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Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän kokous 2/2008 

 
Aika: 19.9.2008 klo 9.30–12.00 
Paikka: Vaasa, kasvatus- ja opetusvirasto 
Läsnä: 

Ekola Kalevi, Seinäjoki (pj.) 
Gammelgård Lillemor, Vaasa 
Kajaala Maija, Laihia  
Kari Paula, Seinäjoki 
Moisio Marita, Kuortane 
Mäkiniemi Henna, Himanka 
Savola-Vaaraniemi Anne, Vaasa  
Saarijärvi Anne, SONet BOTNIA (siht.) 
 
Sekä vierailija: 
Yli-Hynnilä Ulla, Pokeva -hanke 
 

Poissa: Anttila-Varpula Elina, MLL; Koski-Säntti Kirsi, Kauhajoki; Kivikangas Mirja, Kauhava; Kytölaakso Kai, 
Kokkola; Myllyniemi Elina, Kokkola; Rinne Päivi, SeAMK ;Sandell Christel, Pietarsaari, Tuusa Arja, Seinäjoki; 
Udd Hilkka, Kaskinen ja Ukskoski Marianne, Perho. 
 
Kokouksen avaus  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.50. 
 
Vaasan tervetulosanat 
Lillemor Gammelgård kertoi aloituspuheenvuorossaan Vaasan varhaiskasvatustilanteesta: päivähoidossa 
olevien lasten lukumäärä kasvanut vuoden aikana valtavasti. Uutena perusteilla on monivammaisille lapsille 
tarkoitettu erityisryhmä, lisäksi vuorohoitopäiväkoti ja muita päiväkoteja. Avoin päiväkotitoiminta aloitettu, 
samoin on kokeiltu taiteen perusopetusta, nyt kohderyhmänä esikoululaiset. Yleisesti päivähoidon johtajuus  
-kysymykset aiheuttavat työpaineita ja keskusteluja henkilöstön keskuudessa. Päiväkoteihin on suunnitteilla 
työajanseuranta. 
 
Esittely- ja kuulumiskierros 
 
Kokkolan seutu 
Lapsimäärän kasvu ja vuorohoito-ongelmat näkyvät myös pienemmissä kunnissa. Henna Mäkiniemen vetä-
mä perhepäivähoidon kehittämishanke päättyy lokakuulla. Hankkeesta on tulossa loppuraportti. Jo nyt voi-
daan todeta, että kehittämistyössä on onnistuttu; palautteen perusteella alan arvostus hankekuntien alueella 
on noussut. 
 
Koulutussektori 
Anne Savola-Vaaraniemi kertoi kuulumisia aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Marraskuussa alkaville perhe-
päivähoitajien - sekä koulutettujen aamu- ja iltapäiväohjaajien koulutuksille on alueella kysyntää. Lisäksi 
Anne on edelleen kouluttanut varhaiskasvatuksen väkeä kasvatuskumppanuuteen. 
 
Kyrönmaa 
Laihian suunnalla on meneillään edelleen jatkuvaa uuden perustamista. Maija Kajaala kertoi, että nyt on 
aloitettu uusi ryhmäperhepäiväkoti ja suunnitteilla on lisäksi uusi päiväkoti. 
 
Kuusiokunnat 
Kehittäjäryhmän uusi jäsen Marita Moisio esittäytyi ja kertoi tässä vaiheessa Kuortaneen tilanteesta, joka 
päivähoidon osalta on tällä hetkellä hyvä. Marita toimii Elina Vainionpään sijaisena tämän syksyyn 2009 
kestävän virkavapauden aikana. 
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Palveluntuottajat 
Paula Kari Muksulasta esittäytyi ja kertoi lyhyesti yksityisestä ostopalvelupäiväkodista, jossa toimii johtajana. 
 
Seinäjoen Seutu 
Kalevi Ekola kertoi Seinäjoen kasvavasta päivähoidon lapsimäärästä; v.2009 tulossa kaksi uutta päiväkotia. 
Tällä hetkellä haasteena on myös kolmen kunnan yhteenliittyminen 1.1.2009 ja toimintojen yhteensovittelu 
siinä. Erityispäivähoidon vajeeseen tullee uuden virkapaketin myötä helpotusta, lisäksi uuteen yksikköön 
perustetaan integroitu ryhmä; hallinto vaatii kuitenkin yhä kehittämistä. Vuorohoidon tilanne on tällä hetkellä 
hyvä. Nyt eniten puhututtaa kotihoidon tuki, josta uusi esitys on tehty uuden kunnan osalta (aiemmin kuntien 
perusteet vaihdelleet). Lisäksi elokuussa on perustettu englanninkielinen päiväkotiryhmä (kielisuihkutus), 
josta kielenopetus jatkumona peruskouluun.) - ruotsiksi aloitetaan vuoden päästä samankaltainen toiminta. 
Myös Seinäjoelle perustetun maahanmuuttajakeskuksen kanssa tulee varmasti yhteistyötä. Uutena arkea 
helpottavana toimintona on Seinäjoelle perustettu sähköinen sijaispankki. 
 
Kaustisen seutu 
Marianne Ukskoski on ilmoittanut, että hänen toimenkuvansa on muuttunut ja hän joutuu jättämään ryhmän. 
Seudulta etsitään kuitenkin Mariannen toimesta uutta jäsentä kehittäjäryhmään. 
 
Suupohjan rannikkoseutu 
Hilkka Udd on viestittänyt jäävänsä vuorotteluvapaalle loppuvuodelle, mutta palannee jäseneksi jälleen vuo-
den 2009 alussa. 
 
 
 
Erityislastentarhanopettajapalvelut Pohjalaismaakunnissa - kartoituksen tuloksia 
Kehittämissuunnittelija Ulla Yli-Hynnilä Eskoossa toimivasta Pokeva -hankkeesta, (katso tarkemmin linkki 
http://www.sonetbotnia.net/87.html) esitteli paitsi hankkeen toimintaa, myös erityisesti tuoreen pohjalaismaa-
kuntien alueelle suunnatun elto -kyselyn tuloksia. Yhtenä hankkeen tavoitteena on vammaisten lasten var-
haiskuntoutuksen kehittäminen. Hankkeeseen on perustettu asiantuntijaryhmä, jossa myös varhaiskasvatuk-
sen edustaja mukana (Sirpa Mannismäki). Hankkeessa on tekeillä varhaiskuntoutuksen mallinnuksia – ns. 
yleismalli ja paikallisia malleja (Alavus). Ulla totesi, että hanke ottaa mielellään vastaan kuntien koulutustar-
peita joko suoraan tai esimerkiksi varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän välittämänä. (ks. tarkemmin kyselyn 
tulokset muistion liitteestä!) 
 
Keskusteltiin siitä, että elto -tarve on alueen maakunnissa ilmeinen, mutta koulutuksen puute hankaloittaa 
tilannetta. Lisäksi todettiin myös, että oman koulutuksen saamiseksi alueelle ei tunnu järjestyvän rahoitusta 
yrityksistä huolimatta. Ulla viittasi puolestaan puheenvuorossaan siihen, että Eskoo mahdollisesti voisi harki-
ta uuden elto -viran perustamista (sijoituspaikkana Seinäjoki tai maakunta), mikäli sille on tarvetta. Todettiin, 
että Eskoolla olisi tässä vahva synergiaetu puolellaan. Asia etenee niin, että Eskoossa toimiva varhaiskun-
toutuksen asiantuntija ryhmä paneutuu asiaan ja selvittelee tilannetta.  Sovittiin siitä, että varhaiskasvatuk-
sen kehittäjäryhmän jäsenten kautta pyydetään kunnilta (mahdollisesti myös varhaiskasvatuksen vastuuhen-
kilöiden kautta) kommentteja asiasta. Sovittiin, että Ulla ja Anne valmistelevat asiapaperin, joka toimitetaan 
myöhemmin kohderyhmälle kommenteille.  
 
 
SONet BOTNIAn alueen varhaiskasvatuksen hankevalmistelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
misohjelmassa (Kaste) 
Keskusteltiin hankevalmistelun tilanteesta pohjalaismaakunnissa. Alkuperäinen suunnitelma ensisijaisesti 
kolmen maakunnan veturikaupunkien 25 % kuntaosuuksilla rahoittamasta yhteisestä hankkeesta on muuttu-
nut keväästä. Isoista kaupungeista Vaasa on ilmoittanut, että ei lähde mukaan hankkeeseen, myös Kokkola 
on vielä epävarma. Seinäjoki on tällä hetkellä varannut budjettiinsa hankerahaa vuodesta 2009 alkaen. Kau-
hajoki ja Isojoki ovat hakeneet elokuun hankehaussa STM:ltä rahoitusta valmistelemaansa Selevä paletti -
hankkeeseen, rahoituspäätös tästä on tulossa lokakuun lopussa.   
 

http://www.sonetbotnia.net/87.html
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Päätettiin, että pysytään edellä todetuista seikoista huolimatta kehittäjäryhmän alkuperäissuunnitelmassa ja 
jatketaan hanketyöryhmässä ylimaakunnallisen hankkeen valmistelua osaksi Väli-Suomen alueen Lasten, 
nuorten ja perheiden hankekokonaisuutta. Ryhmässä odotetaan STM:n vastausta Kauhajoelle ja toivotaan, 
että kehittämistyötä kuitenkin yhä jatkokehitettäisiin yhdessä laajemmaksi kokonaisuudeksi laajemmalle alu-
eelle, kuten keväällä sovittiin. Päätettiin, että valmisteleva hanketyöryhmä kokoontuu nopealla aikataululla 
hiomaan sisältöjä (liitteenä työryhmän tämänhetkisen valmistelutyön painopisteet). Sovittiin myös siitä, että 
kehittäjäryhmän jäsenet tekevät jo ennen varsinaisia kuntakirjeitä ja muita tarkempia hankesuunni-
telmia edustamansa alueen kuntiin tunnusteluja varhaiskasvatuksen hankkeeseen osallistumisesta. 
Huolimatta siitä, että kaikki pohjalaismaakuntien veturikaupungit eivät osallistu hankkeeseen, hanke on yhä 
avoin maakuntien muille kunnille. 
 
Anne Saarijärvi on ollut yhteydessä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueen varhaiskasvatussuunnittelija Seija 
Junnoon sekä lasten, nuorten ja perheiden hankekokonaisuutta valmistelevaan Kristiina Laihoon; kyseisillä 
alueilla ei ole tällä hetkellä tiettävästi varsinaisesti valmisteilla omaa varhaiskasvatushanketta – kiinnostusta 
kehittämistyöhön kuitenkin on ja alueilta saattaisi olla kiinnostusta kumppanuuteen pohjalaismaakuntien 
hankkeen kanssa. Juha Luomala SONet BOTNIAsta on lasten, nuorten ja perheiden hankekokonaisuuden 
vastuuhenkilönä pohjalaismaakuntien alueella siten tietoinen sekä oman alueemme että laajemman Väli-
Suomen valmistelujen tilanteesta. 
 
Kehittäjäryhmän toimintasuunnitelman täydennys ja kommentointi 
Kehittäjäryhmä on koonnut alustavasti alkuvuodesta vuosien 2008–2009 toimintasuunnitelmaa ja sitä sovittu 
vielä kauden aikana täydennettäväksi uusien jäsenten näkemyksillä. Koska tällä kertaa kaikkia uusia jäseniä 
ei ollut paikalla, päätettiin, että laitetaan luonnosversio muistion liitteenä sähköpostitse ryhmälle kommentoi-
tavaksi, ideoitavaksi ja täydennettäväksi. Kommentit ja täydennykset pyydetään sihteerille viimeistään 
7.11.2008 mennessä. 
 
Muut asiat: 
 
Kasvatuskumppanuus 
Paula Kari on ollut 9.9.08 Hämeenlinnassa kasvatuskumppanuuskouluttajien verkostotilaisuudessa. Tässä 
yhteydessä on ilmennyt, että Pohjalaismaakunnista muita osallistujia ei tilaisuudessa ole ollut, ilmeisesti siitä 
syystä, että alueellamme ei juurikaan heitä ole (tai ainakaan tietoa tästä ei ryhmässä ole). Ryhmässä käydyn 
keskustelun perusteella kasvatuskumppanuus-sisällöt  (katso tarkemmin vielä seuraava linkki) 
http://varttua.stakes.fi/FI/Sisallot/kasvatuskumppanuus/index.htm 
koetaan kuitenkin niin tärkeiksi (mahdollisesti jopa kehittämishankkeen osana tai ainakin systemaattisena 
arkikehittämisen muotona), että päätettiin tiedustella alueen varhaiskasvatustoimijoiden: 
 1) kiinnostusta asiaan sekä  
 2) onko alueella kouluttajakoulutettuja henkilöitä. Sovittiin, että Anne Saarijärvi tiedustelee kehittäjäryhmän 
nimissä asiaa varhaiskasvatuksen yhteyshenkilöiltä kunnista. Anne selvittelee lisäksi vielä Stakesista, onko 
uusia kouluttajakoulutuksia suunnitteilla. 
 
Seuraava kokous  
13.11.2008 klo 12.00–15.00, Seinäjoki, Mediwest. 

http://varttua.stakes.fi/FI/Sisallot/kasvatuskumppanuus/index.htm

