
 

 1 

 

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin sekä 

kansallisten arviointityökalujen kehittämisestä. Tämän pilotoinnin tarkoituksena on testata 

arviointityökalujen toimivuutta sekä kerätä tietoa, jonka avulla niitä voidaan edelleen kehittää.  

Varhaiskasvatuksen arviointityökalut on tuotettu Karvin asiantuntijaryhmässä laatuindikaattoreiden 

pohjalta, ja ne perustuvat varhaiskasvatusta ohjaavalle lainsäädännölle, varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteille sekä asiantuntija- ja tutkimustiedolle. Arviointikriteereiden ja itsearviointikysymysten 

tuottamiseen on osallistunut yli 30 varhaiskasvatuksen tutkijaa ja asiantuntijaa. 

 

Laatukäsitys ja arviointia ohjaava arvopohja 
Varhaiskasvatukseen kehitettävä laadun arviointijärjestelmä perustuu suhteelliseen laatukäsitykseen. 

Tämän laatukäsityksen mukaan vallitseva käsitys laadusta rakentuu suhteessa yhteiskuntaan, kulttuuriin ja 

vallitseviin arvoihin sekä niiden tietyssä ajassa tuottamiin merkityksiin. Kansallista varhaiskasvatuksen 

laatua määriteltäessä on olennaista tarkastella tekijöitä, joita varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeinä ja 

tavoiteltavina, toisin sanoen millaisiin yhteiskunnallisiin arvoihin käsitys laadukkaasta varhaiskasvatuksesta 

Suomessa perustuu. Varhaiskasvatuksen laadun arviointia ohjaava arvopohja sekä rakenteet on esitelty 

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjassa. Erityisesti pilotointivaiheessa, 

mutta myös myöhemmin arviointijärjestelmän käyttöönoton jälkeen, vuoropuhelu arviointijärjestelmän 

käyttäjien kanssa tulee olemaan tärkeää, jotta varhaiskasvatuksen kehittämisen suuntaviivat voidaan luoda 

yhteisen demokraattisen keskustelun pohjalta. 

 

Kehittävän arvioinnin periaatteet ja itsearviointi 
Arviointityökaluja käyttöön otettaessa on keskeistä ymmärtää, että niiden kautta toteutettu arviointi 

perustuu kehittävän arvioinnin periaatteille sekä itsearviointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

varhaiskasvatuksen henkilöstö ja toimijat arvioivat itse järjestämänsä tai tarjoamansa palvelun 

toteutumista. Hyvin laaditut arviointikriteerit ja arviointikyselyyn vastaaminen jo itsessään toimivat 

kehittämisen välineenä. Arviointijärjestelmä ei siis ole valvonta- tai kontrollijärjestelmä, eikä sen tarkoitus 

ole vertailla eri yksiköitä tai toimintoja keskenään. Koska arviointi tapahtuu itsearviointimenetelmää 

käyttäen, se ei tuota objektiivista standardoitua, ja siten laatua kontrolloivaa tietoa. 

Kehittävässä arvioinnissa varhaiskasvatuksen henkilöstön tuottama tieto toiminnan sisällöistä sekä lasten 

kokemasta laadusta on keskeisessä roolissa. Kehittävälle arvioinnille on tunnusomaista se, että arviointia 

tehdään ensisijaisesti oman toiminnan kehittämiseksi, ei ulkopuolista arvioitsijaa tai muuta tahoa varten. 

Arviointiprosessissa korostetaan eri osapuolten, myös lasten ja huoltajien, osallistumista arvioinnin 

suunnitteluun, arviointiedon tuottamiseen ja arvioinnin tulosten tulkintaan. Keskeistä arviointiprosessissa 

on toiminnan suuntautuminen tulevaisuuteen ja oppimisen mahdollisuus.  

Varhaiskasvatuksessa luottamukseen perustuvalla arvioinnilla pyritään rakentamaan arviointikulttuuria, 

jossa kontrolliin tai tilivelvollisuuteen perustuvien menetelmien sijaan arviointi pohjautuu toimijoiden 
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väliseen avoimeen keskusteluun ja dialogiin. Karvin tuottamien arviointityökalujen tavoitteena on auttaa 

järjestäjiä, yksityisiä palveluntuottajia ja heidän henkilöstöään tunnistamaan toimintansa 

kehittämiskohteita sekä olemassa olevia vahvuuksia, joita voidaan edelleen hyödyntää systemaattisen 

kehittämisen tukena. Arviointityökalujen tuottaman tiedon perimmäisenä tarkoituksena on siis kannustaa 

varhaiskasvatuksen henkilöstöä kehittämään toimintatapojaan. Lisäksi ne voivat tukea arviointia 

tarjoamalla kehittämistoiminnalle lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, joihin pyritään yhteisesti sovituilla 

toimenpiteillä.   

 

Arvioinnin haasteita 
Vaikka varhaiskasvatuksen laadun arviointi on toiminnan kehittämisen edellytys, siihen liittyy monenlaisia 

kysymyksiä, jotka tulee tiedostaa. Arviointi on tarkoitettu paikallisen toiminnan kehittämistä sekä 

varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä varten. Itsearviointimenetelmällä tuotetun arviointiedon 

avulla ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista vertailla eri toimintamuotoja, kuntia tai toimipaikkoja 

toisiinsa. Arviointijärjestelmästä kunta tai palveluntuottaja saa toimipaikkakohtaista tietoa toiminnastaan. 

Arvioinnin tarkoituksena on siis toiminnan kehittäminen eri toimijoiden vertailun sijaan. 

Kun varhaiskasvatusta arvioidaan paikallisella tasolla, on muistettava, että kokonaisvaltaisen ymmärryksen 

luomiseksi tarvitaan myös muuta toiminnan arviointia. Kansallisen arviointijärjestelmän ja siihen liitettyjen 

strukturoitujen arviointityökalujen tuottaman tiedon lisäksi tarvitaan edelleen lasten havainnointia, 

haastatteluja, ryhmäkeskusteluja, pedagogista dokumentointia ja niin edelleen. Liian yksipuoleinen 

arviointi sisältää riskin, että se alkaa rutinoitumaan ja varhaiskasvatus typistyy tekniseksi toteuttamiseksi 

ja muodolliseksi pyrkimykseksi saavuttaa kriteereiksi kirjatut tavoitteet. 

On myös keskeistä, että varhaiskasvatusjärjestelmän eri tasoilla tarkastellaan arvioinnin seuraamuksia. 

Oleellista on, kuka tietoa kerää, miten kerättyä tietoa käytetään ja miten arviointi näkyy lasten ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstön arjessa. On mahdollista, että arviointijärjestelmän käyttöönotolla on 

sellaisia seuraamuksia, jotka eivät ole järjestelmän kehittämisen pyrkimyksenä. Arvioinnin arviointi on 

keskeistä myös näiden ei-tarkoitettujen vaikutusten havaitsemiseksi. 

Itsearviointi menetelmänä toimii hyvin kehittämisen välineenä. Se ohjaa tarkastelemaan omaa toimintaa 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin tuloksia tulkittaessa tulee kuitenkin muistaa, että tulokset 

perustuvat toimijoiden melko subjektiivisiin näkemyksiin arvioitavasta asiasta. Arviointikyselyihin pyritään 

joskus vastaamaan sosiaalisesti suotavalla tavalla ja näin ollen tulokset saattavat antaa todellista tilannetta 

myönteisemmän kuvan. Lisäksi henkilöstön taustatekijät (esimerkiksi koulutus) tai lapsiryhmään liittyvät 

tekijät saattavat vaikuttaa tapaan, jolla omaa toimintaa tai sen laadukkuutta arvioidaan. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että arviointia toteutetaan ammatillisesta näkökulmasta ja luottamuksellisessa, eteenpäin 

suuntautuvassa yhteishengessä. 

Toiminnan kehittämisen kannalta on olennaista, että koska arviointitietoa tuotetaan ensisijaisesti itselle ja 

oman toiminnan kehittämiseen, sen tulee kuvata toimintaa todenmukaisesti ja konkreettisesti. Kun 

organisaatio kykenee kriittisesti ja ennakkoluulottomasti arvioimaan ja analysoimaan vallitsevia 

toimintatapojaan, sillä on mahdollisuuksia muuttaa niitä.  
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Kun varhaiskasvatusta, sitä tukevia rakenteita ja yksiköissä tai ryhmissä tapahtuvaa pedagogista toimintaa 

arvioidaan valmiiden arviointikriteerien avulla, tulee muistaa, että tällöin tuotettu tieto on aina osittaista. 

Kansallisesti tuotetuilla arviointityökaluilla ei millään voida tavoittaa kaikkia toiminnan kannalta oleellisia 

ulottuvuuksia ja näkökulmia. Laatuindikaattorien ja niiden pohjalta laadittujen kriteerien ulkopuolelle voi 

jäädä sellaisia pedagogista toimintaa koskevia näkökulmia, joiden arvioiminen on lapsen kohtaamaan 

laadun kannalta välttämätöntä. Lisäksi on tärkeää huomata, että arviointityökalut pyrkivät erittelemään 

laadun ulottuvuuksia, jotta niiden kriittinen tarkastelu olisi mahdollista. Varhaiskasvatuksen 

todellisuudessa nämä ulottuvuudet kuitenkin kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa.  

Arviointityökalujen avulla tuotettu tieto asemoituu siten osaksi olemassa olevaa laadunhallinnan 

kokonaisuutta.  

Lopuksi 
Varhaiskasvatuksen arviointia ei siis tule tehdä sen itseisarvon vuoksi vaan toiminnan kehittämisen vuoksi. 

Arvioinnin monipuolisuuden varmistamiseksi Karvi tulee tuottamaan jatkossa tukimateriaalia ja 

esimerkkejä erilaisista arvioinnin ja reflektoivan työotteen toteuttamistavoista paikallisella tasolla, joita 

voidaan hyödyntää kansallisen laadun arviointijärjestelmän rinnalla. Tarkoituksena on, että kansallinen 

arviointijärjestelmä ei sido paikallista tasoa yksipuoliseen arviointitiedon tuottamiseen. Kehitettävä 

järjestelmä tukee jo olemassa olevaa arvioinnin kulttuuria ja arvioinnin paikallisille vaihteluille ja 

metodisille valinnoille tulee jäädä tilaa.  

 

 

 

 


