunnitellaan virastosalla tapahtuvia muutoksia ja yhteenliitoksia.
Meillä yhteistyö lähikoulun kanssa toimii erittäin hyvin. Meillä on yhteisiä tapahtumia
(ystävänpäivänä), käymme koulun salilla säännöllisesti jumpalla, palaverja koulun opettajien kanssa,
päiväkodin ja koulun yhteinen vanhempainilta...
Yhteistyö hyvin pieni muotoista, vaikka fyysisesti ollaan lähekkäin.Parantamisen varaa on
paljonkin...esim. olisi mukava kuulla jälkikäteen meiltä lähteneistä "haasteellisista" lapsista.
Yhteistyö on parantunut vuosi vuodelta, mutta vaatii vielä paljon työtä. Tiedonkulku ei aina pelaa.
yksityisenä yrittäjänä ei ole mitään yhteistyötä. voisi kehittää yksityisten perhepäivähoitajien ja
koulujen/kunnallisten hoitopaikkojen yhteistyötä. tulevaisuuden näen että ehkä kunnat avaavat
silmänsä ja alkavat hoksata tarpeellisuuden.
riippuu koulun ja pk:n välisen yhteistyön historasta, opettajista ja varhaiskasvattajista - yhteisen
kielen löytymisestä ja yhteisestä tahdosta tehdä jatkumo lapsen elämän koulutaipaleen alkupolulle,
itselläni hyvät kokemukset - vanhatkin toimintatavat voivat muuttua ja uudet tuulet voivat puhaltaa
Valitettavasti yhteistyötä on minimaalisesti ja sekin usein varhaiskasvatuksen aloitteesta.

Meidän alueella on hyvä yhteistyö koulun ja päivähoidon välillä. Toivoisin sen jatkuvan
tulevaisuudessa vielä parempana
yheistyö toimii, kun yksiköt ovat fyysisesti samassa pihapiirissä mielellään samassa talossa. toimii
hyvin, kun ovat paikallisesti saman esimiehen eli koulun rehtorin alaisia.
Yhteistyötä on, mutta edelleen se on myös suuri haaste. Tulevaisuudessa sen olisi kuitenkin
pelattava.
Silmät avautumassa kummallakin osapuolella, kumpikin osapuoli hyötyy yhteistyöstä.
Tulevaisuudessa yhä useampi kunta on siirtämässä päivähoitoa opetustoimeen, päivähoito ei enää
niin kiinteä osa sosiaalihuoltoa
yhteistyötä on eskarilaisilla jonkin verran eroja on paljon alueellisesti. lisää yhteistyötä ja avoimuutta
pk:n ja koulun sekä vanhempien välillä tarvitaan.
Päivähoidon ja koulun yhteistyö on kehittymässä ja toivottavasti kehittyy tiiviimmäksi.
Koulu ei ole kovin kiinnostunut varhaiskasvatuksen toiminnasta. Tulevaisuudessa varmaan paranee,
kun esiopetus lähes kokonaan koulujen yhteydessä.
Hyviä kokemuksia, kun koulu ja eskari samassa. Olen ollut sekä töissä että asiakkaana. Upeaa!
Riippuu täysin koulusta, miten yhteistyö hoituu. Koulut eivät aina ole halukkaita yhteistyöhön.
Yhteistyötä pitäisi ehdottomasti kehittää ja kasvattaa.
Koulun ja päivähoidon yhteistyö tärkeää, kun päiväkodissa esikoululaisia.
tänä vuonna ei eskareita ole päiväkodissamme, joten yhteistyö vähentynyt.
voi toimia, jos siihen panostetaan, yhteistyö on erittäin tärkeää
Täynnä mahdollisuuksia, mutta ihmisethän näitä töitä tekee..
Samarbetet är inte så väldigt bra! Redan i grunden ser vi olika på barns behov lärare/barntr. lär!
Vi ser till hur barnets psyke och sociala utveckling är och lärarna ser mera till barnets kunskapsnivå!
Yhteistyö olisi täkeää, mutta toimii hyvin eritasoisesti eri alueilla.
Hyviä ja antoisia, olemme tiiviisti tekemisissä lähikoulun kanssa.
Tulevaisuuden näen positiivisena, toivottavasti yhteistyö kantaa hedelmää ja keksimme yhdessä
uusia erilaisia ja hyödyllisiä toimintatapoja.
Oppilashuoltoa pitkältä ajalta. Tärkeää myös tulevaisuudessa.
perheen vastuun on siirtynyt päivähoidolle ja koululle
Lähestynyt valtavasti toisiaan-ainakin pk innostunut asiasta.
Kunnallisella puolella yhteistyö on suunnitelmallisempaa ja siihen on enemmän resursseja.
Yhteistyötä tulisi tulevaisuudessa lisätä, jotta jatkumo päivähoidosta koulumaailmaan ei katkeaisi.
Hyvin erilaisia. Toisissa yksiköissä yhteistyö sujuu ja on erinomaista ja eteenpäin vievää lapsen etua
ajattelevaa - toisissa taas yhteistyö ontuu, eikä tunnu olevan mitään vastaanotettavaa koululle.
Koulun ja päiväkodin yhteistyö sujuu mielestäni kovin yksisuuntaisesti. Eli koulut haluavat
päivähoidossa olevista lapsista tietoa heidän taidoistaan ja kehtiyksestään, mutta kun lapsi siirtyy
koulumaailmaan ei päivähoidolla olekaan enää merkitystä. Esikouluopettajalle olisi oman oppimisen
ja arvioinnin kannalta äärimmäisen tärkeää tietää miten entinen esikoululainen koulussa pärjää. Tätä
tietoa hän kuitenkin harvemmin saa.
Minulla on valitettavasti huonoja kokemuksia, sillä alueella, missä työskentelen ei koulujen ja
päiväkodin välinen yhteistyö toimi lainkaan vuorovaikutteisesti. Päiväkotimme haluaisi tehdä
yhteistyötä, mutta koulujen opettajia ei kiinnosta. Yhtiestyö vaatisi heiltä ylimääräistä aikaa ja
panostusta, ja kun ei siitä makseta erilliskorvausta, heillä ei ole motivaatiota siihen. Koen tämän

suurena epäkohtana, sillä meillä ei näin ollen ole mitään linkkiä kouluun. Opettajat haluavat lapset
kouluun ikäänkuin "tabula rasa" eli tyhjinä tauluina, joilla ei ole menneisyyttä.
Kokemuksia on laidasta laitaan. Edellisessä elämässä koulun ja päiväkodin välinen yhteistyö toimi
loistavasti ja oli säännöllistä - mutta sen tärkeimpiä kulmakiviä oli persoonakysymys -alkuopettaja oli
aidosti kiinnostunut varhaiskasvatuksesta, ja hän koki yhteistyön palvelevan myös heidän tarpeitaan.
Nykyisin yhteistyö on aivan olematonta ja hyvin epäsäännöllistä (tai pitäisikö sanoa, että kerran
vuodessa kouluuun tutustumispäivä säännöllistä, mutta täysin riittämätöntä)
Koulun ja päivähoidon välistä yhteistyötä voisi varmasti kehittää eri tavoin. Tulevaisuudessa
yhteistyö voisi olla helpompaa esim suunnittelua koulun opettajien kanssa jne ja tutustumalla
toistemme työhön voisimme luoda lapsille punaisen langan.
Koulun suhtautuminen päivähoitoon ollut ehkä hieman ylimielinen, viime aikoina kuitenkin
parantunut. Hallintokuntien yhdistyessä yhteistyöhön velvoitettaneen yhä enemmän ja tiiviimmin.
Molemminpuolinen arvostus saataneen näin nousuun ja lapsen kasvun ja kehityksen
kokonaisvaltaisuus noussee yhteiseksi tehtäväksi varhaiskasvatuksesta oppivelvollisuuteen.
hyvin vähäisiä kokemuksia . lähinnä esikoulun opettajat ovat yhteydessä kouluun kun lapsi aloittaa
koulun , aina opettajat eivät ole halukkaita saamaan ennekkotietoja lapsista, opettajien kiire varmaan
myös vaikuttaa asiaan
Kokemukset on melko vähäisiä, mutta hyviä. Kuullut olen muuta. Ehkäpä koulukin alkaa heräämään
yhteistyön tärkeydestä.
Tähän asti ei ole ollut kosketuspintaa, koska yhteistyöstä ei erikseen makseta opettajalle, He eivät
ole olleet vapaaehtoisesti halukkaita lisäämään töitänsä tai päivänsä pituutta yhteiseksi hyväksi.
Suuri raja vielä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä. Opettajat voivat itsenäisesti päättää
yhteistyön esim. eskarilaisten tutustumisen kouluun keväällä. Jos asia ei ole tärkeä opettajan
näkökulmasta pienet tulevat ekaluokkalaiset eivät pääse tutustumaan tulevaan kouluunsa. Kouluun
ilmoittautumispäivä vanhempien kera ei vastaa todellista tutustumista.
Sen on lähennyttävä ja lisäännyttävä
Paranemaan päin ollut jo muutamia vuosia. Näen sen erittäin tärkeänä jo nyt ja toivottavasti se
paranee tulevaisuudessa.Lapsen oppimisen pitäisi olla saumatonta.Saman hallinnon alaisuus
parantaisi tiedonkulkua sekä toisi varhaiskasvatuksen ja koulun opetussuunnitelman lähemmäksi
toisiaan.
silloin, kun päiväkoti ja koulu ovat fyysisesti lähellä, yhteistyö toimii.
Yhteistyö tärkeää. Varhainen puuttuminen päivähoidossa auttaa asioita eteenpäin koulussa. Tiedon
siirto päivähoidosta kouluun oltava joustavaa, jotta päivähoidossa tehdystä työstä olisi hyötyä
koulussa.
Toivoisin yhteisiä kokouksia useammin.
Toivoisin paljon enemmän yhteistyötä välille, koska lapset opitaan tuntemaan hyvin päiväkodissa,
niin tätä tietoa voisi siirtää kouluille. Näin saataisiin koulumailmaan parempi tieto lapsesta ja hänen
tavastaan toimia.
Kokemukseni mukaan koulut ovat kovin haluttomia yhteistyöhön. Itse näen tämän yhteistyön erittäin
tärkeäksi lasten kannalta, jotta saisimme entistä yhtenäisemmän "polun" lapsille päiväkodista
kouluun.
Yhteistyö lisääntyy tulevaisuudessa varsinkin kun päivähoito siirtyy yhä useammissa kunnissa
sivistystoimeen.
Päivähoidon yhteityö sujuu omassa kunnassa tällä hetkellä hyvin. Tulevaisuudessa tilanne voi
muuttua, aika tulee vastaan eli yhteistyön ylläpitäminen vaatii työntekijöiltä aikaa.
Hyviä. Mielestäni pitäisi olla saman viraston alla.
Hyviä kokemuksia kun koulu tulee tutuksi.

Hyviä. Tie on toivottavasti opetusviraston alaisuuteen menossa oleva päivähoito, jossa esiopetus
saumattomasti liittyy kouluun

E1: Miten löydätte oikeat täydennyskoulutuksen tarpeenne? Miten menettelette
nykyisin työpaikallanne täydennyskoulutukseen liittyvissä kysymyksissä?
Tässä on esitetty kysymykset kaksijakoisella asteikolla.

E2: Millaisia menetelmiä teillä on tällä hetkellä käytössä työpaikallanne?

E3: Onko mielestäsi nykyään helppoa saada ajankohtaista täydennyskoulutusta
kohtuullisesssa aikataulussa?

F1: Väitteitä nykyisestä täydennyskoulutuksesta

Haluatko tässä kertoa lisää mielipiteistäsi?

Kunta ei varaa riittävästi rahaa koulutuksiin eikä omarahoitteistakaan koulutusta tueta.
Ajankohtaisia ja tarpeellisisa Koulutuksia/ täydennyskoulutuksia ei järjestetä tarpeeksi pohjois
Suomessa. Pitkät Matkat estävät monesti koulutukseen osallistumisen.
Täydennyskoulutuksen tarve pitäisi suunnitella tarkemmin kuin nykyisin tehdään. Silloin
koulutukseen pääsy tasapuolistiusi. Nykyisin koulutukseen meno on työntekijän aktiivisuudesta
kiinni
Pienessä yksityisessä työyksikössä vaikea päästä koulutukseen ainakaan nin että työnantaja
maksaisi
Nyt on niin vahva muutosprosessi menossa että aika/osaaminen on täysipainoisesti arjen
pyöriteyksessä ja organisoinnissa-täydennyskoulutkseen on tarkoitus paneutua kesällä/syksyllä.
Kysymys: keitä ovat "me" kyselyssänne?
KAIKEN AVAIN ON RAHA. SITÄ EI OLE, NIIN ON AIVAN TURHA KERTOA MITÄÄN TOIVEITA JA
MIETTIÄ MILLÄ AIKAVÄLILLÄ KOULUTUSTA TOIVEIDEMME MUKAAN JÄRJESTETÄÄN. TURHA
TOIVOA, KOSKA RAHAA EI OLE. VAIN ILMAISKOULTUKSIIN VOI MENNÄ!
Täydennyskoulutukseni ovat viimeisen 5 vuoden aikana olleet työnantajan määräämiä. JET, itselläni
ei ollut minkäänlaista motivaatiota osallistua siihen.
Monenlaista koulutusta on kyllä tarjolla, aikataulullisesti tieto koulutuksista tulee usein niin, ettei
meidän työyhteisössämme ole aina mahdollista toteutta (sijaisjärjestelyt, byrokratia). Koulutukset
myös usein niin kalliita, ettei voi osallistua ollenkaan taikka vain yksi pääsee. Tarvetta olisi kouluttaa
useampia henkilöitä yhtäaikaisesti.
Englanninkieliset koulutukset edelleen kiven alla.
Täydennyskoulutusta voi etsiä myös itse esim. avoimesta yliopistosta, yliopistolta jne...
Jos todella haluaa opiskella niin mahdollisuuksia kyllä on, mutta se vaatii oman ajan käyttöä.
Yksityisellä puolella rahkeet ei riitä moneen koulutukseen vuoden aikana ja niinpä täytyy miettiä
tarkoin minne menee,kalleus on yksi este
En
Meillä on tällä hetkellä yhteistyötä aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, joka räätälöi meille koulutuksia.
Kaikille tulisi taata mahdollisuus päästä koulutukseen.
Koulutuksia on tarjolla aivan liikaa suhteessa resursseihin. On mahdottoman vaikeaa päättää mihin
koulutukseen milloinkin tulisi osallistua tai lähettää osallistuja.
On harmittavaa, että täydennyskoulutuksen laadusta ei ole riittävästi tietoa etukäteen tai sitten esite
koulutuksesta lupaa jotakin aivan muuta kuin mitä koulutus sisältää. On vaikea luottaa
tulevaisuudessa esitteisiin.
olen aloittanut elokuusssa uudessa työpaikassa enkä tiedä vielä paljoakaan uuden työnantajani
täydennydkoulutustavoista ja mahdollisuuksista päästä täydennyskoulutukseeen
En ehdi, mutta voisitte kysellä niitä suoraan työpaikoilta toimintavuoden aikana

G1: Haluaisin nopeammin ajankohtaista täydennyskoulutusta.

G2: Tarvitsemme järjestelmän, jossa koulutustarpeemme tutkitaan tarkemmin.

G3: Haluatko, että täydennyskoulutusta järjestävät tahot kysyisivät Sinulta
useammin mielipiteitäsi?

G4: Haluaisitko olla kiinteämmässä vuorovaikutuksessa täydennyskoulutusta
tuottavien laitosten kanssa?

G5: Haluatko kertoa kysyttäessä omista koulutustarpeistasi
täydennyskoulutusta tuottaville organisaatioille kerran vuodessa?

G6: Täydennyskoulutuksen kehittämiseksi haluaisin välittää koulutuslaitoksille
vielä seuraavat terveiseni:

Olisi hyvä, jos kyettäisiin kartoittamaan varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien henkilöiden
pohjakoulutus, ja huomioida koulutustarpeet sen mukaisesti. Esim. niille, joiden koulutustausta on
vähäinen, tarjottaisiin jonkinlainen peruskurssi jonka avulla he voisivat täydentää omaa osaamistaan.
Vasta sen jälkeen yksittäisistä kursseista on hyötyä, kun on olemassa pohja ja perusta mille
rakentaa.
Näkisin, että täydennyskoulutus on myös työnantajan vastuulla ja toivoisin heiltä yhteistyötä
koulutusta järjestävien tahojen kanssa.
Moniasiantuntija koulutuspäiviä myös Pohjois-Suomeen. Usein paras koulutustarjonta
(ajankohtainen) on tarjolla vain Etelä-Suomessa, jonne täältä Oulun seudulta jo tulee matkaa. Tämä
ei mahdollista niukoilla resursseilla monen osallistua niihin.
Ymmärrän hyvin, että kouluttajille pitää maksa ja tästä syystä koulutuksen hinnat usein pienelle
yksityiselle yritykselle aika kalliita. Tästä syystä kaikki eu ym tuetut koulutukset ovat tervetulleita.
Akselilla Oulu - Rovaniemi enemmän varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusta arjen toimintoihin
liittyen.
Kyselkää tarpeita ja järjestäkää koulutuksia yhdessä kuntien kanssa. Kuntaorganisaatiossa voidaan
järjestää alueen tai tietyn henkilöstöryhmän koulutksia, jolloin useampi pääsee ja tiedon jakaminen
on helpompaa. Nyt on ollutkin paljon tällaista koulutusta.
Täydennyskoulutusta olisi hyvä järjestää yhden koulutuslaitoksen kanssa ja koulutussuunnitelma
olisi pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.
Täydennyskoulutus voisi kerryttää opintopisteitä ja tavallaan vahvistaa esim. olemassa olevaa
ammattitukinto eli tääydennys- ja muu koulutus olisivat jatkumoita
Toivottavasti valtakunnallisella tasolla raamitetaan asia ja tehdäään konkreetteja määrityksiä,
täydennyskoulutuksen määrästä, laadusta ja sisällöistä.
Tulkaa lähemmäksi kansaa, ulos kehiltä !
Kun tarve koulutukseen on olemassa, toivon henkilökohtaista vuorovaikutusta koulutuksen sisällön
suhteen ja tiedostettujen tarpeitemme kuulemista. Vuorovaikutuksessa myös meille hahmottuvat
omat tarpeemme ja toiveemme selkeämmin.
Älkää lopettako koulutustarjontaa!
MONIPUOLISTA JA KOHTUUHINTAISTA KOULUTUSTA!
Käytännön työssä ideaalit kaikkoavat.Voidaan ajatella kuin uskosta .Se on sisällämme ja näkyy
teissamme.Mutta kuten kaikki ,missä laitostutaan tarvitaan koulutusta ja täydennyskoulutusta jotta
abstraktiot mitkä eivät toimi voisivat saad tilalle ammatillista osaamista.
Kouluttajille työskentelyjaksoja käytännön työhön säännöllisin väliajoin.
Yksityisenä perhepäivähoitajana, eli yksityisenä yrittäjänä minulla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia
osallistua esim. Edufinin järjestämiin koulutuksiin, Nämä kurssit ovat arkisin (varahoitokulut) ja
maksavat hunajaa (palkaton päivä, josta saa maksaa monen päivän palkan). Kunnilla on varaa
tarjota koulutusta työntekijöilleen, koska me veronmaksajat maksamme ne kulut, mutta yksityisenä
hoitajana kaikki kulut tulevat vain itselleni.
Kirjallisen ennakkotiedon tai mainonnan lisäksi "hyvä kello kauas kuuluu" eli kohtaaminen,palaute ja
tai paikallinen info tarpeen.

Tunnetusti parhaiten siirtyvät käytäntöön asiat, joita opskellaan pitkäkestoisesti. Parin tunnin
tietoiskuilla ei ole työtä muuttavaa vaikutusta; sillä tavoin vain ehtii herätä, tuollaistakin voisi olla
Mielestäni koulutussuunnitelma, johon otetaan kehityskeskusteluissa käydyt toiveet huomioon, toimii
ihan hyvin. Meillä toteutuu lakisääteinen koulutus hyvin.
Teidän on turha tarjota satoja euroja maksavia koulutuksia varhaiskasvatussektorille näinä jatkuvan
niukkuuden aikoina. Omalla rahalla en enää enempää kouluta itseäni, koska se ei ole tällä palkalla
mahdollista eikä kovin viisastakaan. On työnantajan velvollisuus järjestää ja maksaa henkilökunnan
ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä, jos halutaan toteuttaa parempaa ja laadukkaampaa
varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Olen näillä ehdoilla hyvin halukas osallistumaan jatkossakin
täydennyskoulutukseen. Kiitos ja lämpöistä kesää Savosta!
täydennyskoulutus tulisi nivoa johonkin opintokokonaisuuden suoritukseen esim. perhetyö
Täydennyskoulutukseen hakeutuminen on pitkälti kiinni omasta motivaatiosta oppia uutta ja päivittää
tietojaan.
Kaupungissamme on perhepäivähoidon ammattitutkinnon järjestelyt onnistuneet hyvin
täydennyskoulutuksena ja työsuhteen alkaessa ohjattaessa. Säännölliset tapaamiset kaupungin
esimiesten ja koulutuksen kanssa.
tärkeää olisi motivoida myös niitä, jotka eivät ole niin innokkaita täydennyskoulutuksen suhteen,
koulutksen sisällössä olis hyvä olla aina pieni yhteenveto mihin koulutusta voisi hyödyntää.
varattava kunnon rahat/ tarpeeliset rahat koulutuksiin
Olkaa yhteydessä kuntiin ja kyselkää ennenkuin järjestätte koulutuksia. Ei koulutuksia vain
koulutuksen vuoksi vaan kartoittakaa sosiaalinen tilaus kentältä!!!
toivoisin edullisia, jopa työajan ulkopuolella olevia lyhyitä koulutuksia ( esim tietoisku- tyyppinen ilta
ala-asteen opettajien ja esiopettajien välillä
Mukavaa syksyä. Hyviä täydennyskoulutus paketteja odotellen.
Täydennyskoulutusta tulisi lisätä pitkään työelämässä olleille, ns pakollinen täydennysjakso kaikille .
Ammattiin kouluttajat sekä opistoista, amkeista ja yliopistoista pakollisille työelämäjaksoille.
päivähoidon väki on työpaineen alla kaikkien vaatimusten takia mitä yhteiskunta asettaa,
jaksamisongelmaa! Työyhteisöille pitäisi mahdollistaa että koko yhteisö kerralla koulutuksessa,
koulutus pitäisi siis tulla lähelle ja olla pitkäkestoista prosessinomaista...kehittämishankkeina yms
yhtéisön tarpeesta lähtevää...
TEHKÄÄ LAADUKKAITA ILMAISIA KOULUTUKSIA, NIIN KYLLÄ ME TOIVEITA KERROTAAN JA
OSALLISTUTAAN.
Tieto monista koulutuksista tulee myöhässä, hyviä koulutuksia on loppuvuodesta, mutta niihin ei
voida osaallistua, koska koulutusrahaa ei ole enää jäljellä.
Seurataan "vuosikalenteria" hieman tarkemmin
Koulutuksen teemojen ja kouluttajien tulee vastata tarpeita ja sisältöjä, liikaa pettymyksiä takana!
Alaistaidot ja alaisvastuu on yhtä tärkeää kuin esimiestaidot.
Asioihin vaikuttaminen/kehittäminen vastuu sekä työntekijöillä että esimiehellä
Koulutukset ovat olleet aika kalliita. Itse olen melko kokenut alallani ja minulla on tuore KM- tutkinto.
Vain harvoin on koulutuksia, joissa on minulle uusia asioita. Ainoastaan maahanmuuttajiin liittyvissä
asioissa tarvitsen lisätietoa.
Jos koulutuksia järjestetään vain business- ajattelun pohjalta lähtökohdat eivät ole mielestäni hyvät.
Riittävästi etukäteisinfoa ajoissa, että voi tehdä koulutussuunnitelman.

Koulutukset olisi hyvä räätälöidä tilaajien kanssa ja kouluttajien tulee olla päteviä.
(sekä hyvä koulutus että työkokemus alalta) Koulutuksen hinta järkevä. Myös koulutuksen pituus,
ilta-kokopäivä jne tulee olla sovittavissa. Tietysti voisi olla paketti, joka jakaantuisi koko
toimikaudelle.
Järjestäkää tarpeeksi edullisia koulutuksia, niin mahdollisimman moni voisi osallistua samasta
kunnasta.
Koulutukset järjestetään usein suurilla paikkakunnilla arkisin,johon ei yksityisellä sektorilla useinkaan
ole mahdollista irrottautua.
Edelleen sama ongelma meillä yksityisillä pienillä päiväkodeilla ei ole mahdollista osallistua
täydennyskoulutuksiin kun taloudellisesti ei ole varaa, valitettavasti :(
2-3 päivää kestävät koulutukset olisivat tervetulleita. Sitä paitsi ne virkistäisivät henkilökuntaa ja
antaisivat uutta potkua työhön.
Ajantasalla pysyminen ammatillisissa asioissa työn hoitamisen kannalta tärkeää.
Kiitos
Koulutusta myös ruotsiksi!!!
Koulutuspaikkakunnat liian harvassa, ympäri Suomea...
Asiasta päättäviin tahoihin tehokas informaatio.
pitäkää yhteyttä työryhmiin ja suunnittelijoihin kaupungin sisällä, jotta tulevat muutokset ja niihin
valmistava koulutus voidaan aikatauluttaa ja suunnitella riittäväksi, jotta kaikille koulutsta tarvitseville
myös kuolutuspaikka löytyisi. tämä ei nyt toteudu.
järjestäkää sellaisia koulutuksia että myös yksityiset pph:t pääsevät niihin. yksin on paha mennä
tilaamaan täydennyskoulutusta. ja kuka edes tulee pitämään yhdelle.?!
Koulutusten mielestäni tulee olla prosessiomaisia hyödyttäen konkreettisesti työelämää kehittävällä
työotteella. Näin myös työntekijät kokevat koulutuksen motivoiduksi tämän kiireen ja resurssipulan
keskellä.
Anteeksi että tämä piti täyttää todella kovan kiireen keskellä. Nyt ei aikaa tällaisten kyselyjen
täyttämiseen.
Hyvä kartoittaa koko Suomea, eri kokoisia ja laatuisia kuntia, koska tarpeet ja ongelmat ovat hyvin
erilaisia eripuolilla Suomea
kiitos
Paljon innokkaita vetäjiä!
Toivoisin, että koulutukset olisivat tarkoin suunniteltuja myös kouluttajien osalta, ettei kävisi niin, että
koulutuksen loputtua tuntuu ettei ole saanut mitään konkreettia tukea, koska kouluttaja ei ole ollut
ajan tasalla tai asiaansa perehtynyt.
Nykyinen täydennyskoulutukseni näyttää paperilla todella hyvälle, mutta todellisuudessa sen sisältö
ja ennenkaikkea toimintatavat ja kouluttajien valmistautumattomuus on minun työaikani ja panokseni aliarviointia. Toivon, että koulutusta järjestävät tahot valvovat myös kouluttajiaan.
TOIVON, ETTÄ JATKOSSA KIINNITÄTTE HUOMIOTA SIIHEN, ETTÄ MIKÄLI JÄRJESTÄTTE
ERIKOISTUMISOPINTOJA, MUISTAKAA SUUNNITELLA KOULUTUS ETUKÄTEEN NIIN, ETTÄ
SILLÄ TODELLAKIN ON JOTAKIN UUTTA ANNETTAVAA OPISKELIJOILLE. OLEMME TULLEET
TEKEMÄÄN TÖITÄ. KUN JOUDUMME OTTAMAAN LOMAPÄIVISTÄMME VIELÄ NÄMÄ
LÄHIOPETUSPÄIVÄTKIN NIIN HALUAMME ODOTUKSILLEMME VASTINETTA JA SAMOIN
MYÖS RAHOILLE (VAIKKA SE EI OLEKAAN TÄSSÄ NIIN OLENNAISTA ). OLEN OLLUT
PETTYNYT SIIHEN, ETTÄ TÄSSÄ KOULUTUKSESSA ON MENTY SIITÄ MISSÄ AITA ON
MATALIN JA JÄTETTY ETUKÄTEEN SUUNNITTELEMATTA LÄHIOPETUSPÄIVIEN SISÄLLÖT.

"HAAHUILTU" VAIN JA MIETITTY, ETTÄ MITÄ SEURAAVAKSI TEHTÄISIIN. OPISKELU ON
TYÖTÄ EIKÄ AJAN KULUTTELUA !!!!!
Koulutukseen pääsee harvoin ja se on työpaikallaoloajasta pois ja usein työtovereiden selkänahasta.
Koulutukseen tullaan siis avoimina ja valmiina saamaan siitä mahdollisimman paljon irti. Jaarittelu ja
asioiden liiallinen pyörittäminen on tarpeetonta. Vankkaa tietoa, hyvää ulosantia ja kurssin vetäjien
ammattitaitoja kaivataan.
täydennyskoulutuksen ajankohdan järjestäminen hankalaa koska aina jonkun pitää hoitaa lapsia ,jos
ilta tai viikonloppukoulutusta vastaavasti tuleee vapaata ja taas on poissa työpaikalta ,eli miten
hoidetaan sijaisjärjestelyt jotta päivähoidon henkilökunta voi HYVÄLLLÄ OMALLATUNNOLLA
osallistua koulutukseen
Aikuisille aikuisten koulutusta, ei riitä läsnäolevien tiedon ja kokemusten jako, vaan se pitäisi
yhdistää asiantuntijan pitämään teoreettiseen koulutukseen ja siihen mikä ihan oikeasti on
ajankohtaista ja mikä on tarve. Tyhjänpäiväistä koulutustakin on, olisi hyvä, jos
koulutusilmoituksissa perusteltaisiin koulutuksen hyöty ja miksi se on perusteltua. Usein luvataan
enemmän kuin koulutus antaa. Koulutukseen osallistujien arviointi ja palaute pitäisi kehittää
koulutusta.
olisiki tosi hyvä, jos kouluttavien tahojen kanssa olisi yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa. Silloin
aiheet olisivat ajankohtaisia ja osallistumien niihin motivoivampaa. meillä koulutusta järjestävillä on
usein tiedossa aihe, mutta emme tidä, mistä löytäisimme kouluttajan. Jonkimoinen rekisteri
kouluttajista olisi kätevä.
Lissä alaan sopivaa täydennyskolutusta ja aikaa opiskella myös iltaisin, niille jotka eivät voi opiskella
päiväaikaan.
Koulutusten hinta on usein niin korkea, että se estää sinne pääsemästä. Olisikohan mahdollista
saada niitä hieman alemmiksi.
Koulutusten kesto saisi olla pitempi, jolloin edellytettäisiin opitun harjoittelua ja sitten lisää opiskelua.
Lisäksi nykyinen lastenhoitajien koulutus (lähihoitaja) ei tuota tarpeeksi ammatillisia taitajia. Tätä
tulisi huomoida täydennyskoulutuksessa.

