
 

Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän kokousmuistio 4/2011 

Aika: 12.12.2011 klo 10.45- 14.45  

Paikka: Hotelli Fooninki, Hyllykallio  

Läsnä:  

Hintsa Sari 

Ikola Eija  

Kari Paula 

Kivikangas Mirja 

Koskimäki Vivi-Ann  

Näsänen Aija-Marita  

Tiitu Tuija  

Saarijärvi Anne (siht.) 

Valkama Erja  

Maansaari Aliisa (opiskelija) 

Poissa: Anttila-Varpula Elina; MLL; Forsberg Satu, Kokkola; Gammelgård, Lillemor, Vaasa; Hotakainen Riitta, 

Halsua; Kajaala Maija, Laihia; Kittilä Leena, Teuva; Kytölaakso Kai, Kokkola; Toikko Timo, Seamk ja Valkama 

Erja, Töysä. 

1. Kokouksen avaus ja kuulumiskierros 

Toimikauden 2010–2011 viimeinen kokous käynnistettiin Seinäjoen varhaiskasvatusjohtaja Aija-

Marita Näsäsen avaussanoilla klo 10.45. Päällimmäisinä kuulumisina seuraavaa: Seinäjoelle on 

vuoden alusta tulossa uusi organisoitumismalli, jossa myös perhepäivähoito menee alueelle. 

Seinäjoella ollaan myös valmistelemassa siirtymistä palveluseteliin. Lisäksi pyrkimyksenä on saada 

alueelle uusia pysyviä ryhmiksiä. Hoitopaikkaa tarvitsevien lasten määrä on suuri. Päivähoidon 

käyttö- ja täyttöasteet vaihtelevat. (Keskustelua jatkettiin alueiden kuulumisilla, joka luontevasti 

sopi esittäytymiskierroksen yhteyteen, joten asialistan kohta 4. siirrettiin tähän yhteyteen.) 

Seinäjoki: Kaste -hankkeessa kehitetty yhteistyö koulujen kanssa sujuu vaihtelevasti ja 

kasvatuskumppanuus on välillä vaikeaa toteuttaa organisaatioiden koulutuksellisten- ja 

kulttuurierojen ym. seikkojen vuoksi. Koulutuksia on kuitenkin tulossa 

kasvatuskumppanuuskoulutuksia rehtoreille ja opettajille. 

Perhepäivähoidon siirryttyä alueille aluejohtajille kuuluu nyt sekä perhepäivähoito että päiväkodit. 

Perhepäivähoidolle muutos on suuri ja toimistolla on nyt 15 ohjaajaa, joilla useita esimiehiä. 

Myös yksityisissä päiväkodeissa on suunnitteilla palvelusetelin käyttö. Lisäksi keskustelut 

kunnallistamisesta jatkuvat 



Ilmajoella on tapahtunut johdon nimikemuutos: 15.11.2011 lähtien varhaiskasvatusjohtaja. Lisäksi 

kuntaan on tulossa uusia yksikköjä. 

Kaksineuvoisen alueella aloittaa vuoden alussa varahoitoryhmiksiä. Alueella on koettu 

haasteellisena perhepäivähoitajien työaikalaki, joka on myös tavallaan nostanut kustannuksia. 

Töysä/Kuusiokunnat: alueella viritteillä mahdollinen kuntaliitos, perusteilla on uusia päiväkoteja 

Alavudelle ja Kuortaneelle. 

 

2. Pohjalaismaakuntien varhaiskasvatuskyselyn tuloksia 

Sari Hintsa jatkoi edellisessä kokouksessa ajanpuutteen vuoksi lyhyelle käsittelylle jääneen kyselyn 

tulosten avaamista ja sisällöistä keskusteltiin yhdessä. Vastausten perusteella: kentän työntekijöillä 

on riittämättömyyden tunteita varhaiskasvatussuunnitelmien suhteen, eikä suunnitelmaa koeta 

vahvasti työvälineeksi, esimiesten työnjako koetaan epäselväksi (sekä esimiesten että alaisten 

välillä), vaikka työhyvinvointi toisaalta edellyttäisi juuri työnjaon selkeyttä. (esitykset vielä 

kertaalleen liitetiedostona tutustuttavina) Positiivisina tuloksina voidaan pitää työtyytyväisyyttä ja 

sitä, että vastausten perusteella pääsääntöisesti kiirettä/työmäärää ei koettu ongelmaksi ja oman 

ammatillisen osaamiseen suhtauduttiin myönteisesti. 

 

3. VOSKE -verkoston valtakunnalliset tiedotusasiat 

Läpikäytiin lyhyesti viimeisin käytössä ollut tilasto päivähoidon hallinnoinnista kunnissa. Lisäksi 

käsiteltiin Anne Saarijärven Voske -verkoston kautta tulleita asioita hallinnonalasiirron ja 

lakivalmistelujen aikatauluista. Siirtoa valmisteleva työryhmä on asetettu lokakuussa 2011 ja 

laajempi valmistelu käynnistyy alkuvuodesta 2012. Tämänhetkisten suunnitelmien perusteella siirto 

tapahtuisi vuoden 2013 alusta. Kehittämistyön trendeinä näyttäytyy puolestaan yhteistyön 

tiivistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kesken sekä ennaltaehkäisevien palvelujen painotus. 

Myös SONet BOTNIAssa on keskusteltu edelleen siitä, että osaamiskeskus ei voi jatkossa toimia 

pelkästään ja ensisijaisesti varhaiskasvatustoimijoiden verkostojen koordinoijana, vaan toimintaan 

kaivataan ajan hengenmukaisia uudistuksia,( joita yhdessä pohditaan mm. dialogikeskustelun 

muodossa.) Toimijat toivat esiin sitä, että tulee muistaa jatkossakin ”hallinnollisesta kellunnasta 

huolimatta”, että varhaiskasvatus on enemmän kuin vain päivähoitoa, eivätkä toimijat halua jäädä 

syrjään kehittämisestä ja verkostoista, vaikka toisaalta niiden laajeneminen ymmärretäänkin. 

 

4. Dialogikeskustelu kehittäjäryhmätoiminnasta 

Anne Saarijärvi toimi puheenjohtajana valmistellussa dialogikeskustelussa, jonka tavoitteena oli 

kehittäjäryhmän (itse)arviointi menneen toiminnan suhteen ja uuden käynnistettävän toiminnan 

sisällön ideointi, sekä keskustelu myös muista ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden toiminnoista 

mm. verkostoitumisen suhteen. (opiskelijan kirjaama dialogi liitteenä). Keskusteltiin osallistujien 

kanssa monialaisen lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkoston perustamisesta koskien Etelä-

Pohjanmaan maakuntaa, jota SB:ssa on ryhdytty jo valmistelemaan yhdessä ELLA-hankkeen 

toimijoiden kanssa. Todettiin, että Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osalta toiminta etenee 

jatkossa johtoryhmän mahdollisten linjausten jälkeen todennäköisesti maakunnallisten 

suunnittelijoiden kautta. Sovittiin, että Anne Saarijärvi valmistelee paitsi päättyvän kauden 

toimintakertomuksen 2010–2011 , myös pohjapaperin kehittäjäryhmätoiminnan tulevaisuuden 

linjauksista SONet BOTNIAn johtoryhmän seuraavaan kokoukseen ja tiedottaa johtoryhmän 

päätöksestä jäsenille. 

 



5. Muut asiat 

-ei muita asioita 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 


