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Varhaiskasvatuksen 
laadun arviointityökalujen 
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päätösseminaariin
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✓ Huolehdithan, että mikrofonisi 
on kiinni esitysten ajan.

✓ Keskustelukenttää voi käyttää 
yksittäisiin kommentteihin ja 
puheenvuoropyyntöihin.

✓ Puheenvuoroa voit pyytää 
nostamalla käden tai 
kirjoittamalla 
keskustelukenttään PV nimi.

✓ Tilaisuus tallennetaan.



Päätösseminaarin ohjelma

12.00 Tilaisuuden avaus

Mitä pilotti meille opetti?

Päätelmiä henkilöstön ja johtajien palautteiden pohjalta (Sivi ja Janniina)

13.00 Arjen oivalluksia (Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva, Tornio)

13.15 Yhteistä keskustelua arviointiprosessin toteuttamisesta ja kehittämisestä

13.45 Leikin kehittäminen ja arviointi perhepäivähoidossa (Hanna Sulonen, Kerava)

14.00 Tauko

14.15 Entäs sitten?

Puheenvuoro arviointia seuraavasta kehittämisestä (Ulla Soukainen)

14.45 Yhteistyössä eteenpäin – varhaiskasvatuksen arviointiverkoston perustaminen

15.00 Tilaisuus päättyy



Kiitos kaikille pilottiin osallistuneille!

63 kuntaa 
ympäri Suomen

149 kunnallista ja 
yksityistä päiväkotia

Yhden kunnan 
perhepäivähoito

Kuvat: Kari Leo



Pilotoinnin prosessi ja palautteen kerääminen

Tiedottaminen 
ja ohjeistukset 

10/11.2020

Kyselylomak-

keeseen
vastaaminen

23.11.-23.12.2020

Itsearviointi-

raporttiin 
tutustuminen 

Palautekysely 
johtajille

22.2.-12.3.2021

Päätös-
seminaari

25.3.2021

Itsearviointi

keskustelut 

25.1.- 26.2.2021 

Palaute 

henkilöstöltä

Palaute 

henkilöstöltä

Palaute 

johtajilta



Miten Karvi onnistui pilotoinnin järjestelyissä? 
(n = 118-119) – johtajien näkemykset

0 20 40 60 80 100

Pilotoinnille suunniteltu aikataulu oli
sopiva ja toteutuskelpoinen

Yhteydenpito Karvin asiantuntijoiden
kanssa oli sujuvaa.

Arviointiprosessia koskevat kirjalliset
ohjeet olivat selkeitä

Video-ohjeet olivat hyödyllisiä

Info-webinaarit olivat hyödyllisiä

Pilotoinnista tiedottaminen oli selkeää

täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä



Pilotin toteuttamista haastoivat mm. epäselvät ohjeet, kireä aikataulu ja koronatilanne

(35 mainintaa)

”Ohjeita oli paljon, joten henkilöstöllä meni helposti sekaisin, mitä piti tehdä ja milloin. Varsinkin 

itsearviointikeskustelun ohjeistus oli hyvin epäselvä ja ohjeita liian monessa eri liitteessä. Aikataulu oli myös 

melko tiukka. Esihenkilönä olisin toivonut enemmän tietoa (ja aikaisemmin) pilotin etenemisestä.” 

”Joulukuussa virta on vähissä, se ei ollut optimaalinen ajanjakso saada työntekijöitä innostumaan tällaisesta 

kehittämishankkeesta.”

Pilotti koettiin hyödyllisenä, aikataulu oli toimiva ja ohjeet tukivat henkilöstön sitoutumista 

(18 mainintaa)

”Aikataulu ja ohjeet olivat toimivat ja mielestäni oli rakennettu päiväkodin arkea ymmärtäen mahdollisimman 

"keveäksi" toteuttaa. Haastetta arkitason toteutukseen toi arkeen liittyvät muut haasteet, esim. henkilökunnan 

vaihtuvuus, asenteet ja sitoutuminen.”

”Etukäteen saatu tieto pilotoinnin aikataulusta helpotti varautumista pilotoinnin eri vaiheisiin. Selkeät 

ohjeistukset jokaista vaihetta koskien toi henkilöstölle tuntemuksen siitä, että pilotointiin osallistuminen ei lisää 

heidän työkuormaansa.”



Miten laadun 
arviointityökalut 

toimivat ja miten niitä 
tulisi kehittää?



Pilotoidut arviointityökalut 

• Henkilöstön ja lapsen välinen 

vuorovaikutus

• Pedagoginen suunnittelu, 

dokumentointi, arviointi ja 

kehittäminen

• Leikki

• Yksilöllinen tuki

• Oppimisympäristö

• Moninaisuus
Kuva: Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock.com



Leikin arviointi
Millaisia huomioita haluaisit esittää väittämien 

selkeydestä ja ymmärrettävyydestä? (mainintoja 172)

”Kysymykset olivat selkeitä ja vastausvaihdot 

tarkoituksenmukaisia. Monivalintakysymyksiin oli helppo 

vastata, mutta oli myös hyvä, että oli mahdollisuus 

täydentää vastausta avoimen kysymyksen kohdalla.”

”Väittämät leikin havainnoinnista ja dokumentoinnista olisin 

eriyttänyt, sillä uskon, että havainnointia toteutetaan 

paljonkin, kun taas dokumentointi on henkilöstölle 

vieraampi asia.”

69%

24%

7%

Positiivista

Kehitettävää

Muita huomioita

30%

65%

5%

Lisättävää

Ei lisättävää

Muita huomioita

Jäikö väittämien ulkopuolelle asioita, joita 

haluaisit lisätä kyselyyn (suhteessa arvioitavaan 

teemaan)? (mainintoja 97)

Ehkäpä olisi ollut mukavaa pohtia kysymyksiä yhdessä 

oman tiimimme kesken, että olisimme syventäneet samalla 

keskustelun taitoamme. Ehkäpä myös esimiehen läsnäoloa 

olisi mahdollisessa  tiimikeskustelussa kaivattu.”

”Lasten leikki mahdollisuuksien ja ympäristöjen 

jakautuminen sisällä ja ulkona. Monesti juuri ulkona voivat 

syntyä ne leikkitilanteet jotka todella opettavat lasta, mutta 

ne huonosti sisältyvät tällaiseen yleisluontoiseen kyselyyn.”



Moninaisuuden arviointi
Millaisia huomioita haluaisit esittää väittämien 

selkeydestä ja ymmärrettävyydestä? 
(mainintoja 252)

”Toiseksi viimeisessä osiossa oli hieman vaikea valita 

oikea vaihtoehto kun mielestäni väittämä ei oikein 

kohdannut vastaus vaihtoehtoa. Hieman piti miettiä 

minkä valitsen. Esim. olemme puuttuneet... laitoin 

toteutuu erittäin heikosti koska ryhmässämme ei ole 

ollut syrjintää.”

”On vaikea hahmottaa kaikenlainen erilaisuus samassa 

kysymyksessä  ja vastaus on keskiarvo.”

38%

51%

11%

Positiivista

Kehitettävää

Muita huomioita

66%

21%

13%

Soveltuvat

Kehitettävää

Muita huomioita

Miten väittämät mielestäsi soveltuvat 

käytännön toiminnan arviointiin? 
(mainintoja 250)

”Hyvin. Näitä asioita olisi hyvä pohtia 

enemmänkin ja on tärkeää välillä miettiä 

ja käydä läpi, että miten voimme ryhmässä tukea 

lapsia paremmin, jos heillä on erilaisia taustoja.”

”Väittämiin oli hieman haastava vastata, sillä 

moninaisuus ei näy omassa ryhmässä niin kirjavasti 

tai selvästi.”



Oppimisympäristön arviointi
Millaisia huomioita haluaisit esittää väittämien 

selkeydestä ja ymmärrettävyydestä? (mainintoja 216)

”Mielestäni väittämät olivat selkeitä sekä helposti 

ymmärrettävissä ja niitä oli helppo käyttää oman 

toiminnan/oppimisympäristön arviointiin.”

”Väittämät selkeät ja ymmärrettävät - saivat miettimään, 

arvioimaan lapsen näkökulmasta oppimisympäristön 

mahdollistavia tekijöitä.”

”Kysymykset olivat aika laajoja ja olisi voinu olla myös eri 

kysely pienten ja isojen ryhmien välillä.”

Jäikö väittämien ulkopuolelle asioita, joita 

haluaisit lisätä kyselyyn (suhteessa 

arvioitavaan teemaan)? (mainintoja 132)

”Väittämissä olisi voinut olla erikseen ulko- ja sisätilat 

oppimisympäristönä.”

”Ryhmien ikätason mukainen toiminta. Esim pienten 

mukaan ottaminen oppimisympäristön rakentamiseen on 

hyvin erilaista kuin 5-6 vuotiaiden.”

”Turvallisuusnäkökulma.”

79%

13%

8%

Positiivista

Kehitettävää

Muita huomioita

29%

61%

10%

Lisättävää

Ei lisättävää

Muita huomioita



Pedagogisen prosessin arviointi

Millaisia huomioita haluaisit esittää väittämien 

selkeydestä ja ymmärrettävyydestä? (mainintoja 181)

”Väittämät vastasivat pitkälti varhaiskasvatuksen opettajien 

työnkuvaa, lastenhoitajien hankala vastata esim. 

pedagogista suunnittelua koskeviin väittämiin.”

”Väittämät oli selkeitä ja antoivat uutta innostusta ja 

inspiraatiota työhön mitä voisi kehittää.”

”Verrattain selkeät kysymykset, kun hallussa ovat asiakirjat 

ja kokonaisuudet.”

Miten väittämät mielestäsi soveltuvat 

käytännön toiminnan arviointiin? (mainintoja 169)

”Todella hyvin. Näiden kautta lähdin automaattisesti jo 

arvioimaan ryhmämme toimintaa. Kysymysten kautta 

voisi säännöllisesti arvioida vasuun perustuvaa 

varhaiskasvatusta.”

”Tarvitaan vielä selkeyttä väittämiin, ne pitäisi tuoda vielä 

lähemmäksi arkea ja kaikkia ryhmän työntekijöitä.”

59%

29%

12%

Positiivista

Kehitettävää

Muita huomioita

77%

11%

12%

Soveltuvat

Kehitettävää

Muita huomioita



Vuorovaikutuksen arviointi
Millaisia huomioita haluaisit esittää väittämien 

selkeydestä ja ymmärrettävyydestä? (mainintoja 187)

” Kysely oli selkeä ja ymmärrettävä. Siellä oli todella 

tärkeitä asioita, mitkä antavat positiivista palautetta itselle 

ja samalla muistuttavat niiden tarpeellisuudesta ja auttavat 

jatkamaan "oikealla tiellä".

”oman vastauksen sijoittaminen tiettyyn kategoriaan oli 

joissakin väittämissä vaikeaa, kun reagointi erilaisissa 

tilanteissa riippuu paljolti siitä, minkälainen päivä ryhmän 

haastavimmilta lapsilla kulloinkin on, ja sen kautta 

vaikuttaa todella paljon omaankin toimintaan.”

Jäikö väittämien ulkopuolelle asioita, joita 

haluaisit lisätä kyselyyn (suhteessa 

arvioitavaan teemaan)? (mainintoja 111)

”Mietin, olisiko hyvä olla kysymystä myös aikuisten 

välisestä kommunikoinnista, koska sehän tapahtuu lasten 

läsnäollessa.”

”Kysymyksiä, jotka olisi kohdennettu johonkin tiettyyn 

asiaan/tilanteeseen. Esim. vuorovaikutus tulo-

lähtötilanteissa, vuorovaikutus arjentoiminnoissa, 

ohjatussa toiminnassa, vapaassa leikissä tms.”

73%

12%

14%

Positiivista

Kehitettävää

Muita huomioita
62%

34%

4%

Ei lisättävää

Lisättävää

Muita huomioita



Yksilöllisen tuen arviointi
Millaisia huomioita haluaisit esittää väittämien 

selkeydestä ja ymmärrettävyydestä? (mainintoja 234)

”Väittämät hyvin konkreettisia, jokapäiväisessä arjessa 

kohdattavia asioita, joita joudumme kehittämään ja 

arvioimaan tiimissä jatkuvasti.”

”Vaikea oli joissakin kysymyksissä hahmottaa, puhutaanko 

koko tiimin toimimisesta vai omasta toiminnasta osana 

tiimiä.”

”vastauksista puuttui vaihto-ehtona: en ole tarvinnut 

käyttää/ ei ole tullut ryhmässä esille asia..”

Jäikö väittämien ulkopuolelle asioita, joita 

haluaisit lisätä kyselyyn (suhteessa 

arvioitavaan teemaan)? (mainintoja 144)

”Nostaisin esille täydennyskoulutustarpeet ja riittävän 

resurssoinnin kysymykset. Ryhmissä on yhä enemmän 

tukea tarvitsevia lapsia, mutta lisäresurssit (avustajat) 

ovat tiukassa. Myöskään täydennyskoulutusta ei saa 

riittävästi tai ollenkaan.”

”Avoimia kohtia, joihin olisi voinut selventää omia 

vastauksiaan, olisi voinut olla enemmän.”

72%

18%

10%

Positiivista

Kehitettävää

Muita huomioita

66%

28%

6%

Ei lisätävää

Lisättävää

Muita huomioita



Yhteenvetoa kaikista arviointikyselyistä

Kyselyitä pidettiin pääosin selkeinä ja toimivina, ja niiden avulla voitiin toteuttaa arviointia varsin 

hyvin.

”Hienoa, että saadaan omat palautteet kyselystä. Hyödyttää ja kehittää juuri meidän taloamme.

Aihealueet hyvin valittuja konkreettisia.”

”Kyselyyn oli aika helppo vastata.”

Osa vastaajista koki, että arviointiväline toimi hyvin reflektoinnin tukena ja herätti uusia ajatuksia 

arviointiteemasta tai pedagogisesta toiminnasta 

(Joko positiivisella tai negatiivisella tavalla)

”Tärkeä aihe, jota itse henkilökohtaisesti pidän liian usein itsestäänselvyytenä.”

”Ihan hyvät kysymykset. Laittaa miettimään ja palauttaa mieleen, että toimimmeko noin lasten kanssa.” 

”Väittämien avulla huomasin, että monet asiat ovat minun päässäni ja olisi hyvä kertoa ja jakaa tiimini kanssa, miksi 

asiat tehdään niin kun tehdään.”

”Enemmän huomiota lasten kokemukselle heidän leikistään - ei niinkään suoraan heille kohdennettujen kysymysten 

muodossa, vaan väittäminä jotka auttavat työntekijää reflektoimaan kuinka lapset ovat heidän oman leikkiympäristönsä 

kokeneet.”



Miten henkilöstö kehittäisi arviointikyselyitä?
Väittämien selkiyttäminen; käsitteiden avaaminen esimerkein; kyselyiden tiivistäminen; 

vastaajaryhmän tarkempi määrittely (tarkastellaanko yksilön vai koko ryhmän näkökulmasta?)

”Selkeyttäisin ja yksinkertaistaisin kysymyksiä entisestään.”

”Vastausasteikko oli monipuolinen, mutta jäin miettimään esim. mitä eroa on olla osittain samaa mieltä tai 

osittain eri mieltä? Voisiko asteikko näiden kohdalla olla "selkeämpi" tai yksinkertaisempi, sillä nuo 

tarkoittavat melkeinpä samaa asiaa.”

”Väittämiin vastaamisessa on kyse aina oman riman/tason asettamisesta. Aina asiat voi itse yrittää tehdä 

paremmin ja toisaalta toisen ammattilaisen puolesta ei voi asioita tehdä. Siksi omaa toimintaa pystyy 

(yksin) arvioimaan paremmin kuin koko tiimin toimintaa. Osa kysymyksistä siis yksilötason kysymyksiksi? 

Eri ikäryhmille tulisi olla eri väittämät

”Olisiko kysymykset kohdistettava ikätason mukaan. Aivan pienten 1-2-vuotiaiden leikki on aivan erilaista 

kuin vaikkapa 4-5-vuotiaiden.”

Avovastauksille tulisi olla mahdollisuus, jotta omaa itsearviointia voisi perustella

”Ehkä jokin konkreettinen esimerkki pitäisi kirjoittaa ryhmän toiminnasta, mikä kuvastaa väittämän 

vastausta. Jonkinlaiset perustelut.”



Henkilöstön kehitysehdotuksia arviointiprosessiin 
liittyen

Arviointiprosessia tukevia rakenteita tulisi tarkastella (arvioinnin säännöllisyys, yhteisen keskustelun 

lisääminen)

” Pyrkisin kehittämään työkalusta sellaista välinettä, joka kulkisi tiimin matkassa vuoden edetessä ja eri teemoja sivuten 

- vähän kerrallaan arvioiden ja kehittäen. Paljon tätä laajempien kokonaisuuksien arviointi yhdellä kertaa olisi kyllä tosi 

työlästä. Toisaalta myös olisi hyvä olla enemmän avoimia vastauksia, jotta kysymyksiin voisi avata ajatuksiaan. 

Kirjoittaminen toimii kehitystyökaluna vielä vahvemmin ja syventää asian ajattelua.”

Arvioinnin tueksi kaivataan tukea, koulutusta tai pedagogista konsultaatiota

”Kouluttajan antama tukipaketti esim. sähköisessä muodossa tai ns. opas vihkosena. Ryhmiin oikeasti aikaa perehtyä 

ja sisäistää aihepiiriä, jotta ymmärrys tämän kaltaisesta projektista kasvaisi ja huomaisimme sen tarjoaman avun ja 

mahdollisuuden muuttaa omia toimintakulttuureitamme.”

Arviointikyselyn toteuttamisen ajankohtaa tulisi pohtia

”Ajankohta on joulun läheisyyden vuoksi haastava.

Esim. 1. arviointi syyskuussa ja 2. maaliskuussa voisi sopia vuosikelloon ja henkilöstön ajankäyttöön paremmin.”



Miten johtajat arvioivat henkilöstön arviointikyselyä?  
(n = 117-118)

0 20 40 60 80 100

Henkilöstöllä oli käytettävissä riittävästi asianmukaisia
välineitä kyselyyn vastaamiseen (tietokone, tabletti)

Arviointikyselyyn vastaamiseen käytetty aika oli sopiva

Arviointikyselyn väittämät kohdentuivat pedagogisen
toiminnan kannalta oleellisiin asioihin

Arviointikyselyn tuottama tieto on kehittämisen kannalta
hyödyllistä

Arviointikyselyn väittämät olivat selkeitä

täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä



Johtajien pohdintoja arviointikyselystä
Eniten kirjallista palautetta tuli väittämien epäselvyyteen liittyen. 

Kyselyiden ajankohta koettiin haastavana.

”Väittämien tulkinta on aina kiinni tulkitsijasta, joten suorien johtopäätösten vetäminen tekeminen sitä 

haastavampaa, mitä tulkinnanvaraisempia väittämät ovat.”

”Henkilöstölle suunnatun kyselyn väittämien sisältämät vieraammat käsitteet olisi hyvä avata. Käydessämme 

yhdessä tuloksia läpi kävi ilmi, että eri henkilöt olivat tulkinneet väittämiä eri tavoin. Toisaalta tämä herätti 

hyvää keskustelua siitä, mitä väittämällä haetaan ja näin ollen toimi myös hyvänä keinona jakaa osaamista 

henkilöstön välillä.”

”Käsitteet eivät olleet yksiselitteisiä. Kun tehtiin itsearviointia sekä itsenäisesti, että ryhmässä, niin niiden 

hahmottaminen oli vaikeaa, mikä on mitäkin. Ohjeistusta tuli paljon.”

”Aikataulutus on tärkeä asia. Kyselyt pitäisi osata ajoittaa oikein toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja 

kehittämisen osalta. Niin ettei tästä tule erillistä, irrallista osaa vaan sen voisi sijoittaa omiin toiminnan 

rakenteisiin.”



Miten hyödyllisenä 
johtajat kokivat 

itsearviointiraportin ja 
miten sitä tulisi 

kehittää?



Johtajien näkemykset päiväkodin 
itsearviointiraportin toimivuudesta (n=119)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Itsearviointiraportin tulokset vastasivat käsitystäsi
yksikkösi pedagogisen toiminnan laadusta

Itsearviointiraportti tukee toiminnan kehittämistä

Itsearviointiraportti on hyödyllinen

Itsearviointiraportti on ymmärrettävä

täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä



Miten Karvin tulisi kehittää arviointiraporttia, jotta sen 
tuottamaa tietoa voitaisiin paremmin hyödyntää?

Arviointiraporttia pidettiin pääosin toimivana ja onnistuneena (18 mainintaa):

”Tämä oli hyvä. Varsinkin raportin eri kohtiin liitetyt lisäkysymykset saivat aikaan hyvää, näkökulmia avaavaa keskustelua.”

Kehityskohteista suurimpana esiin nousi raportin selkeyttäminen ja tiivistäminen (10 mainintaa):

”Raportti mahdollisimman selkeään ja helposti luettavaan muotoon, josta jokaisen kyselyyn vastaajan on helppo poimia siitä 

keskeinen tieto, niin toiminnan vahvuudet kuin kehittämisen kohteet.”

Muita kehitysehdotuksia:

”Ajattelen myös, että jonkinlainen yhteenvetokuvio ja selite julkaistavaksi esim. huoltajille voisi olla tarpeellinen.”

”Päiväkodin johtajan vastaus olisi voinut olla mukana kyselyssä. Silloin olisi voinut syntyä enemmän keskustelua, ainakin 

jos hajonta olisi suurta.”

”Vielä enemmän esiin suoraan perhepäivähoitajan työ ja väittämät perhepäivähoitajan työn valossa. 

Arvioinnissa tulisi näkyä perhepäivähoitajien itsekseen tehtävän työn rooli ja vaikutus väittämiin.” 



Millainen arviointitieto tukisi pedagogisen 
toiminnan kehittämistä?
Vastaajat kaipasivat monenlaista tietoa: visuaalista (10 mainintaa), kirjallista (9 mainintaa) 

ja mieluiten näitä kahta tukemassa toisiaan (16 mainintaa):

”Molemmat tulkintatavat ovat mielestäni käytännöllisiä, ehkäpä niitä molempia olisi hyvä olla jatkossakin. 

Pelkästään kirjallinen tai sanallinen tulkinta on usein raskaampi sisäistää.”

Tiedon toivottiin olevan mahdollisimman konkreettista, selkeää ja lähellä käytännön työtä (9 

mainintaa):

”Kaikenlainen tieto tukee toiminnan kehittämistä kunhan se liittyy olennaisesti omaan työhön, osataan 

yhdistää tieto ja työ.”

Muita kehitysehdotuksia:

”Videosnutt”

”Ehkä johtajille suunnatut yhteiset webinaarit, jossa asiaa voisi työpajoissa pohtia?”

”Arviointitietoon voisi yhdistää valmiita ehdotuksia Vasun perusteiden sisällöistä konkreettisen kehittämisen 

tueksi.”



Itsearviointiraportissa oli kuvio, jossa henkilöstön itsearvioinnin keskiarvoa 
kyselyn eri osa-alueilta verrattiin kansalliseen ja kunnallisen keskiarvoon --

Miten hyödyllisenä kuvio koettiin yksikön toiminnan kehittämisen 
tukena?

Johtajat olivat pääosin tyytyväisiä kuvioon (26 mainintaa) ja sen sisältämään vertailuun (13 mainintaa):

”Mielestäni kuvio havainnollisti hyvin missä oma yksikköni menee. Auttoi myös arvioimaan tulosta realistisesti kun 

pystyi vertaamaan muihin tasoihin.”

Kuvio ja etenkin vertailuasetelma saivat kuitenkin osakseen myös kritiikkiä (13 mainintaa):

”Vertailussa on aina riski, että se saa aikaan huonommuuden tunnetta tai herättelee tarpeetonta kilpailuviettiä. Kuvion 

käsittely realistisesti vaati pohjustuksen siitä, että vertailun kohteet ovat vastanneet kyselyyn senhetkisillä mielentiloilla 

ja tilanteilla, eli kuvion osoittama numero ei ole kouluarvosana toiminnastamme.”

Vertailukuvion vahvuutena korostui tuki toiminnan reflektointiin ja kehittämiseen (14 mainintaa):

”Kuvio oli mielenkiintoinen. Palkitsevana henkilöstö koki ja myös itse esimiehenä koin, että oltiin valtakunnallisen tason 

kanssa samoissa keskiarvoissa ja joissakin asioissa keskiarvoa hieman korkeammalla. Kehittämisen tuen 

näkökulmasta osa-alue, joka oli hieman keskiarvon alapuolella, laittoi meidät miettimään, mistä se voi johtua ja mitä 

asialle voisimme tehdä enemmän.”



Kokemuksia 
henkilöstön 
itsearviointi-

keskusteluista



Miten itsearviointikeskustelu sujui? Mitä oivalluksia se herätti? 

Suurin osa henkilöstöstä koki, että  keskustelu sujui hyvin ja se herätti uusia kehitysideoita 

• Keskustelu sujui hyvin ja sitä kuvattiin myönteisesti (131 mainintaa)

• Keskustelu synnytti kehitysideoita ja innostusta pedagogisen toiminnan kehittämiseen (88 mainintaa)

• Keskustelu laajensi tai selkeytti pedagogiseen toimintaan liittyvää ymmärrystä (72 mainintaa)

• Keskustelussa tunnistettiin toimintaan liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita (71 mainintaa)

• Keskustelu teki näkyväksi toiminnan vahvuuksia ja oletusta siitä, että asiat ovat hyvin (62 mainintaa)

• Huoltajien ja lasten osallisuus pedagogisessa toiminnassa ja sen kehittämisessä (20 mainintaa)

” Keskustelu onnistui hyvin ja tasa-arvoisesti, jokainen sai puheenvuoron ja kaikkien kommentit kirjattiin 

ylös. Yhteisellä päätöksellä valittiin painopistealue, johon jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota. Ehdimme 

myös jonkin verran miettimään keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.”

Osa henkilöstöstä kohtasi haasteita itsearviointikeskustelussa (53 mainintaa)

”Koimme Karvin ohjeistuksen hieman epäselväksi.”

”Ehdimme perehtyä aiheeseen hyvin pintapuolisesti, koska aikaa oli tähän erittäin rajallisesti.”



Miten itsearviointikysymykset tukivat ryhmän yhteistä reflektointia?

Suurin osa henkilöstöstä piti kysymyksiä selkeinä ja toimivina

• Synnyttivät ja edistivät yhteistä keskustelua (121 mainintaa)

• Herättivät ajatuksia, pohdintaa tai uusia näkökulmia (81 mainintaa)

• Kysymykset auttoivat nostamaan esiin kehittämiskohtia tai vahvuuksia (28 mainintaa)

• Kysymykset johdattelivat hyvin aiheeseen (20 mainintaa)

• Kysymyksiä ei koettu liian työläinä (6 mainintaa)

”Kysymykset olivat hyviä ja keskustelua ohjaavia, mielestämme niitä oli kuitenkin sopiva määrä ja saimme 

tehtävän tehtyä vaaditussa tunnissa. Tämä on alku ja kehittämistyö tietenkin vielä alussa ja varmasti 

moneen kertaan palaamme vielä niihin.”

Paljon löytyi myös erilaista kehitettävää (100 mainintaa)

• Osa koki kysymykset liian laajoina ja vaikeina. Myös ohjeet koettiin epäselviksi.

”Kysymykset herättivät keskustelua, mutta osa niistä olisi kaivannut selvennykseksi käytännön esimerkkejä 

tai tarkempaa avaamista.”

"Kysymykset olivat liian vaikeaselkoisia. Ensin oli myös epäselvää, pitääkö vastaukset tehdä yksilöllisesti 

vai tiimissä. Kokonaisuutena tuntui tiimin jäsenistä aika sekavalta."



Lapsiryhmän henkilöstön itsearviointikeskustelujen 
toteutuminen johtajien arvioimana (n = 118-119 )

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Itsearviointikeskustelun toteuttamista koskevat ohjeet olivat
selkeät

Itsearviointikeskustelujen toteuttamiselle löytyi riittävästi aikaa

Itsearviointikysymykset ohjasivat henkilöstön keskustelua
arvioitavan aiheen kannalta keskeisiin asioihin

Henkilöstö hyötyi itsearviointikeskustelujen kirjallisista
yhteenvedoista

Itsearviointikeskustelut ovat toiminnan kehittämisen kannalta
hyödyllisiä

täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä



Johtajien pohdintoja itsearviointikeskusteluista

• Henkilöstö hyötyi keskusteluista (7 mainintaa)

• Johtajan rooli osana arviointiprosessia on tärkeä (7 mainintaa)

• Huomio aikatauluun ja rakenteisiin (7 mainintaa)

• Selkeämmät ohjeet keskustelun toteuttamiseksi (5 mainintaa)

• Henkilöstölle tukea toiminnan reflektointiin (4 mainintaa)

”Kysymykset laittoivat henkilökuntaa miettimään ja pohtimaan juuri oikeita asioita. Kovinkaan paljoa ei 

tarvinnut ohjailla tilannetta. Johtajana olin mukana kaikissa, koska halusin saada tilanne katsauksen ja 

käydä arviointia yhdessä. Se osoitti henkilökunnalle, että asia on tärkeä. Itselle se antoi todella paljon 

hyvää infoa ryhmän pedagogisesta tilanteesta. Yhden ryhmän kanssa päästiin aika kipeitäkin asioita 

ruotimaan.”

”Työvälineenä tarvitsee hyvää ohjausta keskustelun suuntaamiseen asian ytimeen ja useamman "käyttö" 

kerran, jotta saavuttaa parhaan hyödyn.”

”Har inte haft möjlighet att ha dessa samtal ordentligt. Skulle behövas tid utanför gruppen.”



Johtopäätöksiä 
ja

jatkokehittämistä



Johtopäätöksiä palautteiden pohjata 
– miten Karvi kehittää työkaluja ja arviointia?

Arviointikyselyiden kehittäminen

• Käydään tarkasti läpi kaikki väittämät, selkiytetään epäselvät väittämät, lisätään esimerkkejä vaikeiden 

käsitteiden osalta

• Tarkastellaan väittämätasolla, tulisiko arviointi kohdistua omaan toimintaan vai koko ryhmän toimintaan

Henkilöstön itsearviointikeskusteluiden selkiyttäminen

• Hiotaan itsearviointikysymyksiä, yksinkertaistetaan, poistetaan päällekkäisyyksiä

Huomio ohjeisiin

• Ohjeet yksinkertaistetaan ja vaiheistetaan, tueksi kuvia ja rakenteen pilkkomista helpommin 

omaksuttavaksi

• Valkean kehittämisessä ja käyttöönottokoulutuksissa varmistetaan, että koko arviointiprosessi 

kuvataan selkeästi ennakoitavuuden lisäämiseksi



Johtopäätöksiä palautteiden pohjalta 

Päiväkotikohtainen raportti

• Kehitetään raportin kuvioita ja selitystekstejä edelleen yhteistyössä teidän käyttäjien kanssa

• Pohditaan raportin interaktiivisempaa ilmaisua

• Mietitään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa arviointiprosessi niissä tapauksissa, jos vastaajia on vähän eikä raporttia 

voida tuottaa

Avovastaukset ➔ mietitään vaihtoehtoja näiden tilalle

• Avovastausten lisääminen lomakkeille on haasteellista, sillä anonymiteettisuojan toteutumista ei niiden osalta voida 

varmistaa

• Tekstidatan kerryttäminen ja säilyttäminen kyselyiden osalta voi koitua Valkeassa haasteelliseksi

• Kannustetaan henkilöstöä kirjaamaan oivalluksia ja epäselvyyksiä ylös vastaamisen aikana. Muistiinpanoja voidaan 

hyödyntää myöhemmin yhteisissä keskusteluissa.

Eri väittämät eri ikäisten lasten ryhmiin ➔ ei tarpeen tuottaa ikäkausipedagogiikkaa

• Ikäkausipedagogiikan sijaan tarvitaan työkaluja, jotka tukevat pedagogisia jatkumoita

• Henkilöstö tarvitsee koulutusta siihen, kuinka vasua ja arviointityökaluja voidaan tarvittaessa soveltaa eri ikäisten 

lasten ryhmiin



Johtopäätöksiä palautteiden pohjata 
– miten arviointiprosessia voisi kehittää paikallisella tasolla?

• Johtajan rooli arviointiprosessin onnistumisen kannalta on merkittävä

• Arviointiprosessin omistajuus jatkossa päiväkodin johtajilla

• Tukea siihen, kuinka Valkeaa ja arviointityökaluja voidaan hyödyntää pedagogiikan johtamisessa

• Huomio arvioinnin toteuttamisen aikatauluun

• Milloin arviointiprosessi on parasta toteuttaa? 

• Resurssien varmistaminen ja työaikasuunnittelu

• Kun arviointiprosessista tulee tutumpi, henkilöstön sitoutuminen prosessiin syvenee

• Arviointia tukevia rakenteita tulee vahvistaa

• Arviointiprosessin suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa kaikki ammattiryhmät huomioiden

• Teemaan liittyvä koulutus ja konsultointi; yhteinen keskustelu ja käsitteiden avaus

• Henkilöstölle tukea toiminnan reflektointiin

• Itsearviointia ja oman pedagogisen toiminnan tarkastelua pitää harjoitella

• Millaista koulutusta tarvitaan?



Arjen oivalluksia!

Riitta Keloneva



KARVIN PILOTIN PÄÄTTÖSEMINAARI

Riitta Keloneva

25.3.2021



Arvioinnin taustaa 

• Torniossa on koulutettu henkilöstöä vuodesta 2018 alkaen, kun varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin 

perusteet ja suositukset julkaistiin. 

• Kouluttajana Thomas Nukarinen

• Tornion vakan toimintavuosisuunnitelmaan  valittiin indikaattorit, joita on systemaattisesti arvioitu.

• Leikkikoulutuksia järjestetty joka päiväkodissa, arvioitu ja kehitetty mm. oppimisympäristöjä.

• Työntekijät osallistuneet myös muihin arviointiin liittyviin koulutuksiin  (Janniina Vlasov).

• Loistoverkoston tapaamisissa  jaettu arviointiin liittyviä  kokemuksia.



Ajatuksia suuri ja pieni yksikkö

Arvioinnista aikaisemmin järjestetty koulutus helpotti aiheeseen perehtymistä.

Torniolle valikoitunut aihe (oppimisympäristö) oli myös aihe, johon on saatu koulutusta ja siihen on 

paneuduttu viime vuosina melko paljon.

Ohjeistus pilotointiin oli erittäin selkeä ja eteni sopivalla aikataululla, etukäteen saatu info aikataulusta 

helpotti suunnittelua ja aikataulutusta myös esimiehen näkökulmasta.

Ohjevideot olivat selkeitä ja hyödyllisiä.

Se, että yhdelle esimiehelle valikoitui kolme eri yksikköä ja yhteensä seitsemän tiimiä, jotka olivat mukana 

pilotoinnissa, aiheutti hieman päänvaivaa aikataulutuksessa.



Suuri ja pieni yksikkö

Yhdestä isommasta yksiköstä saadut raportit oli helppo käsitellä yksikössä.

Kahden pienemmän yksikön raportit oli yhdistetty (päiväkoti ja koululla toimiva esikouluryhmä), joista saatu 

tulos ei ollut luotettava, koska yksiköt ovat hyvin erilaisia.

Henkilökunta koki itsearviointikeskustelut tiimeissä hyödyllisiksi. 

Tiimit valitsivat itselleen kehittämiskohteet, joiden toteutumista arvioidaan vielä kevään aikana.

Pilotointi oli kokonaisuudessaan selkeä ja hyödyllinen.

Pienten yksiköiden osalta harmittavaa, ettei saatu luotettavia tuloksia, mutta myös niiden yksiköiden osalta 

arviointiprosessi oli hyödyllinen



Pienen yksikön ajatuksia

Työntekijöiden mielestä esitetyt kysymykset vaihtelivat; osa kysymyksistä toisti itsesään ja jotkut 

kysymykset he kokivat liian suppeiksi, osa oli  ok, osa vaikeita.  Avoimissa kysymyksissä vo koki 

vastaamisen helpommaksi kuin vh:t.

Jokainen työntekijä on mielessään pohtinut antamiaan vastauksia. Ja niistä on keskusteltu 

tiimipalavereissa.  Yhteenveto niistä on vielä tekemättä, joskin pitkin toimikautta olemme keskustelleet 

oppimisympäristöistä paljon. Se aihe on yksi meidän omista arvioinninkohteista ollut toimikauden alusta 

alkaen. Hannelandian leikkikoulutus on antanut siihen hyvän kipinän.

Päivien aikana keskustellaan, arvioidaan ja havainnoidaan oppimisympäristöjä aktiivisesti. Lasten ideoita , 

toiveita ja mielenkiinnonkohteita havainnoidaan. Viikottaisissa tiimipalavereissa saa sitten rauhassa 

arvioida, kehittää ja miettiä, miten meidän päiväkodissa oppimisympäristöt toimii. Mitä tarvitsee muuttaa, 

poistaa, lisätä? Tällaista keskustelua kuulee päiväkodin arjessa päivittäin.



Pienen  yksikön ajatuksia

Työntekijät kokevat että tämä pilotointi on ollut hyväksi, antanut potkua jo käytössä olevaan 

arviointikohteeseen. Heidän mielestään he kokevat onnistuneensa liittämään vasun arkeen laaja-alaisesti, ja 

aina vaan paremmin. Kaikilla on into ja positiivinen asenne työtään ja oppimisympäristöjä kohtaa. Se on 

helppo huomata, kun päiväkotiin astuu.

Yhteenvedon puuttuminen harmittaa. Mutta positiivisella ja iloisella asenteella toteutamme mahdollisimman 

laadukasta varhaiskasvatusta. Ja ilokseni voin esimiehenä todeta, että arviointi, suunnittelu ja kehittäminen 

on lisääntynyt huimasti kuluneen vuoden aikana päiväkodilla.

Me vastasimme ensin kaikki KARVI:n lähettämään kyselyyn, joka koski oppimisympäristöjä. Emme saaneet 

vastauksista koontia, mutta saimme itsearviointikyselylomakkeen ja siihen liittyviä kysymyksiä keskustelun 

tueksi. Täytimme tiimeittäin itsearviointikyselyn, jonka jälkeen käymme molempien tiimien vastaukset läpi ja 

kokoamme ne yhdeksi. Näin saamme koko talon kehittämisideat samalle paperille.



Pienen yksikön ajatuksia

Me vastasimme ensin kaikki KARVI:n lähettämään kyselyyn, joka koski oppimisympäristöjä. Emme saaneet 

vastauksista koontia, mutta saimme itsearviointikyselylomakkeen ja siihen liittyviä kysymyksiä keskustelun 

tueksi. Täytimme tiimeittäin itsearviointikyselyn, jonka jälkeen käymme molempien tiimien vastaukset läpi ja 

kokoamme ne yhdeksi. Näin saamme koko talon kehittämisideat samalle paperille.

Meillä arviointi on keskustelua arjessa päivän aikana (omia pohdintoja sanotaan ääneen), kaikkea emme 

kirjaa ylös, mutta joka viikko tiimeissä keskustellaan. Oppimisympäristöjä kehitetään lasten toiminnan 

myötä. Täytyy havainnoida ja seurata koko ajan ovatko oppimisympäristöt sellaisia, että niissä lapset toimii. 

Muutetaan, jos nähdään että joku ei toimi tai ei kiinnosta enää lapsia.



Kehittämisideat

Kehittämisideat KARVIn suuntaan (pienille yksiköille):

avoimet kysymykset kyselylomakkeelle = paino laadullisissa vastauksissa, pohdintaa miten vastaukset 

saadaan muokattua niin, ettei niistä tunnista vastaajaa (anonyymiteetti, josta KARVIn täytyy huolehtia)

valmiita kyselylomakkeita arviointiin = näitä voi käyttää pohjana arvioinnissa

suunnan muutos arviointikeskusteluun = arviointi nähtäisiin positiivisena asiana, ei negatiivisena. Kyseessä 

on toiminnan kehittäminen/muuttaminen tarkoituksenmukaisemmaksi eikä arvostella siitä mitä ei ole tehty 

tai mitä on tehty "huonosti". Tämä vaatii esimieheltä pohjustustyötä, että saadaan muutettua ajatusmallia, 

sekä työntekijältä itsevarmuutta ja halua muuttaa omaa toimintaa niin, että se palvelee lapsiryhmää ja tiimiä.

Pienissä yksiköissä yhteisen luottamuksen syntyminen, jotta voidaan keskustella itsearvioinnista, koska 

emme koontia saa (jos alle 5 työntekijän paikkoja)

Lisäksi kyselyjen tulokset varhaiskasvatuksen päällikölle, johtajalle.



Aurinkoista arkipäivää

Ilo, arki, kauneus elämän täyteys osallisuus omaan elämäämme ja tunne että tulemme kuulluksi vapauttavat 

meidät tekemään ihmeitä.

Kun pysähtyy hetkeksi antaa elämän virrata mielen läpi ja kädet ovat vapaat ilmaisemaan, syntyy taideteos.

Jokainen sävy jokainen muoto ja viiva jonka elämä maalaa löytyy arjen ohikiitävästä hetkestä ja muuttuu 

ikuiseksi. Taide vapauttaa kokemaan omassa elämässään sen, minkä joku toinen on siirtänyt teokseensa.

Kun voi leivittää kätensä  yhtä luottavaisena, kuin linnun poikanen levittää siipensä ja tuntee olevansa 

vapaa lentämään,  tule halu kietoa kätensä lähimmän ihmisen ympärille ja toivottaa aurinkoista arkipäivää.

Antero Hyytiäinen



Kiitos!

Tornion kaupunki

Suensaarenkatu 4

95400 TORNIO

Riitta Keloneva

varhaiskasvatuspäällikkö

Puh: 040 753 6231

Riitta.keloneva@tornio.fi



Pilotti on saatu päätökseen – mitä seuraavaksi?

• Mikä pilotoidussa arviointiprosessissa toimi hyvin?

• Miten aiotte jatkossa hyödyntää arvioinnissa hyviksi koettuja käytäntöjä?

• Millaisia haasteita kohtasitte arviointiprosessin aikana?

• Paljastiko arviointiprosessi toiminnassanne sellaisia käytäntöjä, joita olisi 

tarpeen kehittää?



Pedagogisen 
toiminnan arvioinnin 

ja kehittämisen 
käytäntöjä

Hanna Sulonen



kerava.fi

Karvin varhaiskasvatuksen laadun 
arviointityökalujen pilotointi 2020-2021
- Leikin kehittäminen ja arviointi 
perhepäivähoidossa

Hanna Sulonen, kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija

25.3.2021 Pilotin loppuseminaari



kerava.fi

Perhepäivähoito 
Keravalla

• 13 perhepäivähoitajaa
• 2 kunnallista, 11 yksityistä
• 52 lasta

• 1 päiväkodinjohtaja toimii perhepäivähoidon 
esihenkilönä

• Varhaiskasvatuksessa lapsia 1661 (kunnallinen ja 
yksityinen)

• Kasvattajia 458  (kunnallinen 365 ja yksityinen 93) 

• Perhepäivähoidon osuus hyvin pieni, 
mutta työn vaikutus lapsiin ja perhepäivähoidossa 
oleviin perheisiin erittäin suuri ja tärkeä

• Pilotin myötä kehitimme perhepäivähoidon 
pedagogista ohjausta ja neuvontaa leikin 
kehittämisessä ja tukemisessa



kerava.fi

KARVIN arvioinnin pilotti perhepäivähoidossa

Perhepäivähoitajat 
valitsivat 

itsearvioinnin 
teemaksi leikin 
arvioimisen ja 
kehittämisen

Pilotin ja 
itsearviointikyselyn 

esittely, Karvi

Itsearvioinnin 
kyselyn 

täyttäminen 
sähköisesti 
(suositus 

itsekseen ja 
työajalla)

Itsearvioinnin 
tulosten esittely, 

Karvi

Itsearviointikeskustelut 

- > omien vahvuuksien 
ja kehittämisen 

painopistealueiden 
valinta

Kehittämisen 
suunnittelu



kerava.fi

Leikin itsearviointikysymykset

• Millaisia näkemyksiä meillä on leikin merkityksestä? Millä tavoin ne ohjaavat 
toimintaamme lasten kanssa? 

• Millaisia rooleja meillä on leikin ohjaamisessa ja kehittämisessä omassa 
lapsiryhmässämme? 

• Millaisilla konkreettisilla keinoilla pyrimme edistämään aikuisten ja lasten välistä sekä 
lasten keskinäistä leikkiä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? 

• Miten turvaamme, että jokainen ryhmämme lapsi pääsee osalliseksi yhteisistä leikeistä 
ja saa leikkikavereita? Miten tunnistamme ja ennaltaehkäisemme poissulkevaa ja 
syrjivää käyttäytymistä?    



kerava.fi

Perhepäivähoitajien 
kokemukset itsearvioinnista
• keskustelu oli mukava ja miellyttävä kokemus ja sujui hyvin

• pienessä ryhmässä kaikki pääsivät osallistumaan

• sain käytännön vinkkejä toimintaan

• vertaistuki

• mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia tiimin kanssa

• oli kiva kuulla toisten ajatuksia ja saada uusia ideoita leikkeihin 

• hyvin samankaltaisia ajatuksia kaikilla leikin merkityksestä

• tuli paljon pohdittua myös asioita, joita ei normaalisti edes 
mieti tarkemmin

• vahvisti myös käsitystä tämän työmme tärkeydestä

• aika meni turhankin nopeasti

• olisi kiva jos voisi useamminkin keskustella, suunnitella ja 
ideoida yhdessä

• keskustelu oli antoisa ja siinä osallistujat vastavuoroisesti 
keskustelivat aiheesta

• keskustelussa huomasi kuinka erilaisia leikkijöitä me aikuiset 
olemme



kerava.fi

Kehittämisen 
painopistealueet

• pitkäkestoisen leikin  tukeminen 

• eri-ikäisten ja taitoisten lasten leikkien tukeminen 

• vuorovaikutteisten ja liikunnallisten leikkien 
tukeminen

• kasvattajan läsnäolo leikissä 

• leikkirauhan tukeminen sekä 

• pedagogisen dokumentoinnin mahdollisuudet

Leikin tukemista ja monipuolista kehittämistä sidotaan 
enemmän ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman 
toteuttamiseen sekä työn kehittämiseen kollegoiden 
vertaiskeskustelujen avulla hyviä käytäntöjä levittäen. 



kerava.fi

Miten lisäsimme itsearviointiaikaa leikin 
kehittämiselle?
• Kaikille yhteiset (kunnallinen ja yksityinen) koulutusillat jatkuvat joka toinen kk

• Leikin monipuolinen kehittäminen ja itsearvioinnin teemat koulutuksiin säännöllisesti

• Teams / Live

• Perhepäivähoitajien alueellisten kokousten aloittaminen joka toinen kk, iltapäivä klo 15-16

• Leikin kehittäminen ja itsearvioinnin teemat alueellisissa kokouksissa, kollegoiden vertaistuki

• Teams

• Pedagoginen kahvitteluhetki perjantaisin, teams, lepoaikana

• Yhteistyö, yhteishenki, vapaamuotoinen keskustelu, vertaistuki

• Kokousrakenteisiin lisättiin myös 1 vapaamuotoisempi, yhteinen tapaaminen vuoden lopussa

• Yhteistyö, yhteishenki, vapaamuotoinen keskustelu, vertaistuki
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Miten tuemme leikin kehittämistä 
perhepäivähoitajan työssä? 
• Itsearviointikeskustelujen tulosten hyödyntäminen jokaisen perhepäivähoitajan työssä

• Perhepäivähoidon esihenkilön rooli, tuki ja ohjaus korostuvat

• Työaikaa arvioinnin tukemiseen ja keskusteluihin tulee olla riittävästi

• Perhepäivähoitajien päiväkirjan kirjoittaminen itsearviointina

• Leikkivinkkien antaminen viikoittain, perhepäivähoidon esimiehen perjantai-kirje

• Yhteinen leikin havainnointilomake käyttöön

• Ryhmävasuun leikin tukeminen monipuolisemmin 

• Pitkäkestoinen leikki, eri-ikäisten ja taitoisten lasten leikki, liikunnalliset ja vuorovaikutteiset leikit, 
aikuisen läsnäolo ja pedagoginen dokumentointi oman lapsiryhmän lasten tarpeiden mukaisesti

• Itsearviointikeskustelujen tulosten sitominen oman lapsiryhmän ryhmävasun ja lasten vasujen 
toteuttamiseen

• Ryhmävasu pedagogisena dokumenttina tärkeyden ymmärtäminen
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Mitä tuemme pidemmällä tähtäimellä 
perhepäivähoitajien työtä?
• Selvitämme sähköisen pedagogisen dokumentointijärjestelmän käyttöönottoa 

perhepäivähoitajille

• Perhepäivähoidon vuosikellon laatiminen: perhepäivähoitajan pedagogiikan toteuttamisen 
vuosikello, syksy 2021

• Perhepäivähoidon esihenkilön vuosikellon laatiminen, syksy 2021

• Huoltajien ja henkilökunnan yhteistyön taitoportaiden laatiminen ja arviointi, toimintavuosi 2022-
2023

• Karvin itsearviointikysymysten hyödyntäminen jatkossa taitoportaiden arvioimisessa

• Laatukriteerien (sensitiivinen vuorovaikutus) taitoportaiden käyttöönotto ja arvioiminen, 
toimintavuosi 2022-2023

• Karvin itsearviointikysymysten hyödyntäminen jatkossa taitoportaiden arvioimisessa
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Arvioinnin tukeminen 
perhepäivähoitajien 
työssä

• Arviointityökalujen avulla käsitteisiin voidaan pureutua 
• Käsitteitä voidaan avata ja sitoa käytäntöön yhdessä 
• Yhteinen keskustelu tärkeää myös perhepäivähoitajien 

työssä

• Tärkeää pohtia kuntien omia toimintatapoja tuke 
perhepäivähoitajia työn näkökulmasta
• arvioinnin käsitteiden avaamisessa ja työvälineiden 

käytössä
• itsearvioinnin tekemisessä
• itsearvioinnin tulosten pohtimisessa
• kehittämisen painopistealueiden eteenpäin viemisessä

• Arvioinnin tukemisessa korostuvat
• perhepäivähoidon esihenkilön työ 
• pedagoginen ohjaus ja neuvonta
• vertaistuki ja aikaa yhteisille keskusteluille
• riittävät kokous- ja koulutusrakenteet
• konkreettinen tuki itsearvioinnin tekemisessä ja 

kehittämisen painopistealueiden eteenpäin viemisessä
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Perhepäivähoitajan 
kommentti 
itsearvioinnista

”Pilotin myötä olen tietoisesti alkanut ohjaamaan 
leikkejä sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja 
pohtinut miten leikkiä kehitetään, jotta se on 
pitkäkestoista ja millä keinoilla leikkiä pystyy 
rikastuttamaan.

Pilotin aikana olen kehittynyt miettimään leikin 
sisältöä ja sen merkitystä lapsen kehityksen 
kannalta.

Leikit ovat monipuolistuneet ja olen muokannut 
leikkitiloja selkeämmiksi. ”

Itsearviointi tuo työn näkyväksi ja antaa uutta intoa 
ja motivaatiota työhön

• Oman työn arvostus kasvaa!
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Kiitos!



Toiminnan 
kehittäminen 

arviointitiedon 
pohjalta 

”Entäs sitten?”

Ulla Soukainen



ENTÄS SITTEN?

Karvin seminaari 25.3.2021

KT Ulla Soukainen



30.3.2021



Varhaiskasvatuksen arviointi

◦ Varhaiskasvatuslaki 24 §: 

Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain 

tarkoituksen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja 
edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan tulee arvioida antamaansa 

varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.  

Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.



Laadusta sanottua

◦ Laatu tarkoittaa kaikkia niitä hyödykkeen (tuotteen tai palvelun) ominaisuuksia, joilla on merkitystä 
asiakkaan tarpeen tyydyttämisessä. (Wikipedia)

◦ (a) Laatu ilmaisee, miten jokin kohde erottuu toisista kohteista ja (b) miten kohde koetaan hyvänä 
tai pahana. Samanlaisesti laatu ymmärretään myös nykyisessä arkikielessä. Laatu kuvaa sitä, mikä 
on kohteelle ominaista, ja erityisesti sellaista, mikä koetaan hyvänä. Kun jokin asia yhdistetään 
laatuun, halutaan tuoda esille asian myönteisiä piirteitä. Laatu on hyvän ja onnistumisen käsite. 
Siten laatuun yleisesti suhtaudutaan myönteisesti.

◦ Laatu on käsite, jonka jokainen meistä ymmärtää subjektiivisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kuitenkin, 
jos ryhdymme analysoimaan, mitä laatukäsitteeseen eri tilanteissa tarkemmin sisältyy, tulee 
vastaan monia erilaisia näkökulmia ja käsityksiä. (SFS)

◦ Laatu on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon perustuu prosessin, toiminnon, 
tuotteen, organisaation, järjestelmän, henkilön kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen 
kohdistuvat odotukset.

◦ Vaatimukset voivat perustua lainsäädäntöön, määräyksiin, sopimuksiin tai erikseen määriteltyihin 
asiakkaiden tarpeisiin. SFS EN ISO 8402, 1995



Arviointi eri tasoilla

Palveluntuottajaa 

koskevat 

määräykset (esim. 

omavalvonta)

Lähde: ?

AVI:t varhaiskasvatuksen 
valvontaohjelma



Miten liikkeelle?

◦ Laatutyön tavoitteet määriteltävä, työnjako

◦ Laatukäsikirjan tekeminen: avattava toiminnan kuvaus ja niihin liittyvät 

tunnusluvut

◦ Mietittävä mittarit → lähtee kriteereistä, jotka muodostetaan indikaattoreista.

◦ Mietittävä asiakkaan osallisuus myös lasten osalta→mitä kysytään?

◦ Miten seurataan?

◦ Kuka omistaa laatuprosessin?
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Seuraavaksi 

esimerkkejä 

parastettavaksi

Kokemuksia laatutyöstä 

vuodesta 2004

• Aivan ensimmäinen 

yritys laatutyöhön oli 

vuonna 2004 koottu 

”laatukäsikirja”.



• Auditointipäivät

→ Kehittämishankkeet 
tuloskorttiin

• Työyksikön arviointi (joka 
3. vuosi, marraskuu,)

• Tiimisopimukset

• Hyvän elämän ohjelma

• Yksikön vasu- ja 
esiopetussuunnitelman 

laadinta/ päivitys

• Pelastus- ja turvallisuus-
suunnitelman tarkistus

• Lapsen kysely  (lokakuu)

• Koulutuksen 
toteutumisen arviointi 

(31.12. tilanne)

• Johtajuuden arviointi 
(marraskuu)

• Hoidon aloituksen  
arvioinnin koonti 

(joulukuu)

• Asiakastyytyväisyys 
(tammikuu)

•Kehityskeskustelut 
osaamiskartoituksineen 

(helmikuun loppuun 
mennessä)

• Riskien arviointi

● Työhyvinvointikysely
(niinä vuosina, jolloin 
henkilöstöosasto ei 

suorita)

• Pedagoginen arviointi 
(huhtikuu)

• 
Varhaiserityskasvatuksen 

resurssien jakaminen

• Ulkoalueiden tarkistus

• 
Lääkehoitosuunnitelman 

päivitys

• Johdon katselmus: 
yksiköiden 

seurantaraportit →
toimenpiteet

• Hoidon aloituksen 
arvioinnin koonti

• Toimintavuoden 
arviointi 

• 
Koulutussuunnitelman 

laadinta 
(pääperiaatteet)

syksy talvi kevät kesä

OPETUSTOIMEN TAPA TOIMIA: 
VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTOIMINNAN VUOSIKELLO

Esimerkki vuodelta 2009



Laadulla on tekijänsä – esimerkki 
prosessista 

Lait, asetukset, varhaiskasvatussuunnitelma, vuosikello, laadunhallintaprosessi

Materiaalin 
keräämi-

nen -
raportti

Raporttien 
käsittely 
johtajien 
kanssa

Raporttien 
aineiston 

yhteenveto, 
muun 

aineiston 
kokoami-

nen

Arviointi-
päivät

Työpaja, 
kehittämis-
kohteiden 

valinta

Kehittämis-
salkun 

laadinta

Huomioimi-
nen

budjetissa 
ja 

strategisissa 
asiakirjoissa

30.3.2021

Koulutus-
suunnitelman 

pohjalla

Koulutus-
paletin 

rakentaminen
- osaamis-
kartoitukset

Henkilöstön 
osaaminen 

kasvaa

Vaikutus 
laatuun
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Tavoitteet:

Päivitetyn suunnitelman jalkauttaminen

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi:

Työryhmä avaa uusien lakipykälien osalta nykyisen suunnitelman

Vastuuhenkilöt ja muut keskeiset toimijat:

N.N., työryhmä, vk-päällikkö

Toteutusaikataulu:

Toukokuu 20xx (päivitys), jalkautus (huomioidaan vuoden 20xx koulutussuunnitelmassa)

Kustannusarvio/ kustannusvaikutus:

Työaika, mahdolliset ulkopuoliset kouluttajat

Viestintä/ tiedotus (kuka, kenelle, missä vaiheessa)?:

Koulutuksen myötä kentälle

Seuranta (kuka vastaa):

N.N.



Lähde: Turun vasu



• Mitä on jo arvioitu

• Minkälaisia palautekyselyjä on tehty

• Miten toimintaa arvioidaan suhteessa toisiin toimijoihin

• Onko arviointi ollut monipuolista

• Mitä työkaluja on ollut arvioinnin tukena

• Missä tulokset on esitetty

• Mitä tuloksista on seurannut

• Miten henkilökunta on saatu mukaan

• Onko hyvistä tuloksista seurannut jotain

Organisaatioissa on paljon jo valmiina



Kriteereistä toimintaan…esimerkki 
menneisyydestä

1 Johtaminen 

 

Laatukriteeri     

 

 

 

 Vanhemmat Lapsi Henkilöstö Hallinto Toiminta-

ohje 

Päivitys 

1.1. Varhaiskasvatuksessa on määritelty toiminta-ajatus, 

arvopohja ja strategia, joista kaikki toimijatasot ovat tietoisia. 
X  X X   

1.2. Johto luo asianmukaiset edellytykset hoidon, kasvatuksen ja 

opetuksen toteuttamiselle. 
X  X X   

1.3. Johtamisen painopiste on pedagogisessa johtamisessa, joka 

on vuorovaikutteista ja osallistavaa. 
  X    

1.4. Johdolla on selkeät tavoitteet hoidon, kasvatuksen ja 

opetuksen järjestämisen sekä henkilöstön osaamisen 

kehittämiseksi. 

  X X   

 



Kyselyjen tarkastelu kriteerien pohjalta



• Prosessi

• Vuosikello

• Laatukäsikirja

• Step by step→ vastuut määritelty 

Keskeistä

Ajan-
kohta

Mikä/ 
Mitä?

Kuka 
vastaa?

Ketkä? Milloin? Tavoite Dokumen-
tointi

Arviointi Mahd. 
toimen-
piteet

Mahd. 
jatko-
käsittely 



Tutustumis-

käytännöt

n. 1 kk 

aloitta-

misesta

Ryhmän 

opettaja & 

pkj.

Tutustumiskäynnillä 

annetaan ohjeistus 

vastaamiseen ja 

nettilinkki kyselyyn.

Tulokset 

tarkastetaan 

tammi- ja 
kesäkuussa →

tarvittavat 

toimenpiteet 

kirjataan tähän.

Tulosten 

tarkastelussa 

verrataan 

edelliseen: ovatko 

toimenpiteet 

vaikuttaneet?
Varhaiskasvatuksessa aloittamisen kyselyn kysymykset tähän.

Esim: Ryhmässä on selkeä suunnitelma lasten tutustumisjaksolle (asteikko 

1-5)
Mahdollinen kysymys lasten haastatteluun tai jo puhuville lapsille sadutus

aiheesta.



Yhteistyössä 
eteenpäin



Valkean kehittäminen etenee – mitä hyötyä 
yhteisestä järjestelmästä on?
• Pedagogisen toiminnan (prosessitekijät) ja rakenteiden (rakennetekijät) 

arviointiin tarkoitettujen arviointityökalujen ja tukimateriaalin ”kirjasto”

• Arviointiteeman ja -työkalujen valinta tehdään kunnan / palveluntuottajan ja 

päiväkotien kehittämisen tarpeista käsin 

➢ toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen jo kerätyn arviointitiedon pohjalta → vaikutusten 

arviointi

➢ mahdollistaa henkilöstön, lasten ja perheiden näkökulman esiin tuomisen entistä 

voimakkaammin 

• Järjestelmä on ennen kaikkea väline, jota voidaan hyödyntää kehittämisen tukena

➢ vastuu toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä säilyy järjestäjillä / palveluntuottajilla 

➢ vastuu laadukkaan toiminnan toteuttamisesta on kaikilla!



Valkean kehittämisen aikataulu 

2020

Laadun arviointityökalujen 
kehittäminen

Arviointityökalujen pilotointi

Valkean digitaalinen 
kehittäminen käynnistetään

2021

Laadun arviointityökalujen 
kehittäminen jatkuu 

Arviointityökalujen pilotti 
viedään päätökseen

Verkostoyhteistyö 
käynnistetään 

Valkean kehittäminen jatkuu 

Käyttäjäkokemusten 
kartoittaminen

2022

Verkostoyhteistyötä 
jatketaan

Valkean kehitys viedään 
päätökseen

Karvi tiedottaa ja kouluttaa 
varhaiskasvatuksen johtoa ja 
henkilöstöä järjestelmän 
käyttöön liittyen



Laadun arvioinnin 
kehittämisverkosto



Laadun arvioinnin kehittämisverkosto

MITÄ?

• 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?

MITEN?

• Karvi kerää kunnan / 

palveluntuottajan johdon kautta 

vastuuhenkilöiden yhteystiedot 

sähköisellä lomakkeella

• Karvi perustaa arviointiportaalin, eli 

julkisen nettisivun, jossa

• Tiedotetaan Valkean kehittämisen 

etenemisestä

• Kerrotaan verkostotapaamisista ja 

webinaareista / koulutuksista

• Tulevaisuudessa sivustolla jaetaan 

arviointiosaamista ja hyviä käytäntöjä



Kiitos kaikille!

Lisätietoja:
sivi.harkoma@karvi.fi

janniina.vlasov@karvi.fi

Kuva: Kari Leo


