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Kansallisen arviointijärjestelmän kokonaisuus

• Varhaiskasvatuksen laadun arviointityökalujen pilotointi liittyy kiinteästi 

digitaalisen laadunarviointijärjestelmän kehittämiseen.

• Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä on varhaiskasvatuksen järjestäjille 

ja yksityisille palveluntuottajille kehitettävä palvelu, joka tuotetaan yhteistyössä 

Karvin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

• Arviointijärjestelmän tarkoituksena on 

➢ tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia lakisääteisessä itsearviointitehtävässä sekä 

➢ tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen kansallisia teema- ja järjestelmäarviointeja varten. 

• Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksesta saataisiin aiempaa vahvemmin tietoa 

lapsen kohtaamasta laadusta. 



Varhaiskasvatuksen arviointijärjestelmän ja laadun 
arviointityökalujen kehittäminen

Tavoitteena tuottaa kansallisesti yhtenäisiä, tutkimusperusteisia 

arviointityökaluja johtamisen ja laadun kehittämisen tueksi

• Yli 30 varhaiskasvatuksen yliopistotutkijaa ja asiantuntijaa on ollut mukana tuottamassa 

indikaattoreiden pohjalta arviointikriteereitä, joista on Karvin asiantuntijaryhmässä 

muodostettu arviointityökaluja.

• Arviointiprosessi toteutetaan itsearviointina ja keskiössä on toiminnan kehittäminen tuotetun 

arviointitiedon pohjalta.

• Taustalla kehittävän arvioinnin perusperiaatteet: arviointijärjestelmä ei ole valvonta- tai 

kontrollijärjestelmä.

• Arviointi pohjautuu eri tasoilla toteutettavaan itsearviointiin, jolloin kerätty arviointitieto ei 

tuota objektiivista tai standardoitua, ja siten laatua kontrolloivaa tietoa (eikä ranking-listoja).



Varhaiskasvatuksen kansallinen 
laadunarviointijärjestelmä ja
laatuindikaattorit 
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Laadun arvioinnin suunnittelun lähtökohta 

• Hyödynnetään jo olemassa olevia johtamisen, suunnittelun sekä arvioinnin rakenteita ja 

pyritään luomaan laadunhallinnasta mahdollisimman hyvin arkitoimintaan kytkeytyvä.

• Laadunhallinnan ja arvioinnin rakenteet eivät saisi olla liian raskaita. 

• Tärkeää on, että keskeinen arviointitieto saadaan riittävän nopeasti kehittämistyön 

perustaksi kaikilla eri tasoilla. 

Kaikkea ei voi arvioida kerrallaan. 

Tärkeä osa arvioinnin suunnittelua on kulloinkin keskeisten arvioinnin kohteiden 

hahmottaminen ja rajaaminen. Osa arvioinnin kohteista ja menettelytavoista 

määrittyy johdetusti paikalliselta / organisaation ylemmältä tasolta. 

Osa kunkin lapsiryhmän ja yksikön omista tarpeista käsin. 



Kuinka laadun arviointi on organisoitu?

• Perustuuko yksikkötasolla ja tiimipalavereissa tapahtuva arviointi suunnitelmallisesti ja 

tavoitteellisesti kerättyyn arviointitietoon vai ”mututuntumaan”? 

• Miten tiimeissä tuotettu ja siellä käsitelty arviointitieto liikkuu yksikön eri tasoilla 

(esim. yksikkötason pedagogiset palaverit)?

• Onko ryhmillä toiminnan suunnittelua tukeva työväline 

(esim. ryhmävasu, ryhmän toimintasuunnitelma tms.)? 

• Jos on – niin käytetäänkö sitä tarkoituksenmukaisesti myös systemaattisen arvioinnin, 

dokumentoinnin ja kehittämisen perustana? Miten ja milloin?

• Ovatko toimintaa ohjaavat, kirjatut pedagogiset tavoitteet riittävän konkreettisia, kattavia 

ja arvioitavissa olevia?

→ Onko tarpeen perustaa vastuuryhmä suunnittelemaan, organisoimaan ja 

selkiyttämään laadunhallinnan ja arvioinnin kokonaisuutta johtajan tukena?



Arviointiprosessin suunnittelu

▪ Tavoitteen asettaminen:

→ MITÄ aiomme arvioida ja MIKSI?

→ Tuleeko tavoite annettuna (paikalliset / alueelliset?)

→ Entä lasten vasuista nousevat toiminnan tavoitteet ja niiden 

arviointi?

▪ Arviointisuunnitelman laatiminen:

→ MILLOIN arviointia toteutetaan? 

→ MITÄ tietoa tarvitaan ja MILLAISISTA näkökulmista? 

→ MITEN tieto dokumentoidaan?

→ KUKA tai KETKÄ arvioinnin toteuttaa?

▪ Arviointitiedon analysointi:

→ Miten, missä ja milloin kerätty tieto käsitellään?

▪ Johtopäätösten laatiminen ja kehittämistoimista sopiminen: 

→ Mitä arvioinnin pohjalta päätellään?

→ Millaiset uudet tavoitteet toiminnalle asetetaan?

(Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset, s. 32)



Arvioinnin ja sitä seuraavan kehittämisen 
tavoitteiden määrittäminen

• Mitkä ovat toimintamme vahvuudet?

▪ Mistä tiedämme, että olemme onnistuneet? 

▪ Mikä toiminnassa on muuttunut, kun olemme onnistuneet?

• Mitkä ovat toimintamme kehittämiskohteet

▪ Mistä seikoista tunnistamme heikon toiminnan?

▪ Mitä aiomme tehdä toiminnan laadun parantamiseksi?



Laadun 
arviointityökalujen 

pilotointi



Arviointityökalujen pilotointi 2020 – 2021 

Pilotoinnin tavoitteena on testata kehitettyjen arviointityökalujen ja 

niiden pohjalta toteutetun pedagogisen arvioinnin toimivuutta käytännössä. 

Lisäksi pyritään hankkimaan tietoa siitä, miten arviointi tukee paikallista kehittämistä ja 

erityisesti henkilöstön kykyä arvioida omaa toimintaansa tiimi- ja yksilötasolla.

• Pilotoinnissa käsiteltävää ja analysoitavaa tietoa kerätään henkilöstölle suunnattujen 

arviointilomakkeiden avulla sekä henkilöstön kesken käytävän itsearviointikeskustelun välityksellä.

• Arviointilomakkeeseen vastaaminen sijoittuu loppuvuodelle 2020 

• Karvi analysoi aineistot vuodenvaihteessa 2020-2021

• Itsearviointikeskustelut lapsiryhmäkohtaisissa tiimeissä alkuvuodelle 2021. 

• Pilotointi viedään päätökseen keväällä 2021 järjestettävän seminaarin yhteydessä

• Karvi kerää osallistujilta palautetta pilotoinnista ja antaa yleisiä suosituksia laadun arvioinnin ja 

kehittämisen jatkotyöstämistä varten. 



• Arviointikyselyyn vastaaminen 
ja vastausten reflektiivinen 
tarkastelu

• Osallistuminen lapsiryhmän 
henkilöstön yhteiseen 
itsearviointikeskusteluun

• Itsearviointikeskustelu ja 
kysymysten pohtiminen

• Pedagogisen toiminnan 
vahvuuksien ja kehittämisen 
kohteiden pohtiminen ja 
kirjaaminen

• Pedagogisen toiminnan 
kehittämisen painopistealueen 
valitseminen

• Pilotoinnin käytännön organisointi 
yksikkötasolla

• Tulosten esittely ja niiden 
käsittely osana yksikön 
pedagogisen toiminnan 
kehittämistä 

• Laadun arviointityökalut

• Pilotoinnin ohjeistus ja materiaalit 
johtajille sekä henkilöstölle 

• Aineistonkeruun organisoiminen

• Tulosen käsittely ja palauttaminen 
yksikkötason tarkastelua varten 

• Palautteen kerääminen

Karvi Esihenkilö

Työntekijä
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Lapsi ja lapsiryhmä



Pilotin eteneminen

Tiedottaminen

•Varhaiskasvatuksen 
esihenkilöitä tiedotetaan 
pilotoinnista ja sen 
vaiheista

Lokakuu 2020

•Yksikkö saa itselleen 
arviointimateriaalin ja 
teemat, joiden sisällöt 
esihenkilö esittelee 
henkilöstölle

•Henkilöstö tutustuu 
pilotoinnin 
materiaaleihin ja video-
ohjeistukseen

2.11.-23.11.2020 

Kyselylomakkeeseen 
vastaaminen

•Henkilöstö kirjaa 
yksilökohtaiset 
vastaukset sähköiselle 
lomakkeelle

23.11.-23.12.2020

Tulosten analysointi ja 
raportointi

•Karvi käsittelee ja 
analysoi 
kyselyvastaukset sekä 
koostaa niistä 
yksikkökohtaisen 
raportin, joka 
palautetaan yksilön 
johtajalle

23.12.2020-23.1.2021
Tulosten jalkauttaminen

• Esihenkilö  käy raportin 
tulokset läpi yhdessä 
henkilöstönsä kanssa

• Esihenkilö sopii lapsiryhmien 
henkilöstön itsearvioinnin 
toteuttamisesta ja 
aikataulusta

25.1.-26.2.2021

•Karvi järjestää 
palauteseminaarin, jossa 
käydään yhteisesti läpi 
hankkeen vaiheita ja 
kerätään palautetta 
työskentelystä. 

25.3.2020

Itsearviointikeskustelut

• Lapsiryhmän henkilöstö käy 
itsearviointikeskustelut, 
joiden pääsisällöt kirjataan 
ylös ja toimitetaan 
sähköisesti Karville

•Henkilöstö valitsee 
toimintansa kehittämisen 
painopistealueen



Indikaattoreiden
purkaminen  

arviointikriteereiksi

Kuva: Kari Leo



Laatuindikaattorit -
konkreettiset ja todennettavissa 
olevat kuvaukset laadukkaan 
varhaiskasvatuksen olennaisista ja 
tavoiteltavista ominaisuuksista. 
Laatuindikaattorit luovat pohjan 
kansallisesti yhtenäisille 
toimintatavoille
ja periaatteille, joiden mukaisesti 
varhaiskasvatuksen arviointia ja sitä 
seuraavaa kehittämistä voidaan 
toteuttaa.

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin 

ydinkäsitteet

Laadun arviointikriteerit 
ovat selkeitä, käytäntöä kuvailevia 
väittämiä ja kysymyksiä. Kriteeri voi 
myös kuvata arvioitavan asian tasoa. 
Kriteerin avulla voidaan todentaa ja 
tarkastella sitä, miten hyvin 
indikaattorit toteutuvat toiminnassa. 
Kriteereistä muodostetut 
arviointityökalut toimivat kehittävän 
arvioinnin tukena.

Henkilöstön ja lapsen 
välinen vuorovaikutus

Vuorovaikutus on 
myönteistä, 
välittävää, 

kannustavaa ja 
hellää. Henkilöstö 
sitoutuu lapseen 
ja lapsiryhmään.

Laatutekijät -
laadun prosessitekijöissä 
painottuu 
varhaispedagogiikan 
ydintoiminnot ja yksikön 
pedagoginen 
toimintakulttuuri, jolla on 
suora yhteys lapsen 
kokemukseen.  



Mistä arviointityökalut koostuvat?

→ Arviointikriteerit eli väittämät

→ Itsearviointikysymykset

Vuorovaikutus on myönteistä, 

välittävää, kannustavaa ja hellää. 

Henkilöstö sitoutuu lapseen ja 

lapsiryhmään. 



Tavoitepuheen purkaminen konkreettiseksi 
pedagogiseksi toiminnaksi

Vuorovaikutus on myönteistä, välittävää, kannustavaa ja hellää. 

Henkilöstö sitoutuu lapseen ja lapsiryhmään. 

Mitä tiedämme 

vuorovaikutuksesta?

Mitä Vasu sanoo? 

Entä tutkimus?

Millaista on myönteinen ja 

välittävä vuorovaikutus? 

Miltä se näyttää? 

Miltä se tuntuu lapsesta?

Miten kannustavuus ja 

hellyys näkyy 

ammattilaisen työssä?

Mitä tarkoittaa 

sitoutuminen 

ammattilaisen työssä?

Miten se konkreettisesti 

ilmenee ja miten sitä 

voidaan arvioida?

Yksikön 

arvokeskustelu



Arviointityökaluista

Kuva: Kari Leo



Pedagogisen toiminnan arvioinnin ja kehittämisen 
lähtökohtia 

• Arviointityökalujen avulla keskitytään erilaisiin varhaiskasvatuksen laadun 

teemoihin, jotka eivät sulje toisiaan pois 

➢ Pilotointiin osallistuva yksikkö keskittyy pilotoinnissa vain yhteen arviointityökaluun, jota 

työstetään yhteistyössä johtaja ja henkilöstön kesken

➢ Yhteneväisyydet teemojen välillä lisäävät arvioinnin kokonaisvaltaisuutta ja 

johdonmukaista etenemistä teemasta toiseen

• Yksiköiden vastuu toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä 

➢ Miten arviointityökalut ja niiden työstäminen suhteutuu yksikössä jo olemassa oleviin 

arvioinnin menetelmiin?

➢ Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka arviointityökalujen teemoja käsitellään 

yksikkötasolla ja pilotoinnin jatkotoimenpiteiden osalta

➢ Kehittämisen tulisi kohdistua myös arviointityökalujen ulkopuolelle jääviin teemoihin



Pilotoitavat arviointityökalut 

• Henkilöstön ja lapsen välinen 

vuorovaikutus

• Pedagoginen suunnittelu, 

dokumentointi, arviointi ja 

kehittäminen

• Leikki

• Yksilöllinen tuki

• Oppimisympäristö

• Kulttuurinen moninaisuus

Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock.com



Arviointityökalujen ensimmäinen osio eli sähköiset 
arviointikyselyt ja niihin vastaaminen (syksy 2020)

• Karvi luovuttaa pilotoitavan arviointityökalun materiaalit yksiköihin marraskuussa 

2020, minkä jälkeen materiaalit esitellään henkilöstölle

➢ Pilotoitavan arviointityökalun teemat ja sisällöt

➢ Aineistonkeruun toteutus pääpiirteittäin 

• Sovitaan kyselyyn vastaamisen aikatauluttamisesta ja organisoimisesta 

yksikkötasolla syksyllä 2020

➢ Keskustelua oman yksikön henkilöstön ja lapsiryhmien tarpeista ja toiveista suhteessa 

arviointityökalun teemoihin

➢ Edellyttääkö toteutus erityisjärjestelyjä? Millaista tukea henkilöstö toivoo saavansa 

johtajalta/esihenkilöltä?

• Henkilöstöä ohjeistetaan vielä erikseen Karvin tuottaman kirjallisen materiaalin ja 

video-ohjeistuksen avulla



Sähköinen kysely ja siihen vastaaminen 
(23.11.-23.12.2020)

• Lapsiryhmän henkilöstö saa sähköisen kyselylomakkeen, jonka kukin 

työntekijä täyttää henkilökohtaisesti.

➢ Henkilöstö itsearvioi omaa ja ryhmänsä toimintaa arviointityökaluun sisältyvien väittämien 

avulla.

➢ Kyselylomakkeella kerätyt vastaukset käsitellään Karvissa nimettömästi ja ne palautetaan 

varhaiskasvatusyksikköön toiminnan kehittämisen tueksi. 

➢ Kyselyyn vastaamisessa olennaista on, että omaa ja lapsiryhmän toimintaa tarkastellaan 

mahdollisimman rehellisesti ja aidosti. Näin toimintaa voidaan reflektoida monipuolisesti. 

➢ Henkilöstö voi vastata arviointikyselyyn itselleen ja ryhmälleen sopivana ajankohtana. 

➢ Kukin vastaaja saa koosteen omista vastauksistaan sähköpostitse PDF-tiedostona. 



Arvioi seuraavien väittämien avulla, kuinka myönteistä, läsnä olevaa ja sitoutunutta 

vuorovaikutuksesi on suhteessa lapsiin ja lapsiryhmään.

toteutuu erittäin hyvin – toteutuu hyvin – toteutuu kohtalaisesti – toteutuu huonosti – toteutuu erittäin huonosti

• kohtaan lapset tulemalla fyysisesti lasten tasolle ja olemalla heidän saavutettavissaan. 

• kohtaan lapset kiireettömästi kaikissa päivän tilanteissa. 

• varmistan päivittäin, että ryhmän kaikille lapsille osoitetaan lämpöä ja hyväksyntää

• tunnistan lasten erilaisia tunteita, ja mukautan omaa toimintaani niiden mukaisesti. 

• osoitan omalla toiminnallani, että arvostan lapsia ja tahdon tehdä työtä lasten kanssa. 

• ollessani lasten kanssa, olen keskittynyt, sitoutunut ja tempautunut toimintaan. 



Henkilöstö vastaa opetussuunnitelman mukaisen toiminnan suunnittelusta, dokumentoinnista, 

arvioinnista ja kehittämisestä lapsen oppimista ja kehitystä tukevalla tavalla.

toteutuu erittäin hyvin – toteutuu hyvin – toteutuu kohtalaisesti – toteutuu huonosti – toteutuu erittäin huonosti

• Pedagogisen toiminnan suunnittelulle on aikaa ja sitä tehdään säännöllisesti.

(esim. viikoittaisissa tiimipalavereissa)

• Tiimipalaveriaikaa hyödynnetään ryhmän suunnittelun käytänteiden kehittämiseen. 

(toiminnan suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen)

• Suunnitelmat ja yhteiset sopimukset kirjataan ylös.

• Henkilöstö on laatinut ryhmän pedagogista toimintaa ja sen suunnittelua ohjaavat periaatteet. 

(esim. ryhmän pedagoginen suunnitelma tai vastaava)

• Lapsen vasussa tavoitteet on asetettu ensisijaisesti pedagogiselle toiminnalle ja 

oppimisympäristölle, ei lapselle.

• Henkilöstöllä on jaettu ymmärrys suunnitelmien tarpeellisuudesta ja sisällöistä.



Henkilöstö rakentaa ja ylläpitää ryhmässä ilmapiiriä, joka perustuu lasten yksilöllisten erojen sekä 

erilaisten kulttuurien, uskontojen ja katsomusten arvostamiselle. Henkilöstö tukee lasten monikielisyyttä 

ryhmässä.

toteutuu erittäin hyvin – toteutuu hyvin – toteutuu kohtalaisesti – toteutuu huonosti – toteutuu erittäin huonosti

• Varmistamme, että jokainen lapsi ryhmässä tulee kuulluksi. (esim. kielestä, sukupuolesta, 

sosioekonomisesta taustasta tai muusta sosiaalisesta kategoriasta huolimatta)

• Yhteisissä keskusteluissa otetaan huomioon lasten eri kielet, tavat kommunikoida sekä 

kielenkehityksen taso.

• Kaikilla huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. 

• Osoitamme toiminnallamme arvostusta lasten moninaisia taustoja kohtaan.

• Ryhmässämme ei ole etniseen, kulttuuriseen tai sosioekonomiseen taustaan, eikä 

sukupuoleen, kyvykkyyteen tai muuhun ominaisuuteen perustuvaa syrjintää.

• Ryhmämme henkilöstö ei kohdista lasten toimintaan odotuksia heidän sukupuolensa 

perusteella.



Arviointityökalujen toinen osio eli 
itsearviointikeskustelu (talvi 2021)

• Karvi luovuttaa kyselyn vastauksista analysoidun raportin yksiköihin 

tammikuussa 2021 

➢ Tulokset esitellään henkilöstölle ja niistä keskustellaan yhteisesti

▪ Vastasivatko tulokset yleistä käsitystä varhaiskasvatuksen laadusta yksikössä?

▪ Ilmenikö tuloksista jotain yllättävää, vai olivatko ne ennakko-oletuksen mukaisia? 

▪ Millaisia johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä suhteessa pedagogiseen toimintaan käytännössä?

• Johtaja/esihenkilö sopii lapsiryhmien henkilöstön itsearvioinnin toteuttamisesta 

ja aikataulusta

➢ Aika ja paikka itsearviointikeskustelun toteuttamiselle

➢ Edellyttääkö keskustelun onnistunut toteuttaminen jotain erityisjärjestelyjä tai yhteistyötä 

lapsiryhmien henkilöstön välillä?

• Lapsiryhmän henkilöstö käy itsearviointikeskustelut, kirjaa pääsisällöt ylös ja 

toimittaa ne sähköisesti Karville



Itsearviointikysymykset

Arviointityökaluihin on liitetty itsearviointikysymyksiä, jotka on tarkoitettu lapsiryhmän 

henkilöstön yhteisen keskustelun pohjaksi sekä arvioinnin ja pedagogisen kehittämisen tueksi. 

Itsearviointikysymysten avulla tuotetaan laadullista tietoa toiminnan toteutumisesta henkilöstön 

itsensä arvioimana (Määritellään vahvuudet ja kehittämisen kohteet)

Vuorovaikutus

• Millaisissa tilanteissa vuorovaikutuksen myönteisyys on erityisen tärkeää meidän 

ryhmässämme?

• Millaiset vuorovaikutustilanteet ovat meille kasvattajina haastavia? Mitä voimme oppia näistä 

tilanteista?

• Millaisista asioista huomaamme, että nautimme aidosti lasten kohtaamisesta ja päivittäisestä 

työstä lapsiryhmässä? 



Itsearviointikysymykset

Pedagogisen toiminnan suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen lapsen 

oppimista ja kehitystä tukevalla tavalla

• Millaisia hyväksi havaittuja konkreettisia käytänteitä teillä on lasten ja lapsiryhmän havainnointiin 

ja havaintojen dokumentointiin? 

• Miten lapsista ja lapsiryhmistä tehdyt havainnot näkyvät pedagogisen toiminnan suunnittelussa 

ja toteutuksessa?

• Kun havaitsette, että joka asia ei toimi, miten olette valmiita muuttamaan omia toimintatapojanne 

lapsista ja lapsiryhmästä tehtyjen havaintojen perusteella?



Kehittämistyön käynnistäminen arvioinnin pohjalta

• Pilotoinnin loppuvaiheessa yksiköt sopivat mahdollisen kehittämistyön 

käynnistämisestä lapsiryhmissä

• Kehittämisen tulisi tapahtua suhteessa jo toteutuneeseen pedagogisen toiminnan 

itsearviointiin 

➢ Miten voimme vielä syventää jo käsiteltyjä teemoja?

➢ Nousiko pilotoinnista uusia teemoja, joita voisimme vielä käsitellä?

➢ Olivatko käytetyt työskentelytavat toimivia, vai haluaisimmeko soveltaa uusia, meille 

paremmin sopivia tapoja arvioida ja kehittää pedagogista toimintaamme?

• Miten seuraamme kehittämistyön vaikuttavuutta lapsiryhmässä?

➢ Millaisia vaikutuksia arviointiprosessin pohjalta tehdyt muutokset saivat aikaan?



Kriteeriperusteisen arvioinnin haasteet

• Kansallisen arviointijärjestelmän ja siihen liitettyjen strukturoitujen arviointityökalujen 

tuottaman tiedon sekä kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomiseksi tarvitaan myös 

muuta toiminnan arviointia.

➢ Lasten havainnointia, haastatteluja, ryhmäkeskusteluja, pedagogista dokumentointia

➢ Päivittäinen, oman toiminnan ja pedagogisesti toteutetun työn reflektointi ilman valmiita 

kriteereitä, on tärkeä osa kehittävää työotetta.

• Liian yksipuoleinen arviointi sisältää riskin, että se alkaa rutinoitumaan ja 

varhaiskasvatus typistyy tekniseksi toteuttamiseksi ja muodolliseksi pyrkimykseksi 

saavuttaa kriteereiksi kirjatut tavoitteet.

• Arvioinnista ei saa tulla itsetarkoitus.

• Kansalliset arviointityökalut pyrkivät erittelemään laadun ulottuvuuksia, jotta niiden 

kriittinen ja syvällinen tarkastelu olisi mahdollista. 

➢ todellisuudessa nämä ulottuvuudet kuitenkin kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa.



Laadun arvioinnin kehittämisverkosto

• Jokaisesta kunnasta/yksityisestä 

organisaatiosta valitaan arvioinnin 

kehittämisen vastuuhenkilö, joka toimii 

yhteyshenkilönä Karviin

• Karvi tiedottaa 

laadunarviointijärjestelmän 

kehittämisen etenemisestä 

• Kootaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä 

arvioinnin kehittämisen tueksi

• Järjestetään verkostotapaamisia

• Muita ideoita?



Kiitos kaikille!

Lisätietoja:
sivi.harkoma@karvi.fi

janniina.vlasov@karvi.fi

Kuva: Kari Leo


