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Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän kokous 2/2009 

 
Aika: 3.9.2009 klo 12.00–14.15 
Paikka: Seinäjoki, SeAMK neuvotteluhuone 418 
Läsnä: 

Ekola Kalevi, Seinäjoki (pj.) 
Anttila-Varpula Elina 
Kajaala Maija 
Kari Paula 
Kinnunen Paula 
Tiitu Tuija 
Toikko Timo 
Saarijärvi Anne, SONet BOTNIA (siht.) 
 

Poissa: Gammelgård Lillemor, Vaasa; Kivikangas Mirja, Kauhava; Koski-Säntti Kirsi, Kauhajoki; Kytölaakso 
Kai, Kokkola; Myllyniemi Elina, Kokkola; Sandell Christel, Pietarsaari; Savola-Vaaraniemi Anne, Vaasa; Udd 
Hilkka, Kaskinen ja Vainiopää Elina, Kuortane; 
 
Kokouksen avaus ja edellisen muistion tarkistaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10 ja käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Todettiin edellisen kokouksen 
muistio hyväksytyksi. 
 
Koulutuksen ajankohtaisasiat varhaiskasvatuksen näkökulmasta 
Timo Toikko esitteli SeAMKin sosionomikoulutusta; siinä varhaiskasvatus on yksi osaamisalue, johon opiske-
lijat voivat keskittyä. Varhaiskasvatuksen teemaryhmän vetäjänä toimii Anu Aalto ja SeAMKista tulee vuosit-
tain n. 10 opinnäytetyötä varhaiskasvatuksesta. Opinnäytetöiden tavoitteena on vastata kentän ajankohtais-
haasteisiin, joten myös esimerkiksi kehittäjäryhmältä odotetaan aktiivisuutta töiden aiheiden suhteen ja myös 
ns. tilaustyöt ovat mahdollisia. Keskusteltiin siitä, että yksi opinnäytetyö ei välttämättä vastaa koko tarpee-
seen (esim. PARAS -vaikutukset varhaiskasvatukseen alueella tai muut laajat aiheet), mutta useammasta 
työstä voisi esimerkiksi muodostaa pidempiä samankaarisia teemakokonaisuuksia, mahdollisesti jopa kol-
men pohjalaismaakunnan oppilaitosten yhteistyönä. Ammattikorkeakoulut voivat tehdä esimerkiksi esiselvi-
tyksiä ja tarveanalyyseja tilaustöinä. Myös tiedotteet opinnäytetöistä ovat tulevaisuudessa suunnitteilla. Var-
haiskasvatusasioissa yhteydenotot joko Timo Toikkoon timo.toikko@seamk.fi (myös mm. KASTE -hankkeen 
mahdolliset harjoitteluasiat) tai teemaryhmän vetäjä Anu Aaltoon anu.aalto@seamk.fi. Seuraavassa linkki 

valtakunnallisen opinnäytetyökoonnin äärelle http://www.theseus.fi/ , jossa myös SeAMKin opinnäytetyöt 
näkyvät tulevaisuudessa. (Ks. myös liitteenä oleva Timon esitys).  
 
Anne Saarijärvi kertoi, että myös Kokkolan suunnalta on tullut terveisiä varhaiskasvatuksen yhteistyön käyn-
nistymisestä ammattikorkeakoulun ja muiden oppilaitosten kanssa. Mahdollisiin ylimaakunnallisiinkin koulu-
tusasioihin palattaneen vielä tuonnempana. Kalevi Ekola muistutti samassa yhteydessä Anne Savola-
Vaaraniemen kehittäjäryhmälle suuntaamasta pyynnöstä koskien kuntien käytössä olevia päivähoidon arvi-
ointikysymyksiä ja lomakkeita. Näistä tietoja voi toimittaa osoitteeseen anne.savola-vaaraniemi@vaasa.fi 
 
 
 
Kuulumisia maakunnista: 
 
 
Seinäjoki 
Seinäjoki on yhtenä pilottina mukana Suoriteperusteinen budjetointi päivähoidossa -nimisessä talousseuran-
tahankkeessa. Hanke helpottanee jatkossa mm. hintojen keskinäistä vertailua, tekee työstä mielenkiintoi-
semman, vaikuttanee esimerkiksi ryhmien jakoperusteisiin ja tuo aitoa taloudellisuutta yksiköihin. Toisena 
uutuutena Seinäjoella on lapsen vasu, johon koko henkilökunta koulutetaan. Vasumateriaali oli ryhmässä 
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tutustuttavana ja sitä toivottiin osallistujien käyttöön sähköisesti. Materiaalia hiotaan vielä, mutta Tuija Tiitu 
informoi, että asiasta voi jatkossa tarkemmin tiedustella aluejohtaja Kirsi-Maria Halmiselta kirsi-
maria.halminen@seinajoki.fi 
 
 
MLL 
Elina Anttila-Varpula kertoi Perhetalo -esiselvityshankkeesta, johon ryhmältä toivotaan kommentteja ja yh-
teydenottoja. (Ks. tarkemmin liitetiedoston diat). Elina informoi ryhmää myös Etelä-Pohjanmaan väelle 
19.11.2009 Seinäjoella järjestettävästä Lasten oikeuksien iltapäiväseminaarista (ks. liite). Mukaan toivotaan 
sekä työntekijöitä että opiskelijoita; tilaisuus on maksuton. Suunnitelmissa on mahdollisesti järjestää semi-
naarisarjaa vuodelle 2010 ja kehittäjäryhmän ideointia kaivataan aihekokonaisuuksiin. Yhteydenotot mo-
lemmista pyydetään suoraan osoitteeseen elina.anttila-varpula@mll.fi 
 
 
Varhaiskasvatus KASTEessa 
Anne Saarijärvi kertoi SONet BOTNIAn alueen lasten, nuorten ja perheiden KASTE -hankkeiden tilanteesta. 
Kerrattiin lyhyesti osahankkeiden sisällöt pääpiirteittäin. (Ks. tarkemmin liitetiedosto.) 
 
Väli-Suomen alueen Etelä-Pohjanmaan osahankkeen projektikoordinaattorina toimii Sirpa Tuomela-Jaskari 
sirpa.tuomela-jaskari@seinajoki.fi. Hankkeeseen moniammatillisten jalkautuvien palvelujen yhdeksi tiimin 
projektityöntekijäksi on valittu varhaiskasvatukseen suuntautunut Mirka Nisula  mirka.nisula@seinajoki.fi. 
Etelä-Pohjanmaalla on aloittamassa Suupohjan alueella lisäksi erillishankkeena Selevä paletti, josta kuulta-
neen myöhemmin enemmän. 
 
Pohjanmaan osahankkeessa varhaiskasvatus ei edellisistä poiketen niin suoranaisesti vielä näy hankesisäl-
löissä, mutta yhteistyötä päivähoidon kanssa tultaneen myös siinä jatkossa tekemään, hankkeen koordinaat-
torina toimii Nora Vuori nora.vuori@vaasa.fi 
 
Keski-Pohjanmaalla osana Pohjois-Suomen hankekokonaisuutta on käynnistynyt ns. kehittämisrakennehan-
ke, joka keskittyy lähinnä lastensuojelun ja perhetyön sisältöihin, joskin jälkimmäisestä voi olla yhtymäpintaa 
myös varhaiskasvatukseen. Asiasta voi tarkemmin tiedustella hankkeen projektikoordinaattori Liisa Ahoselta 
liisa.ahonen@kokkola.fi Todettiin, että SONet BOTNIAsta on informoitu kaikkia em. hankkeita kehittäjäryh-
mästä ja mahdollisuudesta käyttää sen jäsenten asiantuntijuutta muun muassa hankkeen toimeenpano-
suunnitelmia tarkennettaessa. 
 
Koska kaikki pohjalaismaakunnat eivät ole niin selkeästi mukana KASTE -kehittämisessä Anne Saarijärvi 
ehdotti, että kehittäjäryhmän myötävaikutuksella eri maakuntiin voitaisiin tarjota ns. arkikehittämisen työkalu-
ja. Esimerkiksi Kuvastin itse- ja vertaisarvioinnin menetelmää on jo joitakin vuosia sitten SONet BOTNIAn 
kautta tehty tutuksi maakunnan sosiaalialan toimijoille (mukana ollut myös joitakin varhaiskasvatuksen am-
mattilaisia), mutta asiaa voitaisiin viritellä uudelleen nimenomaan varhaiskasvatuksen kohderyhmälle.  Sovit-
tiin, että Anne valmistelee asiaa ja syksylle pyritään saamaan uusi Kuvastin -infotilaisuus alueen toimijoille 
järjestetyksi. 
 
Todettiin, että myös KASTEen ulkopuolella on yhä olemassa hankkeita: näistä mainittakoon Perhonen -
hanke (perhepäivähoidon kehittämishanke, jossa Vaasa on mukana) sekä Versot -hanke (maahanmuuttajille 
suunnattu koulutushanke) – näistä kuultaneen lisää seuraavassa kokouksessa Anne Savola-Vaaraniemeltä. 
Mahdollisesti vielä loppuvuoden aikana tavataan kehittäjäryhmänä myös alueen uusia lasten, nuorten ja 
perheiden palveluja kehittäviä hankkeita. 
 
 
Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän toimintasuunnitelman 2010–2011 hahmottelua 
Todettiin, että vuoden 2010 alusta varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä siirtyy seuraavalle kaksivuotiskaudel-
leen. Anne kertoi, että ryhmäläisiltä ei ollut tullut kesän aikana muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pyy-
dettyjä ideoita tulevalle toimintakaudelle. Päätettiin, että pyyntö uusitaan eli kehittäjäryhmän jäseniä pyy-
detään kirjaamaan kehittäjäryhmätoiminnan puitteissa toteutettavia teemoja (1-3) vuosille 
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2010–2011 ja välittämään ideat sihteerille anne.saarijarvi@seamk.fi syyskuun loppuun mennessä. 
 
Keskusteltiin siitä, että suuren kehittäjäryhmän rinnalla ns. nopean reagoinnin joukkona tullee uudella kau-
della saatujen hyvien kokemusten kannustamana jatkamaan ainakin kolmen maakunnan toimijoista muodos-
tettava kehittäjien ydintiimi, joka työskenteli tehokkaasti aiempien hankevalmistelujen aikana. Sekä varsinai-
sen kehittäjäryhmän että ydintiimin kokoonpanoihin palataan tarkemmin tuonnempana. Sovittiin, että aiempi-
en vuosien tapaan nykyiset kehittäjäryhmän jäsenet voivat jatkaa halutessaan myös seuraavalle kaudelle, 
muussa tapauksessa nykyisiä jäseniä toivotaan apuun uusien jäsenten rekrytointiin alueiltaan. Pidettiin edel-
leen tärkeänä, että kehittäjäryhmän jäsenet osallistuvat säännöllisesti kokouksiin,toimivat aktiivisina alueen-
sa äänitorvena ja kykenevät kehittäjäryhmän ideologian mukaisesti vastavuoroiseen tiedottamis- ja kehittä-
misorientoituneeseen ryhmätoimintaan. 
 
 
Muut asiat 
 
-Seuraava kokous pidetään Pohjanmaalla Laihialla 29.10.2009 klo 12.00 alkaen, tuolloin pääaiheena tulee 
olemaan tulevan kauden toimintasuunnitelman työstäminen. 
 
 
Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 14.15 
 
 
KOKOUKSESSA KIERROSSA OLLEET MATERIAALIT: 
 
Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jaosto varhaiskasvatus-
lainsäädännön kehittämiseksi STM selvityksiä 2009:28. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1422803 
 
 
Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen STM Julkaisuja 2009:6 
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1416819 (Ks. esimerkiksi KUVASTIN s.104 alkaen) 
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