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Vasun perusteiden toimeenpanon 
arviointi on kaksiosainen
1. Vasun perusteiden käyttöönotto ja sisällöt 2017-2018

▪ Valmistunut ja tuloksista keskustelemme tänään.

▪ Raportti löytyy osoitteesta www.karvi.fi/varhaiskasvatus

2. Vasun toteutuminen 2018-2019

▪ Miten vasun perusteiden mukainen toiminta toteutuu 

varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä?

▪ Aineiston keruu otantaperusteisesti varhaiskasvatuksen 

henkilöstöltä ja päiväkodin johtajilta syksyllä 2018-

alkuvuodesta 2019. 

http://www.karvi.fi/varhaiskasvatus


Arviointi tuottaa tietoa…

▪ …varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuuden 

(perusteet, paikallinen suunnitelma ja lapsen vasu) 

toimivuudesta, paikallisten suunnitelmien laadintaan 

liittyvistä prosesseista sekä näiden suunnitelmien 

sisällöistä. 

▪ …jonka pohjalta kansallista järjestelmää voidaan 

kehittää edelleen, ja se toimii myös poliittisen 

päätöksenteon pohjana. 

▪ …jonka avulla voidaan tarkastella varhaiskasvatuksen 

yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä kansallisia 

kysymyksiä. 



Arviointiaineisto

Infograafi

▪ Tilastotietoa yksityisten palveluiden määristä

Kyselyaineisto

▪ Kyselyt kaikille varhaiskasvatuksen järjestäjille 

(n=299), palveluntuottajille (n=501) sekä 

yksityisille perhepäivähoitajille (n=1524)

Laadullinen dokumenttiaineisto

▪ Paikallisia (n=34) ja lasten vasuja (n=86)



Luotettavuuden tarkastelua

▪ Vastausprosentit 

 Kunnalliset järjestäjät 91, yksityiset palveluntuottajat 

57, yksityiset pph 60.  

▪ Vastaajan asema organisaatiossa

▪ Yksityisen palveluntuottajan rooli ja asema

▪ Arvioinnin ajankohta

▪ Karvi uutena toimijana

▪ Yksityisten pph vastaukset koskivat usein vain lapsen 

vasua

▪ Kyselylomake



Lasten vasuissa laadullista vaihtelua

▪ Vasukokonaisuus (perusteet, paikallinen vasu, lapsen vasu) toimii 

melko hyvin varhaiskasvatustyön ohjausvälineenä. Myös vasun 

perusteita pidettiin pääsääntöisesti hyvänä. 

▪ Lasten vasuissa laadullista vaihtelua  lapsen ominaisuuksia 

ongelmakeskeisesti kuvaavia. Tavoitteita vain harvoin henkilöstön 

toiminalle. 

▪ Vasun perusteiden ja paikallisen vasun välinen suhde 

paikallisissa vasussa usein perustetekstin toistoa ja ylätason tekstiä. 

Vain vähän konkretisointia.

▪ Vaihtelevaa tulkintaa mm. siitä, mitä tarkoittaa lastentarhaopettajan 

vastuu lapsen vasuista. 



Varhaiskasvatuksen erilaiset 
toimintamuodot haastavat paikallista 
prosessia ja vasun käyttöönottoa

▪ Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

eivät ota riittävästi huomioon varhaiskasvatuksen eri muotoja 

kuten perhepäivähoitoa sekä muuta (avointa) varhaiskasvatusta. 

▪ Yksityiset perhepäivähoitajat toivat vahvasti esiin, että he eivät 

koe tarjoavansa varhaiskasvatusta vaan kodinomaista hoivaa. 

” Vasu on kokonaisuudessaan enemmän päiväkoteja 

ajatellen tehty, koska perhepäivähoidossa 

ei ihan kaikki onnistu, mitä Vasussa lukee.”



Vastuunjako kunnallisten järjestäjien ja yksityisten 
palveluntuottajien välillä on epäselvä

▪ Yksityisiä palveluita koskeva ohjausvelvoite toteutuu vaihtelevasti. Joissain 

kunnissa tähän tehtävään on palkattu erikseen henkilö kun toisissa 

kunnissa ohjausta ei anneta lainkaan. 

▪ Yksityisillä palveluntuottajilla on runsaasti odotuksia ja vaatimuksia kunnille 

(esim. odotukset siitä, että yksityiset osallistuvat kunnan järjestämiin 

täydennyskoulutuksiin, kunnan tulee tarjota veo -palvelut).  

▪ Yksityisten palveluntuottajilla on heikosti mahdollisuuksia järjestää 

kehityksen ja oppimisen tuki. Syyt useimmiten taloudelliset. 

▪ Kunnilla ei ollut ajantasaisia yhteystietoja yksityisiin palveluntuottajiin eikä 

yksityisiin perhepäivähoitajiin. Kunnissa myös sotkettiin yksityinen 

perhepäivähoitaja ja perheeseen palkkasuhteessa oleva hoitaja. Samoin 

joskus sekaisin menivät ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti. 



Täydennyskoulutus menestyksen 
avaintekijänä

▪ Onnistuneen prosessin yksi keskeisimmistä 

onnistumisen avaintekijöistä oli täydennyskoulutus.  

▪ Koulutukseen osallistumista tai sen tarjoamista 

haastoivat esimerkiksi pitkät etäisyydet, sijaisjärjestelyt 

ja irrottautuminen työtehtävistä (resurssit).

▪ Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa koko 

vasuprosessi sujui heikommin kuin kaupunkimaisissa 

kunnissa  täydennyskoulutuksen määrä ja 

mahdollisuudet osallistua siihen.



Suurin haaste: liian tiukka aikataulu

▪ Vasuprosessin suurin ongelma kunnissa oli kiireinen aikataulu.

▪ Vasun perusteet julkaistiin syksyllä 2016 ja paikalliset vasut tuli ottaa 

käyttöön syksyllä 2017. 

▪ Aikatauluongelmia syntyi siitä, että paikalliset vasut tuli hyväksyttää 

kuntien päätöksentekoelimissä jo keväällä 2017. Näin se vei 

valmisteluprosessilta aikaa useita kuukausia. 

▪ Muita haasteita olivat lastentarhanopettajien (ja veojen) puute, 

riittämättömät resurssit ja henkilöstön väsyminen.



KIITOS!



VARHAISKASVATUKSEN 
LAADUN ARVIOINNIN 
PERUSTEET JA SUOSITUKSET

Kirsti Karila, professori, TaY–asiantuntijaryhmän jäsen
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Mistä suomalainen 
varhaiskasvatuksen laatu koostuu? 



Asiakirjan taustaa

▪ Vaatimukset varhaiskasvatuksen laadulle nousevat 

varhaiskasvatusta ohjaavasta lainsäädännöstä, 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä kansallisesta ja 

kansainvälisestä asiantuntija- ja tutkimustiedosta 

▪ Laadun arvioinnin ja kehittämisen mallin laadinnassa on 

hyödynnetty varhaiskasvatuksen laatua koskevaa tutkimusta ja 

kansainvälisiä suosituksia, mm: 

▪ Systeeminen ajattelu: yhteiseurooppalaisessa CARE-hankkeessa 

laadittu varhaiskasvatuksen laadun viitekehys

▪ Indikaattorien jaottelu: EU:n jäsenvaltioista koostuvan työryhmän 

laatima varhaiskasvatuksen laadun teoreettinen viitekehys

▪ Kansallinen laatututkimus ja laadun arviointimalli (Hujala et al. 1999)



Asiakirjan tavoitteena on …

▪ luoda yhtenäinen, kansallinen perusta 

varhaiskasvatuksen rakenteen ja sisällön arvioimiseksi 

sekä kansallisella, paikallisella että pedagogisen 

toiminnan tasolla

▪ tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä 

palveluntuottajia laadunhallintaan liittyvän itsearvioinnin 

suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa toteuttamisessa 

▪ tarjota välineitä ja tietoa paikallisen itsearvioinnin 

toteuttamiseen

▪ mahdollistaa kansallisen ja vertailukelpoisen 

seurantatiedon tuottaminen yhteisen tavoitteenasettelun 

myötä



Kansallisen tason arviointiin 
liittyvät tehtävät

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

▪ toteuttaa varhaiskasvatuksen ulkoisia arviointeja 

kansallisen arviointisuunnitelman mukaisesti ja osallistuu 

siten varhaiskasvatuksen kehittämiseen tuottamalla 

riippumatonta arviointitietoa 

▪ tukee varhaiskasvatuksen järjestäjiä heidän 

lakisääteisessä itsearviointitehtävässään

▪ kehittää varhaiskasvatuksen arviointia, 

arviointimenetelmiä ja arviointimetodologiaa.



Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja 
yksityinen palveluntuottajan 
arviointivastuut
▪ LAADUNHALLINTA: Järjestäjän tulee seurata ja arvioida säännöllisesti 

järjestämäänsä varhaiskasvatusta, varhaiskasvatussuunnitelmia ja niiden 

toteutumista eri toimintamuodoissa.

▪ TAVOITTEELLISUUS JA SYSTEMAATTISUUS: Tavoitteet arvioinnille 

nousevat ohjausjärjestelmästä, asiantuntija- ja tutkimustiedosta ja näiden 

pohjalta johdetuista varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreista sekä 

järjestäjän omista tarpeista.

▪ ARVIOINNIN AUTONOMIA: Vastuu päättää järjestäjä- ja yksikkötason 

arviointimenetelmät ja julkaisutavat. 

▪ OSALLISTAVUUS: Varmistaa henkilöstön, oleellisten sidosryhmien sekä 

lasten ja huoltajien osallisuus arviointiprosessissa.

▪ HYÖDYNNETTÄVYYS: Arvioinnissa saatuja tietoja hyödynnetään 

palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä.



Pedagogisen toiminnan tasolla 
arvioidaan toteutettua toimintaa

▪ Arviointia toteutetaan pääasiassa tavoitteellisena 

itsearviointina.

▪ Edellyttää reflektiivistä työotetta ja henkilöstön kykyä 

perustella toimintaa pedagogisesti.

▪ Arviointi kohdistuu pedagogiseen toimintaan ja 

oppimisympäristöihin, ei lapsiin tai lasten 

ominaisuuksiin.

▪ Lasten ja vanhempien osallisuus arviointiprosessissa 

tulee mahdollistaa.



Varhaiskasvatuksen laadun 
arvioinnin ja kehittämisen malli



Varhaiskasvatuksen laadun 
arvioinnilla on vahva arvoperusta

▪ Arvot kuvaavat sitä, mitä varhaiskasvatuksessa 

tavoitellaan ja miksi jotakin pidetään tärkeänä.

▪ Arvot muodostavat siten perustan kansalliselle laadun 

määrittelylle. 

▪ Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin arvoperusta 

myötäilee yhteiskunnan yleistä opetusta ja koulutusta 

koskevaa arvoperustaa 

▪ Taustalla vaikuttavat myös kansainväliset sopimukset, 

kuten YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja YK:n 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 

yleissopimus.



Varhaiskasvatuksen laatu muodostuu 
erilaisista tekijöistä

Laadun rakennetekijät 

Ovat varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä tekijöitä, joita 

määrittävät ja säätelevät esimerkiksi lait, asetukset ja muut 

valtakunnalliset asiakirjat ja ne ovat sen vuoksi suhteellisen pysyviä.

Liittyvät siihen, kuka vastaa varhaiskasvatustoiminnasta, missä

toimintaa toteutetaan ja millaiset puitteet toiminnalle luodaan.

Prosessitekijät 

Ovat varhaispedagogiikan ydintoimintoja ja yksikön pedagogista 

toimintakulttuuria, joilla on edelleen suora yhteys lapsen kokemuksiin.

Laadun prosessitekijät kuvaavat miten varhaiskasvatukselle asetettuja 

tavoitteita ja sisältöjä käytännössä toteutetaan. 



Laadun eri tekijät ovat riippuvaisia 
toisistaan

▪ Laadun rakenteelliset ja prosessitekijät ovat 

dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään.

▪ Rakenteellisten laadun tekijöiden yhteisvaikutusten on 

todettu ennustavan prosessin laatua yksittäisiä 

rakenteellisia tekijöitä paremmin.

▪ Jos rakenteet eivät ole kunnossa, eivät prosessitkaan 

ole yleensä laadukkaita. 

▪ Laadun eri tekijöiden rinnakkainen tarkastelu on 

arvioinnin onnistumisen kannalta tarpeellista.

Kuva: Shutterstock



Varhaiskasvatuksen 
laatutekijät ja niitä 
kuvaavat indikaattorit

▪ Perustuvat varhaiskasvatuslaissa, vasun perusteissa ja 

tutkimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin.

▪ Indikaattoreissa varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet 

on tiivistetty helpommin hallittavaan ja ymmärrettävään 

muotoon.

▪ Luovat pohjan yhtenäisille toimintatavoille ja periaatteille, 

joiden mukaisesti varhaiskasvatusta voidaan arvioida.

▪ Eivät sellaisenaan sovellu arviointityökaluksi  niiden 

pohjalta tulee määritellä tarkemmat arviointikriteerit.



Arvioinnin periaatteet 
varhaiskasvatuksessa



Eettisesti kestävää arviointia

▪ Arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista ja läpinäkyvää.

▪ Arviointitiedon keräämiseen, tallentamiseen, 

analysointiin ja levittämiseen käytettyjen menetelmien 

tulee olla monipuolisia, luotettavia, uskottavia ja avoimia. 

▪ Olennaista on, mitä arvioinnin jälkeen seuraa ja 

edelleen, mitä arviointitiedolla tehdään.



Kehittävän arvioinnin periaatteet 
varhaiskasvatuksessa

▪ perustuu toimijoiden väliseen luottamukseen  kontrolliin tai 

tilivelvollisuuteen perustuvien menetelmien sijaan korostetaan 

avointa keskustelua ja dialogia 

▪ arviointia tehdään oman toiminnan kehittämiseksi, ei ulkopuolista 

arvioitsijaa tai muuta tahoa varten  arvioinnissa ei tehdä 

vertailuun perustuvaa järjestykseen asettamista

▪ korostaa toiminnan suuntautumista tulevaisuuteen  arviointiin 

liitetään toteavan, menneeseen katsovan arvioinnin sijaan 

oppimisen mahdollisuus 

▪ arvioinnissa korostuu vertaisoppiminen, vertaisarviointi sekä 

hyvien käytäntöjen avoin jakaminen ja hyödyntäminen 

▪ neljä keskeistä periaatetta ovat osallisuus, monimenetelmäisyys, 

mukautuvuus sekä läpinäkyvyys (Atjonen 2015)



Arvioinnin 
tulee olla

▪ Systemaattista

▪ Tavoitteellista

▪ Jatkuvaa

▪ Suunnitelmallista

▪ Johdettua



Arviointi 
ja sitä seuraava 
kehittäminen ovat 
jatkuvia, arjessa eläviä 
prosesseja

Edellyttää toimivia 
laadunhallinnan rakenteita 



Mitä tutkimuksen valossa 
tiedämme varhaiskasvatuksen 
laadusta ja sen eri tekijöistä?



Varhaiskasvatuksen laadun 
rakennetekijät

• Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö

• Varhaiskasvatuksen riittävyys, saatavuus, saavutettavuus ja 

inklusiivisuus

• Varhaiskasvatusta ohjaava opetussuunnitelma

• Henkilöstön perus- ja täydennyskoulutus sekä osaamisen kehittäminen

• Huoltajille suunnattu varhaiskasvatusta koskeva ohjaus ja neuvonta

• Varhaiskasvatuspalvelujen ohjaus, neuvonta ja valvonta

• Yhtenäinen koulutus- ja kasvatusjärjestelmä ja siirtymät

• Varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen rakenteet

• Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä

• Henkilöstörakenne ja varhaiskasvatukselle varatut resurssit

• Varhaiskasvatuksen työaikarakenteet ja -suunnittelu

• Lapsiryhmän rakenne ja koko

• Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt



Varhaiskasvatuksen laadun 
prosessitekijät

• Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus

• Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja 

kehittäminen

• Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt 

• Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla

• Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri

• Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja 

monialainen yhteistyö

• Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus



Varhaiskasvatuksen 
laadun indikaattorit



Esimerkkejä indikaattoreista

▪ Asiakirjassa esitelty yhteensä 60 indikaattoria, joista

▪ 34 kpl on rakenteisiin liittyviä indikaattoreita

näistä edelleen 11 on kansalliselle tasolle suunnattuja 

ja 23 paikalliselle ja pedagogisen toiminnan tasolle 

suunnattuja

▪ 26 kpl on varhaiskasvatuksen prosesseihin liittyviä







Osa indikaattoreista todentuu 
sekä rakennetekijöinä että 

prosessitekijöinä
- esimerkkinä johtajuus





Vain laadukas
varhaiskasvatus 
on vaikuttavaa



Varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden 
erilaiset ulottuvuudet

(Julkaistu ensimmäisen kerran: Karila 2016)



Kiitos!

Lisää tietoa karvi.fi/varhaiskasvatus

janniina.vlasov@karvi.fi


