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ESIPUHE

Varhaiskasvatus on universaalia peruspalvelua ja subjektiivinen oikeus 
näihin palveluihin merkitsee, että sen järjestäminen vie suuren osan 
kuntien sosiaali- ja terveystoimen budjeteista. On tärkeää, että osaa-
miskeskustoiminnassa varhaiskasvatus saa sekä perustoiminnan että 
hanketoiminnan resursseja kehittämistyöhön.

SOCCAssa aloitti vakinainen varhaiskasvatuksen suunnittelija kesällä 
2004. Seudullinen ja valtakunnallinen verkostoituminen pääkaupun-
kiseudulla on edennyt ilahduttavasti siitä lähtien. Myös pääkaupun-
kiseudun kuntien yhteinen hanketoiminta on käynnissä. Sosiaalialan 
kehittämisessä on kuitenkin olemassa myös epävarmuustekijöitä. 
Hankemuotoinen kehittäminen, jonka problematiikkaa tässäkin selvityk-
sessä käsitellään, alkaa toivottavasti olla tiensä päässä. Tarvetta pitkäjän-
teisemmälle kehittämistyölle on selkeästi olemassa. Vielä ei ole olemassa 
takeita muutoksesta. 

Tulevaisuuden visiona pääkaupunkiseudun näkökulmasta on vahvistaa 
erityisesti kehittämistyön, opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä koko sosi-
aalialalla. Sosiaalityön alueella on jo perustettu klinikkamaista toimintaa, 
jossa menetelmien kehittäminen, opetus ja tutkimus ovat kiinteässä yh-
teistyössä käytännön kanssa. Olisiko aika kypsä varhaiskasvatuksenkin 
osalta luoda samanlaista toimintaa osaamiskeskustoiminnan yhteyteen?

Kirsi Nousiainen
Heidi Hållman
Erja Saurama
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JOHDANTO

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta alkoi pysyvästi vuoden 2002 alusta, 
jolloin osaamiskeskuksia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan. Sosiaalialan 
osaamiskeskusten tehtävänä omalla alueellaan on turvata asiantuntemuk-
sen ja peruspalvelujen sekä erityispalvelujen kehittyminen ja välittyminen. 
Lisäksi tehtävänä on kehittää sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskou-
lutuksen ja käytännön työn monipuolista yhteyttä ja tutkimus-, kokeilu ja 
kehittämistoimintaa. Alueellisia osaamiskeskuksia on kahdeksan ja yksi 
ruotsinkielistä väestöä varten. Sosiaalialaan kiinteästi kuuluva varhaiskas-
vatus on sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnassa mukana. (Sosiaalialan 
osaamiskeskukset, sosiaali- ja terveysministeriö, esitteitä 2003:4)

Miten varhaiskasvatus on muotoutunut osaksi sosiaalialan osaamiskes-
kustoimintaa? Tähän varhaiskasvatuksen nykytilaa koskevaan kysymykseen 
haetaan vastausta käsissä olevalla raportilla. Raportti on kooste selvityksen 
tuloksista, jonka tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen asemaa ja 
roolia osaamiskeskuksittain ja laajemmin koko osaamiskeskuskentässä. Ra-
portti koostuu kolmesta osasta: perustietoja, varhaiskasvatuksen resursseja 
ja toimintaa sekä kehittämisen nykytilannetta ja tulevaisuuden visiointia 
koskevista kokonaisuuksista.

Sosiaalialan osaamiskeskuksissa toimivat varhaiskasvatuksen työntekijät 
ovat muodostaneet VOSKE -verkoston. Tämän verkoston tarkoituksena 
on käsitellä ajankohtaisia yhteiskunnallisia, sosiaalialaa ja erityisesti var-
haiskasvatusta koskevia asioita. Lisäksi verkoston tavoitteena on kehittää 
sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa ja varhaiskasvatustoimintaa erityisesti 
sekä toimia tiedonvaihdon ja vertaistuen väylänä osaamiskeskuksissa 
työskenteleville varhaiskasvatuksen työntekijöille. Selvitykseen liittyvä 
kyselylomake (liite 1) ohjattiin VOSKE -verkoston kautta vastattavaksi 
jokaiseen sosiaalialan osaamiskeskukseen (N = 11) vuoden 2005 alussa. 
Selvityksen tiedot koskevat tilannetta tammikuussa 2005. Kaikki kyselyn 
saaneet vastasivat, vastausprosentti on siten 100%.

Selvityksen tuloksia esitellään paitsi osaamiskeskusjohtajille ja -henki-
löstölle, niin myös laajemmin osaamiskeskusten yhteistyökumppaneille. 
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Edelleen selvityksen tietoja käytetään myöhemmin keväällä 2005 ilmesty-
vässä osaamiskeskusten varhaiskasvatustyötä koskevassa artikkelissa. 

Toivottavasti selvitys ja sen tulokset herättävät keskustelua varhaiskas-
vatuksesta sosiaalialan osaamiskeskustoiminnassa. Tuloksista toivotaan 
olevan hyötyä varhaiskasvatuksen aseman edistämisessä, tulevaisuuden 
suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Toivottavaa on, että varhais-
kasvatuksen asemaa ja roolia osaamiskeskuksissa seurataan säännöllisin 
väliajoin jatkossakin. 

SOCCAssa 29.4.2005                                         Kirsi Alila  Sanna Ojala
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PERUSTIEDOT

Osaamiskeskukset

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat alueiltaan vaihtelevia. Seuraavassa 
tarkastellaan osaamiskeskusalueiden kokoa maakuntien, kuntien ja väes-
tömäärän valossa. Seuraavassa kuvassa (Kuva 1) esitellään osaamiskes-
kusalueet.

Kuva 1

SOSIAALIALAN
OSAAMISKESKUKSET

Pohjois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Poske

     Itä-Suomen sosiaalialan    
     osaamiskeskus ISO

Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus KOSKE

Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus SOCOM

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan 
osaamiskeskus SoNet BOTNIA

Ab Det Finlandssvenska kompetenscentret 
inom det sociala området, FSKC*

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan 
sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy

Varsinais-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy Vasso Ab Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ESO

(SOCCA, Sosiaalitaito, Verso)

*FSKCn toiminta-alue merkitty vinoutuksella.

Sosiaalialan osaamiskeskusten alueiden koot vaihtelevat jonkin verran. 
Pääsääntöisesti sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat yhden läänin 
alueella. Pikassos Oy, ISO ja Poske toimivat molemmat kahden läänin 
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alueella. Osaamiskeskuksen sijainti suhteessa maakuntiin vaihtelee yhden 
maakunnan osasta viiteen maakuntaan. Viiden maakunnan alueella toimii 
Finlandssvenska Kompetenscentret (jatkossa FSKC). Sosiaalitaito ja SOCCA 
toimivat molemmat osassa Uudenmaan maakuntaa. (Liite 2:Taulukko 1)

Osa Sosiaalialan osaamiskeskuksista on jaettu alueellisiin toimipisteisiin. 
ISOssa, Poskessa, Pikassoksessa, SOCOMissa, Versossa, Sosiaalitaidossa 
ja SoNet BOTNIAssa on useampia alueellisia toimipisteitä. FSKC, KOSKE, 
Vasso ja SOCCA toimivat yhdessä toimipisteessä.

Kuntien määrä vaihtelee 4-75 välillä. Eniten kuntia on Pikassoksen 
alueella (75) ja vähiten SOCCAn alueella (4). Väestömäärältään suurin 
osaamiskeskus on kuitenkin SOCCA, jonka alueella on lähes miljoona 
asukasta. Väestömäärältään pienin osaamiskeskus on Koske, jonka alueella 
on 266 000 asukasta. Kaikilla sosiaalialan osaamiskeskus -alueilla on hyvin 
erikokoisia kuntia pienistä satojen asukkaiden kunnista useiden kymmenien 
tuhansien ja satojen tuhansien asukkaiden kuntiin. Esimerkiksi Vasson 
alueella pienin on 231 asukkaan kunta ja suurin noin 180 000 asukkaan 
kaupunki. (Liite 2:Taulukko 1).
Sosiaalialan osaamiskeskusten pysyvä valtion rahoitus on alkanut osaamiskeskus-

lain voimaan tullessa vuoden 2002 alusta. Osaamiskeskusten perusrahoitus 
määräytyy väestömäärän ja pinta-alan mukaan, muu rahoitus tulee yleensä 
joko kunnilta tai erilaisina ulkopuolisena hankerahoituksena. 

YHTEENVETO
• Pääsääntöisesti osaamiskeskukset toimivat yhden läänin alueella.
• Osaamiskeskukset toimivat 1–5 maakunnan alueella.
• Osa osaamiskeskuksista (6) on jaettu alueellisiin toimipisteisiin.
• Kuntien määrä osaamiskeskusten alueilla vaihtelee 4–75.
• Kaikkien osaamiskeskusten alueilla pieniä (<1 000) kuntia sekä suuria

(>80 000) kuntia.
• Osaamiskeskusten perusrahoitus tulee valtiolta määräytyen pinta-alan ja 

väestömäärän mukaan.



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 5/2006

11

Osaamiskeskusten henkilöstö

Sosiaalialan osaamiskeskuksissa on yhteensä 118 työntekijää. Osaamis-
keskusten työntekijöiden määrä vaihtelee 5–25 välillä. Poskessa on 25 ja 
SoNet BOTNIAssa viisi työntekijää. Keskimäärin osaamiskeskuksessa on 
11 työntekijää. (Liite 2: Taulukko 2).

Toiminta-alueen koko ei vaikuta osaamiskeskuksen työntekijöiden 
määrään. Esimerkiksi osaamiskeskuksen työntekijöiden määrä ei ole riippu-
vainen alueen väestömäärästä (Kuvio1). Myöskään maakuntien tai kuntien 
määrällä ei ole yhteyttä työntekijöiden määrään. Esimerkiksi Pikassoksessa 
on 75 kuntaa ja 13 työntekijää ja Poskessa 62 kuntaa ja 25 työntekijää. 
(Liite 2:Taulukko 2).

Kuvio 1: Osaamiskeskuksen henkilöstö suhteessa alueen väestömäärään

 * FSKC:n alueen väestömäärä puuttuu

Sosiaalialan osaamiskeskusten kaikista työntekijöistä vakituisessa työsuh-
teessa toimii valtion avustuksen mukaisella perusrahoituksella 46 työnte-
kijää (39%) (Kuvio 2). Näistä 45 työntekijää (38%) toimii perustehtävissä. 
Perustehtävät ovat osaamiskeskustoiminnan suunnittelu- ja kehittämisteh-
täviä. Vakituisista työntekijöistä projekteissa työskentelee yksi työntekijä 
(1%). Määräaikaisia työntekijöitä osaamiskeskuksissa on kaikkiaan 72 
(61%). Perustehtävissä määräaikaisena työskentelee 9 työntekijää (8%) ja 
projekteissa toimii määräaikaisina 63 työntekijää (53%). Kokonaisuudes-
saan projektityöntekijöiden määrä on yli puolet koko osaamiskeskusten 
henkilöstöstä 54% (63 työntekijää). (Liite 2:Taulukko 2).
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Kuvio 2: Osaamiskeskusten työntekijöiden työsuhteet

Vakituisten ja määräaikaisten, projekti- ja perustehtävissä toimivien, työn-
tekijöiden suhde eri osaamiskeskuksissa vaihtelee. Esimerkiksi Poskessa, 
jossa on 25 työntekijää, yli puolet työntekijöistä (15) on projektihenki-
löstöä, kuusi on vakituisia perustehtävissä toimivia työntekijöitä ja neljä 
määräaikaisia perustehtävissä toimivia työntekijöitä. SoNet BOTNIAssa on 
kaikkiaan viisi työntekijää, joista neljä on vakituisia ja yksi on määräaikainen 
työntekijä. Kaikki SoNet BOTNIAn työntekijät toimivat perustehtävissä. 
(Liite 2: Taulukko 2).

45
38%

1
1%

63
53%

9
8%

VAKITUISET perustehtävät
VAKITUISET projektit
MÄÄRÄAIKAISET perustehtävät
MÄÄRÄAIKAISET projektit

YHTEENVETO
• Osaamiskeskuksissa on kaikkiaan 118 työntekijää.
• Henkilöstön määrä vaihtelee 5–25 työntekijään.
• Vakituisessa työsuhteessa on 46 työntekijää ja määräaikaisessa työsuhteessa 

72 työntekijää.
• Projekteissa työskentelee kaikkiaan 63 henkilöä (54%).
• Määräaikaisten työntekijöiden määrä on yli puolet (61%) osaamiskeskusten 

työntekijöistä.
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VARHAISKASVATUKSEN RESURSSIT JA 
TOIMINTA OSAAMISKESKUKSISSA

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Sosiaalialan osaamiskeskuksissa on yhteensä 17 varhaiskasvatuksen toi-
minta-alueen työntekijää. Osaamiskeskuksittain varhaiskasvatuksen työn-
tekijöiden määrä vaihtelee 0–6 välillä (Kuvio 3). Eniten varhaiskasvatuksen 
työntekijöitä on Poskessa, jossa on kuusi työntekijää. Versossa eikä ISOssa 
ole varsinaista varhaiskasvatuksen henkilöstöä lainkaan. Suurimmassa 
osassa (7) osaamiskeskuksista on yksi varhaiskasvatuksen työntekijä. 
(Liite 2: Taulukko 3)

Kuvio 3: Varhaiskasvatushenkilöstö osaamiskeskuksittain

FSKC. 1

ISO 0

KOSKE 4

Pikassos Oy 1

Poske 6

SOCCA 1

SOCOM 1

SONet BOTNIA 1

Sosiaalitaito Oy 1

Oy Vasso Ab 1

Verso 0

FSKC.

ISO

KOSKE

Pikassos Oy

Poske

SOCCA

SOCOM

SONet BOTNIA

Sosiaalitaito Oy

Oy Vasso Ab

Verso

Vakituisessa työsuhteessa olevia varhaiskasvatuksen työntekijöitä on viisi 
(29%) työntekijää (Pikassos, SOCCA, SoNetBotnia, Sosiaalitaito, ????) 
(Kuvio 4). Nämä kaikki toimivat perustehtävissä. Projekteissa ei siis työs-
kentele yhtään varhaiskasvatuksen vakituista työntekijää. Määräaikaisia 
varhaiskasvatuksen työntekijöitä on kaikkiaan 12 (71%). Projekteissa näistä 
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työskentelee määräaikaisina 10 (59%) varhaiskasvatuksen työntekijää ja 
perustehtäviä hoitaa määräaikaisessa työsuhteessa kaksi (12%) työntekijää. 
Kuudessa osaamiskeskuksessa ei ole yhtään vakituista varhaiskasvatuksen 
työntekijää. (Liite 2: Taulukko 3)

Kuvio 4: Osaamiskeskusten varhaiskasvatustyöntekijöiden työsuhteet

5

0

2

10

VK VAKITUISET perushenkilöstö

VK VAKITUISET projektityöntekijät

VK MÄÄRÄAIKAISET
perushenkilöstö
VK MÄÄRÄAIKAISET
projektityöntekijät

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden osuus kaikista osaamiskeskuksen 
työntekijöistä on 15%. Koko henkilöstön vakituisten työntekijöiden määrä 
verrattuna varhaiskasvatuksen vakituisten työntekijöiden määrään on 46/5. 
Kaikista osaamiskeskuksen vakituisista työntekijöistä varhaiskasvatuksen 
työntekijöitä on 11%. Varhaiskasvatustyöntekijöiden ja muiden työnte-
kijöiden suhteellinen määrä koko henkilöstöstä on suurimmassa osassa 
osaamiskeskuksia samansuuntainen. (Kuvio 5).
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Kuvio 5: Osaamiskeskusten varhaiskasvatustyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden määrät
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YHTEENVETO
• Osaamiskeskuksissa on yhteensä 17 varhaiskasvatuksen työntekijää.
• Varhaiskasvatuksen työntekijöiden määrä vaihtelee osaamiskeskuksittain 0–6 

välillä.
• Vakituisia varhaiskasvatuksen perustehtävissä toimivia työntekijöitä on 5, 

määräaikaisia perustehtävissä toimivia työntekijöitä on 2 ja varhaiskasvatuksen 
määräaikaisia projektityöntekijöitä on 10.

• Kaikista osaamiskeskuksen työntekijöistä varhaiskasvatustyöntekijöiden osuus 
on 15%.

• Kahdessa osaamiskeskuksessa ei ole varhaiskasvatuksesta vastaavaa työnte-
kijää.

• Yhdessä osaamiskeskuksessa johtaja toimii myös varhaiskasvatusalueen suun-
nittelijana.
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Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävänimikkeet 
ja toimenkuvat

Osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävänimikkeitä 
on kaikkiaan 13. Osaamiskeskuksen varhaiskasvatusalueen suunnittelusta 
vastaavia henkilöitä on kuusi. Keskeiseksi varhaiskasvatuksen suunnitte-
lijan, kehittämispäällikön, kehittämissuunnittelijan, varhaiskasvatuksen 
erityissuunnittelija, suunnittelijan sekä kehitysjohtajan toimenkuvassa 
nousevat koordinointi, verkostointi, suunnittelu ja varhaiskasvatuksen 
kehittäminen. Toimenkuva pitää sisällään asiantuntijana toimimisen, 
hankkeisiin liittyvän kehittämis- ja suunnittelutyön sekä yleisesti varhaiskas-
vatuksen asioiden edistämisen, hankkeistamisen sekä varhaiskasvatuksen 
näkyväksi tekemisen. Kehittämispäällikkö toimii edellisten tehtävien lisäksi 
osaamiskeskusalueensa muun varhaiskasvatushenkilöstön esimiehenä. 
(Liite 2: Taulukko 4).

Projekteissa työskentelee 12 varhaiskasvatuksen työntekijää. Projekti-
työntekijöiden nimikkeitä on kahdeksan. Projektityöntekijöiden työnkuvaksi 
on nimetty projektien suunnittelu- ja kehittämistyö sekä muu yleisempi 
varhaiskasvatuksen kehittämistyö. (Liite 2: Taulukko 4)

YHTEENVETO
• Osaamiskeskuksissa on 1 varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö, 5 varhais-

kasvatuksen suunnittelijaa sekä 12 varhaiskasvatuksen projektityöntekijää.
• Kehittämispäällikön ja suunnittelijoiden toimenkuvaan kuuluvat osaamiskes-

kuksen varhaiskasvatustoiminnan koordinointi, verkostojen luominen sekä 
varhaiskasvatuksen suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi kehittämispäällikkö 
toimii osaamiskeskuksensa muun varhaiskasvatushenkilöstön esimiehenä.

• Projektityöntekijöiden toimenkuvaan kuuluvat projektien suunnittelu- ja ke-
hittämistyö.
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Osaamiskeskuksen painopistealueet

Kaikki osaamiskeskukset mainitsevat varhaiskasvatuksen yhdeksi paino-
pistealueekseen. Joissakin mainitaan varhaiskasvatuksen kuuluvan osaksi 
laajempaa lasten ja perheiden palvelualuetta. (Liite 2: Taulukko 5)

Osaamiskeskukset jaetaan selvityksessä neljään ryhmään sen mukaan, 
miten varhaiskasvatus on sisällytetty osaamiskeskuksen strategiaan.

1. Varhaiskasvatuksella on oma strategia (1)
2. Varhaiskasvatus on omana painopistealueena yleisessä strate-

giassa (5)
3. Varhaiskasvatus on osana lasten ja perheiden palvelualueen 

strategiaa (3)
4. Varhaiskasvatus ei ole osana strategiaa (2)

Ensimmäisessä ryhmässä varhaiskasvatustoiminnalle on tehty osana osaa-
miskeskuksen yhteistä strategiaa oma kehittämis- ja toimintasuunnitelma. 
Tähän luokkaan kuuluu Poske, jossa on vuonna 2003 tehty Varhaiskasva-
tuksen kehittämisen linjauksia koskeva suunnitelma. Varhaiskasvatuksen 
kehittämissuunnitelma on osa yhteistä Posken strategiaa, korostaen 
kaksisuuntaista kehittämistavoitetta; sen tarkoitus on vahvistaa varhaiskas-
vatuksen identiteettiä ja toisaalta kehittää monititieteistä ja monialaista sek-
torirajat ylittävää yhteistyötä.   Tähän suunnitelmaan pohjautuu vuosittain 
tehtävä varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma. (Liite 2: Taulukko 5)

Toisessa ryhmässä varhaiskasvatus on omana painopistealueenaan 
yleisessä osaamiskeskuksen strategiassa. (KOSKE, SOCCA, SOCOM, ISO 
sekä Vasso). Esimerkiksi KOSKEssa varhaiskasvatus on yksi kehittämis-
alueista ja varhaiskasvatuksella on laajapohjainen kehittämisryhmä. (Liite 
2: Taulukko 5)

Kolmannessa ryhmässä varhaiskasvatus sisältyy laajempaan lasten ja 
perheiden palvelualueeseen (Pikassos, SONet BOTNIA sekä Sosiaalitaito). 
Esimerkiksi Sosiaalitaidossa varhaiskasvatus on keskeisenä osana strategiaa 
laajemmassa lasten ja perhepalveluiden painotusalueessa. 
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Neljännessä ryhmässä varhaiskasvatusta ei ole sellaisenaan mainittu 
erikseen osaamiskeskuksen strategiassa (Verso sekä FSKC). (Liite 2: Tau-
lukko 5)

YHTEENVETO
• Varhaiskasvatus on painopistealueena kaikissa osaamiskeskuksissa.
• Varhaiskasvatus mainitaan yhdeksän osaamiskeskuksen strategiassa, kaksi 

osaamiskeskusta ei mainitse varhaiskasvatusta erikseen.
• Yhdessä osaamiskeskuksessa varhaiskasvatuksella on oma strategia.
• Viidessä osaamiskeskuksessa varhaiskasvatus on nostettu omaksi painopiste-

alueekseen strategiassa.
• Kolmessa osaamiskeskuksessa varhaiskasvatus sisältyy strategiassa yleisem-

pään lasten ja perheiden palvelualueeseen.
• Kahdessa osaamiskeskuksessa ei ole strategiassa erikseen mainintaa varhais-

kasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen hankkeet

Osaamiskeskuksissa on meneillään yhteensä 52 varhaiskasvatuksen han-
ketta. Osaamiskeskusten omia hankkeita on yhteensä 12 (23 % kaikista 
meneillään olevista hankkeista). (Kuvio 6.) Kumppanuushankkeita, joissa 
osaamiskeskukset ovat mukana, on 36 (69%). Valtakunnallisia hankkeita, 
joihin osaamiskeskus osallistuu, on yhteensä neljä (8%). Kumppanuus-
hankkeet ovat selkeästi yleisimpiä varhaiskasvatuksen hankkeita osaamis-
keskuksissa. Suunnitteilla osaamiskeskuksissa on yhteensä 16 varhaiskas-
vatuksen hanketta. (Liite 2: Taulukko 6).
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Kuvio 6: Meneillään olevat varhaiskasvatushankkeet osaamiskeskuksissa 

Osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen kokonaishankemäärä (meneillään 
olevat ja suunnitteilla olevat hankkeet) vaihtelee 1-17 välillä. Eniten varhais-
kasvatuksen hankkeita on ISOssa (17 hankketta). Suuri osa ISOn hankkeista 
on kumppanuushankkeita. Versolla on tällä hetkellä suunnitteilla yksi ja 
SoNetBotnialla kaksi hanketta. (Liite 2: Taulukko 6)

Osaamiskeskusten omat hankkeet
Osaamiskeskusten omilla hankkeilla tarkoitetaan osaamiskeskusten hallin-
noimia hankkeita. Osaamiskeskusten omien hankkeiden määrä vaihtelee 
0-7 välillä (Kuvio 7). Eniten osaamiskeskuksen omia hankkeita on Poskes-
sa. KOSKElla, Sonet BOTNIAlla, Sosiaalitaidolla sekä Versolla ei ole tällä 
hetkellä yhtään osaamiskeskuksen omaa hanketta. Kaikkiaan meneillään 
on yhteensä 12 osaamiskeskusten omaa hanketta ja suunnitteilla on viisi 
hanketta. (Liite 2: Taulukko 6)
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Kuvio 7. Osaamiskeskuksen omat hankkeet

Osaamiskeskusten omista varhaiskasvatuksen hankkeista keskeisimmäksi 
teema-alueeksi nousee erityisvarhaiskasvatus (3 hanketta).  Varhaiskas-
vatussuunnitelmatyön, monikulttuurisen varhaiskasvatuksen, perhetyön 
ja lastensuojelun ja moniammatillisen yhteistyön teemojen puitteissa on 
meneillään tai suunnitteilla kaksi osaamiskeskusten omaa hanketta (Tau-
lukko 1). Muita hanketeemoja ovat perhetyö ja lastensuojelu, saamelainen 
varhaiskasvatus, perhepäivähoito, lapsen kehityksen tukeminen, laatu 
ja arviointi sekä varhaiskasvatuksen seudullinen kehittäminen. (Liite 2:
Taulukko 6 sekä Liite 3)

Taulukko1: Osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen hankkeet teemoittain

TEEMAT omat kumppanuus valtakunnalliset

meneillään suunnitteilla meneillään suunnitteilla meneillään

erityisvarhaiskavatus 3 0 14 3

varhaiskasvatus-
suunnitelma

2 0 0 0

moniammatillinen 
yhteistyö

2 0 3 0

perhepäivähoito 0 1 1 1 3 (PERHO)
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perhetyö ja lastensuojelu 1 1 8 0

kasvatuskumppanuus 
ja vanhemmuuden 
tukeminen

0 0 5 0 1 (Kasvatus-
kumppanuus)

saamelainen 
varhaiskasvatus

0 1 0 0

lapsen kehityksen 
tukeminen

1 0 1 1

laatu ja arviointi 1 0 0 0 2 (VALOA II)

varhainen tuki 0 0 3 2 7 (VarTu)

seudullinen 
kehittäminen

1 1 1 3

Yhteensä 12 5 36 11 4

Hankkeita meneillään yhteensä: 52 ( Valtakunnalliset hankkeet on laskettu lukuun kerran.) 
Suunnitteilla: 16

Kumppanuushankkeet
Kumppanuushankkeella tarkoitetaan hanketta, jossa osaamiskeskuksella on 
rooli esimerkiksi ohjausryhmän jäsenenä, mutta hanketta hallinnoi jokin 
muu taho esimerkiksi kunta. Kumppanuushankkeiden määrä vaihtelee 1-15 
välillä (Kuvio 8). Eniten kumppanuushankkeita on ISOssa (15). FSKCllä 
ja Versolla on meneillään tai suunnitteilla olevia kumppanuushankkei-
ta kummallakin yksi. Osaamiskeskuksissa on meneillään yhteensä 36 
kumppanuushanketta. Suunnitteilla on 11 kumppanuushanketta. (Liite 2:
Taulukko 6 sekä Liite 3)

Kuvio 8: Kumppanuushankkeet osaamiskeskuksittain
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Kumppanuushankkeissa keskeisimpänä teemana on erityisvarhaiskasvatus. 
(Taulukko 1). Erityisvarhaiskasvatuksen kumppanuushankkeita on kaikkiaan 
17, joista 14 on meneillään olevia hanketta ja kolme suunnitteilla olevia 
kumppanuushankkeita. Muina keskeisinä teemoina nousevat esille perhe-
työhön ja lastensuojeluun liittyvät hankkeet (8 hanketta) sekä varhaiseen 
tukeen (5) ja kasvatuskumppanuuteen ja vanhemmuuden tukemiseen 
liittyvät hankkeet (5 hanketta). Muita kumppanuushankkeiden teemoja 
ovat varhaiskasvatuksen alueellisen kehittäminen, monikulttuurinen var-
haiskasvatus,  moniammatillinen yhteistyö, perhepäivähoito sekä lapsen 
kehityksen tukeminen. (Liite 2: Taulukko 6 sekä Liite 3)

Valtakunnalliset hankkeet
Valtakunnallisissa hankkeissa on mukana seitsemän (7) osaamiskes-
kusta, neljässä eri hankkeessa (Kuvio 9). Valtakunnallisista hankkeista 
keskeisimmäksi nousee Stakesin varhaiskasvatuksen varhaiseen tukeen 
liittyvä –hanke (VarTu), jossa on mukana seitsemän(7) osaamiskeskusta. 
Muita valtakunnallisia hankkeita, joissa osaamiskeskukset ovat mukana 
ovat Stakesin Kasvatuskumppanuus –hanke, Stakesin varhaiskasvatuksen 
laatuun ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen liittyvä VALOA II-hanke sekä 
Merikosken tutkimus- ja kuntoutuskeskuksen perhepäivähoidon ohjauksen 
kehittämishanke PERHO. (Liite 3 Taulukko 6 sekä Liite 3)

Kuvio 9: Valtakunnalliset hankkeet osaamiskeskuksittain
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Osaamiskeskusten henkilöstömäärä on verrannollinen hankkeiden määrään. 
Esimerkiksi Poskessa, jossa on eniten varhaiskasvatuksen henkilöstöä (7), 
on myös useita hankkeita (13 meneillään + 2 suunnitteilla). Toisaalta 
Versossa, jossa ei ole varhaiskasvatuksen työntekijää, on yksi varhaiskas-
vatuksen kumppanuushanke. 

YHTEENVETO
• Osaamiskeskuksissa on yhteensä 52 varhaiskasvatuksen hanketta.
• Hankkeiden määrä vaihtelee osaamiskeskuksittain 0-17 hankkeeseen
• Osaamiskeskusten omia (suunnitteilla ja meneillään olevia) hankkeita on 17.

KESKEISET TEEMAT:
1. erityisvarhaiskasvatus (3)
2. varhaiskasvatussuunnitelmatyö (2)
3. monikulttuurinen varhaiskasvatus (2)
4. moniammatillinen yhteistyö (2)
5. perhetyö ja lastensuojelu (2).

• Kumppanuushankkeita (suunnitteilla ja meneillään olevia) on 47.
KESKEISET TEEMAT: 
1. erityisvarhaiskasvatus (17)
2. perhetyö ja lastensuojelu (8)
3. kasvatuskumppanuus ja vanhemmuuden tukeminen (5)
4. varhainen tuki (5)

• Valtakunnallisia hankkeita on 4. Keskeisimpänä Stakesin VarTu –hanke.
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Yhteistyötahot

Oppilaitokset
Kaikki osaamiskeskukset tekevät yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa (Kuvio 
10 sekä Kuvio 11). Oppilaitokset on seuraavassa jaoteltu kolmeen ryhmään: 
yliopistot, ammattikorkeakoulut (joissa sosiaalialan koulutusta) sekä toisen 
asteen sosiaalialan oppilaitokset ja kansanopistot.

Kaikki osaamiskeskukset tekevät jossakin määrin yhteistyötä yliopistojen 
kanssa. Yhteistyöyliopistoja on yhteensä kaksitoista. Osalla osaamiskes-
kuksista on yhteistyökumppaninaan useampia yliopistoja. Esimerkiksi 
Pikassos tekee yhteistyötä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Toisaalta 
osa yliopistoista tekee yhteistyötä useamman osaamiskeskuksen kanssa, 
esimerkiksi Helsingin ja Turun yliopistot. Yhteistyötä tehdään yliopistojen 
kanssa hankkeissa, opiskelijayhteistyössä (esimerkiksi opinnäytteet, harjoit-
telut), koulutuksen ja tutkimuksen muodossa (esimerkiksi opinnäytetyöt), 
kokouksissa ja seminaareissa sekä erilaisissa asiantuntijaryhmien edustus-
tehtävissä. (Liite 2: Taulukko 7 sekä Liite 3)

Lähes kaikilla osaamiskeskuksilla on yhteistyötä alueen ammattikorkea-
koulujen kanssa. Yleensä osaamiskeskukset tekevät yhteistyötä useamman 
osaamiskeskusalueen sosiaalialan ammattikorkeakoulun kanssa. Ammat-
tikorkeakoulut ovatkin selkeästi runsaslukuisin osaamiskeskusten oppilai-
tosyhteistyötaho. Kaiken kaikkiaan osaamiskeskukset tekevät yhteistyötä 
24 ammattikorkeakoulun kanssa. 

Osa ammattikorkeakouluista tekee yhteistyötä useamman osaamiskes-
kuksen kanssa esimerkiksi Diakonia ja Kokkolan ammattikorkeakoulu. 
Osaamiskeskusten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyömuotoja ovat 
opiskelijayhteistyö (esimerkiksi opinnäytteet ja harjoittelut), kokoukset, 
tapaamiset ja seminaarit, erilaiset asiantuntijaroolit sekä hankeyhteistyö. 
(Liite 2: Taulukko 7 sekä Liite 3)
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Neljällä osaamiskeskuksella on yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja 
kansanopistojen kanssa. Esimerkiksi KOSKE  tekee yhteistyötä useamman 
toisen asteen oppilaitoksen ja kansanopiston kanssa. Yhteistyömuotoja 
ovat hankeyhteistyö, opiskelijayhteistyö sekä erilaiset asiantuntijaroolit. 
Joissakin osaamiskeskuksissa on suunnitteilla oppilaitosyhteistyön lisää-
minen. Esimerkiksi SOCCAssa suunnitellaan yhteistyötä alueen toisen 
asteen oppilaitosten kanssa ja SOCOMissa suunnitellaan tiiviimpää yli-
opistoyhteistyötä muun muassa täydennyskoulutuksen tiimoilta. (Liite 2: 
Taulukko 7 sekä Liite 3)

Kuvio 10: Osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen oppilaitosyhteistyö 

Alueen muut yhteistyötahot
Keskeisimpiä alueen muista yhteistyötahoista (Kuvio 11) ovat lääninhal-
litukset. Yhteistyömuodoiksi lääninhallitusten kanssa mainitaan muun 
muassa yhteiset tilaisuudet, koulutukset ja yhteistyö työryhmissä. Myös 
erilaisten järjestöjen kanssa tehdään jonkin verran yhteistyötä (7 mainintaa). 
Järjestöyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yhteiset koulutukset. Myös 
palveluntuottajat, kunnat ja maakunnat mainitaan erikseen alueellisiksi 
yhteistyökumppaneiksi. (Liite 2: Taulukko 7)

Valtakunnalliset yhteistyötahot
Valtakunnallisista yhteistyötahoista (kuvio 11) nousevat keskeisiksi lähes 
kaikkien mainitsemat sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes ja muut sosiaa-
lialan osaamiskeskukset. Muita valtakunnallisia yhteistyötahoja ovat muun 
muassa valtakunnalliset järjestöt (3 mainintaa), Suomen Kuntaliitto (1), 
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opetusministeriö (1) ja Opetushallitus (1) sekä erilaiset valtakunnalliset 
verkostot kuten sosiaalialan osaamiskeskusten varhaiskasvatushenkilöstöstä 
koostuva VOSKE -verkosto. Yhteistyömuotoja valtakunnallisten tahojen 
kanssa ovat muun muassa hankeyhteistyö, koulutusyhteistyö, vertaistuki, 
erilaiset tapaamiset sekä erilaisten työryhmien jäsenyydet. (Taulukko 7) 

Kuvio 11: Osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen yhteistyötahot
* KOSKEssa ei nimetty yhteistyöoppilaitoksia

YHTEENVETO
• Kaikilla osaamiskeskuksilla on oppilaitosyhteistyötä.
• Yhteistyöyliopistoja on 12, yhteistyöammattikorkeakouluja 24 sekä toisen 

asteen oppilaitoksia ja kansanopistoja 8. 
 KESKEISET YHTEISTYÖMUODOT: opiskelijayhteistyö (opinnäytteet ja har-

joittelut), kokoukset, tapaamiset ja seminaarit, erilaiset asiantuntijaroolit sekä 
hankeyhteistyö.

• Muita yhteistyö tahoja ovat mm. lääninhallitukset, järjestöt, palveluntuottajat, 
maakunnat, kunnat ja kuntaliitto. 

 KESKEISET YHTEISTYÖMUODOT: yhteiset koulutukset, tilaisuudet ja työryh-
mäyhteistyö.
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• Valtakunnallisia keskeisiä yhteistyötahoja ovat STM, Stakes ja muut osaamis-
keskukset.

 YHTEISTYÖMUODOT: hankeyhteistyö, koulutusyhteistyö, vertaistuki, erilaiset 
tapaamiset sekä ohjausryhmän jäsenyydet.

Varhaiskasvatuksen verkostot

Toiminnassa olevat varhaiskasvatuksen verkostot
Toiminnassa olevia varhaiskasvatuksen verkostoja on osaamiskeskuksissa 
yhteensä 42. Verkostojen määrä vaihtelee osaamiskeskuksittain yhdestä 
kahdeksaan. FSKC:ssä ja Versossa on tällä hetkellä ainoana varhaiskasvatuk-
sen verkostona VOSKE –verkosto. Varhaiskasvatuksen verkostojen lisäksi 
osaamiskeskuksissa on laajempia verkostoja, johon varhaiskasvatuksen 
henkilöstö osallistuu esimerkiksi Seutusiskot SOCOMin alueella. (Liite 2: 
Taulukko 8)

Yleisimpiä verkostoja ovat seutukuntien varhaiskasvatusverkostot, joita 
on kaikkiaan seitsemän viidessä eri osaamiskeskuksessa (Taulukko 2). 
Osaamiskeskuksen alueilla on usein useampi seutuverkosto. Esimerkiksi 
Pikassoksessa on kolme ja Sosiaalitaidossa kaksi seudullista varhaiskasva-
tusverkostoa. Yksi keskeisistä verkostoteemoista on erityisvarhaiskasvatus, 
jonka verkostoja on yhteensä viisi verkostoa neljässä eri osaamiskeskuk-
sessa. 

Oppilaitosverkostoja on neljä kolmen osaamiskeskuksen alueella. Var-
haiskasvatuksen koko osaamiskeskuksen alueen asiantuntijaverkostoja on 
neljässä osaamiskeskuksessa esimerkiksi Vasso ja Sosiaalitaito. Alueen 
varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkostoa yleisempiä ovat muut varhais-
kasvatuksen asiantuntijaverkostot, kuten esimerkiksi SOCCAn päivähoidon 
johtotason verkosto sekä ISOn Kajaanin palvelutoimialan työryhmä. 

Muita varhaiskasvatuksen verkostojen teemoja ovat varhaiskasvatussuun-
nitelman teon ympärille kootut verkostot (4), erilaiset hankkeisiin liittyvät 
verkostot (4), monikulttuurisuus, perhepäivähoito, perhetyö, avoimet 
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päivähoitopalvelut sekä arviointi. Osaamiskeskuksen omien verkostojen 
lisäksi mainitaan osaamiskeskusten varhaiskasvatusverkosto Voske. (Liite 
2: Taulukko 8)

Suunnitteilla olevat varhaiskasvatuksen verkostot
Suunnitteilla olevia varhaiskasvatuksen verkostoja on osaamiskeskuksissa 
yhteensä 14. Kolmessa osaamiskeskuksessa ei ollut selvityksen tekemisen 
ajankohtana suunnitteilla uusia varhaiskasvatuksen verkostoja. Suunnitteilla 
olevien verkostojen määrä vaihtelee nollan ja kolmen välillä.  Keskeisimmiksi 
teemoiksi suunnitteilla olevista verkostoista nousevat perhepäivähoito (3) 
sekä varhaiskasvatussuunnitelmatyö. Muita suunnitteilla olevia varhais-
kasvatusverkostoja ovat varhaiskasvatuksen alueelliset suunnitteluryhmät, 
seutukuntien varhaiskasvatusverkostot, alueen kasvatustieteen opiskeli-
joiden opintopiiri, arviointiverkosto, varhaisen tuen -osaajaverkosto sekä 
varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyönverkosto. (Liite 2: Taulukko 8)

Taulukko 2: Osaamiskeskusten varhaiskasvatusverkostot teemoittain

TEEMAT TOIMINNASSA OLEVAT 
VK-VERKOSTOT

SUUNNITTEILLA OLEVAT 
VK-VERKOSTOT

Seutukunnan VK-verkosto 7 1

Oskealueen VK-asiantuntijaverkosto 4 1

Erityisvarhaiskasvatus 5 1

Oppilaitosverkosto 4 1

Esiopetus 1 0

Phh 1 3

Monikulttuurisuus 2 1

Avoimet VK-palvelut 1 0

Perhetyö 1 0

Varhaiskasvatussuunnitelma 4 2

Hankkeisiin liittyvät verkostot 4 0

Arviointi 1 1

Varhainen tuki 0 1

Muu asiantuntijaverkosto 6 2

VOSKE -verkosto 1

Yhteensä 42 14
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YHTEENVETO
• Toiminnassa olevien verkostojen määrä on 42,  vaihteluväli 1-8.
• KESKEISET TEEMAT toiminnassa oleville verkostoille: 

1. seutukuntien varhaiskasvatusverkostot (7)
2. erityisvarhaiskasvatusverkosto (5)
3. oppilaitosverkosto (4) 
4. osaamiskeskusalueen varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkostot (3)

• Suunnitteilla olevia varhaiskasvatusverkostoja on osaamiskeskuksissa yhteensä 
14. Määrä vaihtelee 0-3 välillä.

• Suunnitteilla olevien varhaiskasvatusverkostojen KESKEISET TEEMAT: 
1. perhepäiväohjaajien alueelliset verkostot (3) 
2. muu alueellinen varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkosto (2).
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VARHAISKASVATUKSEN 
KEHITTÄMINEN OSAAMISKESKUKSISSA  
-nykytilanne ja tulevaisuuden visiointia

Tavoitteet
Varhaiskasvatuksen kehittämisen tärkeimpinä tavoitteina pidetään erilaisten 
verkostojen rakentamista ja ylläpitämistä sekä yhteistyörakenteiden kehit-
tämistä. Kymmenen osaamiskeskusta mainitsee nämä asiat tavoitteeksi 
varhaiskasvatustoiminnan kehittämiselle. Käytännössä lähes kaikki osaa-
miskeskukset pitävät verkostoitumista varhaiskasvatustoiminnan keskeisenä 
tavoitteena. Tärkeänä tavoitteena pidetään alueellisten yhteistyörakenteiden 
kehittämistä. Seudulliset yhteistyörakenteet ja verkostot nähdään keskeisenä 
työvälineenä osaamiskeskusten varhaiskasvatustoiminnassa. Yhteistyötä 
kaivataan enemmän alueen muiden toimijoiden esimerkiksi muun sosiaa-
lialan ja yliopistojen kanssa. (Liite 2:Taulukko 9)

Toisena keskeisenä tavoitteena nähdään varhaiskasvatusta koskevan uuden 
tiedon tuottaminen ja osaamisen kehittäminen sekä niiden levittäminen. 
Tärkeänä pidetään alan henkilöstön osaamisen laaja-alaista kehittämistä 
sekä erilaisten työmenetelmien kehittämistä ja edistämistä.  Tavoitteena 
pidetään myös käytännön ja tutkimuksen yhtenäisyyden ja koulutuksen 
kehittämistä.

Lisäksi varhaiskasvatuksen kehittämisen tavoitteiksi esille nousee tarve 
varhaiskasvatuksen arvioinnin osaamisen lisäämiseen, varhaiskasvatuk-
sen kehittämiskeskus/ -yksikkötoiminnan aloittaminen ja kehittäminen, 
varhaiskasvatuksen palvelumuotojen ja toimintatapojen kehittäminen, 
monisektoriset hankkeet ja osaamiskeskuksen tunnetuksi tekeminen alu-
eella. Myös varhaiskasvatussuunnitelmatyö, erityispäivähoidon kysymykset 
ja monikulttuurisuuteen liittyviä tavoitteita mainitaan vastauksissa. 

Varhaiskasvatuksen asemaan kohdistuvia tavoitteita asetetaan muuta-
massa osaamiskeskuksessa. Versossa on tavoitteena varhaiskasvatuksen 
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ottaminen kehittämiskohteeksi osana sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa. 
Myös ISOssa varhaiskasvatuksen kehittäminen on otettu lähitulevaisuuden 
tavoitteeksi. (Liite 2:Taulukko 9)

Kehittämistyön muodot
Varhaiskasvatuksen kehittämistyön muodoista nousee vastauksista esiin 
kolme pääryhmää. Kolme eniten mainittua kehittämistyön muotoa osaamis-
keskusten varhaiskasvatustyössä ovat erilaiset työkokoukset ja -seminaarit 
(10 mainintaa), hanketyöskentely (9) ja verkostoituminen (7). 

Työkokouksilla ja -seminaareilla tarkoitetaan yhteistyötahojen kanssa jär-
jestettyjä tapaamisia, seminaareja, koulutuksia ja työryhmätyöskentelyä. 
Verkostoituminen pitää sisällään verkostojen luomisen, käynnistämisen, 
koordinoinnin, ylläpitämisen, johtamisen sekä niihin osallistumisen. 
Hankkeiden osalta kehittämistyö on hankkeiden suunnittelua, valmistelua, 
osallistumista, koordinointia sekä arviointia. 

Kehittämistyön muotoina mainitaan myös erilaiset osaamiskeskuksen julkai-
sut kuten tutkimukset, selvitykset ja raportit. Sosiaalialan kehittämishanke 
mainitaan yhtenä kehittämistyön välineenä. Toimintakäytäntöjen yhte-
näistäminen mainitaan kehittämismuodoksi samoin asiantuntijareservien 
ja -pankkien muodostaminen. (Liite 2:Taulukko 9)

Haasteet
Suurimmiksi haasteiksi nousevat osaamiskeskusten työ- ja toimintatapoihin 
liittyvät asiat (12 mainintaa), yhteistyön kehittäminen (10) ja varhaiskasva-
tuksen aseman turvaaminen ja resurssien lisääminen osaamiskeskuksissa sekä 
varhaiskasvatuksen integroituminen osaksi sosiaalialan kehittämistä (9). 

Työ- ja toimintatapoihin liittyvinä haasteina mainitaan kehittämisyksiköiden 
saaminen varhaiskasvatukseen, erilaisten konsultaatiomallien kehittäminen 
ja selvitysten tekeminen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista kehittämi-
sen tueksi. Hanketyöskentelyn jatkuvuus ja arviointi koetaan haasteena, 
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samoin hankkeisiin sitoutuminen, niiden kohdentaminen ja kehittämis-
hanketarpeiden kartoittaminen.

Yhteistyöhön liitetyt haasteet nousevat moniammatillisen yhteistyön kehit-
tämisestä, erityisesti mainitaan yliopisto- ja järjestöyhteistyö sekä yhteistyö 
lastensuojelun kanssa. Yhteistyön haasteina mainitaan varhaiskasvatuksen 
erilaisiin näkökulmiin (sosiaalinen-pedagoginen) liittyvät jännitteet,  jotka 
näkyvät muun muassa hallinnonala-  ja koulutusjärjestelmäkeskustelussa. 
Yhteistyötä edistämään tarvitaan pysyviä rakenteita, joiden rakentamisen 
vastaajat kokevat haasteelliseksi.   

Moni osaamiskeskuksista mainitsee haasteeksi varhaiskasvatuksen roolin 
turvaamisen, vakiinnuttamisen ja resurssien vahvistamisen osaamiskes-
kuksissa sekä varhaiskasvatuksen integroitumisen paremmin muuhun 
sosiaalialan kehittämiseen. Resurssien lisääminen varhaiskasvatukseen ja 
relevanttien työtapojen löytäminen osaamiskeskusten varhaiskasvatustyölle 
on haasteellista. Vastauksissa tuodaan esiin henkilöstön puuttumisen 
estävän tai henkilöstön vähäisyyden rajoittavan varhaiskasvatuksen ke-
hittämistä osaamiskeskuksissa.  (Liite 2:Taulukko 9)

Lisäksi vastaajat kokevat haasteelliseksi varhaiskasvatuksen pedagogiikan 
kehittämisen esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman työstämiseksi 
käynnistetyt tai käynnistymässä olevat prosessit. Varhaiskasvatuksen pal-
velujärjestelmän ja –rakenteen kehittäminen mainitaan haasteena joillakin 
osaamiskeskusalueilla. Haastetta aiheuttaa ammattitaitoisen työvoiman 
saamisen turvaaminen jatkossa kun koulutusten sisäänotot ovat joillakin 
osaamiskeskusalueilla  pienentyneet sekä yliopistossa että ammattikor-
keakoulussa. 
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YHTEENVETO
• Varhaiskasvatuksen kehittämistyön KESKEISET TAVOITTEET: 

1. verkostojen ja yhteistyörakenteiden rakentaminen ja kehittäminen
2. tiedon tuottaminen, osaamisen kehittäminen ja näiden levittäminen
3. työ- ja toimintatapojen kehittäminen
4. käytännön ja tutkimuksen yhteistyön lisääminen sekä koulutuksen kehit-
täminen

• Kehittämistyön KESKEISET MENETELMÄT: 
1. työkokoukset ja -seminaarit
2. verkostoituminen
3. hanketyöskentely 

• Kehittämistyön KESKEISET HAASTEET:
1. työtapojen ja –muotojen kehittäminen
2. yhteistyön kehittäminen
3. varhaiskasvatuksen aseman ja resurssien parantaminen osaamiskeskuksissa 
ja parempi integroituminen osaksi sosiaalialan kehittämistä.

Alueelliset erityispiirteet
Osaamiskeskusten vastauksissa alueen erityisenä piirteenä ja sitä kautta 
osaamiskeskuksen varhaiskasvatustoimintaan vahvasti vaikuttavana tekijä-
nä mainittiin alueen ja kuntien heterogeenisyys. Melkein kaikki kommentit 
voidaan luokitella tämän kategorian alle. Yksi osaamiskeskus kommentoi 
kokevansa oman osaamiskeskusalueensa selkeänä kokonaisuutena.

Heterogeenisyys syntyy vastausten mukaan hyvin monista asioista, kuten 
kuntien määrästä alueella,  niiden koosta, kuntien erilaisista tarpeista seu-
dulliselle yhteistyölle ja varhaiskasvatuksen kehittämiselle, kuntien palve-
lujen ja erityispalvelujen määrästä ja niiden saatavuudesta ja oppilaitosten 
määrästä alueella. Kaikki nämä vastauksissa mainitut asiat vaikuttavat 
osaamiskeskusten varhaiskasvatustyön toimintaan.

Kuntien ja alueen heterogeenisyys tuo paljon haasteita koko osaamiskeskus-
toiminnalle. Osaamiskeskusten alueet ovat erikokoisia, toisissa alue ja kunti-
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en lukumäärä on pieni mutta väestömäärä suuri (SOCCA), toisaalla alue on 
maantieteellisesti laaja ja kuntien määrä suuri. Kaikkien osaamiskeskusten 
alueella on kuntia satojen asukkaiden kunnista keskisuuriin/suuriin yli 80 
000 asukkaan kuntiin (paitsi Sosiaalitaito, jossa suurimmassa kaupungissa 
42 000 asukasta). Pienten kuntien tarpeet seudulliselle yhteistyölle ja täten 
osaamiskeskusten toiminnalle ovat yleensä erilaisia kuin isompien.  

Kuntien lapsimäärä vaikuttaa myös toimintaan. Osalla osaamiskeskuksista 
väestökehitys ja/tai lapsien määrä on vähenevä, osalla nouseva. Varhais-
kasvatuksen osalta haasteita tuo laadukkaiden ja tasapuolisten palvelujen 
turvaaminen kaikille alueen asukkaille. Osassa kuntia päivähoidon perus- ja 
erityispalvelut ovat kunnossa ja palveluita on saatavina omassa kunnassa 
tai seudullisesti, toisilla osaamiskeskusalueilla taas puuttuu esimerkiksi 
erityislastentarhanopettajapalvelut tai päivähoitomuodoista on tarjolla vain 
esimerkiksi päiväkotihoito. 

Jotkut osaamiskeskukset kertovat vastauksissaan tyytyväisyytensä siitä, 
että alueella on paljon oppilaitoksia (alue on ”koulutuksen kehto”). Tästä 
johtuen ”maaperä on hedelmällinen” yhteistyölle kuntien, oppilaitosten ja 
osaamiskeskuksen kesken.  Toiset osaamiskeskukset kommentoivat puoles-
taan kokevansa vaikeaksi tilanteen, jossa omalla alueella ei ole esimerkiksi 
omaa yliopistoa ja yhteistyötä joudutaan hakemaan kauempaa. Esimerkiksi 
Pikassoksen alueella on useita alan koulutusta antavia yliopistoyksikköjä, 
joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Kun taas SOCOMin alueella ei ole yhtään 
varhaiskasvatuksen yliopistoyksikköä. (Liite 2: Taulukko 10)

Henkilöstön koulutustarve on myös erilainen eri osaamiskeskuksissa, toisilla 
alueilla täydennyskoulutuksen tarve on suurempi kuin niillä osaamiskeskus-
alueilla, joilla on mahdollisuus järjestää riittävästi koulutusta oman alueen 
tarpeisiin ja joissa on varhaiskasvatuksen koulutusta antavia oppilaitoksia.   

Osa osaamiskeskuksista nostaa erityispiirteikseen tietyt asiasisällöt ja tiettyjen 
ryhmien palvelut ja niiden kehittämisen. Tällaisia asiasisältöjä tai ryhmiä 
ovat esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmatyö, perhetyö päivähoidossa, 
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saamenkielisen väestön varhaiskasvatus, suurkaupunkiympäristö, maahan-
muuttajat ja monikulttuurisuus, erityispäivähoito, saaristokunnat, kaksi-
kielisyys ja ruotsinkielisyys sekä kunnat, joissa on vain perhepäivähoitoa. 
(Liite: Taulukko 10)
Osalla alueista erityispiirteeksi voidaan nostaa osaamiskeskuksen varhais-
kasvatustoiminnan vähäisyys (henkilökuntaa ei ollenkaan tai vähän) tai 
toiminnan alkuvaihe. Esimerkiksi SoNetBOTNIAn alueella varhaiskasva-
tuksen kehittämistyö on vasta hyvin aluillaan.  Osa vastaajista kommentoi, 
että toiminnan alkuvaiheessa keskitytään vasta varhaiskasvatustoiminnan 
suunnitteluun ja työskentelyn kehittämiseen osaamiskeskuksessa. 

Painopistealueet
Keskeisimmiksi varhaiskasvatustoiminnan painopistealueiksi muodostuu 
neljä eri teema-aluetta: moniammatillisen yhteistyön kehittäminen (7 
mainintaa), varhaiskasvatuksen sisällölliset asiat (6), varhaiskasvatuksen 
osaamisen, tiedon ja asiantuntemuksen kehittäminen (5) ja kokonaisval-
tainen ja monisuuntainen kehittämisote käytännön työn, tutkimuksen sekä 
koulutus- ja palvelujärjestelmän osalta (4).

Monet vastaajista asettavat yhteistyön ensisijaiseksi vastauksissaan ky-
syttäessä toiminnan painopistealueita. Yhteistyön osalta korostuvat tiivis 
yhteistoiminta niin lääninhallituksen, oppilaitosten kuin muiden osaamis-
keskustenkin kanssa. Seudullista yhteistyötä korostetaan painopistealueena 
ja verkostoitumista työtapana.

Varhaiskasvatuksen sisältöalueista painopistealueiksi mainitaan erityispäi-
vähoito ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatussuunni-
telmaprosessit, perhetyö, vanhemmuuden tukeminen, varhaiskasvatuksen 
saamelaiskysymykset ja laadunhallinnan ja ohjauksen kehittäminen. 

Painopistealueista kolmantena esiin nousee varhaiskasvatuksen asiantunte-
muksen, osaamisen ja tiedon kehittäminen ja sen välittäminen. Neljäntenä 
painopistealueena on osaamiskeskusten toimiminen paitsi käytäntöjen 
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kehittäjänä niin myös varhaiskasvatustutkimuksen, koulutus- ja palvelujär-
jestelmien ja käytännön työn välisellä kentällä. Varhaiskasvatuksen kannalta 
tärkeää on kaksisuuntainen kehittämisote, jossa vahvistetaan toisaalta var-
haiskasvatuksen identiteettiä, toisaalta toimitaan monialaisesti, sektorirajoja 
ylittävän yhteistyön hengessä.

Lisäksi osaamiskeskuksen varhaiskasvatustyön painopistealueina mainitaan 
laadukkaiden palvelujen turvaaminen alueella, kuntien tarpeiden lähtökoh-
taisuus toimintaa suunniteltaessa ja kehittämisyksiköiden valmistelu var-
haiskasvatukseen. Sosiaalialan kehittämisohjelman koetaan antavan hyvät 
valtakunnalliset puitteet ja raamit varhaiskasvatustoiminnan alueellisten 
painopistealueiden suunnitteluun. (Liite: Taulukko 10)

Tulevaisuuden visiot
Osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen tulevaisuuden haasteiden ja visioi-
den osalta muutama osaamiskeskus mainitse niiden olevan samoja kuin 
edellä käsiteltyjen toiminnan kehittämisen painopistealueiden. Vastaukset 
voidaan nivoa kolmeen pääluokkaan, jotka ovat osaamiskeskustoimintaan 
liittyvät visiot (12 mainintaa), osaamiskeskusalueeseen ja kuntatoimintaan 
liittyvät visiot (6) ja varhaiskasvatukseen ja sen asiakasryhmän eli lasten 
ja perheiden hyvinvointiin liittyvät visiot (5). 

Osaamiskeskusten varhaiskasvatushenkilöstön näkemykset tulevaisuuden 
tilanteista on oheiseen tekstiin kirjoitettu kootusti ”visiopuheena” eli 
siihen muotoon, miltä toiminnan toivotaan tai sen ajatellaan näyttävän 
tulevaisuudessa.

Osaamiskeskustoimintaan liittyvien visioiden osalta luodaan näkymiä, 
joiden mukaan ”osaamiskeskustoiminta ja erityisesti niiden varhais-
kasvatustyö on tunnettua alueilla ja valtakunnallisesti, henkilöstöä on 
saatu lisää pysyviin työsuhteisiin ja varhaiskasvatuksella on oma kehit-
tämisstrategiansa osaamiskeskuksissa. Kehittämisyksiköitä on perustettu 
vastaamaan varhaiskasvatuksen erityiskysymyksiin ja osaamiskeskukset 
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toimivat kehittämisyksiköiden keskinäisessä verkostoitumisessa ja val-
takunnallisessa linkittämisessä. Osaamiskeskuksilla on laajoja  yhteisiä 
kehittämishankkeita.  Hankkeet ovat syntyneet kuntien käytännön työstä 
nousevista kehittämistarpeista.

Osaamiskeskustoiminta varhaiskasvatuksessa tuottaa hyötyä seudulli-
sen yhteistyön kautta erilaisina kehittämishankkeina ja syventyneenä 
oppilaitosyhteistyönä. Osaamiskeskus on paikka, jossa on keskitetysti ja 
ajantasaisesti tieto henkilöstön jaksamisesta ja osaamisesta sekä koulutus- 
ja kehittämistarpeista. Osaamiskeskus myös auttaa kuntia vastaamaan 
paremmin varhaiskasvatuksen ja yhteiskunnan haasteisiin. 

Alueellisen ja kuntatoiminnan osalta seudullisen yhteistyön rakenteet 
on muodostettu ja varmistuneet ja monimuotoiset verkostot toimivat. 
Osaaminen ja erityisosaaminen alueilla ovat vahvistuneet  ja koulutukset 
kehittyneet nykypäivän työelämän tarpeita vastaaviksi. Kuntien kehittä-
mistarpeista on seudullisesti nivottu laajempia hanke- ja kehittämiskoko-
naisuuksia.”  

Muutamia visioita esitettiin myös liittyneenä varhaiskasvatussubstanssiin 
ja varhaiskasvatuspalvelun kohde- tai asiakasryhmän, eli lapsiin ja perhei-
siin. Kommenttien mukaan ”lasten ja perheiden hyvinvointia on lisätty 
kehittämällä varhaiskasvatustoimijoiden yhteistyötä ja vahvistamalla 
sekä kehittämällä varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja kasvuympäris-
töä. Varhaiskasvatuksen asiakas eli lapsi ja hänen perheensä hyötyvät 
seudullisesta yhteistyöstä saadessaan laadukasta ja monipuolista, lapsen 
tarpeisiin vastaavaa varhaiskasvatuspalvelua asuinpaikasta ja –alueesta 
riippumatta.”  (Liite 2: Taulukko 10)
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YHTEENVETO
• Osaamiskeskusalueiden ERITYISPIIRTEET: 
 1. alueiden ja kuntien heterogeenisyys 
  2. varhaiskasvatuksen sisällöt ja erityistarpeet
  3. varhaiskasvatustoiminnan vähäisyys tai alkuvaihe
• Varhaiskasvatustoiminnan keskeiset PAINOPISTEALUEET:
 1. moniammatillisen yhteistyön kehittäminen
 2. varhaiskasvatuksen sisällölliset asiat  
 3. varhaiskasvatuksen osaamisen, tiedon ja asiantuntemuksen kehittäminen
 4. kokonaisvaltainen ja monisuuntainen kehittämisote käytännön työn, tutki-

muksen sekä koulutus- ja palvelujärjestelmän osalta.
• Tulevaisuuden VISIOIDEN keskeiset teemat:
  1. osaamiskeskustoiminta
 2. osaamiskeskusalue ja kuntatoiminta
 3. varhaiskasvatus ja lasten ja perheiden hyvinvointi 
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YHTEENVETO

PERUSTIEDOT

Osaamiskeskukset

YHTEENVETO
• Pääsääntöisesti osaamiskeskukset toimivat yhden läänin alueella.
• Osaamiskeskukset toimivat 1-5 maakunnan alueella.
• Osa osaamiskeskuksista (6) on jaettu alueellisiin toimipisteisiin.
• Kuntien määrä osaamiskeskusten alueilla vaihtelee 4-75.
• Kaikkien osaamiskeskusten alueilla pieniä (<1 000) kuntia sekä suuria 

(>80 000) kuntia.
• Osaamiskeskusten perusrahoitus tulee valtiolta määräytyen pinta-alan ja 

väestömäärän mukaan.

Osaamiskeskusten henkilöstö

YHTEENVETO
• Osaamiskeskuksissa on kaikkiaan 118 työntekijää.
• Henkilöstön määrä vaihtelee 5-25 työntekijään.
• Vakituisessa työsuhteessa on 46 työntekijää ja määräaikaisessa työsuhteessa 

72 työntekijää.
• Projekteissa työskentelee kaikkiaan 63 henkilöä (54%).
• Määräaikaisten työntekijöiden määrä on yli puolet (61%) osaamiskeskusten 

työntekijöistä.
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VARHAISKASVATUKSEN RESURSSIT JA TOIMINTA 
OSAAMISKESKUKSISSA

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

YHTEENVETO
• Osaamiskeskuksissa on yhteensä 17 varhaiskasvatuksen työntekijää.
• Varhaiskasvatuksen työntekijöiden määrä vaihtelee osaamiskeskuksittain 0-6 

välillä.
• Vakituisia varhaiskasvatuksen perustehtävissä toimivia työntekijöitä on 5, 

määräaikaisia perustehtävissä toimivia työntekijöitä on 2 ja varhaiskasvatuksen 
määräaikaisia projektityöntekijöitä on 10.

• Kaikista osaamiskeskuksen työntekijöistä varhaiskasvatustyöntekijöiden osuus 
on 15%.

• Kahdessa osaamiskeskuksessa ei ole varhaiskasvatuksesta vastaavaa työnte-
kijää.

• Yhdessä osaamiskeskuksessa johtaja toimii myös varhaiskasvatusalueen suun-
nittelijana.

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet ja toimenkuvat

YHTEENVETO
• Osaamiskeskuksissa on 1 varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö, 5 varhais-

kasvatuksen suunnittelijaa sekä 12 varhaiskasvatuksen projektityöntekijää.
• Kehittämispäällikön ja suunnittelijoiden toimenkuvaan kuuluvat osaamiskes-

kuksen varhaiskasvatustoiminnan koordinointi, verkostojen luominen sekä 
varhaiskasvatuksen suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi kehittämispäällikkö 
toimii osaamiskeskuksensa muun varhaiskasvatushenkilöstön esimiehenä.

• Projektityöntekijöiden toimenkuvaan kuuluvat projektien suunnittelu- ja ke-
hittämistyö.
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Osaamiskeskuksen painopistealueet

YHTEENVETO
• Varhaiskasvatus on painopistealueena kaikissa osaamiskeskuksissa.
• Varhaiskasvatus mainitaan yhdeksän osaamiskeskuksen strategiassa, kaksi 

osaamiskeskusta ei mainitse varhaiskasvatusta erikseen.
• Yhdessä osaamiskeskuksessa varhaiskasvatuksella on oma strategia.
• Viidessä osaamiskeskuksessa varhaiskasvatus on nostettu omaksi painopiste-

alueekseen strategiassa.
• Kolmessa osaamiskeskuksessa varhaiskasvatus sisältyy strategiassa yleisem-

pään lasten ja perheiden palvelualueeseen.
• Kahdessa osaamiskeskuksessa ei ole strategiassa erikseen mainintaa varhais-

kasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen hankkeet

YHTEENVETO
• Osaamiskeskuksissa on yhteensä 52 varhaiskasvatuksen hanketta.
• Hankkeiden määrä vaihtelee osaamiskeskuksittain 0-17 hankkeeseen
• Osaamiskeskusten omia (suunnitteilla ja meneillään olevia) hankkeita on 17.
 KESKEISET TEEMAT:
 1. erityisvarhaiskasvatus (3)
 2. varhaiskasvatussuunnitelmatyö (2)
 3. monikulttuurinen varhaiskasvatus (2)
 4. moniammatillinen yhteistyö (2)
 5. perhetyö ja lastensuojelu (2).
• Kumppanuushankkeita (suunnitteilla ja meneillään olevia) on 47.
 KESKEISET TEEMAT: 
 1. erityisvarhaiskasvatus (17)
 2. perhetyö ja lastensuojelu (8)
 3. kasvatuskumppanuus ja vanhemmuuden tukeminen (5)
 4. varhainen tuki (5)
• Valtakunnallisia hankkeita on 4. Keskeisimpänä Stakesin VarTu –hanke.
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Yhteistyötahot

YHTEENVETO
• Kaikilla osaamiskeskuksilla on oppilaitosyhteistyötä.
• Yhteistyöyliopistoja on 12, yhteistyöammattikorkeakouluja 24 sekä toisen 

asteen oppilaitoksia ja kansanopistoja 8. 
 KESKEISET YHTEISTYÖMUODOT: opiskelijayhteistyö (opinnäytteet ja har-

joittelut), kokoukset, tapaamiset ja seminaarit, erilaiset asiantuntijaroolit sekä 
hankeyhteistyö.

• Muita yhteistyö tahoja ovat mm. lääninhallitukset, järjestöt, palveluntuottajat, 
maakunnat, kunnat ja kuntaliitto. 

 KESKEISET YHTEISTYÖMUODOT: yhteiset koulutukset, tilaisuudet ja työryh-
mäyhteistyö.

• Valtakunnallisia keskeisiä yhteistyötahoja ovat STM, Stakes ja muut osaamis-
keskukset.

 YHTEISTYÖMUODOT: hankeyhteistyö, koulutusyhteistyö, vertaistuki, erilaiset 
tapaamiset sekä ohjausryhmän jäsenyydet.

Varhaiskasvatuksen verkostot

YHTEENVETO
• Toiminnassa olevien verkostojen määrä on 42,  vaihteluväli 1-8.
• KESKEISET TEEMAT toiminnassa oleville verkostoille: 
 1. seutukuntien varhaiskasvatusverkostot (7)
 2. erityisvarhaiskasvatusverkosto (5)
 3. oppilaitosverkosto (4) 
 4. osaamiskeskusalueen varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkostot (3)
• Suunnitteilla olevia varhaiskasvatusverkostoja on osaamiskeskuksissa yhteensä 

14. Määrä vaihtelee 0-3 välillä.
• Suunnitteilla olevien varhaiskasvatusverkostojen KESKEISET TEEMAT: 
 1. perhepäiväohjaajien alueelliset verkostot (3) 
 2. muu alueellinen varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkosto (2).
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VARHAISKASVATUKSEN 
KEHITTÄMINEN OSAAMISKESKUKSISSA

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tavoitteet, 
menetelmät ja haasteet

YHTEENVETO
• Varhaiskasvatuksen kehittämistyön KESKEISET TAVOITTEET: 
 1. verkostojen ja yhteistyörakenteiden rakentaminen ja kehittäminen
 2. tiedon tuottaminen, osaamisen kehittäminen ja näiden levittäminen
 3. työ- ja toimintatapojen kehittäminen
 4. käytännön ja tutkimuksen yhteistyön lisääminen sekä koulutuksen kehittä-

minen
• Kehittämistyön KESKEISET MENETELMÄT: 
 1. työkokoukset ja -seminaarit
 2. verkostoituminen
 3. hanketyöskentely 
• Kehittämistyön KESKEISET HAASTEET:
 1. työtapojen ja –muotojen kehittäminen
 2. yhteistyön kehittäminen
 3. varhaiskasvatuksen aseman ja resurssien parantaminen osaamiskeskuksissa 

ja parempi integroituminen osaksi sosiaalialan kehittämistä.
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Varhaiskasvatuksen kehittämisen alueelliset erityispiirteet, 
toiminnan painopistealueet, tulevaisuuden visiot

YHTEENVETO
• Osaamiskeskusalueiden ERITYISPIIRTEET: 
  1. alueiden ja kuntien heterogeenisyys 
  2. varhaiskasvatuksen sisällöt ja erityistarpeet
  3. varhaiskasvatustoiminnan vähäisyys tai alkuvaihe
• Varhaiskasvatustoiminnan keskeiset PAINOPISTEALUEET:
 1. moniammatillisen yhteistyön kehittäminen
 2. varhaiskasvatuksen sisällölliset asiat  
 3. varhaiskasvatuksen osaamisen, tiedon ja asiantuntemuksen kehittäminen
 4. kokonaisvaltainen ja monisuuntainen kehittämisote käytännön työn, tutki-

muksen sekä koulutus- ja palvelujärjestelmän osalta.
• Tulevaisuuden VISIOIDEN keskeiset teemat:
  1. osaamiskeskustoiminta
 2. osaamiskeskusalue ja kuntatoiminta
 3. varhaiskasvatus ja lasten ja perheiden hyvinvointi. 
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Osaamiskeskusten varhaiskasvatus –verkostolle suunnatun kyselyn tarkoi-
tuksena oli selvittää mikä on varhaiskasvatuksen paikka osana sosiaalialan 
osaamiskeskustoimintaa.  Selvityksessä haluttiin kartoittaa millainen asema ja 
rooli varhaiskasvatuksella on osaamiskeskuskentässä ja millaisia varhaiskas-
vatuksen toimintoja osaamiskeskuksissa on meneillään tai suunnitteilla. 

Varhaiskasvatuspalvelu

Varhaiskasvatus on peruspalvelua. Jokaisella lapsella on Suomessa sub-
jektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin ja perheellä oikeus saada 
lapselleen päivähoitopaikka. Kuntien tehtävä on järjestää  varhaiskasvatuk-
sen palveluja joko itse tai ostopalveluna. Kunnat ovat varhaiskasvatuksen 
palveluja järjestäessään  lähtökohtaisesti hyvin erilaisissa tilanteissa jo 
päivähoitolasten määrän suhteen, esimerkiksi Iniössä oli vuonna 2001 
neljä lasta perhepäivähoidossa  ja Helsingin kaupungissa melkein 20 000 
lasta moninaisesti tuotetuissa päivähoitomuodoissa. 

Varhaiskasvatus on suurimmissa osissa kuntia mittava palvelu, joka myös 
edellyttää sosiaali- ja terveystoimen budjetista paljon varoja. Varhaiskas-
vatuspalvelujen osuus kuntien sosiaalipalveluista on merkittävä.  Varhais-
kasvatuksen asiakkaiden, lapsien ja perheiden kannalta varhaiskasvatuksen 
monipuolinen kehittäminen on perusteltua ja tärkeää.

Osaamiskeskustoiminta

Alueiden heterogeenisyys tuo haasteita varhaiskasvatustyölle sekä eri 
osaamiskeskusten välille että yksittäisen osaamiskeskusalueen sisälle.  Kes-
keistä varhaiskasvatustoiminnalle ja sen kehittymiselle on alueen kuntien ja 
muiden yhteistyötoimijoiden tarpeet ja toiveet osaamiskeskustyölle ja erityi-
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sesti varhaiskasvatuksen kehittämiselle. Kuntien ominaispiirteistä  johtuen 
tarve ja resurssit seudulliseen yhteistyöhön ovat erilaisia. Lähtökohtaisesti 
tarkoituksena onkin, että varhaiskasvatustoiminta muotoutuu osaamiskes-
kuksissa alueiden erityispiirteiden mukaisesti ”oman näköisekseen”. 

Osaamiskeskusten valtionavustuksena tuleva perusrahoitus määräytyy 
alueen pinta-alan ja väestömäärän mukaan. Sosiaalialan osaamiskeskusten 
henkilöstömäärä ei ole selvityksen mukaan kuitenkaan suhteessa alueen 
väestömäärään. Monella osaamiskeskusalueella, joissa on paljon asukkaita 
työntekijöiden määrä on pienempi kuin väestömäärältään pienemmil-
lä alueilla. Osaamiskeskusten henkilöstöresurssien tarve on kuitenkin 
suoraan suhteessa alueen väestöpohjaan, etenkin varhaiskasvatuksessa, 
jonka toiminta perustuu kuntien päivähoitopalvelujen laajuuteen. Kuntien 
lukumäärä on toinen henkilöstöresurssien indikaattori, sillä yhteistyö ja 
verkostoituminen kuntien kanssa edellyttävät panostusta. 

Osaamiskeskusten työntekijöistä suurin osa on määräaikaisia. Osaamis-
keskustoiminnalle tyypillinen projekti- ja hanketyö näkyy myös henkilös-
tön työsuhteissa, sillä yli puolet on määräaikaisia projektityöntekijöitä. 
Varhaiskasvatustyöntekijöitä on osaamiskeskuksissa vähän, vain  15% 
kaikista työntekijöistä. 

Määräaikaisuus tuo työhön omat erityispiirteensä. Perustehtävässä olevan 
varhaiskasvatuksen työntekijän tehtäväkenttä on erilainen kuin projektityötä 
tekevän henkilön. Perustehtävässä työskentelevän tehtävänä on varhaiskas-
vatuksen  kokonaisvaltaisen kehittämisen koordinointi alueellisesti, mutta 
myös osallistuminen valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Projektityöntekijä 
keskittyy ja syventyy tietyn teeman kehittämiseen ja hankkeen eteenpäin 
viemiseen. Tällöin varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen on 
vaikeampaa tai osittain jopa mahdotonta.  

Lisäksi hankerahoituksella toteutettu varhaiskasvatuksen kehittäminen 
sisältää tiettyjä hankaluuksia. Henkilöstön vaihtuvuus ei tue alueellista 
verkostoitumista ja systemaattista tiedon välittämistä alueen kuntiin. Lisäksi 
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haasteeksi muodostuu varhaiskasvatuksen sisältö- ja painopistealueiden 
monipuolinen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Hankerahoituksella 
palkatulla varhaiskasvatuksen kehittäjällä on myös ristiriitainen rooli han-
kekuntien ja muiden alueen kuntien kehittämistyössä.   

Onko panostaminen varhaiskasvatukseen osaamiskeskuksissa riittävää 
kun selvityksen tulosten mukaan kahdessa osaamiskeskuksessa ei ole 
lainkaan varhaiskasvatustoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä vas-
taavaa työntekijää ja  kuudessa osaamiskeskuksessa ei ole yhtään vakituista 
varhaiskasvatuksen työntekijää? Tästä näkökulmasta katsottuna varhais-
kasvatuksen perustehtävää suorittavien työntekijöiden määrää tulisi lisätä 
ja työsuhteita vakinaistaa ja täten vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa 
osaamiskeskuksissa.

Kaikki osaamiskeskukset mainitsevat varhaiskasvatuksen painopistealueek-
seen. Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta tiedolta, koska kuten juuri edellä todet-
tiin, osassa osaamiskeskuksia ei ole lainkaan varhaiskasvatuksen kehittämi-
sestä vastaavaa työntekijä. Varhaiskasvatus ja sen kehittämisen painopiste 
mainitaan usein osana laajempaa lasten ja perheiden palvelua. 

Tuleeko varhaiskasvatus peruspalveluna ja sen kehittäminen tällöin tarpeeksi 
esiin osaamiskeskusten toiminnassa? Näyttäytyykö varhaiskasvatus muiden 
lapsiperhepalveluiden kautta vai onko varhaiskasvatuksen  omaleimaisuu-
desta esiin nousevilla omilla sisällöllisillä ja erityisillä kehittämistarpeilla 
tarpeeksi tilaa toteutua, oikeutuksensa?  Varhaiskasvatuksen itsenäinen 
identiteetti osaamiskeskuksissa kaipaa vahvistamista osana lapsi- ja perhe-
palveluja, koska varhaiskasvatuksen kehittämiseen ei ole aikaa eikä mahdol-
lisuuksia samalla kun kehitetään vaikkapa lastensuojelua tai  perhetyötä.

Hanketyöskentely

Osaamiskeskuksissa oli selvityksen tekemisen aikana meneillään 46 var-
haiskasvatuksen hanketta. Hankkeiden osalta ainoa merkittävä asia ei var-
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mastikaan ole hankkeiden määrä tai se ovatko ne omia vai niin kutsuttuja 
kumppanuushankkeita. Kumppanuushankkeiden suuri määrä suhteessa 
omiin hankkeisiin kertonee varhaiskasvatuksen ja koko osaamiskeskustoi-
minnan alkuvaiheesta. 

Toiminnan alkuvaiheessa on luultavasti helpompi verkottua ja liittyä 
muualla organisoituihin hankkeisiin kuin olla kuntahankkeiden toteuttaja 
tilanteessa, jossa varhaiskasvatuksen työ ja alueen tarpeiden mukainen 
kehittäminen on vasta muotoutumassa osaksi osaamiskeskustoimintaa. 
Toisaalta voi myös olla, että kumppanuushankkeet ovat nimenomaisesti 
osaamiskeskuksen strateginen valinta. Kolmas seikka, joka ohjaa toimintaa 
kumppanuushankkeiden suuntaan on nykyinen rahoitusjärjestelmä, jossa 
osaamiskeskukset eivät voi hakea hankerahoituksia suoraan vaan toiminta 
täytyy kanavoida kuntien kautta.

Osaamiskeskukset ovat lähtökohtaisesti alueellisia, eivät valtakunnallisia 
toimijoita. Hankkeissa tämä näkyy niin, että alueellisia, paikallisiin olo-
suhteisiin ja tarpeisiin räätälöityjä hankkeita on määrällisesti enemmän ja 
osallistuminen valtakunnallisiin hankkeisiin on vähäistä. Valtakunnallisten 
hankkeiden vähäisyys voi olla merkki seuraavista asioista. 1) Osaamiskes-
kus- ja sen varhaiskasvatustoiminnan alkuvaiheessa on katse  ollut kään-
tyneenä enemmän omaan alueeseen kuin valtakunnallisiin tapahtumiin 
ja hankkeisiin. 2) Toisaalta valtakunnallisia varhaiskasvatuksen hankkeita, 
joihin liittyä tai osallistua ei ole ollut kovin montaa. 3) Yhteistyö osaamis-
keskusten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa ei ole vielä vakiintunutta. 
Valtakunnallista  ja osaamiskeskusalueiden alueellista varhaiskasvatuksen 
kehittämistä on jatkossa kuitenkin tärkeää sekä suunnitella yhdessä että 
yhteen sovittaa enemmän toisiinsa. Tämä edellyttää valtakunnallisten 
toimijoiden ja osaamiskeskusten tiivistä yhteistyötä.

Hankkeet eivät saisi olla osaamiskeskustoiminnan ainut kehittämismuoto. 
Osaamiskeskukset eivät voi olla hankeautomaatteja, ”hankeitujen” hauto-
moita ja hankesuunnittelun prosessoinnin edesauttajia kylläkin! Hankkeilla 
on  kuitenkin osaltaan tärkeä merkitys varhaiskasvatuksen kehittymisen 
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eteenpäin viemisessä ja ne osoittavat osaamiskeskuksen toimivan alueella. 
Selvityksen mukaan osaamiskeskusten hankesuunnittelu onkin varsin run-
sasta. Osaamiskeskuksissa oli tammikuussa 2005 suunnitteilla lähes yhtä 
monta hanketta kuin oli meneillään  olevia hankkeita. Näiden hankkeiden 
ja suunnitelmien kautta varhaiskasvatus toivottovasti vahvistuu sekä sisäl-
löllisesti että asemaltaan osaamiskeskuksissa.

Hankkeiden osalta erityisvarhaiskasvatuksen asema näyttäytyy vahvana 
sekä omissa että kumppanuushankkeissa. Kehittämishankkeita on fokusoitu 
erityispäivähoitoon, vaikka erityispäivähoidon palvelujen kehittäminen 
koskee rajattua osaa päivähoitopalveluja, lapsia ja henkilöstöä. Tämä 
selittyy paitsi 1) kuntien tarpeista erityispäivähoidon kehittämiseen niin 
myös ennen lakisääteistä osaamiskeskustoimintaa alkaneesta, vuosina 1997 
- 2003 toimineesta 2) Verkostoituvat erityispalvelut – hankkeesta (ks. VEP 
–hankkeen loppuraportti, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:15). 
VEP -hankkeessa päivähoito oli mukana erityispäivähoidon palveluiden ja 
niiden alueellisen kehittämisen näkökulmasta. VEP –työn päätyttyä osa 
hankkeen toiminnoista ja tehtävistä siirtyi osaamiskeskuksille. 

Osaamiskeskusten varhaiskasvatustyön keskittyminen erityispäivähoitoon 
voi liittyä myös erilaisten 3) hankerahoitusten aihepiireihin (esim. syrjäy-
tyminen) ja saamisen ehtoihin, kriteereihin ja painopistelueisiin (mm. 
varhainen puuttuminen). Tämä on saanut aikaan osittain harhaanjohtavan 
vaikutelman, että kaikki kehittäminen varhaiskasvatuksessa liittyy tai tulee 
liittyä ”erityisyyteen”.   Erityisen tuen tarjoaminen osana varhaiskasvatusta 
nostaa tärkeäksi kuitenkin koko varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen. 
Erityispäivähoidon pohjalta toteutetut hankkeet ovatkin usein varhaiskas-
vatuksen perustyötä kehittäviä. Toisaalta, varhaiskasvatuksen perustyön 
vahvistaminen on puolestaan tärkeä edellytys erityiskysymysten ennalta-
ehkäisemisessä ja niihin vastaamisessa. 

Ilmeisesti näistä taustoista johtuen erityispäivähoidon kehittämisen kysy-
mykset ovat osaamiskeskusten varhaiskasvatustyölle hyvin leimaa-antavia ja 
varhaiskasvatuksen muu kokonaisuus on kehittämisessä jäänyt vähemmälle 
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huomiolle. Osaamiskeskustoiminnassa ei ole enää jatkossa syytä keskittyä 
vain varhaiskasvatuksen erityispalvelujen kehittämiseen, vaan jo osaamis-
keskuslainkin mukaisesti on tarpeen tarkastella varhaiskasvatuspalvelujen 
kehittämistä sekä perus- että erityispalveluiden näkökulmasta. 

Tärkeää on siis oivaltaa perus- ja erityisvarhaiskasvatuksen kehittämistyön 
välinen yhteys. Nykyisenä suuntauksena onkin yhä vahvemmin koko var-
haiskasvatuksen henkilöstön perusosaamisen lisääminen ja vastuunotto 
myös erityistä tukea tarvitsevien lasten yksilöllisistä tarpeista. 

Erityispäivähoidon kehittämisaiheiden rinnalle osaamiskeskusten varhaiskas-
vatuksen sisällöllisinä teemoina ovat selvityksen mukaan nousemassa esiin 
ajankohtainen varhaiskasvatussuunnitelman perustetyö ja sen sisältöalueet 
muun muassa vanhempien ja henkilöstön keskinäinen kasvatuskumppa-
nuus. Keskeiseksi teemaksi on noussut myös kuntien varhaiskasvatuksen 
eri palvelumuotojen monipuolinen kehittäminen, päiväkotihoidon rinnalla 
myös perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämisen 
kysymykset ovat alkaneet kiinnostaa.  Myös  monikulttuurisuus on teemana 
nousemassa osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen kehittämisessä.

Verkostoituminen

Verkostoituminen on keskeinen työ- ja toimintatapa osaamiskeskuksissa 
myös varhaiskasvatuksen osalta. Selvityksen mukaan olemassa olevia 
varhaiskasvatuksen verkostoja oli tammikuussa 2005 yhteensä eri osaa-
miskeskuksissa kaikkiaan 14. Suunnitteilla oli yli kaksinkertainen määrä 
(36) verkostoja. Osa osaamiskeskuksista ilmoittaa kuitenkin, että niissä 
ei ole lainkaan varhaiskasvatuksen verkostoja. Miten osaamiskeskusten 
lakisääteinen perustehtävä käytännön kentän, tutkimuksen ja koulutuksen 
vuoropuhelun edistäjänä toteutuu varhaiskasvatuksen sektorilla ilman 
osaamiskeskuksesten alueellisia, monitoimijaisia verkostoja?
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Aivan kuten hankkeidenkin kohdalla, verkostojen määrä on tuskin osaa-
miskeskustyön tai seudullisen yhteistyön  laadun kannalta merkittävin 
asia. Verkostoitumistakin säätelevät alueen erityispiirteet ja niinpä laajoilla 
osaamiskeskusalueilla onkin muodostunut alueellisia verkostoja.  
Verkostoituminen ja verkostoituva työote asettaa varhaiskasvatukseen 
monia kysymyksiä ja kriittistäkin pohdintaa. Kysymykset liittyvät verkos-
tojen ja verkostoivan työtavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, ohjaamiseen 
ja johtamiseen sekä verkostojen toimivuuden ja tulosten seurantaan ja 
arviointiin. Verkostoissa toimiminen edellyttää toimijoilta erityistä osaa-
mista. Onko varhaiskasvatuksessa tarpeeksi tätä osaamista vai tarvitaanko 
täydennyskoulutusta verkostoitumisesta työtapana seudullisen yhteistyön 
rakentamisen pohjaksi?   Eräs kysymys liittyy osaamiskeskusten moninai-
seen rooliin verkostojen organisoijana, toimijana kuin myös verkostotyön 
ohjaajana ja johtajana. Haasteellisena tehtävänä voidaan pitää sitä, että 
osaamiskeskus toimii paitsi verkostojen eri toimijoiden yhteen saattamisessa 
ja verkoston ylläpitämisessä, kehittämistyön tavoitteiden asettamisessa niin 
myös keskeisenä toimijana verkoston sisällä. 

Yhteistyötahot ja –muodot

Osaamiskeskustyön toiminnan keskiössä on yhteistyö monien erilaisten 
toimijoiden kanssa, muun muassa valtionhallinnon, kuntakentän, kol-
mannen sektorin ja oppilaitosten kanssa. Muutaman vuoden toiminnan 
jälkeen ammattikorkeakoulut näyttävät olevan oppilaitoksista runsaslukuisin 
osaamiskeskusten yhteistyökumppani. Yliopistot koetaan vastausten mu-
kaan hyvin tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi varsinkin varhaiskasvatuksen 
käytännön työn ja tutkimuksen yhteensovittamisessa. Oppilaitoksien osalta 
toinen aste ja opistot mainitaan harvemmin yhteistyötahoina, samoin 
järjestöt. Tämä on varmasti otettava huomioon yhteistyön laajentamisessa 
ja syventämisessä. 

Lääninhallitukset näyttäytyvät keskeisenä yhteistyökumppanina alueel-
lisesti, kun taas valtakunnallisesti keskeisimpinä yhteistyökumppaneina 
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mainitaan muiden sosiaalialan osaamiskeskusten (esimerkiksi VOSKE –ver-
kosto) lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes. Yhteistyön lisäämistä 
ja syventämistä sekä työtapojen kehittämisestä toivotaan vastauksissa 
kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyön lisääntymisestä ja 
osaamiskeskusten varhaiskasvatustyön vahvistamisesta yhtenä merkkinä on 
se, että osaamiskeskukset ja niiden varhaiskasvatustyö on mukana monien 
muiden toimijoiden kanssa keväällä 2005 sosiaali- ja terveysministeriön 
toimesta aloittaneen varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työssä. 

Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen kehittämisen näkökulmasta tavoitteet kohdentuvat 
yleisen osaamiskeskustoiminnan perusteiden mukaisesti. Kehittämisen 
tavoitteiksi asetetaan  verkostojen rakentuminen ja ylläpitäminen ja alueel-
listen yhteistyörakenteiden kehittäminen. Lisäksi mainitaan uuden tiedon 
tuottamisen ja osaamisen kehittämisen sekä niiden levittämisen tärkeys. 
Myös kehittämisen työmuodot ovat samoja kuin osaamiskeskustoiminnan 
yhteydessä usein mainitaan: verkostoituminen, hankkeiden suunnittelu, 
sosiaalialan kehittämisohjelman toteuttaminen, valtakunnallisista asioista 
tiedottaminen, toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen, asiantuntijareser-
vien muodostaminen, kokoukset, seminaarit, koulutukset, tutkimus ja 
julkaisut.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö osaamiskeskuksissa on omaksunut kiitettä-
västi osaamiskeskuksen tehtävät ja toimintametodit. Toiminta on saamassa 
omat linjansa ja muotonsa.  Nähtäväksi tulevina vuosina jää, mitä tämä 
kaikki varhaiskasvatuksen osalta tarkoittaa ja mihin työ johtaa? Miten ja 
missä asioissa seudulliset työtavat toimivat varhaiskasvatuksessa,  miten 
osaamiskeskus seudullisena ja alueellisena toimijana on vakiinnuttanut 
paikkansa varhaiskasvatuksessa, miten varhaiskasvatus on vakiinnutta-
nut paikkansa osaamiskeskustoiminnassa, mikä on työn vaikuttavuus 
ja syntyykö mahdollisesti jotain ”omaa”, varhaiskasvatukselle ominaisia 
osaamiskeskusten tavoitteita ja toimintatapoja?  
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Varhaiskasvatuksen näkökulmasta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskes-
kus (POSKE) on edelläkävijänä. POSKEssa on panostettu varhaiskasvatuk-
seen omana toiminta-alueenaan jo usean vuoden ajan ja tulokset näkyvät 
paitsi työntekijä- ja hankemäärissä, toiminnan laajuudessa ja tunnettuudes-
sa, keskeisessä yhteistyökumppaniroolissa niin myös varhaiskasvatuksen 
strategisessa linjaamisessa.  POSKEssa on laadittu varhaiskasvatukselle oma 
toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen strategiansa, joka kuitenkin on 
luonteva osa koko osaamiskeskustoiminnan tavoitteen asettelua.

Osaamiskeskustoiminnan perusteet ja sisällöt määräytyvät lähtökohtaisesti 
alueen kunnista käsin. Kuitenkaan kuntien näkemykset eivät voi olla ainut 
asia, joka osaamiskeskustoimintaa määrittää.  Toimintaa linjaavat osaamis-
keskusten omien näkemysten lisäksi valtakunnallinen ohjaus esimerkiksi 
erilaisten asiakirjojen ja/tai hankerahoituksiin liittyvien valtionavustusten 
kautta. Toimintaan ja sen muotoutumiseen vaikuttavat myös vahvasti 
erilaiset yhteistyötahot. 

Keskeisiä kysymyksiä toiminnan organisoitumisen kannalta ovat siis: 
Miten saada esiin kuntien ja alueen muiden toimijoiden varhaiskasvatuk-
sen seudullisen kehittämisen tarpeet ja toiveet? Kuinka sovittaa alueen 
kehittämisen tarpeet valtakunnallisiin kehittämisen linjauksiin ja ohjelmiin 
sekä osaamiskeskuksen omiin ja muiden toimijoiden tärkeinä pitämiin 
asioihin?  Näistä pohdinnoista syntyy oheinen kuvio, jossa hahmotetaan 
varhaiskasvatuksen alueellisen kehittämisen eri osapuolia, näkökulmia ja 
muotoutumista. 
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Johtopäätöksenä osaamiskeskusten varhaiskasvatustyölle voidaan selvi-
tyksen pohjalta ehdottaa yleisiä ja laajoja kehittämistavoitteita. Näiden 
ehdotusten ei ole tarkoitus olla yhteismitallisia vaatimuksia vaan toimia  
keskustelun pohjana yhteisen osaamiskeskusten varhaiskasvatustyön lin-
jaamiseksi, siinä määrin kun se katsotaan tarpeelliseksi. Kehittämistavoit-
teet on jaoteltu valtakunnallisiin ja osaamiskeskuskohtaisiin rakenteisiin, 
osaamiskeskuksen rooliin alueella ja varhaiskasvatuksen kehittämisen 
kohdentamiseen.

Sosiaalialan osaamiskeskusten varhaiskasvatuksen 
kehittämistavoitteet

Valtakunnalliset rakenteet • Osaamiskeskuksilla on yhteinen, alueelliset ominaispiirteet 
huomioonottava varhaiskasvatuksen valtakunnallisten ohjaa-
vien asiakirjojen ja linjausten mukainen toimintastrategia.

• Osaamiskeskusten keskinäinen yhteistyö on aktiivista, 
mm.VOSKE –verkosto ja yhteiset hankkeet.

• Toimivat yhteistyörakenteet valtakunnallisten toimijoiden 
kanssa  tukevat osaamiskeskusten varhaiskasvatustyötä.

Osaamiskeskuskohtaiset rakenteet • Jokaisessa osaamiskeskuksessa on ainakin yksi varhaiskasva-
tuksen kehittämisestä vastaava valtionavustusrahoituksella 
toimiva vakituinen työntekijä

• Jokaisessa osaamiskeskuksessa on varhaiskasvatuksen kehit-
tämislinjaus/toimintastrategia. 

• Osaamiskeskus on kiinnostava työpaikka varhaiskasvatuksen 
henkilöstölle.

Osaamiskeskuksen rooli alueella • Osaamiskeskuksen rooli on aktiivinen alueen ja kuntien 
varhaiskasvatuksen kehittämistarpeiden esiin nostamisessa

• Osaamiskeskuksessa on alueen toimijoiden tarpeista nousevaa 
mahdollisimman monipuolista varhaiskasvatuksen  kehittä-
mistoimintaa  (hankkeita, verkostoja, selvityksiä, tutkimusta 
jne) ja tiedottamista.

• Osaamiskeskus on varhaiskasvatuksen osalta kiinnostava ja 
hyödyllinen yhteistyökumppani alueen kunnille ja toimijoille

Varhaiskasvatuksen kehittämisen 
kohdentaminen 

• Sisällöllisten kysymysten (esim. pedagoginen kehittäminen) 
painottaminen. 

• Perus- ja erityispalvelujen kehittämisen tasapainoisuus ja 
yhteys

• Uuden tiedon tuottaminen ja osaamisen vahvistaminen.
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Varhaiskasvatuksen tulevaisuus sosiaalialan 
osaamiskeskuksissa

Lähitulevaisuuden kiinnostava kysymys liittyy siihen, miten kuntien ratkai-
sut päivähoidon hallinnonalan sijoittamisen suhteen vaikuttavat pitkällä 
aikavälillä varhaiskasvatuksen asemaan sosiaalialalla ja sitä kautta osaamis-
keskusten toimintaan? Vuoden 2008 loppuun asti voimassa olevan väliai-
kaisen päivähoidon hallinnonalaa koskevan lainsäädännön mukaan kunnat 
voivat vapaasti päättää minkä hallinnonalan alle organisoivat kuntansa päi-
vähoidon, kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen. Kuntaliitto ja Stakes 
seuraavat sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannon mukaisesti kuntien 
ratkaisuja ja niiden vaikutuksia osana väliaikaisen lainsäädännön arviointia. 
Hallinnonalakysymysten ja -ratkaisujen ei toivoisi muodostuvan hidasteeksi 
tai esteeksi varhaiskasvatuksen laaja-alaiselle kehittämistyölle.

Tulevaisuuden haasteista, toiminnan painopistealueista ja visioista on 
nähtävissä halu vakiinnuttaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja tuoda sitä 
sekä alueellisesti että valtakunnallisesti vahvemmaksi osaksi osaamiskeskus-
toimintaa. Erilaisten toimivien alueellisten, seudullisten ja valtakunnallisten 
yhteistyömuotojen löytäminen ja kehittäminen koetaan tärkeänä kaikissa 
osaamiskeskuksissa. Mielenkiintoista on seurata lähivuosina miten esimer-
kiksi kehittämisyksiköt lähtevät varhaiskasvatuksen osalta toteutumaan ja 
miten tämä kehitys näkyy osaamiskeskusten työssä. 

Varhaiskasvatuksen osaamisen, tiedon ja asiantuntemuksen  lisääminen 
ja kehittäminen katsotaan osamiskeskusten varhaiskasvatustyössä myös 
keskeiseksi tulevaisuuden haasteeksi, samoin käytännön työn ja tutki-
muksen sekä koulutus- ja palvelujärjestelmän vuoropuhelun lisääminen. 
Osaamiskeskusten varhaiskasvatustyön monipuolinen  kehittäminen 
edellyttää riittäviä, varhaiskasvatukseen kohdennettuja resursseja sekä 
ammattitaitoista ja asiantuntevaa henkilökuntaa.
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Liite 1

VARHAISKASVATUS 
SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA
– NYKYTILAN ANALYYSI (3.1.2005)

I PERUSTIEDOT OSAAMISKESKUKSESTA

Osaamiskeskus

Nimi
Alue
Maakuntien määrä
Kuntien määrä

Osken henkilöstön määrä

Kaikki
joista vakituiset
joista määräaikaiset
projektien henkilöstö 

II VARHAISKASVATUKSEN RESURSSIT JA TOIMINTA 
OSAAMISKESKUKSESSA 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Tittelit
Kaikki

joista vakituiset 
joista määräaikaiset
projektien henkilöstö 
tehtävät/toimenkuva 
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Osaamiskeskuksen painopistealueet

Onko varhaiskasvatus soske:n painopistealue?
Miten varhaiskasvatus on osana osaamiskeskuksen yleistä strategiaa?

Varhaiskasvatuksen hankkeet 

A) Selkeästi osaamiskeskuksen kautta toteutettavat ’omat’   (hallinnollisesti osken 
työntekijä) varhaiskasvatushankkeet      
Menossa olevat (aihe, kesto, henkilöstö)        
Päättyneet        
Suunnitteilla olevat        

B) ns. Kumppanuushankkeet omalla alueella (joissa osaamiskeskuksella 
jokin todellinen rooli esim. ohjausryhmän jäsen tms.)   
Menossa olevat (+ lyhyt kuvaus mikä rooli osaamiskeskuksella)
Suunnitteilla olevat 

C)  Valtakunnalliset hankkeet, joihin osaamiskeskus osallistuu      

Varhaiskasvatuksen yhteistyötahot 

A) Alueen oppilaitokset (yhteistyön lyhyt kuvaus)        
B) Muut yhteistyötahot omalla alueella        
C) Yhteistyötahot valtakunnallisesti        

Varhaiskasvatuksen verkostot

Olemassa olevat        
Suunnitteilla olevat        
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III VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN

Oske-alueen ominais-/ erityispiirteet varhaiskasvatuksen kehittämiselle

Osaamiskeskuksessa linjatut varhaiskasvatuksen kehittämisen 
painopistealueet

Varhaiskasvatuksen kehittämisen nykytila osaamis-
keskuksessa

A) Tavoitteet (tällä hetkellä)

B) Kehittämistyön muodot – miten kehittämistyö konkretisoituu
 (tällä hetkellä)

C) Haasteet (tällä hetkellä)

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tulevaisuuden haasteet 
ja visio osaamiskeskuksessa

IV MUUTA

Muuta, mitä haluat sanoa?: 
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Liite 2

PERUSTIEDOT OSAAMISKESKUKSISTA (Tilanne 1/2005)

TAULUKKO 1  OSAAMISKESKUKSET

NIMI ALUE MAAKUNTIA KUNTIA VÄKILUKU 
VÄKILUVUN
VAIHTELU 

FSKC Kaikki ruotsin- 
ja kaksikieliset 
maakunnat

5 39

ISO Kainuu,
Pohjois-Karjala, 
Pohjois-Savo ja 
Etelä-Savo

4 69 670 000 615–82 300

KOSKE Keski-Suomi 1 30 266 000 905–82 400

Pikassos oy Pirkanmaa,
Kanta-Häme, 
Satakunta

3 75 855 000 1130-190 000

Poske Pohjois-Pohjan-
maa ja Lappi

2 62 560 000 950–126 000

SOCCA Pääkaupunki-
seutu 

1   4 972 000 8633–559 000

SOCOM Kaakkois-
Suomi: Etelä--
Karjala ja
Kymenlaakso

2 24 323 000

SONet
BOTNIA

Etelä-Pohjan-
maa, Keski-Poh-
janmaa, Pohjan-
maa

3 57 437 649

Sosiaalitaito Länsi- ja Keski-
Uusimaa

1 20 362 000 1250–43 000

Oy Vasso Oy Varsinais-
Suomi

1 54 450 000 231–180 000

Verso Päijät-Häme ja 
Itä-Uusimaa

2 22 288 000



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 5/2006

61

TAULUKKO 2  KOKO HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ 
YHT.

VAKITUISET MÄÄRÄ-AIKAISET

perustehtävät projektit perustehtävät projektit

FSKC 7,5 2,5 1 0 4

ISO 9 6 0 1       2

KOSKE 10 4 0 0 6

Pikassos Oy 13 8 0 5

Poske 25 6 0 4 15

SOCCA 8 3 0 0 5

SOCOM 15 3 0 1 11

SONet
BOTNIA

5 4 0 0 1

Sosiaalitaito 7 3 0 1 3

Oy Vasso Ab 9 2 0 2 5

Verso 9,5 3,5 0 0 6

Yhteensä 118 45 1 9 63

prosenttiosuus 100 % 38 % 1 % 8 % 53 %

VARHAISKASVATUKSEN (VK) RESURSSIT JA TOIMINTA 
(Tilanne 1/2005)

TAULUKKO 3  VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖ

VK HENKI-
LÖSTÖ YHT.

VK VAKITUISET VK MÄÄRÄAIKAISET

perustehtävät projektit perustehtävät projektit

FSKC 1 0 0 0 1

ISO 0 0 0 0 0

KOSKE 4 0 0 0 4

Pikassos Oy 1 1 0 0 0

Poske 6 1 0 1 4

SOCCA 1 1 0 0 0

SOCOM 1 0 0 0 1

SONet
BOTNIA

1 1 0 0 0

Sosiaalitaito 1 1 0 0 0

VASSO 1 0 0 1 0

Verso 0 0 0 0 0

Yhteensä 17 5 0 2 10

prosenttiosuus 100% 29 % 0 % 12 % 59 %
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TAULUKKO 4  VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄNIMIKKEET
JA TOIMENKUVA

VK:N TEHTÄVÄNIMIK- TOIMENKUVA

FSKC 1. Projektisuunnittelija – Varhaiskasvatuksen suunnittelu

ISO Ei varsinaista varhaiskasva-
tuksen henkilöstöä.

– ISO -yksiköiden vakituiset yksikönjohtajat v. 
2003–2004 vastanneet osaltaan alueilla yhteis-
työn kehittelystä. Vetovastuuta varhaiskasvatuk-
sen alueella Kainuun yksikön johtajalla, kunnes 
osaamiskeskukseen saadaan varhaiskasvatuksen 
erityisasiantuntija.

KOSKE 1. Projektipäällikkö
2. Projektipäällikkö
3. Projektipäällikkö
4. Projektipäällikkö
5. Johtaja
6. Suunnittelija

Projektipäälliköt: 
– Suunnittelevat, toteuttavat ja koordinoivat 

hankekuntien ja yhteistyökumppaneiden ja 
toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen kehittä-
mistyötä kunnissa

– Järjestävät koulutusta ja yhteistyötilaisuuksia 
ykisköissä ja kunnissa

– Edistävät seudullista ja maakunnallista yhteis-
työtä

Johtaja ja suunnittelija: työhön kuuluu osana myös 
varhaiskasvatus

Pikassos Oy 1. Varhaiskasvatuksen 
suunnittelija

Varhaiskasvatuksen suunnittelija:
– varhaiskasvatuksen sektorin kehittämisvastuu 

koko Pikassoksen alueella 
– Käytännön kentän, tutkimuksen ja koulutuksen 

vuoropuhelun edistäminen ja koordinoiminen 
mm.  yhteistyöverkostoja rakentamalla ja 
kehittämällä

– Yhteistyö osaamiskeskusalueen varhaiskasvatus-
hankkeiden kanssa

– Sosiaalialan kehittämishankkeen edistäminen 
Pikassos-alueella

– Ajankohtaisen varhaiskasvatustiedon välittä-
minen

– Alueellisen varhaiskasvatuksen kehittämistyön 
linkittäminen valtakunnallisiin toimijoihin

Poske 1. Kehittämispäällikkö
2. Projektikoordinaattori
3. Tutkija-kehittäjä
4. Projektisuunnittelija
5. Projektipäällikkö 
6. Projektityöntekijä 

– Kehittämispäällikkö: varhaiskasvatuksen vas-
tuuhenkilö, varhaiskasvatuksen kehittämistyön 
linjaukset ja kehittämistyön kokonaisuuden 
koordinointi

– Muut: kehittämistyö projekteissa sekä muu 
varhaiskasvatuksen kehittämistyö
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VK:N TEHTÄVÄNIMIK- TOIMENKUVA

SOCCA 1. Varhaiskasvatuksen 
erityissuunnittelija

(2. Projektisuunnittelija)

Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija:
– Vastaa sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen 

seudullisesta yhteistyöstä ja verkostojen 
kehittämisestä

– Suunnittelee ja käynnistää hankkeita
– Koordinoi kehittämistiedon levitystä
– Erityisenä tehtävänä on osaamiskeskustoimin-

nan kehittäminen varhaiskasvatuksen alueella

Projektisuunnittelija: Esiselvitystyö pääkaupunki-
seudun monikulttuurisesta varhaiskasvatuksesta

SOCOM 1. Kehittämissuunnittelija – Varhaiskasvatuksen osaamisklinikka -hankkeen 
vetäminen

SONet BOTNIA 1. Kehittämissuunnittelija Kehittämissuunnittelija:
– Etelä-Pohjanmaan kehittämissuunnittelijan 

toimenkuvaan varhaiskasvatus kuuluu lasten-
suojelun ja sosiaalityön rinnalla kolmantena 
substanssialueena

– Kehittämissuunnittelija hoitaa tehtävää koko 
oskealueella mm. ylimaakunnallisen erityisvar-
haiskasvatuksen kehittäjäverkoston kautta.

Sosiaalitaito 1. Kehitysjohtaja Kehitysjohtaja:
– Vastaa sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen 

seudullisesta yhteistyöstä ja verkostojen 
kehittämisestä

– Suunnittelee ja koordinoi hankkeita yhteistyössä 
asiantuntijaverkoston kanssa

– Koordinoi kehittämistiedon ja osaamisen 
levitystä

– Tehtävänä osaamiskeskustoiminnan kehittämi-
nen varhaiskasvatuksen alueella

Erityissuunnittelija (lapsiperheiden palvelut):
– Lapsiperheiden palvelujen kokonaisuus: mukaan 

kuuluu myös varhaiskasvatus osana

Oy Vasso Ab 1. Suunnittelija – Varhaiskasvatuksen suunnittelu ja kehittäminen 
sekä osaamiskeskuksen yleinen kehittäminen

Verso Ei varsinaista varhaiskasva-
tuksen henkilöstöä.

–
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TAULUKKO 5  OSAAMISKESKUSTEN PAINOPISTEALUEET

VK PAINOPISTE-
ALUEENA

MITEN VARHAISKASVATUS ON OSANA OSKEN
STRATEGIAA?

FSKC Tällä hetkellä kyllä –

ISO Kyllä Varhaiskasvatus on ollut vahvasti painopistealueena jo osaamis-
keskuksen organisointivaiheessa. Sosiaalialan kehittämishankkeen 
toimeenpanon tultua aluetyöhön, varhaiskasvatus on jäänyt 
hetkeksi taka-alalle. Varhaiskasvatus on palaamassa keskiöön 
lähitulevaisuudessa todennäköisesti erityisesti Kainuun yksikön 
toimesta.

KOSKE Kyllä Varhaiskasvatus on yksi kehittämisalueista. Laajapohjainen 
kehittämistyöryhmä (käytäntö/koulutus/tutkimus/kolmas sektori). 
Maakunnallisten kehittämishankkeiden koordinointi ja seudulli-
sen yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen.

Pikassos Oy Kyllä Strategiat luovat yleisen pohjan myös varhaiskasvatuksen 
kehittämistyölle.

Poske Kyllä Varhaiskasvatuksen kehittämisen linjauksia koskeva suunnitel-
ma (2003) hyväksytty osaamiskeskuksen neuvottelukunnassa. 
Vuosittainen toimintasuunnitelma perustuu linjauksille.

SOCCA Kyllä Varhaiskasvatus osana lasten ja perheiden palveluja on keskeise-
nä osana SOCCAN strategiaa. Erityisesti suurkaupunkiympäris-
tön tuomat haasteet varhaiskasvatukselle sekä lasten ja perheiden 
palveluille muodostavat yhden keskeisistä lähtökohdan SOCCAN 
toiminnalle.

SOCOM Kyllä Toimintasuunnitelmaan 2004 kirjattu vakan osaamisklinikan 
toiminnan käynnistäminen toteutui. Toimintasuunnitelmaan 
2005 kirjattu osaamisklinikka-idean jatkaminen ja kehittäminen. 
Tarkoituksena on saada aikaan pysyvä kehittämisyksikkörakenne, 
joka toteutuu vuonna 2006.

SONet BOTNIA Kyllä Varhaiskasvatus on yhtenä painopistealueena palvelujärjestelmi-
en kehittämisessä ja osaamisen vahvistamisessa.

Sosiaalitaito Kyllä, osana laa-
jempaa lasten ja 
perhepalveluiden 
painotusaluetta

Varhaiskasvatus on keskeinen osa Osken toimintastrategiaa -> 
lasten ja perheiden palvelujen painopisteet.

Oy Vasso Ab Kyllä Osaamisen kehittämisen painopiste on lasten ja perheiden palve-
luissa, kuntien välisen yhteistyön kehittämisessä ja verkostojen 
rakentamisessa sekä tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön vuo-
ropuhelun edistämisessä. Varhaiskasvatuksen valinnalla yhdeksi 
painopistealueeksi, on haluttu korostaa sen merkitystä lasten 
ja perheiden palvelujen toteuttamisessa. Elämänkaariajattelun 
mukaan varhaislapsuuden palveluosaamisen tulee olla kunnossa.

Verso Kyllä. Perheiden 
palveluiden 
tukeminen.

Varhaiskasvatus ei sellaisenaan ole osana strategiaa.



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 5/2006

65

TAULUKKO 6  VARHAISKASVATUKSEN HANKKEET

OSKEN OMAT HANKKEET KUMPPANUUS-
HANKKEET

VALTAKUNNAL-
LISET HANKKEET

FSKC 1. Emotionaalisen kehittymi-
sen tukeminen päivä-
kodissa – toimintamalli
(2004–2006)

2. Ruotsinkielisen päivähoi-
don laadun selvittäminen 
Helsingissä

 1. Kotikäynnin lomake (oske mukana 
lomakkeen kehittämisessä)

ISO Ei meneillään olevia osaa-
miskeskuksen hallinnoimia 
hankkeita

SUUNNITTEILLA:
1. Jatkohankkeistaminen
  (EAKR -hankkeelle) ISO-

alueen varhaiskasvatuksen 
kehittäminen 2005 alkaen

PÄÄTTYNEET:
1. ISO -organisointiprojekti 

(EAKR hanke) Tehtävänä 
tukea varhaiskasvatuksen 
kehittämishankesuunnitel-
man synty Kainuussa 

 1. Varhain vanhemmuutta 
tukemassa -hanke (2003 alkaen, 
jatkorahoitusta haettaneen 
vuodelle 2006)

 2. Erityinen osaksi arkea -hanke
 3. HYTKES – lasten ja nuorten 

palvelujen kehittämiskeskus 
Keski-Karjalassa

 4. Erityiskasvatuksen kehittäminen 
Keski-Karjalassa (päättyy 5/2005)

 5. Eheän lapsuuden eväät (10/2003-
12/2005)

 6. Sydämellisyyden saappaat
    (3/2003–12/2005)
 7. Terve lapsuus (2/2003–12/2005)
 8. Erityispäivähoidon alueellinen 

malli Siilinjärvellä (2/2003–
12/2005)

 9. Varhaiskasvatuksen ja varhaisen 
tuen seudullinen hanke 

10. Seudullinen lastensuojelun 
toimintamalli

SUUNNITTEILLA:
 1. Itä-Suomen varhaiskasvatuksen ja 

lastensuojelun oppimis- ja kehit-
tämiskeskuksen jatkovalmistelu

 2. Pienten kuntien yhteinen hanke 
erityispalveluiden turvaamiseksi 
ja järkeistämiseksi

 3. Tulevaisuuden perhepäivähoito
 4. Perhekeskushanke – varhainen 

arviointi
 5. Varhaiskasvatuksen seudullinen 

osaamisverkosto, JJR-allianssi

1. VarTu -hanke,
   Stakes
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KOSKE – 1. Verkostoituva erityispäivähoito 
(9/2003–syksy 2005)

2. Pelastetaan perhepäivähoito 
   (5/2004–12/2005)

SUUNNITTEILLA:
1. Jatkohanke Verkostoituva 

erityispäivähoito -hankkeeseen: 
Seudullinen erityispäivähoidon 
kehittämiskeskus

1. VarTu -hanke, 
Stakes

2. PERHO

Pikassos Oy Ei meneillään olevia varhais-
kasvatuksen hankkeita

SUUNNITTEILLA:
1. Perhepäivähoidon ohjaa-
   jien yhteistyöryhmät 
   (hankerahoitus haettu 

ajalle 1.7.2005-31.7.2007)

1. Veikka-projekti (ohjausryhmässä)
2. Rauman seudullinen erityiskas-

vatuksen resurssiasema -hanke 
(ohjausryhmässä)

1. VarTu -hanke,
   Stakes
2. Stakesin Kasva-
   tuskumppanuus 
   -hanke
3. VALOA II 
   -hanke

Poske 1. SYKE (Seudullisen yhteis-
työn kehittäminen erityis-
varhais-kasvatuksessa,

   2002–2005)
2. Perhetyön mahdollisuudet
   päivähoidossa (2002–
   2004)
3. Preventteri (moniammatil-

linen hanke, 2003–2004)
4. LaatuVa (Laatua varhais-

kasvatukseen – varhais-
kasvatussuunnitelma 
eläväksi, 2004–2006)

5. MERVAKA, (Moniam-
matillinen erityisvarhais-
kasvatuksen kehittämis-
hanke Lapin läänissä, 
2002–2004)

SUUNNITTEILLA:
1. Perhepalveluverkosto 
   -hanke, 2005–2007 
2. OVTTAS – Yhdessä 
  (Saamelaisen varhaiskas-

vatuksen kehittämishanke, 
2005–2007)

1. Avoimin ovin -hanke (SYKE -hank-
keen osahanke)

2. Vartu (SYKE -hankkeen osahanke)
3. Sateenkaaren alla (syntynyt SYKE 

-hankkeen tuella)
4. Ankkuri -perheprojekti
5. Kotitonttu perhetyön projekti
6. VAVU = varhaisen vuorovaikutuk-

sen tukeminen perustason työssä

1. PERHO
2. VarTu -hanke,
   Stakes
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SOCCA 1. Esiselvitys pääkaupunki- 
seudun monokulttuurises-
ta varhaiskasvatuksesta 
(kesto 3 kk)

2. Osallistuva vanhemmuus 
-kehittämishanke (2003– ) 
(pääkaupunkiseudun 
kaupunkiohjelman hanke, 
jossa SOCCA hakijana. 
Hankkeel-
le haetaan jatkoa 2005–)

SUUNNITTEILLA:
1. Sosiaalinen vahvistaminen 

pääkaupunkiseudun moni-
kulttuurisessa varhais-
kasvatuksessa (Rahoitus 
haettu 2005–2007)

PÄÄTTYNEET:
1. Esiselvitys erityispäivähoi-

dosta (2002)

1. Kusti II -hanke (Kunta yhteistyö 
Uusimaa – Eesti)

2. OsVa -hanke

1. Vartu -hanke, 
Stakes

2. PERHO
3. Valoa -hanke/

Stakes

SOCOM 1. Varhaiskasvatuksen 
osaamisklinikka -hanke 
(= Varkki) toukokuu 2004 
– joulukuu 2005

1. Turvallinen lapsuus -hanke (oh-
jausryhmässä) 

2. Lastensuojelun sijaishuollon 
kehittämishanke

3. Lastensuojelun ja perhetyön 
osaamisklinikka -hanke

SUUNNITTEILLA: 
1. Paapu-hanke

1. VarTu -hanke, 
Stakes

SONet BOTNIA Tukena kuntien hankkeissa. 
Ei omia hankkeita.

MENEILLÄÄN:
1. Pikku-Saga
2. Fantti- projekti
3. Järviseudun perhetyön hanke
4. Kasvatus tulevaisuuteen –hanke
5. Varpunet
6. Varpunen

SUUNNITTEILLA:
1. Vaasaan ja Seinäjoelle päivähoidon 

kehittämisyksiköt
(oske taustavaikuttajana)

1. VarTu -hanke, 
Stakes
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Sosiaalitaito Kuntien hankkeissa asian-
tuntijan (esim. arviointi) 
roolissa. 

1. Avaimet päivähoidon arkeen 
(rahoitus haettu)

2. Erityispäivähoidon laadullinen 
kehittäminen (rahoitus haettu)

3. Matkalla kumppanuuteen

–

Oy Vasso Ab 1. Maakunnallinen vasu 
-koulutus, 2v.:2004–2005

2. Lasten sosiaalis-emo-
tionaalisten vaikeuksien 
hoito ja kasvatuksen kehit-
täminen päivähoidossa

PÄÄTTYNEET:
1. Lastensuojelun ja päivä-

hoidon täydennyskoulu-
tusfoorumi

1. Varhais- ja erityiskasvatuksen 
vahvistaminen ja vanhemmuuden 
tukeminen päivähoidossa (hanke 
on suunniteltu oskessa) 

SUUNNITTEILLA:
1. Erityisvarhaiskasvatuksen kehittä-

minen Varsinais-Suomessa 
2. Maahanmuuttajalasten suomen-

kielen oppimisen tehostaminen 
ja monikulttuurisen päivähoidon 
kehittäminen

–

VERSO – SUUNNITTEILLA:
1. Kenguru-projekti (yhteistyössä 

Hgin yo:n käyttämistieteellisen 
tdk:n varhaiskasvatuksen ja 
kehittämispsykologian laitosten 
kanssa)

–

HANKKEITA
YHTEENSÄ

meneillään: 12
suunnitteilla: 5

meneillään: 36
suunnitteilla: 11

meneillään: 4

TAULUKKO 7  YHTEISTYÖTAHOT

ALUEEN OPPI-
LAITOKSET

MUUT ALUEEN
YHTEISTYÖTAHOT

VALTAKUNNALLISET 
YHTEISTYÖTAHOT

FSKC 1. Social- och kommunal-
högskolan

2. Åbo akademi

1. Svenska socialservice-
byrån i Helsingfors

2. Föräldraföreningen för de 
svenska daghemmen i 
Helsingfors

3. Lääninhallitukset

1. Stakes
2. Osket
3. STM

ISO 1. Oulun yliopiston Kajaanin 
yliopistokeskus

2. PKMAK
3. Joensuun yliopisto
4. Savonia -amk
5. Mikkelin amk
6. DIAK
–  hankeyhteistyö
–  opinnäytetyöt

1. Itä-Suomen ja Oulun 
lääninhallitukset

1. Stakes
2. Osket
3. STM
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KOSKE 1. Jyväskylän yliopisto
2. Alueen amk:t
3. Jklän aikuisopisto
4. Pohjois-Suomen oppi-

miskeskus
5. Jämsän sos- ja terv. alan 

oppilaitos
6. Jyväskylän kristillinen 

oppilaitos
7. Jyväskylän ammattiopisto
8. karstulan opisto
9. Suolahden opisto
– oppilaitoksista laaja edus-

tus Kosken työryhmissä
– oppilaitosten edustajia 

mukana varhaiskasvatuk-
sen- ja koulutusyhteistyö-
ryhmässä

– koulutusten järjestäminen 
hankkeissa ja muuten

1. Länsi-Suomen läänin-
hallitus

2. NMI
3. Perhetutkimuskeskus
4. MLL
5. Kunnat
6. Pesäpuu ry.
7. Lastensuojelu- ja vam-

maisjärjestöt
8. Muut hankkeet alueella ja 

Koskessa
9. Perheneuvolat

1. Stakes
2. STM 
3. Osket

Pikassos Oy 1. Tampereen yliopiston 
varhaiskasvatusyksikkö

2. Turun yliopiston Rauman 
OKL:n varhaiskasvatuksen 
koulutus

3. HAMK, PirAMK, SAMK 
sekä DIAKin Porin 
yksikkö. 

– oppilaitosten edustajia 
mukana varhaiskasva-
tuksen asiantuntijatyö-
ryhmissä

– yhteistyötä kumppanuus-
hankkeiden ohjausryh-
missä 

– opinnäytetöitä nykyisiin ja 
tuleviin hankkeisiin. 

– opiskelijaharjoittelut.
– suunnittelija mukana mm. 

amk-varhaiskasvatusver-
koston tapaamisissa jne. 

– työkokouksia, seminaareja 
ym.

1. Etelä-Suomen lääninhal-
litus ja Länsi- Suomen 
lääninhallitus. 

2. Tällä hetkellä vielä 
niukasti yhteistyötä jär-
jestöjen kanssa alueella.

3. Maakuntaliitot (yhteistyö 
yleisemmin osaamiskes-
kuksen tasolla)

1. STM
2. Stakes (Yhteistyö-

hankkeina VarTu, 
Kasvatuskumppanuus ja 
VALOA II)

3. Osket
4. PERHO-hanke
5. Järjestöistä jonkin verran 

yhteistyötä Allergia- ja 
astmaliiton sekä Autismi- 
ja aspergerliiton kanssa.
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Poske 1. Oulun, Lapin ja Jyväsky-
lan  yliopistot

– koulutusyhteistyö
– tutkimusyhteistyö (opin-

näytteet)
– yhteistyötä erilaisissa 

työryhmissä
– hankeyhteistyö
– uudenlaista yhteistyö-

rakennetta kokeillaan 
keväällä 2005 (kehittämis-
päällikön tehtävät yhdiste-
tään varhaiskasvatuksen 
professuuriin)

2. Oulun seudun amk; 
Kokkolan amk Ylivieskan 
yksikkö, Kemi-Tornion 
amk, Rovaniemen amk.

– pohjoisten amkien 
tapaamisia, joihin on 
kytketty vakaopettajien ja 
Posken vakahenkilöstön 
tapaamisia.

3. Hankeyhteistyötä Oulun 
amkin kanssa. 

– tutkimusyhteistyö (opin-
näytyöt).

– Oulun yliopiston ja 
pohjoisten amkien välille 
yhteistyötä varhaiskasva-
tuksen täydennyskoulu-
tukseen liittyen.

4. Oulun sosiaali- ja terveys-
alan oppilaitos

– hankeyhteistyö

1. Järjestöt (yhteistyötä 
esimerkiksi SYKE -hank-
keessa, MLL, yhteisesti 
suunniteltu ja toteutettu 
koulutusta alueen perhe-
työntekijöille)

2. Oulun lääninhallitus 
sekä Lapin lääninhallitus 
(yhteisiä tilaisuuksia, 
yhteistyötä työryhmissä)

1. Stakes (yhteistyötä 
hankkeissa (EriNet, 
VarTu, SYKE), Stakesin 
henkilöstöä osallistunut 
Pohjois-Suomessa järjes-
tettyihin) varhaiskasva-
tuksen tilaisuuksiin

2. STM (Tarja Kahiluoto 
SYKE -hankkeen ohjaus-
ryhmässä)

3. Osket

SOCCA 1. Helsingin yliopiston, 
soveltavan kasvatustie-
teen laitos

2. Alueen amk:t: DIAK, 
Helia, Laurea, Stadia

3. Kevään 2005 aikana 
tavoitteena saada mukaan 
yhteistyöhön toisen 
asteen oppilaitokset

– verkostotapaamiset
– opiskelijaharjoittelu
– hankeyhteistyö
– koulutus yhteistyö

1. Etelä-Suomen lääninhalli-
tus, koulutusyhteistyö ja 
verkostotapaamiset

2. Yritysten ja järjestöjen 
kanssa hyvin vähäistä 
yhteistyötä

1. Kuntaliitto (koulutusyh-
teistyö)

2. Stakes (työryhmätyö, ke-
hittämistyö, koulutusyh-
teistyö, hankeyhteistyö)

3. STM (työryhmätyö, 
työkokoukset)

4. OPM ja OH (työryh-
mätyö)

5. Osket
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SOCOM 1. Etelä-Karjalan amk 
– yksi Socomin omistajista, 

koulutusohjelmajohtaja 
Helena Wright Varkin 
ohjausryhmässä.

– opiskelijayhteistyö
2. Jaakkiman kristillinen 

opisto Ruokolahdella 
– Varkin asiantuntija-

ryhmässä kasvatus- ja 
ilmaisuaineiden opettaja 
Lilla Saaristo. 

– opiskelija-yhteistyötä 
esim. opinnäytetyö.

3. Joutsenon humanistisen 
amk

– opiskelijayhteistyötä esim. 
lopputyö.

1. Helsingin yliopiston kou-
lutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenia (projektipääl-
likkö Anne Karhu Varkin 
ohjausryhmässä) 

2. Kesäyliopisto (järjestetty 
koulutusta ostopalve-
luna.) 

3. Etelä-Suomen läänin-
hallitus.

1. Varkki tekee yhteistyötä 
Kuopion ja Joensuun 
yliopistojen kanssa.

– mahdollisuus luennoit-
sijoihin Savonlinnan yk-
siköstä sekä Joensuusta 
kasvatustieteiden tdk:sta 

– opiskelijayhteistyö esim. 
pro gradu -työt ja korkea-
kouluharjoittelut.

2. Stakes 
3. STM
4. Osket

SONet BOTNIA 1. Tampereen ja Vaasan 
yliopistot

– Koulutusyhteistyö 
yliopistojen täydennys-
koulutuspisteiden kautta 
mm. Vasuun liittyen.

2. Seinäjoen, Vaasan ja 
Kokkolan amk:t

3. Chydenius -instituutti
4. Kansanopistot

1. Länsi-Suomen läänin-
hallitus

1. Osket
2. STM
3. Stakes

Sosiaalitaito 1. HY ( varhaiskasvatus, eri-
tyisped., yhteiskuntapol., 
soveltava kasvatustiede, 
“täydennyskoulutus”)

2. Alueen ammattikorkea-
koulut (Laurea, DIAK, 
SydVäst jne.).

1. Palveluntuottajat
2. Järjestöt
3. Etelä-Suomen läänin-

hallitus

1. Osket
2. STM
3. Valtakunnallisia järjestöjä
4. Verkostoja

Oy Vasso Ab 1. Turun yliopisto 
2. Turun ammattikorkea-

koulut
– Molemmat ovat mukana 

maakunnallisessa asian-
tuntijatyöryhmässä ja 
suunnitteilla olevissa 
hankkeissa mm koulut-
tajina

1. Kunnat
2. Järjestöt
3. Länsi-Suomen läänin-

hallitus

1. Osket
2. Stakes
3. STM

VERSO 1. Helsingin yliopisto, 
Käyttäytymistieteellinen 
tdk, suunnitteilla oleva 
yhteistyö

1. Etelä-Suomen läänin-
hallitus

1. Osket
2. STM
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TAULUKKO 8  VARHAISKASVATUKSEN VERKOSTOT

TOIMINNASSA OLEVAT VK:N
VERKOSTOT

SUUNNITTEILLA OLEVAT
VK:N VERKOSTOT

FSKC 1. VOSKE-verkosto (Sosiaalialan osaamiskes-
kusten varhaiskasvatusverkosto)

–

ISO 1. Kahdeksan Kainuun kunnan laatukoulutus-
verkosto. Koulutus tukena Vasun teossa.

2. Kajaanin palvelutoimialan työryhmä 
PALSTRA

3. Pohjois-Karjalan VASUKE -verkosto
4. Erityispäivähoidon työryhmä
5. Etelä-Savon varhaiskasvatuksen ja varhai-

sen tuen työryhmä

1. VASUKE –verkoston laajentaminen
2. Pohjois-Savon VK-työryhmä Vasu-

prosessien tueksi

KOSKE 1. Hankkeissa ja Kosken tukemana luodaan ja 
tuetaan henkilöstön muodostamia yhteis-
työ- ja kollegiaalisia verkostoja

2. Seudulliset ammatilliset verkostot.
3. VOSKE -verkosto 
4. Verkostojen verkosto

1. Kiertävien erityislastentarhanopettaji-
en työnohjausryhmäläisten muodos-
tama verkosto maakunnassa

2. Kollegiaalisten verkostojen vahvis-
taminen

Pikassos Oy 1. Pikassoksen VK:n asiantuntijatyöryhmä 
(mukana sekä kuntaedustajia että oppilai-
tosten edustajia, suunnittelija pj.) 

2. Satakunnan VK:n suunnittelu- ja arvioin-
tiryhmä 

3. Pirkanmaan VK:n suunnitteluryhmä 
4. Satakunnan VK:n oppilaitosverkosto
5. Amk:ien varhaiskasvatusverkosto
6. lisäksi seudullisia säännöllisesti kokoon-

tuvia päivähoidon esimiesten, kelto:jen 
ym. verkostoja (suunnittelija vaihtelevasti 
mukana)

7. VOSKE -verkosto

1. Kanta-Hämeeseen maakunnallinen 
suunnitteluryhmä

2. Perhepäivähoidon ohjaajien seu-
dulliset pienryhmät mikäli saadaan 
hankerahoitus

Poske 1. Seutukunnalliset verkostot Pohjois-Pohjan-
maalla (kuntien VK:n vastuuhenkilöt)

2. Perhepäivähoidon ohjaajien verkosto 
(Oulun ja Oulunkaaren seutukunta)

3. Pohjois-Pohjanmaan elto-verkosto (SYKE 
-hanke)

4. SYKE -hankkeen projektiryhmä (kokoaa 
yhteen ja verkostoi alueen erityisVK:
n kehittämishankkeissa työskenteleviä 
henkilöitä.

5. Pohjoisten amkien verkosto
6. Pohjois-Pohjanmaan perhetyöntekijöiden 

verkosto yhteistyössä MLL
7. VOSKE –verkosto( yhteisiä tapaamisia, 

vertaistukea)

1. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaryh-
mä Pohjois-Suomeen
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SOCCA 1. Esiopetusvastaavien verkosto
2. Avointen varhaiskasvatuspalveluiden 

-osaajaverkosto
3. Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuus 

-verkosto
4. Seudullisten toimijoiden monikulttuurisuus 

-verkosto
5. OsVa -kehittämishanke muodostaa oman 

seudullisen moniammatillisen verkoston
6. Päivähoidon johtotason verkosto
7. Oppilaitosverkosto
8. VOSKE -verkosto

1. Perhepäivähoidon ohjaajien verkosto
2. Arvioinnin ja laadun osaajien verkos-

to (kevät 2005)
3. Varhaisen tuen -osaajaverkosto (kevät 

2005).

SOCOM 1. Erityiskasvatustyöryhmä (Erikat), hankekun-
tien eltot ja erityisopetuksen edustajat

2. Hankkeen asiantuntijaryhmä (Expertit), 
hankekuntien toimialojen asiantuntijoita 
(sosiaalitoimi, terveystoimi, sivistystoimi), 
kolmannen sektorin edustajia (MLL, yksityi-
set päiväkodit, seurakunta) ja Jaakkiman 
kristillinen opisto

3. Ohjausryhmään kuuluvat hankekuntien 
koulutoimen/sivistystoimen ja sosiaalitoi-
men edustajat, Socomin toimitusjohtaja, 
Palmenian ja Joensuun yliopsiton edustajat 
ja hankekuntien erityiskasvatuksen edus-
tajat

4. Ns. Rukkaset ryhmä, Vasu-prosessin 
ympärille koottu laaja verkosto hankekun-
tien päivähoidon esimiehistä. Tehtävänä on 
“johtaa” Seutuvasun toteutumista.

5. Vasu-toimintaryhmä, koostuu päiväkodin-
johtajista sekä heidän vasu-pareistaan. 

6. Socomin eri verkostot esim. arviointi-
tutkijoiden kokoukset ja ns. Seutusiskot 
(seudullisten hankkeiden ihmiset vaihtavat 
tietojaan ja taitojaan).

7. VOSKE -verkosto

1. Alueen kasvatustieteen opiskelijoille 
opintopiirityyppinen verkostoitumi-
sen mahdollisuus 

2. Hankekuntien perhepäivähoitajien 
yhteinen ryhmä

SONet BOTNIA 1. VOSKE -verkosto
2. Varhaiskasvatuksen ylimaakunnallinen 

kehittäjäryhmä

–

Sosiaalitaito 1. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä 
(kaikki kunnat)

2. Lasten päivähoidon työryhmä (KUUMA-
kunnat)

3. Käynnistymässä seudullinen verkosto 
(Länsi-Uusimaa, Hiiden alue).

4. Hankekohtaiset verkostot
5. VOSKE -verkosto

–

Oy Vasso Ab 1. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkosto
2. Kelto -verkosto
3. VOSKE -verkosto

1. Varhaiskasvatuksen monikulttuuri-
suus -verkosto

VERSO 1. VOSKE -verkosto 1. Itä-Uudenmaan päivähoitopääl-
liköiden / päivähoidon vastaavien ver-
kostotapaamiset osaamiskeskuksen 
organisoimina
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VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN
(Tilanne 1/2005)

TAULUKKO 9  VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISEN
NYKYTILANNE

TAVOITTEET KEHITTÄMISTYÖN 
MUODOT

HAASTEET

FSKC – – –

ISO 1. Tavoitteet täsmentyvät 
vuoden 2005 aikana, 
kun palaamme hyvin 
alkaneen kehittämiskes-
kus-/-yksikkökeskustelun  
jatkopohdintoihin.

1. Tällä hetkellä konkretiaa 
ovat alueilla menossa 
olevat hankkeet ja 
Kainuun ISO-yksikön 
toimesta uudelleen 
viritetty kehittämiskeskus-
/-yksikkökeskustelun  

1. ISOn Kainuun varhaiskas-
vatuksen kehittämisyksi-
kön rakentaminen

2. Kainuun hallintokokeilu
– Päivähoidon jääminen 

kuntien hoidettavaksi 
ja siirtyminen pääosin 
sivistystoimen hallintoon 
asettaa haasteen paitsi 
päivähoidolle kuntien 
sisällä ja kuntien välillä 
myös suhteessa maa-
kunta-kuntayhtymään 
sekä varhaiskasvatuksen 
kehittämistyöhön.

KOSKE 1. Palvelujen kehittäminen
2. Henkilöstön osaamisen 

kehittäminen
3. Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden toimeen-
panon tukeminen

4. Seudullisen yhteistyön 
kehittymisen tukeminen

5. Lisätä yhteistyötä 
käytännön, tutkimuksen ja 
koulutuksen kesken

1. Varhaiskasvatuksen 
työryhmän työskentely

2. Hankkeet
3. Työkokoukset
4. Tiivis yhteistyö hanke-

kuntien kanssa kaikilla 
toimijoiden tasolla

5. Henkilöstön osaamisen ja 
palvelujen kehittäminen

6. Asiantuntijarenkaan 
kehittäminen (eKon-
sultaatio -hankkeen 
jatkaminen)

1. Pysyvien palvelurakentei-
den vakiinnuttaminen, 
resurssien varmistaminen 
ja konsultaatiomallien 
kehittäminen

2. Päivähoidon pedagogii-
kan kehittäminen

3  Erityispäivähoidon kehit-
tämisyksikkö

4. Yhteistyön kehittäminen 
päivähoidon ja lastensuo-
jelun kanssa

5. Moniammatillisen yhteis-
työn kehittäminen

Pikassos Oy 1. Eritasoisten Vakan 
verkostojen rakentaminen 
ja ylläpitäminen

2. Sosiaalialan kehittämis-
hanke

3. Monisektoristen hankkei-
den edistäminen

4. Varhaisen tuen työtapojen 
kehittämisen edistäminen 
kunnissa

1. Verkostojen käynnistämi-
nen ja ylläpitäminen

2. Tiedottaminen kunnille 
sosiaalialan kehittämis-
hankkeesta, seudullisten/ 
alueellisten hankkeiden 
ideointi ja valmistelu 
yhteistyössä kuntien 
kanssa

3. Työkokoukset, seminaarit 
yms.

4. Osallistuminen meneil-
lään oleviin oske-alueen 
hankkeisiin 

5. Yhteistyö alueellisesti 
ja valtakunnallisesti eri 
hankkeissa

1. Resurssien järkeistä-
minen, Järkevien ja 
konkreettisten työtapojen 
löytäminen, jotta suuren 
alueen ja yhden työn-
tekijän suhde saadaan 
toimivaksi

2. Kehittämistarpeiden 
hankkeistamisen innos-
taminen ja tukeminen 
alueen kunnissa

– Vasu-asiat
3. Monisektorisen yhteis-

työn kehittäminen esim. 
perhekeskus

4. Varhaiskasvatuksen roolin 
vakiinnuttaminen/sitomi-
nen osana osaamiskes-
kustoimintaa
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Poske 1. Yhteistyörakenteen vahvis-
taminen

2. Varhaiskasvatusta koskeva 
tiedon tuotanto

3. Työkäytäntöjen kehittä-
minen

4. Osaamisen ylläpitäminen 
ja kehittäminen

1. Verkostojen luominen, 
ylläpitäminen ja koordi-
nointi (työkokouksien 
koollekutsuminen, osallis-
tuminen muiden koolle 
kutsumiin kokouksiin)

2. Kehittämishanketyös-
kentely

3. Osallistuminen tutki-
muksiin (selvitykset, 
arviointitutkimukset)

4. Seminaaritoiminta
5. Julkaisutoiminta

1. VK:n koulutuksen tilanne 
Pohjois-Suomessa. 

– Koulutusten sisäänotot 
pienentyneet sekä 
yliopistossa että Oulun 
ammattikorkeakoulussa. 
Miten turvataan jatkossa 
ammattitaitoinen 
työvoima?

2. VK:kseen liittyvät 
jännitteet 

– sosiaalisen vs. 
pedagogisen välinen 
jännite ilmenee erityisesti 
hallinnonala -kysymyksen 
kohdalla

– myös koulutusjärjestel-
mään liittyy jännitteitä

3. Yhteistyörakenteen kehit-
täminen ja vahvistaminen 
edelleen. 

– Kehittämishanketyös-
kentely on toisaalta ihan 
hyvä työmuoto. Ongel-
mana työn jatkuvuudessa 
esiintyvät ongelmat, 
tarvitaan pysyvämpiä 
rakenteita.

4. VK:n integroituminen 
muuhun sosiaalialan 
kehittämistoimintaan.

SOCCA 1. Yhteistyön kehittäminen 
(seudullisuus, verkostot)

2. Uuden tiedon tuotta-
minen

3. Työmenetelmien kehit-
täminen

4. Työmenetelmien kehit-
täminen

5. Täydennyskoulutuksen 
kehittäminen

6. Arviointitiedon osaamisen 
lisääminen

7. Julkaisut (jatkossa)

1. Verkostot
2. Hanketyöskentely
3. Tiedottaminen (mm. 

www-sivut)
4. työkokoukset, tapaamiset
5. seminaarit, koulutukset
6. selvitykset, tutkimukset

1. Palvelujärjestelmän ja 
sen sisällön kehittäminen 
(esim. vasu)

2. Varhaiskasvatuksen 
paikan vahvistaminen 
soskekentällä

3. VK:n (menetelmien) ke-
hittämiseen perustettava 
kehittämisyksikkö (vrt. 
HW-instituutti)

4. Yhteistyörakenteiden 
kehittäminen PK-seudulla
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SOCOM 1. Varkin kannalta olennaiset 
asiat ja tavoitteet:  

– varhaiskasvatuksen 
osaamiseen, tutkimiseen, 
oppimiseen ja palveluiden 
tuottamiseen tähtäävä 
osaamisverkosto ja kehit-
tämis- ja osaamisyksikkö

2. Tulevan kehittämisyksik-
kö-rakenteen suunnitte-
leminen 

– Tarkoituksena on luoda 
alueelle uutta toimintaa, 
joka tuo pysyviä paran-
nuksia alueen varhaiskas-
vatuspalvelu- järjestelmään 
ja toimintatapoihin

– Osaamisverkostossa koor-
dinoidaan VK:n eli päivä-
hoitoon, esiopetukseen, 
alkuopetukseen ja koulu-
laisten iltapäivätoimintaan 
liittyvää erityisosaamista ja 
käytänteitä. 

– Hankkeessa etsitään 
erityisesti palvelumuotoja 
ja yhteisiä käytänteitä 
erityispäivähoitoon.

1. Vasu Vuosi 2005 -proses-
si aloitettu marraskuussa 
2004 ja tavoitteena on 
toteuttaa ns. Seutuvasun 
vuoden 2005 keväällä. 
Yksikkökohtaiset vasut 
alkuun syksyllä 2005. 

2. Toimintakäytäntöjen 
yhtenäistäminen hanke-
kuntien sekä hallintokun-
tien välillä.

3. Verkostoituminen on yksi 
tärkeimmistä toimintata-
voista ja -muodoista.

4. Alueella tehdyn 
koulutuskyselyn tulosten 
perusteella koulutusta 
kohdennetaan ja muo-
dostetaan asiantuntija-
reserviä.

1. Hankearviointi yleisesti
2. Yhteiskunnan ja varhais-

kasvatuksen muutokset 
yleisesti

3. Kehittämisyksikkökes-
kustelu. 

4. Haasteita tuo lisäksi 
se, että Varkki on ainoa 
varhaiskasvatushanke 
ja että vain yksi henkilö 
on palkattu hankkeeseen 
kokopäiväiseksi.

SONet BOTNIA 1. Alueellisen verkoston 
vahvistaminen kehittämis-
toiminnalla

1. Varhaiskasvatuksen 
ylimaakunnallinen kehit-
täjäryhmä

1. Varhaiskasvatuksen ke-
hittäjäryhmän toiminnan 
vakiinnuttaminen

2. Kehittämistoimintaan 
sitouttaminen

3. Kehittämistoiminnan 
kohdentaminen paikalli-
sesti ja seudullisesti

4. Kehittämisrakentei-
den (ylikunnallisuus) 
luominen

Sosiaalitaito 1. Verkostojen ja yhteistyön-
rakenteiden muodostami-
nen ja sisällöllisen työn 
syventäminen.

2. Vaikuttavuuden arviointi
3. Osaamisen lisääminen
4. Erityispäivähoito osana 

varhaiskasvatusta

1. Verkostot
2. Hankkeet
3. Yhteistyökokoukset 
4. Seminaarit

1. Yliopistoyhteistyö
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Oy Vasso Ab 1. Erityispäivähoidon ja 
maahanmuuttajalasten 
päivähoitoon liittyvien 
hankkeiden saaminen 
alueelle

2. Varhaiskasvatussuunni-
telma-koulutuksen ja koko 
suunnitelmaprosessityön 
läpivienti 

3. Varhaiskasvatuksen 
asiantuntijaverkoston 
rakentaminen valmiiksi ja 
työn käynnistäminen 

4. Keltoverkoston toiminnan 
kehittäminen

5. Yhteyksien luominen kun-
tien päivähoitohenkilös-
töön ja Vasson tunnetuksi 
tekeminen 

6. Yhteyksien ja yhteistyön 
luominen maakunnassa 
toimivien järjestöjen 
kanssa

1. Hankesuunnittelu (kts. 
edellä)

2. Vasutyön tukeminen
3. Verkostot (asiantuntija, 

kelto)

1. Pitkäjänteinen varhais-
kasvatuksen asiantun-
tijuuden turvaaminen 
Vassossa.

2. Jo perustettujen 
verkostojen toimivuus ja 
kehittäminen :  verkos-
tojen avulla tulee luoda 
koulutuksen, tutkimuksen 
ja käytännön varhaiskas-
vatustyön välille pysyvä 
monipuolisen yhteistyön 
rakenne, joka ulottuu 
koko maakunnan alueelle. 

3. Yhteistyöhön tulee saada 
mukaan myös järjestöt.

4. Täydennyskoulutustar-
peiden ja perus- ja erityis-
osaamisen selvittäminen 
maakunnassa

VERSO 1. Varhaiskasvatuksen nosta-
minen kehittämiskohteeksi 
/ varhaiskasvatushen-
kilöstö

1. Varhaiskasvatuksen 
nostaminen kehittämis-
kohteeksi / varhaiskasva-
tushenkilöstö
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TAULUKKO 10  VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISEN
ALUEELLISET ERITYISPIIRTEET, TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET, 
TULEVAISUUDEN VISIOT

ALUEEN ERITYISPIIRTEET PAINOPISTEALUEET HAASTEET JA VISIO

FSKC – – –

ISO 1. Pohjois-Karjalassa, Poh-
jois-Savossa sekä Etelä-
Savossa pienten kuntien 
erityispalvelujen ja erityi-
sen tuen tarpeessa ole-
vien lasten ja perheiden 
tilanteisiin vastaaminen. 
Seudullinen yhteistyö ja 
verkostoituminen tärkeää. 
Perhepäivähoidon aseman 
säilyttäminen alueella.

2. Kainuussa kehittämis-
yhteistyö Oulun yo:n 
Kajaanin opettajakoulu-
tuksen kanssa. 

1. Kuulla kuntia
2. Linjaukset lääninhalli-

tuksen tulossopimuksen 
mukaisia, kiinteä yhteis-
työparimalli LH ja ISO.

3. Kajaanin varhaiskasva-
tuksen ja lastensuojelun 
oppimis- ja kehittämis-
yksikön valmistelun 
jatkaminen

4. Kainuun osalta ja kautta 
on tarkoitus vahvistaa 
yhteistyötä Oulun lää-
ninhallituksen sekä mm. 
Posken suuntaan.

1. ISOn Kainuun yksiköstä 
– todella arvokkaine 
verkostoineen- koko osaa-
miskeskus saa vetovoimaa 
ja muista yksiköistä 
– verkostoineen- ponnis-
tusvoimaa vastaamaan 
varhaiskasvatuksen 
haasteisiin.

2. Varhaiskasvatuksen 
erityiskysymyksiin paneu-
tunut kehittämisyksikkö, 
jonka alkutaivalta avitta-
maan kehittämishanke 
ja vakiintumisvaihetta 
varmistamaan vakituinen 
henkilö(stö) tukenaan 
koko ISO-joukkue.

KOSKE 1. Keski-Suomi selkeä alue
2. Toisaalta erityispalvelujen 

järjestäminen pienissä 
kunnissa haasteellista 
esim. erityispäivähoidossa 
erityisosaaminen ja pä-
tevän henkilöstön saanti 
keskittynyt kaupunkeihin.

3. ”Kasvatusalan koulutuk-
sen kehto”, mahdollisuus 
hyödyntää tieteellistä 
tutkimusta käytännön 
kehittämisessä ja 
ammatillisen koulutuksen 
sisältöjen kehittämisessä.

1. Jaetun asiantuntemuksen 
pitkäjänteinen kehittä-
minen monimuotoisessa 
varhaiskasvatuksessa. 

2. Tavoitteena saada 
maakuntaan seudullinen 
erityispäivähoidon kehit-
tämiskeskus. 

3. Varhaisen puuttumisen 
osaamisen ja yhteistyön 
edistäminen.

1. Varhaiskasvatuksen 
toimijoiden yhteistyön 
ja vuorovaikutuksen 
kehittäminen ja aktivoi-
minen lapsen ja hänen 
perheensä hyvinvoinnin 
edistämiseksi kasvuympä-
ristöä kehittämällä. 

2. Laadukkaat, monipuoli-
set varhaiskasvatuksen 
palvelut jokaiselle lapselle 
asuinpaikasta ja -alueesta 
riippumatta.

3. Henkilöstön osaami-
sen vahvistaminen ja 
koulutuksen kehittäminen 
vastaamaan paremmin 
nykypäivän haasteisiin. 

4. Pedagogiikan monipuoli-
nen kehittäminen tärkeää.
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Pikassos Oy 1. Alueen heterogeenisyys
– 75 kuntaa
– 12 seutukuntaa
– 3 maakuntaa ja 2 lääniä
Kehittämistarpeet eri alueilla 

ja eri kunnissa hyvin 
erilaiset. Yksi suunnit-
telija suhteessa suureen 
alueeseen.

2. Hedelmällinen maaperä 
oppilaitosyhteistyöhön

– 2 yliopistollista vk-
yksikköä ja 4 sosiaalialan 
amk:a

3. Sisällölliset haasteet:
– Vasu -prosessit
– Pph:n haasteet
– Erityistä tukea tarvitsevat 

lapset
– Perhetyö varhaiskasva-

tuksessa
– Sektorit ylittävä yhteistyö

1. Marraskuussa 2003 
määritelty painopiste-
alueet maakunnittain 
“Pikassoksen varhaiskas-
vatuksen sateenkaari-ide-
an” mukaisesti: 

– Satakunnassa erityisvar-
haiskasvatus, 

– Pirkanmaalla kuntien/ 
seutukuntien vasu-pro-
sessit sekä

– Kanta-Hämeessä varhais-
kasvatuksen perhetyö. 

– Painopistealueet muun-
tuvat ja kehittyvät koko 
ajan vakan suunnittelijan 
työnkuvan konkretisoi-
tuessa.

2. Sosiaalialan kehittämis-
hanke luo merkittävimmät 
raamit

1. Kuntien kehittämistar-
peet pyritään nivomaan 
laajemmiksi hankekoko-
naisuuksiksi

2. Seudulliset kehittämisyk-
siköt varhaiskasvatuksen 
sektorilla, ehkä verkosto-
rakenteisina

3. Osken rooli tulevaisuu-
dessa kehittämisyksi-
köiden keskinäisessä 
verkottamisessa ja 
linkittämisessä myös 
valtakunnallisesti

4. Tulevaisuudessa useita 
osaamiskeskusalueita 
yhdistäviä laajoja hanke-
kokonaisuuksia

5. Kehittämistyö, jossa 
keskeisenä lähtökohtana 
käytännön kentän arjessa 
kiinni olevat tarpeet

Poske 1. Kuntien erilaistuminen > 
kehittämisen haasteiden 
erilaistuminen;

– harvaan asuttuja alueita 
vs. kasvukeskuksia;

– lasten väheneminen vs. 
lasten määrän lisäänty-
minen; 

2. Saamenkielisten kuntien 
erityishaasteet saamenkie-
leen ja kulttuuriin liittyen

1. Kokonaisvaltainen kehit-
tämisote: 

– Poske ei yksinomaan 
käytännön kehittäjä vaan 
liikkuu varhaiskasvatus-
tutkimuksen, koulutusjär-
jestelmän, palvelujärjes-
telmän ja käytännön työn 
välisellä kentällä.

2. Kaksisuuntainen kehit-
tämisote:  

– varhaiskasvatuksen identi-
teetin vahvistaminen

– monialainen, sektorirajoja 
ylittävä yhteistyö.

3. Sisällöllisiä painopiste-
alueita: 

– erityinen tuki varhaiskas-
vatuksessa, 

– vanhemmuuden tukemi-
nen ja perhetyö

– laadunhallinnan ja ohjaus-
toiminnan kehittäminen

– saamelainen varhaiskas-
vatus

Samat kuin painopistealueet
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SOCCA 1. Suurkaupunkiympäristö
2. Kolme suurta ja yksi pieni 

kunta
3. Kuntien erilaiset tarpeet 

johtuen osittain myös 
suurten kuntien omasta 
kehittämistoiminnasta

1. VK:n käytännöntyön ja 
tutkimuksen yhteyden 
kehittäminen

2. Seudullisen yhteistyön 
kehittäminen

3. Verkostoitumisen edis-
täminen

4. VK:n sisällön kehittä-
minen kentän tarpeita 
vastaavasti: kentän 
tarpeet ensin

5. Sosiaalialan kehittämis-
hankkeen mukainen 
toiminta

6. VK.n ja muun 
sosiaalialan yhteistyön 
lisääminen

– Kuten edellä 

Visiona:
1. Oske sekä VK-Oske 

-toiminta tunnetuksi 
alueella

2. Oske -toiminta tuottaa 
hyötyä seudullisena yh-
teistyönä; tuottaa yhteisiä 
kehittämishankkeita ja 
esim. tutkimusyhteistyö 
syvenee yliopiston ja 
muiden oppilaitosten 
kanssa

3. VK:lla oma kehittämisins-
tituuttinsa

SOCOM 1. Alueelta puuttuu yliopis-
totasoinen VK-koulutus

– Alueella on paljon mm. 
lastentarhanopettajia,jotka 
haluavat lisäkoulutusta

– Halukkaita opiskelijoita 
elto-koulutukseen. 

– Kaiken kaikkiaan Vk-hen-
kilöstön täydennyskoulu-
tus tuo haasteita.

2. Sosiaalipalvelujen ja 
varhaiskasvatuksen yh-
teistyön vahvistaminen,

– Lastensuojelun ja päivä-
hoidon yhteistyöhön

– Päivähoidon ja koulun 
yhteistyöhön. 

3. Maahanmuuttajaväestön 
lapsiperheiden tuomat 
tarpeet ja haasteet.

Painopistealueet linjattu 
pitkälti vakan osaamis-
klinikan tarpeiden ja 
suunnitelmien pohjalta. 

Tavoitteena on:
1. Alueen varhaiskasvatuk-

sen huippuosaamisen 
kehittäminen ja mallin-
taminen 

2. Turvata lapsille ja lapsi-
perheille korkeatasoisia, 
asiakaslähtöisiä varhais-
kasvatuspalveluja 

3. Parantaa varhaiskasvatuk-
seen liittyvää erityisosaa-
mista seutukunnalla 

4. Mahdollistaa täydennys-
koulutus, tutkimuksen 
tekeminen ja erikoistumis-
opintojen suorittaminen 
varhaiskasvatuksessa 
toimiville työntekijöille.

5. Liittää eri oppilaitokset 
kehittämistyöhön tarjo-
amalla yhteistyökenttä 
opetus- ja tutkimus-
työssä. 

6. Varhaiskasvatuksen 
kehittäminen

7. Vuoden 2006 aikana 
tarkoitus perustaa 
Varhaiskasvatuksen 
kehittämisyksikkö.

1. Uusien ja tarpeellisten 
hankkeiden kartoittami-
nen ja toteuttaminen. 

2. Tavoitteena lisätä VK:n 
henkilöstöä osaamiskes-
kukseemme.

3. Visiona on kehittämis-
yksikön perustaminen ja 
laajentuminen koko Kaak-
kois-Suomen alueelle.
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SONet BOTNIA 1. Koska henkilöstöresurssit 
ovat vähäiset, varhaiskas-
vatuksen kehittäjäryhmä 
on ainoa systemaattinen 
kontaktipinta alueeseen.

2. Työskentely on vasta 
kehittymässä; tällä 
hetkellä kehittäjäryhmäs-
sä edustaja lähes joka 
seutukunnasta

3. Asiantuntijaryhmän kaut-
ta pyrimme järjestämään 
toimivan keskustelufooru-
min alan ammattilaisille ja 
jäntevöittämään suunni-
telmallista toimintaa.

1. Etelä-Pohjanmaan 
kehittämissuunnittelijan 
toimenkuvaan VK kuuluu 
lastensuojelun ja sosiaali-
työn rinnalla kolmantena 
substanssialueena. Kehit-
tämissuunnittelija hoitaa 
tehtävää koko oskealueel-
la mm. ylimaakunnallisen 
erityisvarhaiskasvatuksen 
kehittäjäverkoston kautta.

1. Ylimaakunnallisen kehittä-
misstrategian luominen

2. Seudullisten yhteistyöhön 
perustuvien kehittämisra-
kenteiden varmistaminen 
-> palvelujen tavoitetta-
vuuden ja tarvevastaavuu-
den vahvistuminen

3. Varhaiskasvatus osana 
aluestrategiaa

Sosiaalitaito 1. Erityispäivähoito laajana 
kokonaisuutena osana 
varhaiskasvatusta

2. Vasu -työskentely
3. Seudullinen yhteistyö
4. Erittäin lapsirikkaana seu-

tuna sekä määrällisen että 
laadullisen kehittämisen 
varmistaminen

1. Lasten ja perheiden 
palvelujen kehittäminen ja 
vankistaminen

2. Erityispalvelujen osalta 
seudullisuus

3. Erityispäivähoito osana 
varhaiskasvatusta

4. Laaja varhaiskasvatuksen 
perusteiden vahvista-
minen

5. Osaamisen, tiedon ja 
kokemuksen lisääminen ja 
välittäminen

Ks. painopistealueet ja 
haasteet. Lisäksi hyvin 
alkaneen työn syventäminen 
ja kirkastaminen.

Oy Vasso Ab 1. Kuntia 54, joista vain 9 
ylittää 10000 ja yli 25000 
asukkaan rajan vain yksi

2. Paljon pieniä maaseu-
tumaisia kuntia, joissa 
asutus hajallaan 

–> haastetta erityispäi-
vähoidon palvelujen 
järjestämiselle

3. Kuntia, joissa vain perhe-
päivähoitoa

4. Kaksikielisyys ja ruotsin-
kieliset kunnat saaristossa 
( toimivat käytännössä 
ruotsinkielisen osaamis-
keskuksen piirissä )

1. Varhaiskasvatuksen ja 
erityisvarhaiskasvatuksen  
palvelujen, osaamisen ja 
asiantuntemuksen kehit-
tyminen ja välittyminen

2. Yhteyksien luominen 
koulutuksen, tutkimuksen 
ja käytännön välille

3. Tutkimus-, kokeilu ja 
kehittämistoiminnan 
edistäminen aluellaan

1. Toimivat verkostot
2. Osaamiskeskuksessa 

pysyvästi varhaiskasva-
tuksesta vastaava henkilö. 
Näin maakunnan tasolla 
voidaan suunnitella ja 
kehittää laadukasta vk:ta.

Visio: 
1. Henkilöstön jaksaminen, 

täydennyskoulutus-
tarpeet, osaaminen ja 
osaamisen kehittämisen 
tarpeet ovat ajantasaisesti 
ja keskitetysti tiedossa 
osaamiskeskuksessa

2. Vasso koordinoi varhais-
kasvatuksen maakunnal-
lista tilaa ja suunnittelee 
ja järjestää mahdollisuuk-
sia varhaiskasvatuksen 
osaamisen kehittämiseksi 
niin, että laadukas ja 
kunkin lapsen tarpeiden 
mukainen varhaiskasva-
tus on jokaisen lapsen 
saatavilla asuinpaikasta 
riippumatta

VERSO – – –
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Liite 3

HANKKEET JA VERKOSTOT TEEMA-
ALUEITTAIN

Osaamiskeskuksen OMAT varhaiskasvatushankkeet
teemoittain

Erityisvarhaiskasvatus
meneillään:
1. SYKE (Seudullisen yhteistyön kehittäminen erityisvarhais-kasvatuksessa 

(Poske)
2. MERVAKA Moniammatillinen erityisvarhaiskasvatuksen kehittämishanke 

(Poske)
3. SOSEM Lasten sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien hoito ja kasvatuksen 

kehittäminen päivähoidossa (Vasso)

Varhaiskasvatussuunnitelma
meneillään:
1. LaatuVa (Laatua varhaiskasvatukseen – varhaiskasvatussuunnitelma 

eläväksi (Poske)
2. Maakunnallinen vasu -koulutus (Vasso)

Moniammatillinen yhteistyö
meneillään:
1. Preventteri moniammatillinen hanke (Poske)
2. Osallistuva vanhemmuus -kehittämishanke (SOCCA)

Perhepäivähoito
suunnitteilla:
1.  Perhepäivähoidon ohjaajien yhteistyöryhmät (Pikassos)
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Monikulttuurinen varhaiskasvatus
meneillään:
1. Esiselvitys pääkaupunkiseudun monikulttuurisesta varhaiskasvatuksesta 

(SOCCA)
suunnitteilla:
1. Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa 

varhaiskasvatuksessa (SOCCA)
2. Maahanmuuttajalasten suomenkielen oppimisen tehostaminen ja 

monikulttuurisen päivähoidon kehittäminen (Vasso)

Perhetyö ja lastensuojelu
meneillään:
1. Perhetyön mahdollisuudet päivähoidossa (Poske) 
suunnitteilla:
1. Perhepalveluverkosto -hanke (Poske)

Saamelainen varhaiskasvatus
suunnitteilla:
1. OVTTAS – Yhdessä, Saamelaisen varhaiskasvatuksen kehittämishanke 

(Poske)

Lapsen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa
meneillään:
1. Emotionaalisen kehittymisen tukeminen päiväkodissa - toimintamalli 

(FSKC)

Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja laatu
meneillään:
1. Ruotsinkielisen päivähoidon laadun selvittäminen Helsingissä (FSKC)

Seudullinen kehittäminen
suunnitteilla:
1. Jatkohankkeistaminen (EAKR –hankkeelle) ISO-alueen 

varhaiskasvatuksen kehittäminen (ISO)
meneillään:
1. Varhaiskasvatuksen osaamisklinikka -hanke ,Varkki (SOCOM)
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Varhaiskasvatuksen KUMPPANUUSHANKKEET
teemoittain

Erityisvarhaiskasvatus
meneillään:
1. Erityinen osaksi arkea -hanke (ISO)
2. Erityiskasvatuksen kehittäminen Keski-Karjalassa (ISO)
3. Sydämellisyyden saappaat (ISO)
4. Terve lapsuus (ISO)
5. Erityispäivähoidon alueellinen malli Siilinjärvellä (ISO)
6. Verkostoituva erityispäivähoito (KOSKE)
7. Veikka-projekti (Pikassos)
8. Rauman seudullinen erityiskasvatuksen resurssiasema -hanke (Pikassos)
9. Avoimin ovin -hanke, SYKE -hankkeen osahanke (Poske)
10. Vartu, SYKE -hankkeen osahanke (Poske)
11. Sateenkaaren alla, syntynyt SYKE -hankkeen tuella (Poske)
12. Erityispäivähoidon laadullinen kehittäminen (Sosiaalitaito)
13. Varhais- ja erityiskasvatuksen vahvistaminen ja vanhemmuuden 

tukeminen päivähoidossa (Vasso)
14. Avaimet päivähoidon arkeen (Sosiaalitaito)
suunnitteilla: 
1. Seudullinen erityispäivähoidon kehittämiskeskus, jatkohanke (KOSKE)
2. Pienten kuntien yhteinen hanke erityispalveluiden turvaamiseksi ja 

järkeistämiseksi (ISO)
3. Erityisvarhaiskasvatuksen kehittäminen Varsinais-Suomessa (Vasso)

Moniammatillinen yhteistyö
meneillään:
1. Kusti II –hanke (SOCCA)
2. OsVa –hanke (SOCCA)
3. Pikku-Saga (SonetBotnia)

Perhepäivähoito
meneillään:
2. Pelastetaan perhepäivähoito (KOSKE
suunnitteilla: 
1. Tulevaisuuden perhepäivähoito (ISO)
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Monikulttuurinen varhaiskasvatus
suunnitteilla:
1. KIEKU: Kielet ja kulttuuri varhaiskasvatuksessa – päivähoito matkalla 

monikulttuurisuuteen (Vasso)

Perhetyö ja lastensuojelu
meneillään:
1. Eheän lapsuuden eväät (ISO) 
2. Seudullinen lastensuojelun toimintamalli (ISO)
3. Ankkuri -perheprojekti (Poske)
4. Kotitonttu perhetyön projekti (Poske)
5. Lastensuojelun sijaishuollon kehittämishanke (Socom)
6. Lastensuojelun ja perhetyön osaamisklinikka –hanke (Socom)
7. Fantti -projekti (SonetBotnia)
8. Järviseudun perhetyön hanke (SonetBotnia)

Kasvatuskumppanuus ja vanhemmuuden tukeminen
meneillään:
1. Varhain vanhemmuutta tukemassa -hanke (ISO)
2. Kotikäynnin lomake (FSKC mukana lomakkeen kehittämisessä)
3. VAVU = varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä 

(Poske)
4. Turvallinen lapsuus –hanke (SOCOM)
5. Matkalla kumppanuuteen (Sosiaalitaito)

Lapsen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa
suunnitteilla: 
1. Kenguru-projekti (Verso)
meneillään:
1. Kasvatus tulevaisuuteen -hanke (SonetBotnia)

Varhainen tuki: 
meneillään:
1. Varhaiskasvatuksen ja varhaisen tuen seudullinen hanke (ISO)
2. Varpunet (SonetBotnia)
3. Varpunen (SonetBotnia)
suunnitteilla:
1. Perhekeskushanke -varhainen arviointi (ISO)
2. Paapu-hanke (SOCOM)
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Seudullinen kehittäminen
meneillään: 
1. HYTKES – lasten ja nuorten palvelujen kehittämiskeskus Keski-

Karjalassa (ISO)
suunnitteilla: 
1. Itä-Suomen varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun oppimis- ja 

kehittämiskeskuksen (ISO)
2. Varhaiskasvatuksen seudullinen osaamisverkosto, JJR-allianssi 

jatkovalmistelu (ISO)
3. Vaasaan ja Seinäjoelle päivähoidon kehittämisyksiköt (SoNet BOTNIA)

VALTAKUNNALLISET varhaiskasvatushankkeet
teemoittain

Perhepäivähoito
meneillään: 
1. PERHO (KOSKE, Poske ja SOCCA)

Perhetyö, kasvatuskumppanuus  ja vanhemmuuden tukeminen
meneillään: 
1. Kasvatuskumppanuus (Pikassos)

Varhainen tuki
meneillään:
1. VarTu (ISO, KOSKE, Pikassos, Poske, SOCCA, SoNetBotnia ja SOCOM)

Laatu ja arviointi
meneillään
1. VALOA II (Pikassos ja SOCCA)
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Varhaiskasvatuksen verkostot teema-alueittain

Seutukunnan varhaiskasvatusverkosto
olemassa olevat:
1. Satakunnan varhaiskasvatuksen suunnittelu- ja arviointiryhmä 

(Pikassos)
2. Pirkanmaan varhaiskasvatuksen suunnitteluryhmä (Pikassos)
3. KOSKEn seudulliset ammatilliset verkostot (KOSKE)
4. Seutukunnalliset verkostot Pohjois-Pohjanmaalla (Poske)
5. KUUMA-kuntien lasten päivähoidon työryhmä, (Sosiaalitaito)
6. Käynnistymässä Hiiden alueen seudullinen verkosto (Sosiaalitaito)
7. Etelä-Savon varhaiskasvatuksen ja varhaisen tuen työryhmä (ISO)
suunnitteilla olevat:
1. Kanta-Hämeeseen maakunnallinen suunnitteluryhmä (Pikassos)

Osaamiskeskusalueen varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkosto
olemassa olevat:
1. Pikassoksen varhaiskasvatuksen asiantuntijatyöryhmä (Pikassos)
2. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä (Sosiaalitaito)
3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkosto (Vasso)
4. Varhaiskasvatuksen ylimaakunnallinen kehittämisryhmä (SoNetBotnia)
suunnitteilla olevat:
1. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä Pohjois-Suomeen (Poske)

Erityisvarhaiskasvatuksen verkostot
olemassa olevat:
1. Pohjois-Pohjanmaan elto-verkosto (Poske) 
2. SYKE -hankkeen projektiryhmä (Poske)
3. Erityiskasvatustyöryhmä Erikat (SOCOM)
4. Kelto -verkosto (Vasso)
5. Erityispäivähoidon työryhmä (ISO)
suunnitteilla olevat:
1. KELTO:jen työnohjausryhmän verkosto (KOSKE)
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Oppilaitosverkostot
olemassa olevat:
1. Satakunnan VK:n oppilaitosverkosto (Pikassos)
2. Amk:ien varhaiskasvatusverkosto (Pikassos)
3. Pohjoisten amkien verkosto (Poske)
4. Oppilaitosverkosto (SOCCA)
suunnitteilla olevat:
1. Alueen varhaiskasvatusopiskelijoiden opintopiiri (SOCOM)

Esiopetus
olemassa olevat:
1. Esiopetusvastaavien verkosto (SOCCA)

Perhepäivähoito
olemassa olevat:
1. Perhepäivähoidon ohjaajien verkosto (Poske)
suunniteilla olevat:
1. Perhepäivähoidon ohjaajien seudulliset pienryhmät (Pikassos)
2. Perhepäivähoidon ohjaajien verkosto (SOCCA)
3. Hankekuntien perhepäivähoitajien ryhmä (SOCOM)

Monikulttuurisuus
olemassa olevat:
1. Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuus -verkosto (SOCCA)
2. Seudullisten toimijoiden monikulttuurisuus -verkosto (SOCCA)
suunnitteilla olevat:
1. Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuus -verkosto (Vasso)

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut
olemassa olevat:
1. Avointen varhaiskasvatuspalveluiden -osaajaverkosto (SOCCA)

Perhetyö
olemassa olevat:
1. Pohjois-Pohjanmaan perhetyöntekijöiden verkosto (Poske)
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Varhaiskasvatussuunnitelma
olemassa olevat:
1. Rukkaset ryhmä (SOCOM)
2. Vasu-toimintaryhmä (SOCOM)
3. Kahdeksan Kainuun kunnan laatukoulutusverkosto. Koulutus tukena 

Vasun teossa (ISO)
4. Pohjois-Karjalan VASUKE -verkosto (ISO)
suunnitteilla olevat:
1. VASUKE -verkoston laajentaminen (ISO)
2. Pohjois-Savon VK-työryhmä Vasu-prosessien tueksi (ISO)

Hankkeisiin liittyvät verkostot
olemassa olevat:
1. OsVa -kehittämishanke (SOCCA) 
2. Hankkeen asiantuntijaryhmä Expertit (SOCOM)
3. Hankekohtaiset verkostot (Sosiaalitaito)
4. Hankkeissa henkilöstön muodostamia yhteistyö- ja kollegiaalisia 

verkostoja (KOSKE)

Laatu ja arviointi
olemassa olevat:
1. Arviointitutkijoiden kokoukset (SOCOM)
suunnitteilla olevat: 
1. Arvioinnin ja laadun osaajien verkosto (SOCCA)

Varhainen tuki
suunnitteilla olevat:
1. Varhaisen tuen -osaajaverkosto (SOCCA)

Muut varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkostot
olemassa olevat:
1. Verkostojen verkosto (KOSKE) 
2. Seudullisia säännöllisesti kokoontuvia päivähoidon esimiesten, keltojen 

ym. verkostoja (Pikassos)
3. Päivähoidon johtotason verkosto (SOCCA)
4. Varkki -hankkeen ohjausryhmä (SOCOM)
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5. Seutusiskot  (SOCOM)
6. Kajaanin palvelutoimialan työryhmä PALSTRA (ISO)
suunnitteilla olevat:
1. Itä-uudenmaan päivähoitopäälliköiden / päivähoidon vastaavien 

verkostotapaamiset (Verso)
2. Kollegiaalisten verkostojen vahvistaminen (KOSKE)
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Liite 4

OSAAMISKESKUSTEN VARHAISKASVATUKSEN 
OPPILAITOSYHTEISTYÖTAHOT

Yliopistot:
 1. Tampereen yliopisto (Pikassos, SoNet BOTNIA)
 2. Turun yliopisto/Rauman OKL (Pikassos)
 3. Oulun yliopisto (Poske, SoNet BOTNIA)
 4. Helsingin yliopisto (SOCCA, Sosiaalitaito, Verso, FSKC)
 5. Turun yliopisto (Vasso)
 6. Joensuun yliopisto (ISO, SOCOM)
 7. Åbo Akademi (FSKC)
 8. Oulun yliopisto/Kajaanin yliopistokeskus (ISO)
 9. Jyväskylän yliopisto (KOSKE, Poske)
10. Lapin yliopisto (Poske)
11. Vaasan yliopisto (SoNet BOTNIA)
12. Kuopion yliopisto (SOCOM)

Ammattikorkeakoulut
 1. Stiftelsen Arcada (FCKC)
 2. Svenska yrkeshögskolan (FCKC)
 3. Yrkeshögskolan Sydväst (FCKC, Sosiaalitaito)
 4. Pohjois-Karjalan amk (ISO)
 5. Savonia-amk (ISO)
 6. Mikkelin amk (ISO)
 7. DIAK (ISO, Sosiaalitaito, Pikassos, SOCCA)
 8. HAMK (Pikassos)
 9. PirAMK (Pikassos)
10. SAMK (Pikassos)
11. Oulun seudun amk (Poske) 
12. Kokkolan amk/Ylivieskan yksikkö (Poske)
13. Kemi-Tornion amk (Poske)
14. Rovaniemen amk (Poske)
15. Helia (SOCCA, Sosiaalitaito)
16. Stadia (SOCCA, Sosiaalitaito)
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17. Laurea (SOCCA, Sosiaalitaito)
18. Etelä-Karjalan amk (SOCOM)
19. Seinäjoen amk (SoNet BOTNIA)
20. Vaasan amk (SoNet BOTNIA)
21. Kokkolan amk (SoNet BOTNIA)
22. Turun amk (Vasso)
23. Joutsenon humanistinen amk (SOCOM)
24. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Koske)

Toisen asteen oppilaitokset
1. Jaakkiman kristillinen opisto (SOCOM)
2. Jyväskylän kristillinen oppilaitos (Koske)
3. Jyväskylän ammattiopisto (Koske)
4. Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitos (Poske)
5. Jämsän sosiaali- ja terveysalan oppilaitos (Koske)
6. Kansanopistot (SoNet BOTNIA, Koske)
7. Pohjois-Suomen oppimiskeskus (Koske)
8. Jyväskylän aikuisopisto (Koske)

”Sosiaalialaan kiinteästi kuuluva varhaiskasvatus on sosiaalialan osaamiskeskus-
toiminnassa mukana”. Näin linjaa Sosiaali- ja terveysministeriö vuonna 2003 
julkaistussa esitteessä. Entä mikä on käytäntö. Selvityksessä varhaiskasvatustoi-
minnasta sosiaalialan osaamiskeskuksissa on selvitetty, minkälainen tilanne on 
ollut alkuvuodesta 2005.

Selvityksessä kartoitetaan varhaiskasvatuksen asemaa ja roolia osaamiskeskuk-
sittain ja laajemmin koko osaamiskeskuskentässä. Se on mainio pohjatyö niin 
osaamiskeskusten johdolle, henkilöstölle kuin yhteistyökumppaneille perehtyä 
varhaiskasvatuksen kysymyksiin ja kehittämiseen. Sen tuloksista on toivottavasti 
hyötyä tulevaisuuden suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Parhaimmillaan 
selvityksen tuottama tieto toimii keskustelun herättäjänä varhaiskasvatuksesta 
osana sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa. 
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