
  Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus 

  De österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området 

 

 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kokkolan kaupunki  Vaasan ammattikorkeakoulu 

020 124 5141 06 828 9435 06 326 3111 

PL 158 60101 SEINÄJOKI  PL 43 67101 KOKKOLA Raastuvankatu 29, 65100 VAASA 

  
 www.sonetbotnia.fi 

 
 
 
Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän kokous 1/2009 

 
Aika: 23.1.2009 klo 9.30–12.15 
Paikka: Lapua, MLL aluetoimisto 
Läsnä: 

Salo Tuija, Seinäjoki (pj.) 
Anttila-Varpula Elina 
Kari Paula, Seinäjoki 
Kivikangas Mirja, Kauhava (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen) 
Moisio Marita, Kuortane 
Myllyniemi Elina, Kokkola 
Sandell Christel, Pietarsaari 
Toikko Timo, SeAMK 
Saarijärvi Anne, SONet BOTNIA (siht.) 
 
 

Poissa: Kalevi Ekola, Seinäjoki; Gammelgård Lillemor, Vaasa; Kajaala Maija, Laihia; Koski-Säntti Kirsi, Kau-
hajoki; Savola-vaaraniemi Anne, Vaasa; Tuusa Arja, Seinäjoki; Udd Hilkka, Kaskinen ja Ukskoski Marianne, 
Perho 
 

1. Puheenjohtajana Kalevi Ekolan tilalla toiminut Tuija Salo avasi kokouksen klo.9.45. 
 

2. Kuulumiskierros 
Seinäjoki  
-kuntien yhdistyminen on iso asia Seinäjoelle, jossa pulaa hoitopaikoista on edelleen, mutta työ jat-
kuu toiveikkaissa merkeissä 
-Kalevi Ekola on palannut takaisin töihin, mutta Tuija Salo jatkaa kehittäjäryhmän jäsenenä Arja 
Tuusan siirryttyä työskentelemään koulutoimen puolelle. Ryhmä haluaa kiittää Arjaa aiemmasta pa-
nostuksesta kehittämistyöhön ja toivottaa hyvää jatkoa uusissa tehtävissä! 
 
Kokkola 
-vuoden vaihteessa Kälviä, Lohtaja ja Ullava ovat liittyneet Kokkolaan; organisaatio ja liittymiskuviot 
ovat menneet varhaiskasvatuksen näkökulmasta hyvin ja tällä hetkellä myös päivähoitotilanne on ok. 
Kokkolassa päivähoito siirtynee sivistystoimen alaisuuteen 2010. 
 
Kauhava 
-päivähoito on siirtynyt vuoden vaihteessa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alaisuuteen. Käytännössä 
tämä on vaatinut keskittämistä mm. sijoittelussa ja maksujen määräytymisessä. Yhteistoiminta-
alueiden erilaisten käytäntöjen yhteensovittaminen on ollut haastavaa. Alueella on 9 päiväkotia, 6 
ryhmistä ja 84 perhepäivähoitajaa. 
 
Kuortane 
-päivähoitotilanne on hallinnassa; hoidossa on 200 lasta ja paikkatilanne hyvä. Silti Kuusiokuntien 
hajoaminen on tosiasia ja Kuortaneen suunta jatkossa pohdituttaa myös päivähoidon puolella. 
 
MLL 
- Komia Pohjanmaa -hankkeen rahoituspäätös (RAY) oli kielteinen, mutta kehittämistyö jatkuu ja 
paraikaa valmistelun alla on hankehakemuksia useille tahoille. Muuten esimerkiksi lastensuojelun 
tukiperherekisteriä ollaan laajentamassa Lapualle ja Järvi-Pohjanmaalle, samoin isä-lapsi -toiminta 
on painopisteenä. Kuntaliitoksista huolimatta MLL:n paikallisyhdistykset ovat jatkaneet toimintaansa 
itsenäisinä.(ks. tarkemmin tietoja MLL:n toiminnasta liitetiedostosta) 
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Yksityiset palveluntuottajat, päiväkoti Muksula 
-hallinnonalaan liittyvät kysymykset ovat pinnalla; pohdinnan on alla myös miten henkilöstö saadaan 
jatkossa sitoutumaan uusiin käytäntöihin sekä asiakastyö – miten turvata palvelun laatu. 
 
Seamk 
-Timo Toikolla on vastuualueena SeAMKissa tutkimus- ja kehittämistoiminta ja heillä on tarvetta pro-
filoida myös varhaiskasvatuksen toimintaa. Seamk on mielellään yhteistyökumppanina muun muas-
sa opinnäytetöiden kautta (esim. tutkimusideat ryhmältä), mutta myös muun kehittämistoiminnan 
ideoinnissa (esim. arvioinnit).  
 
Pietarsaari 
-päivähoidon osalta jatketaan entisillä linjoilla, tällä hetkellä hoidossa on enemmän ruotsin- kuin 
suomenkielisiä lapsia. Päivähoito on nyt sidoksissa koulun puoleen ja 2010 sosiaali- ja terveyden-
huolto liittyvät yhteen. Tulevaisuudessa mietityttävät muutoksen mahdolliset vaikutukset varhaiskas-
vatukselle (esimerkiksi työntekijät, palvelujen toimivuus). Pietarsaaressa tapahtuneista lomautuksista 
huolimatta perheet ovat halunneet päivähoitopaikkojen säilyvän. 
 
SONet BOTNIA 
-kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat ilmoittaneet joulukuulla osallistuvansa Lasten, nuorten ja per-
heiden maakunnalliseen osahankekokonaisuuteen osana Väli-Suomen laajempaa hanketta. Niin 
SONet BOTNIAssa (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) kuin Pikassos Oy:ssäkin järjestetään jo tammi-
helmikuulla suunnittelukokouksia, vaikka STM:n rahoituspäätökset tulevat vasta helmikuun lopulla.  
 
 

3. Dialogi 
Toteutetun kehittämis- ja asiakastyöhön sovellettavan dialogisen keskustelun tarkoituksena oli arvi-
oida varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän mennyttä toimintaa toimintakauden 2008–2009 puolivälis-
sä, sekä toimia kuluvan vuoden toimintasuunnitelman tarkentajana. Samalla kehittäjäryhmäläisille 
tarjottiin varhaiskasvatuksen erilaisissa verkostoissa hyödynnettävää työkalua käyttöön. Dialogin si-
sällön suunnitellut Anne Saarijärvi toimi puheenjohtajana ja Tuija Salo kirjasi keskustelusisällöt.  
Dialogi löytyy kokonaisuudessaan erillisenä liitetiedostona muistion liitteistä. 
 
Yhteenvetona jatkon kannalta voitaneen todeta, että muun muassa varhaiskasvatuksen hyvät käy-
tännöt ja niiden jakaminen erilaisissa verkostoissa, hiljaisen tiedon esille tuominen (mm. mentoitoin-
nin kautta) täydennettynä toiminnan arvioinnin ulottuvuudella nousivat esiin dialogissa. Verkostot va-
littiinkin yhdeksi seuraavan tapaamisen pääsisällöksi; pohditaan tuolloin muutenkin yhteistyön mah-
dollisuuksia muun muassa maakunnissa toimivien oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehittämistahojen 
kanssa niin arki- kuin hankekehittämisenkin näkökulmista. Anne Saarijärvi kertoi, että SONet BOT-
NIAn ja Etelä-Pohjanmaalla toimivien täydennyskoulutustahojen aloitteesta on perustettu yhteistyö-
foorumi, johon on kutsuttu maakunnan eri seuduilta muun muassa kunta- ym. toimijoita ja substanssi 
osaajia suunnittelemaan nykyistä toimivampaa ja jatkumoja turvaavaa rakennetta täydennyskoulu-
tuksen ja käytännön toimijoiden välille. Tässä verkostossa myös varhaiskasvatus on edustettuna 
Seinäjoella työskentelevän päivähoidon aluejohtaja Eija Ikolan kautta. 
 

4. Kokouksen päättäminen  
 
Kokous päätettiin klo 12.15. 
Seuraava kokous pidetään Kokkolassa 15.4.2009 klo 12.00–15.00. 
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