
 

 

     

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa mukaan pilotoimaan varhaiskasvatuksen kansallisia ar-
viointityökaluja 

 

 

Kuva: Pixapay 

Hyvä varhaiskasvatuksen järjestäjä / hyvä päiväkodin johtaja / hyvä palvelun tuottaja, Teidän kuntanne / päi-

väkotinne on valittu mukaan pilotoimaan kansallisia varhaiskasvatuksen laadun arviointityökaluja.  

Pilotointi toteutetaan 11 / 2020 – 03 / 2021 välisenä aikana. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 

kehittää kansallista arviointijärjestelmää ja siihen liittyviä arviointityökaluja syksyllä 2018 julkaistujen laatuin-

dikaattoreiden pohjalta. Arviointityökaluihin liittyy tutkimusyhteistyössä tuotettuja arviointikriteereitä sekä 

pedagogisen toiminnan reflektointiin tarkoitettuja itsearviointikysymyksiä. Työ on edennyt pilotointivaihee-

seen, jonka arvokasta palautetta hyödynnetään kehittämistyön ja arviointityökalujen loppuunsaattamisessa.  

Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tutustumaan kehitettäviin arviointikriteereihin ja niiden poh-

jalta laadittuihin työkaluihin ennen varsinaisen arviointijärjestelmän julkaisua. 
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Pilotoinnin tavoitteet ja menetelmät 
 

Pilotoinnin tavoitteena on arvioida kehitettyjen arviointityökalujen ja niihin liittyvän pedagogisen arviointi-

prosessin toimivuutta käytännössä. Lisäksi pyritään hankkimaan tietoa siitä, miten arviointi tukee paikallista 

kehittämistä ja kuinka arviointivälineitä voidaan hyödyntää lapsiryhmän henkilöstö- ja yksilötason arvioin-

nissa. Arviointityökalun tulee olla käytännön työtä tukeva ja kehittävä. 

Ennen pilotointiin liittyvää aineistonkeruuta Karvi järjestää johdolle webinaareja, joissa esitellään kansallisen 

arvioinnin kehittämistä ja annetaan käytännön ohjeita ja neuvoja itse pilotointiin liittyen. Henkilöstölle tuo-

tetaan lyhyitä videoita, joiden avulla pilottiin sisältyvää arviointia voidaan toteuttaa.  

Pilotoinnissa lapsiryhmän henkilöstö saa sähköisen kyselylomakkeen, jonka se täyttää yksilökohtaisesti itsel-

leen ja lapsiryhmälle sopivana ajankohtana. Lomakkeella olevien arviointikriteerien avulla henkilöstö itsear-

vioi omaa ja ryhmänsä toimintaa. Henkilöstö saa omat vastaukset käyttöönsä lomakkeen täyttämisen yhtey-

dessä. Henkilöstö vastaa arviointiin nimettömästi, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Tämän tarkoituk-

sena on rohkaista henkilöstöä tarkastelemaan toimintaansa rehellisesti ja aidosti.  

Kerätty arviointitieto analysoidaan Karvissa ja niiden pohjalta laaditut raportit palautetaan varhaiskasvatus-

yksikön johtajalle tulosten käsittelyä varten sekä toiminnan kehittämisen tueksi. 

Arviointilomakkeilla tuotettua tietoa syvennetään lapsiryhmissä, kun lapsiryhmän henkilöstö käy arviointi-

työkaluun liittyvän yhteisen itsearviointikeskustelun. Keskustelun aikana henkilöstö reflektoi omaa ja lapsi-

ryhmänsä pedagogista toimintaa. Yhteisen keskustelun tavoitteena on auttaa henkilöstöä syventämään tie-

toisuuttaan arvioitavasta teemasta ja auttaa heitä tunnistamaan oman toimintansa vahvuuksia ja kehittämi-

sen kohteita. Itsearviointikeskustelun yhteydessä lapsiryhmän henkilöstö kirjaa keskustelun pääasialliset si-

sällöt ylös sekä valitsee omalle toiminnalleen kolme vahvuutta ja kolme kehittämisen kohdetta suhteessa 

arviointityökalun teemoihin. Vastaukset kirjataan sähköiseen järjestelmään.  

Pilotoinnin ensisijaisena tavoitteena on testata arviointityökalujen toimivuutta. Arviointiin liittyvää kehittä-

mistyötä voidaan Karvin tuella suunnitella yksiköissä, mutta siihen ei pilotoinnissa velvoiteta ryhtymään. Pi-

lotoinnin toteutuksessa pyrimme huomioimaan korona-pandemian aiheuttamat haasteet yksiköiden ja lap-

siryhmien toiminnassa. 

 

Pilotointiprosessin aikataulu ja tarkempi kuvaus 
 

• 20.-21. & 29.10.2020 info-webinaarit johdolle 

o Webinaareja järjestetään neljä samansisältöistä, joista johto voi osallistua itselleen sopi-

vaan kertaan. Lisäksi webinaarit taltioidaan.  

o Webinaareissa kerrotaan kansallisen arviointijärjestelmän kehittämisestä sekä annetaan 

tarkempia ohjeita pilotointiin liittyen. Lisäksi käydään läpi aineistonkeruuta, sen aikataulua 

sekä kehittämistyön suunnittelua ja toteuttamista organisaatio- ja yksikkötasolla.  
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o Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Pub-

lic/3e54914a-7543-4b40-9b99-c277cd27bc85?displayId=Fin2106109  

 

• 2.11.-23.11.2020 pilotointimateriaaliin tutustuminen varhaiskasvatusyksiköissä 

o Varhaiskasvatusyksikön johtaja esittelee henkilöstölle Karvin pilotin, yksikölle osoitetun ar-

vioitavan teeman ja siihen liittyvän pilotointimateriaalin.  

o Johtaja ja henkilöstö sopivat arviointilomakkeen vastaamisen aikatauluttamisesta yksikös-

sään.  

o Henkilöstö saa pilotointiin liittyviä ohjeita lisäksi kirjallisesti sekä lyhyillä videolla. 

 

• 23.11.-23.12.2020 kyselyihin vastaaminen 

o Karvi lähettää henkilöstölle sähköisen kyselylomakkeen webropolilla 23.11.2020 alkavalla 

viikolla. 

o Henkilöstö voi vastata arviointikyselyyn itselleen ja ryhmälleen sopivana ajankohtana. Kukin 

vastaaja saa koosteen omista vastauksistaan sähköpostitse PDF-tiedostona.  

 

• 23.12.2020-23.1.2021 aineiston analysointi Karvissa 

o Sähköisesti palautuneet yksikkökohtaiset tulokset käsitellään ja analysoidaan Karvissa.  

o Tuloksista koostettu raportti palautetaan varhaiskasvatusyksikön johtajalle. 

o Raportti sisältää arviointitietoa yksikön pedagogisen toiminnan laadusta. 

 

• 25.1.-26.2.2021 tulosten tarkastelu ja kehittämistoimista päättäminen 

o Varhaiskasvatusyksikön johtaja käy henkilöstön kanssa yksikkönsä tulokset läpi.  

o Johtaja sopii lapsiryhmien henkilöstön itsearvioinnin toteuttamisesta ja aikataulusta.  

o Lapsiryhmän henkilöstö toteuttaa itsearviointikeskustelun arviointityökaluun sisältyvien 

itsearviointikysymysten ohjaamana.  

o Lapsiryhmän henkilöstö valitsee yhteiseen keskusteluun perustuen kolme vahvuutta ja 

kolme konkreettista kehittämiskohdetta. Itsearviointikeskustelujen tiivistykset kirjataan 

ylös ja palautetaan Karville sähköisesti.  

o Itsearviointikeskustelujen pohjalta lapsiryhmän henkilöstö valitsee pedagogisen toiminnan 

kehittämisen painopistealueen, jonka he näkevät merkityksellisenä oman toimintansa ke-

hittämisen näkökulmasta. Varsinaista kehittämisprosessia ei pilotoinnissa edellytetä. 

o Jos pilotoinnin tiimoilta halutaan käynnistää kehittämistoimintaa, siinä voidaan hyödyntää 

Karvilta saatuja materiaaleja ja työpajamallia, joka voidaan toteuttaa johtajan johdolla esi-

merkiksi kehittämispäivän yhteydessä.  

 

• 25.3.2021 päätösseminaari 

o Karvi järjestää verkko-seminaarin, jossa esitellään pilotoinnista saatuja tuloksia ja pa-

lautetta. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3e54914a-7543-4b40-9b99-c277cd27bc85?displayId=Fin2106109
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3e54914a-7543-4b40-9b99-c277cd27bc85?displayId=Fin2106109
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Ystävällisesti, 

Janniina Vlasov, Arviointineuvos  
janniina.vlasov@karvi.fi  
+358 29 533 5543  
 
Sivi Harkoma, Arviointiasiantuntija 
sivi.harkoma@karvi.fi  
+358 29 533 5556 
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