
Kansallista varhaiskasvatuspäivää  
vietetään 12.3.2020 teemalla  
”lapsella on oikeus ilmaisuun”

Päivän teema pohjautuu Karvin eli 
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 
julkaisemaan ”Varhaiskasvatuksen laatu 
arjessa” -arviointiin, jossa tarkasteltiin 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
toteutumista päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa. 
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Miten varhaiskasvatuksen laatu näyttäytyy arjessa?

Karvin arvioinnin mukaan varhaiskasvatuksen sisällöllisiä vahvuuksia ovat muun muassa 
leikin vahva asema sekä myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Sen sijaan pedagogisen 
toiminnan sisältöjen toteutumisessa oli monin paikoin puutteita. Esimerkiksi pienten 
lasten kuvataidekasvatus ja osin myös musiikkikasvatus eivät kaikkialla ole osa ryhmien 
päivittäistä arkea. Päiväkotien henkilöstöstä kolmannes raportoi, että kuvataidekasvatusta 
on tarjolla kuukausittain tai harvemmin. Lisäksi kaksi kolmannesta vastaajista raportoi, että 
erilaista sanallista tai kehollista ilmaisua, kuten draamaa, tanssia ja teatteria on tarjolla 
kuukausittain tai harvemmin. 

Arvioinnin pohjalta Karvi julkaisee keväällä 2020 tiivistelmän, johon kootaan yhteen 
arvioinnin keskeiset tulokset. Tiivistelmä on tarkoitettu konkreettiseksi varhaiskasvatuksen 
kehittämisen apuvälineeksi. Se sisältää itsearviointikysymyksiä, joiden avulla raportin 
tuloksia voi peilata oman työn arkeen henkilö-, tiimi- ja yksikkötasolla. Kysymykset 
pohjautuvat Karvin käynnissä olevaan kehittämistyöhön, jossa laatuindikaattorien laajoja 
teemoja tarkennetaan konkreettisemmin arvioitavaan muotoon. 



Karvi rohkaisee varhaiskasvatuksen henkilöstöä ympäri Suomen 
tarkastelemaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Alla olevat 

itsearviointikysymykset liittyvät varhaiskasvatuspäivän teemaan 
eli taiteellisen kokemisen ja ilmaisuun kannustavan toiminnan 

mahdollistamiseen ja kehittämiseen. Kysymysten tavoitteena on herättää 
ajatuksia, nostaa esiin vahvuuksia ja selkeyttää yhteisiä kehittämiskohteita.

Itsearviointikysymykset keskustelun tueksi:

Miten meillä toteutetaan suunnitelmallista ja ohjattua
 ○ kuvallista ilmaisua (esim. maalaaminen, piirtäminen, näyttelyt, 

multimediaesitykset)?
 ○ kehollista ilmaisua (esim. draama, tanssi tai teatteri)?
 ○ musiikillista ilmaisua (esim. laulu, soittaminen, kuuntelu ja havainnointi)?

Miten meillä mahdollistetaan
 ○ taiteellinen ilmaisu osaksi jokaisen lapsen päivää?
 ○ lasten spontaani taiteellinen ilmaisu?

Miten me huomioimme
 ○ leikilliset toimintatavat osana taiteellista ilmaisua?
 ○ yhteisöllisyyden osana taidekasvatusta?
 ○ varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisen vastuun taidekasvatuksessa?
 ○ koko henkilöstön osaamisen hyödyntämisen taiteellisessa toiminnassa?

Taiteelliseen kokemukseen ja ilmaisuun kannustavan toimintamme 
vahvuudet:

Seuraavaksi kehitämme taiteellisen kokemukseen ja ilmaisuun kannustavassa 
toiminnassamme:

Kehittämiskohde Kehittämistoimenpiteet Kehittämisen seuranta

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa (2019). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 15:2019.
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https://www.facebook.com/fineec
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