
  

 
Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmän tapaaminen    

Muistio 

 

Aika   20.11.2018 klo 9.00–11.30 

 

Paikka  Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tampere 
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1. Tervetuloa, alkusanat ja aamukahvit 

Projektikoordinaattori Susanna Raivio kertoi aamupäivän tavoitteista ja ohjelmasta.  
  

2. Viime kerran muistio 

Kehittämistyöryhmän muistiot ja muut materiaalit löytyvät hankkeen nettisivujen 

materiaalipankista: https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/#10. 

 

3. Kehittämistyöryhmän työskentelyn koonti 

Projektikoordinaattori Susanna Raivio esitteli varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän 

työskentelyä vuosilta 2017–2018. Ks. diaesitys muistion liitteenä. Kokemusasiantuntija ei päässyt 

tapaamiseen, mutta hänellä on materiaalia vammaisen lapsen ja perheiden näkökulmasta tarpeista 

ja toiveista. Pyrimme saamaan nämä tiedot vielä muutosagentille.   

 

Poimintoja keskustelusta: 

Punaisen langan löytäminen kehittämistyön laajasta kokonaisuudesta vei aikaa. 

Näkökulma on laajentunut LAPEn aikana, on tullut uusia oivalluksia ja eri toimijoiden päällekkäinen 

työ on tullut näkyviin. 

 

Yhteinen puhe kunnassa on lisääntynyt, rajapinnoista tullut enemmän yhdyspintoja ja on opittu 

tuntemaan paremmin oman alueen palvelujärjestelmää. Nyt pohdinnassa, miten yhtenäisyyttä saa 

pidettyä yllä jatkossa. Miten saadaan mukaan erityisesti heitä, jotka eivät vielä ole olleet mukana 

LAPE-kehittämistyössä? On tärkeää olla yhteisiä linjauksia, joista pidetään kiinni, vaikka työntekijät 

vaihtuisivat. 

 

Varhaiskasvatus on otettu omassa kunnassa tärkeänä toimijana osaksi perhekeskusmallia. 

Päiväkotien on verkostoiduttava ja avattava ovensa muille toimijoille. Voisiko varhaiskasvatuksen 

sosionomilla olla jatkossa vastuuta päiväkodin verkostotyöstä? 

 

 

 

4. Eskarityöryhmän esittely 

https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/#10


  

Projektikoordinaattori Susanna Raivio esitteli eskarityöryhmän tekemää kehittämistyötä. Ks. 

diaesitys muistion liitteenä. 

 

Keskustelussa tuli esille, että Juupajoella toimii jo joustava esi- ja alkuopetuksen yksikkö. 

Hallinnollisesti siinä esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja oppilashuollollinen ryhmä on yhteinen 

koulun kanssa. Henkilöstö on jaettu, ryhmät tekevät limittäin ja joustavasti työtä keskenään. Muina 

hyvinä esimerkkeinä mainittiin Martti Ahtisaaren koulu (Kuopio) ja Saunalahden koulu (Espoo). 

 

Ylöjärven pilotissa laadittu opiskeluhuollon tiedote eskarilaisten perheille. 

 

5. Opinnäytetyö 

Raija Yliniemi esitteli Anna-Kaisa Lyyskin ja Sanni Rajamäen sosionomi amk -opinnäytetyötä 

”Minullakin on joskus töllöruuvi irti”. Opinnäytetyö tulee lähiaikoina myös verkkoon luettavaksi. 

Opiskelijat tekivät opinnäytetyön käytännön osuutta yhteistyössä Pirkkalan varhaiskasvatuksen 

kanssa.  

 

6. Mitä jäi käteen työskentelystä? 

Käytiin pienryhmissä ja yhteisesti keskustelua siitä, mitkä asiat työryhmäläisille jäivät 

päällimmäisinä mieleen kehittämistyöryhmän työskentelystä ja mitä he aikovat viedä omiin 

organisaatioihinsa. Ks. koonti työryhmäläisten esiin nostamista teemoista liitteessä 1. 

Koordinaattorit välittävät esitetyt huolenaiheet ja toiveet muutosagentille tiedoksi. 

 

7. Miten tästä eteenpäin? 

Projektikoordinaattori Maria Antikainen esitteli muutosagentti Titta Pelttarin ja projektipäällikkö 

Hanna Harju-Virtasen koostamien diojen pohjalta vuoden 2019 suunnitelmia. Ks. diaesitys muistion 

liitteenä. Kehittämistyön painopiste siirtyy ensi vuonna kuntiin. Muutosagentti Titta Pelttari jatkaa 

työskentelyä maakunnallisesti. Lisäksi rekrytoidaan kunta-agentti, jonka työskentelyalueena on 

Pirkanmaan lisäksi Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa. 

 

8. Kiitos ja kumarrus 

Projektikoordinaattorit kiittivät työryhmää hyvästä yhteistyöstä ja antoisista keskusteluista - 

yhteisestä matkasta. 

 

 

 

 

  Ylöjärvellä 23.11.2018 

 

Susanna Raivio   Maria Antikainen 

040 6602 180   040 335 7688  

susanna.raivio@ylojarvi.fi  maria.antikainen@valkeakoski.fi 
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Yhteistyö 
 

- katse 3. sektorin palveluihin 
- yhteistyön lisääminen seurakunnan ja 3. sektorin kanssa 
- verkostoituminen 
- yhteystyönteon moninaiset mahdollisuudet, eri toimijasektorit 
- yhteistyöstä yhteiseen työhön 
- yhteistyön merkitys, yhdessä olemme enemmän 
- monialaiset työryhmät – keskustelut ja suunnitelmat  -asioiden prosessikaaviot 
- monialainen verkostotyön osaaminen 
- yhteistyön kehittäminen – verkostot 
- uudet verkostot itselle tärkeitä, siitä ilo! 

 
Seutukunta 
 

- seutukunnallinen yhteistyö pienten kuntien välillä 
- monipuolisesti malleja jakoon – tutustutaan paremmin 
- seudullisen yhteistyön merkitys 

 
Tiedonkulku 
 

- tiedon välittäminen ja jakaminen keskeisessä roolissa 
- tiedonkulku eri toimijoiden välillä, mitä kukakin tekee? 
- perheet ja lapset 
- viestinnän merkitys  esim. kuntien tiedottajat ja viestintäpäälliköt otettava tähän mukaan 

 
 
Kehittäminen  
 

- rajojen ylityksiä 
- avarakatseisuus 
- tämä oli opettavainen matka ja hyödyllinen foorumi 
- haasteen paikat rohkeasti esiin – yhdessä työstetty ratkaisu- kokemus 
- epäselvyyden sietäminen kannattaa, luova ote ongelmien / haasteiden ratkaisuun 
- LAPE-kokonaisuuden hahmottaminen 
- nettisivuilta löytyy, pitää palata vielä moniin teemoihin 
- ei kannata keksiä pyörää uudelleen, ehkä joku tekee jo tätäkin… 
- kehittämishalua 
- valmiit mallit pitää sovittaa omaan toimintaympäristöön 
- kehittäminen kannattaa (asioista, yhteistyöstä, osaajista, naapurin tavasta tehdä…) 
- lähtee liikkeelle ”tyypeistä” 
-  

Perhekeskusmalli 
 

- mikä se on? 
- perhekeskus monipuolisena toimijana - sosionomin rooli ja osaaminen 
- epätietoisuus siitä, miten perhekeskustoiminta toteutuu pienissä kunnissa 

 
Paikallinen 
 

- kaupungin LAPE ryhmään olen vienyt koko prosessin ajan näistä tapaamisista viestiä –
kehittämissuunnitelmat meillä selvillä ja toimenpiteitä tulevaan jo sivuttu 



  

- LAPE ryhmä tarpeellinen jatkossakin (myös maakunnan) 
- kunnissa sovittava vastuunjaot, jotta verkostotyöskentely jatkuu tulevaisuudessakin 
- paikallinen LAPE jatkaa eloaan – mahdollisuudet mihin vain 
- johto mukana 
- yksityinen vaka 
- kunnanjohtajat saatava mukaan 

 
Näkyvyys 
  

- päättäjien mukaan saaminen ja tietoisuuden lisääminen LAPE – hankkeesta 
- varhaiskasvatuksen asioista enemmän päättäjien tietoon 
- paikallislehdet 

 
Muut 

- kiinnostava kokonaisuus 
- koulukuraattorien osallisuus esiopetuksessa 
- tärkeitä asioita tuoda käytäntöön 
- hyviä koulutuksia 
- ”oikealla ovella” ajatus 
- asiakkaan arvostamisen” nosto” – kuntaan elämään 
- pilotit 

 


