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Arvioinnin tavoitteet ja arviointikysymykset

Arvioinnin tavoitteet Arviointikysymykset

1)  Tuottaa tilannekuva 

viisivuotiaiden 

pedagogiikasta ja sen 

toteuttamisesta

• Miten eri ikäiset lapset huomioidaan varhaiskasvatuksen 

pedagogisessa toiminnassa? Mitkä ovat viisivuotiaiden kanssa 

hyödynnettyjä toimintatapoja ja toiminnan painopistealueita 

suhteessa muihin ikäryhmiin?

• Mitä mahdollisuuksia ja haasteita erilaiset tavat järjestää 

varhaiskasvatusta tarkoittavat viisivuotiaiden ja muun ikäisten 

lasten näkökulmista?

2)   Kartoittaa taito- ja    

taidekasvatuksen tila 

varhaiskasvatuksessa

• Miten ilmaisun monet muodot -oppimisen aluetta toteutetaan 

varhaiskasvatuksessa?

• Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita liittyy taito- ja 

taidekasvatuksen toteuttamiseen ja sen osaamiseen?



Arviointiaineistot
Arviointiaineistona käytettiin sekä määrällistä 

että laadullista kyselyaineistoa:

• Kyselyä varten tehtiin kaksivaiheinen otanta kaikista 

Manner-Suomen kunnista (kuntatason otanta sekä 

toimipaikkatason otanta).

• Kysely suunnattiin kunnallisen ja yksityisen 

varhaiskasvatuksen henkilöstölle; yhteensä 3991 

vastaajaa, heistä 3145 työskenteli päiväkodeissa ja 663 

perhepäivähoitajana.

• Vastaajista noin 40 prosenttia työskenteli 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajana, noin 36 prosenttia 

varhaiskasvatuksen opettajina ja noin 17 prosenttia 

perhepäivähoitajina.

Näkökulmia luotettavuuteen ja 

eettisyyteen:

• Vastausprosentti varsin alhainen: 

Päiväkotien henkilöstön 

vastausprosentti oli noin 37 ja 

perhepäivähoitajien noin 34.

• Arvioinnin tiukka aikataulu 

• Aineiston riittävyys  vs. mahdollinen 

vastaajajoukon valikoituminen



Arviointiasetelma

• Arviointiasetelma rakennettiin 

pedagogiikan osalta siten, että 

viisivuotiaiden kanssa työskentelevien 

vastauksia tarkasteltiin suhteessa 

muiden varhaiskasvatusikäisten lasten 

kanssa toimivien vastauksiin, ikään 

kuin pedagogisena jatkumona.

• Ikäryhmittäisissä tarkasteluissa 

muodostettiin neljä ryhmää vastaajien 

antamien tietojen perusteella. 

KUVIO 6. Lapsiryhmän ikärakenne (%) 
(Päiväkotien ja perhepäivähoidon henkilöstö, n = 3991)



Utvärderingen

✓ Utgångspunkten - syftet med utvärderingen var:

1. att synliggöra femårspedagogiken och hur den förverkligas

2. kartlägga konst- och färdighetsfostran inom småbarnspedagogiken

✓ Utvärderingen gjordes i två nivåer= kommunalnivå och enhetsspecifik nivå

✓ Utvärderingen bestod av fasta och öppna svarsalternativ

✓ Totala antalet personer som besvarade enkäten:

‒ n=3991, varav 3145 i daghem och 663 i familjedaghem

‒ Ca 40% barnskötare, ca 36% lärare inom småbarnspedagogik, ca 17% 

familjedagvårdare

✓ Snäv tidtabell för utvärderingen



Arvioinnin tulokset



Nostoja viisivuotiaiden 
pedagogiikasta (1/2)

• Pedagogiikkaan liittyviä väittämiä arvioitiin 
varsin myönteisesti ja samansuuntaisesti 
lapsiryhmän ikärakenteesta riippumatta.   

• Itsearvioinnin pohjalta vahvuuksina voidaan 
pitää muun muassa leikkiä, luontosuhteen 
vahvistamista sekä omaehtoisen ja ohjatun 
liikunnan säännöllistä tukemisesta kaikissa 
ikäryhmissä.

• Kehittämiskohteina puolestaan voidaan pitää 
muun muassa lasten osallistumista 
toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä 
työtapojen valintaan. 

Kuva: Veera Blässar



Nostoja viisivuotiaiden pedagogiikasta (2/2)

• 5–6-vuotiaiden lasten ryhmissä työskentelevät 

arvioivat ryhmänsä toimintaa joidenkin 

väittämien osalta myönteisemmin kuin 1–4-

vuotiaiden ja 1–6-vuotiaiden ryhmissä 

työskentelevät. Erityisesti lasten osallisuutta ja

matemaattista ajattelua tukevan toiminnan 

arvioitiin toteutuvan paremmin 5–6-vuotiaiden 

lasten ryhmissä. 

• Viisivuotiaille järjestettiin paljon erillistä 

toimintaa. Kuitenkin vaihtelua muun muassa 

lasten systemaattisessa havainnoinnissa sekä 

perustoimintojen, kuten ruokailu ja 

pukeutuminen, pedagogisten tavoitteiden 

asettelussa. 

”Säännölliset viskaritehtävät, joissa 

harjoitellaan ryhmässä toimimista, 

puheenvuoron pyytämistä, työrauhan 

antamista, alusta loppuun tekemistä, 

keskittymistä, kannustavassa hengessä 

erilaisten teemojen (painopistealueiden), 

kynätehtävien ja toiminnallisten 

tehtävien kautta. Tunne- ja kaveritaitoja, 

kestävään elämäntapaan kasvattamista, 

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.”



Resultat från utvärderingen (1/2)

• Starka områden som berör femåringarna:

‒ Lek, relationen till natur- och miljö, ledda rörelsestunder, barnens möjligheter till

att fritt röra på sig

‒ Barns delaktighet och matematiska tänkande mera framträdande bland 5-6-

åringar

• Många olika aktiviteter för femåringarna

• Variationer i hur personalen använder sig av systematiska observationer av barnen

samt vilka pedagogiska mål som finns för t.ex. basfärdigheter som att äta och klä

på sig



Nostoja taito- ja 
taidekasvatuksesta
(1/3)

Arviointi tuo esille eri ilmaisun muotojen 
ominaispiirteiden sekä lasten iän vaikutukset 
pedagogiikan toteuttamiseen.

✓ Musiikillinen ilmaisu toteutui useimmiten 
osana arjen perustoimintoja ja spontaaneja 
hetkiä, ohjattuna useammin alle 
neljävuotiaiden lasten kanssa. 

✓ Puolestaan yli viisivuotiailla kuvallinen ja 
käsityöllinen ilmaisu toteutuivat enemmän 
ohjattuna, erillisissä suunnitelluissa 
tilanteissa. 

✓ Sanallinen ja kehollinen ilmaisu toteutuivat 
useammin lasten omaehtoisesti 
toteuttamana kuin henkilöstön ohjaamana. Kuva: Veera Blässar



Nostoja taito- ja taidekasvatuksesta (2/3)

• Itsearvioinneissa 

käsityökasvatuksen 

toteuttaminen sai 

matalimmat arviot, 

toiminta ei ollut 

kovin säännöllistä ja 

välineistön koettiin 

olevan vähäistä 

sekä henkilöstön 

osaamisen 

kohtalaista.

KUVIO 30. Kuinka usein lapset tekevät käsitöitä (kovat ja pehmeät materiaalit) (%)



Nostoja taito- ja 
taidekasvatuksesta (3/3)

• Noin puolet vastaajista ilmoitti tarvitsevansa lisäkoulutusta ilmaisun 

eri muotojen toteuttamiseen. Eniten lisäkoulutusta toivottiin taide- ja 

mediakasvatuksen yhdistämiseen, taidepedagogiikan tuntemukseen 

sekä materiaalien, menetelmien ja tekniikoiden tuntemukseen. 



COVID-19-pandemian vaikutuksia varhaiskasvatukseen

• Pandemian synnyttämien rajoitusten vuoksi pienemmissä ryhmissä toimimista oli 

lisätty, mutta samanaikaisesti ryhmien välistä yhteistyötä vähennetty. Yhteistyön 

vähentymisestä raportoivat erityisesti perhepäivähoitajat. 

• Yhteistyö vanhempien kanssa oli saanut uusia muotoja, ja esimerkiksi 

vanhempainiltoja ja vasukeskusteluja oli järjestetty verkkovälitteisesti. 

• Yhtäältä osa toimintatavoista oli ollut sellaisia, joiden vastaajat näkivät heikentävän 

lasten osallistumisen mahdollisuuksia esimerkiksi ruokailuun ja omatoimisuuteen 

liittyvien rajoitusten vuoksi. Toisaalta osa vastaajista näki, että pandemian 

synnyttämien rajoitusten vuoksi aikaa oli vapautunut esimerkiksi lasten 

omaehtoiselle leikille ja muulle toiminnalle. 



Resultat från utvärderingen 2/2
✓ Musik = naturlig del av vardagen och ofta spontan

✓ Olika konst- och slöjdaktiviteter = oftast ledda och planerade av vuxna

✓ Verbala och olika kroppsliga aktiviteter = ofta spontana och mindre ledda

✓ Slöjd och hantverk värderas lägst av

✓ Ca hälften av alla som besvarade enkäten önskar mera fortbildning kring hur konst-

och mediefostran kan knytas samman, konstpedagogik och kännedom om olika slags

material och tekniker

✓ Covid-19-pandemin:
‒ Mera smågruppsverksamhet och mindre verksamhet mellan olika grupper (speciellt familjedagvårdarna)

‒ Nya former för samarbete med vårdnadshavare (digitala möten)

‒ Begränsningar i barnens delaktighet, ledd verksamhet samtidigt som barnens möjlighetet till fri lek ökat



Kehittämissuositukset



1) Suomalaisen varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän 
keskiössä on kokonaisvaltainen ja lapsen tarpeista lähtevä 
pedagogiikka. Erillisiä tavoitteita ei nykyisessä 
ohjausjärjestelmässä ole eri ikäryhmille, ja tämän arvioinnin 
tulokset mukailevat tätä. Tulosten valossa viisivuotiaiden ja koko 
varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja siihen liittyvää koulutusta 
voitaisiin kehittää seuraavin keinoin: (1/2)
• Leikki on tämänkin arvioinnin mukaan yksi varhaiskasvatuksen vahvuuksista. Kuitenkin 

viisivuotiaiden ryhmissä työskentelevien vastaajien avovastauksissa leikkiä ja sen merkityksiä 
pedagogisessa toiminnassa mainittiin suhteessa hiukan vähemmän kuin muissa ryhmissä. 
Jatkossakin on huolehdittava siitä, että myös viisivuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla on 
varhaiskasvatuksessa mahdollisuus sekä omaehtoiseen että ohjattuun, monipuoliseen 
oppimisen alueita yhdistelevään leikkiin.

• Viisivuotiaiden pedagogiikan kehittämisen tulee lähteä varhaiskasvatuksen 
kokonaisvaltaisuudesta. Viisivuotiaiden kohdalla esiintyi vaihtelua muun muassa lasten 
systemaattisessa havainnoinnissa sekä perustoimintojen, kuten ruokailu ja pukeutuminen, 
pedagogisten tavoitteiden asettelussa. Viisivuotiaiden pedagogiikka ei ole vain yksittäisiä ja 
ohjattuja tuokioita. Ohjatun ja mahdollisesti muista ikäryhmistä erillisen toiminnan lisäksi lasten 
tarpeisiin perustuva pedagogiikka todentuu varhaiskasvatuksen arjen kaikissa hetkissä.



Jatkuu (2/2)

• Varhaiskasvatuksen tulee mahdollistaa jokaisen lapsen osallisuus. Lasten osallisuuden arvioitiin 
toteutuvan monia muita osioita heikommin. Matalaksi arvioitiin muun muassa lasten osallistuminen toiminnan 
suunnitteluun ja arviointiin sekä työtapojen valintaan. Erityisesti nuorimpien lasten ryhmissä työskentelevät 
arvioivat lasten osallisuuden toteutuvan heikosti. Kuitenkin avoimissa vastauksissa kuvattiin monisanaisesti ja 
rikkaasti toimintatapoja, joiden voidaan nähdä korostavan lasten osallisuutta. Osallisuus on käsitteenä edelleen 
varsin tuore ja sen arjen merkityksistä sekä käytänteistä tarvitaan keskustelua.

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaista toimintaa tulee toteuttaa kaiken-ikäisten 
lasten kanssa. Vastaajien itsearvioinnit eivät eronneet suurimmalta osalta lapsiryhmän ikärakenteen mukaisissa 
tarkasteluissa. Kuitenkin monin paikoin 5–6-vuotiaiden ja kuusivuotiaiden ryhmissä työskentelevät arvioivat 
pedagogiikan toteutumista kaikkein myönteisimmin. Jos henkilöstö arvioi Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden (2018) tavoitteiden toteutuvan nimenomaan vanhimpien varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten 
kanssa, on pienimpien lasten pedagogiikkaa syytä lisätä niin perus- kuin täydennyskoulutuksessa. Lisäksi on 
hyvä pohtia laajasti, miksi yli viisivuotiaiden kanssa työskentelevät arvioivat pedagogiikan toteutumista 
myönteisemmin.

• Monet viimeaikaiset varhaiskasvatuksen uudistukset ovat kohdistuneet viisivuotiaisiin lapsiin. Arvioinnin 
tulokset kannustavat kehittämään varhaiskasvatusta pedagogisena jatkumona siten, että kaikki 
varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset, ja myös kaikkein nuorimmat lapset, tulisivat huomioiduiksi niin 
kansallisella kuin paikallisellakin tasolla sekä varhaiskasvatuksen perus- että täydennyskoulutuksessa. 



2) Varhaiskasvatuksen henkilöstön itsearvioinneissa ilmaisun monet muodot -oppimisen 
aluetta toteutettiin kaikista viidestä oppimisen alueesta vähiten päivittäin. Varhaiskasvatuksen 
tehtävänä on tukea tavoitteellisesti lasten musiikillisen, kuvallisen, sanallisen sekä kehollisen 
ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018). Vastaajien itsearvioinnin mukaan taito- ja 
taidekasvatusta suunniteltiin ja toteutettiin pääsääntöisesti hyvin, mutta ilmaisun eri muotojen 
toteuttamisessa oli vaihtelua. Tulosten perusteella taito- ja taidekasvatuksen toteuttamista ja 
varhaiskasvatukseen liittyvää koulutusta voitaisiin kehittää seuraavin keinoin: (1/2)

• Lasten taito- ja taidekasvatuksessa tulee huomioida sekä lasten että taiteen kulttuurinen moninaisuus. 

Henkilöstön itsearvioinnin mukaan taidekasvatuksessa kulttuurisen moninaisuuden huomiointi toteutui heikommin. 

Myös pedagogiikan osalta lasten kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden tukemisessa tulokset olivat vaihtelevia. 

Jokaisella lapsella on oikeus taiteen kokemiseen ja tekemiseen sekä moninaisen kulttuurin tuottamiseen. Taito- ja 

taidekasvatusta suunnitellessa ja toteuttaessa tarvitaan yhteistä keskustelua ja tukea sen selkeyttämiseksi, mitä 

moninaisella taidekasvatuksella tarkoitetaan ja miten sitä voidaan toteuttaa omassa ryhmässä. Tämä pitää 

sisällään aiheen huomioimisen osana henkilöstön perus- ja täydennyskoulutusta sekä aiheen tavoitteellista 

kehittämistä toiminnan kaikilla tasoilla

• Oikeus taiteellisen ilmaisun eri osa-alueisiin ja ilmaisun iloon kuuluu kaikenikäisille lapsille. Arvioinnin 

mukaan esimerkiksi musiikkikasvatus toteutui monipuolisesti osana arjen toimintoja ja leikkitilanteita erityisesti 1–4-

vuotiaiden lasten ryhmissä. Taidekasvatusta tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti niin, että 

kaikenikäisillä lapsilla on siihen mahdollisuus osallistua. Tämän lisäksi taito- ja taidekasvatus tulee nähdä sekä 

itseisarvoisena että elämyksellisenä ja henkilökohtaisia merkityksiä rakentavana keinona eri oppimisen alueiden 

integroinnissa. 



Jatkuu 2/2

• Käsityöllisen ilmaisun asemaa ja käsityökasvatuksen toteuttamista tulee vahvistaa. 

Käsi-työkasvatukseen liittyvä toiminta arvioitiin ilmaisun monet muodot -oppimisen alueesta 

heikoimmin toteutuvaksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lapset saavat kokeilla, 

tutkia ja ilmaista itseään erilaisten käsityöllisten materiaalien ja tekniikoiden avulla. Lasten 

käsityöllisen ilmaisun oppimisen alueella voidaan hyödyntää niin lasten kulttuuritaustoihin 

liittyviä kuin paikallisiakin käsityöperinteitä. 

• Mahdollisuus monipuoliseen taiteelliseen kokemiseen ja tekemiseen on 

varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulla. Taito- ja taidekasvatuksen osaaminen tulee 

huomioida sekä var-haiskasvatuksen perus- että täydennyskoulutuksessa. Lapsille tulee 

tarjota monipuolisesti taiteellisia ja esteettisiä kokemuksia: mahdollisuuksia ilmaista itseään eri 

tekniikoin ja materiaalein sekä keskustella taiteen ja kulttuurin herättämistä ajatuksista ja 

tunteista. Edellisten lisäksi eniten lisäkoulutuksen tarvetta koettiin muun muassa 

mediakasvatusta ja taidekasvatusta yhdistävään pedagogiikkaan sekä taidepedagogiikan 

tuntemukseen. Henkilöstön osaaminen arvioitiin heikommaksi erityisesti sanallisen ja 

kehollisen ilmaisun sekä käsityökasvatuksen toteuttamisessa. 



3) COVID-19-pandemia on vaikuttanut varhaiskasvatuksen 

arkeen monin tavoin. Pandemia on yhtäältä tuonut 

pedagogiikan toteuttamiseen monia rajoituksia ja 

haasteita, mutta myös uusia toimintatapoja. Kertyneistä 

kokemuksista voidaan kerätä oppia tulevan varalle: 

• Lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tarpeen käydä keskustelua 

siitä, miten etävarhaiskasvatusta toteutetaan ja kuinka perheisiin pidetään yhteyttä 

silloin, kun varhaiskasvatusta ei voida tarjota tavanomaisesti. Edelleen on syytä pohtia, 

tarvittaisiinko Suomessa nykyistä tarkempia kansallisia ja/tai paikallisia ohjeistuksia 

varhaiskasvatuksen toteuttamisesta poikkeusaikoina. 

• COVID-19-pandemian myötä on syntynyt monia toimiviksi arvioituja pedagogisia käytänteitä. 

Varhaiskasvatuksessa tulee kehittää tapoja, joilla hyviä käytänteitä voidaan jakaa. Näin 

pandemian oppeja voitaisiin hyödyntää varhaiskasvatuksessa mahdollisimman laajasti nyt ja 

tulevaisuudessa. 



Utvecklingsrekommendationer
1. Den finländska småbarnspedagogiken styrs av en holistisk syn på en 

pedagogik som utgår från varje barns behov

✓ Pedagogisk verksamhet ska förverkligas så att den gagnar barn i alla åldrar

✓ Lek är en av styrkorna inom småbarnspedagogiken och det måste säkerställas att också

femåringar och äldre barn har möjlighet till såväl fri som spontan lek

✓ Barnens möjligheter till delaktighet bör säkerställas - utvärderingen visar att barnens

möjligheter att delta i planering och utvärdering av verksamhet är låg

2. Småbarnspedagogiken ska stöda barnens mångsidiga utveckling

✓ "Mina många uttryckssätt" = förverkligas minst dagligen

✓ Glädjen i att på olika sätt uttrycka sig tillhör varje barn

✓ Inom konst- och färdighetsfostran bör man beakta både mångfalden av barn och kulturell

mångfald

✓ Förmågan att uttrycka sig genom olika slöjd- och hantverksformer bör stärkas

3. Covid-19-pandemin = begränsningar och nya möjligheter



Kiitos!

Lisätietoja:
Jaana Juutinen

jaana.juutinen@karvi.fi
jaana.juutinen@oulu.fi

Anna Siippainen
anna.siippainen@karvi.fi
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