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Infotilaisuuden ohjelma
klo 14.00-15.30

Klo 14.00-14.10 Tilaisuuden avaus ja Karvin hanketiimin esittäytyminen

Klo 14.10-14.30 Arvioinnin lähtökohtia

Klo 14.30-14.50 Arvioinnin tehtävä, tavoitteet ja kohteet

Klo 14.50-15.00 Tauko

Klo 15.00-15.20 Arvioinnin suunnittelu ja toteutus 

Klo 15.20-15.30 Tilaisuuden päätös



Karvi organisaationa

▪ Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen 

ulkopuolisen arvioinnin riippumaton 

asiantuntijaorganisaatio

▪ Tuottaa tietoa koulutuspoliittista 

päätöksentekoa ja koulutuksen ja 

varhaiskasvatuksen kehittämistä varten

▪ Henkilöstöä noin 50

▪ Ulkopuolisia asiantuntijoita noin 200

▪ Toimipaikat Helsingissä ja 

Jyväskylässä

▪ Itsenäinen ja lakisääteinen 

viranomainen 



Karvin toiminnan periaatteita

• Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolisen arvioinnin riippumaton 

asiantuntijaorganisaatio.

• Päätöksentekomme on riippumatonta ulkopuolisista tahoista.

• Toimintaamme kehitetään ja arvioidaan ulkoisen arvioinnin keinoin.

• Toimintamme noudattaa kehittävän arvioinnin periaatetta ja perustuu rohkeuteen 

sekä luottamuksellisuuteen.



Kehittävä arviointi

• Arviointimenetelmä, joka osallistaa ja vastuuttaa arviointiin osallistuvan 

koulutusorganisaation toimintansa kehittämiseen.

• Menetelmä perustuu arvioinnin toteuttajien ja siihen osallistuvien väliseen 

luottamukseen.

• Arviointimenetelmät ovat räätälöityjä tapauskohtaisesti.

• Arviointi lisää yhteistä ymmärrystä arvioitavasta kohteesta tai teemasta.



Arvioinnin 
lähtökohtia



Arvioinnin lähtökohdat

• Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa 

varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin vuosina 2022-2023. 

• Arviointi on osa Karvin arviointisuunnitelmaa (2020–2023) ja 

ajankohtainen arviointi mm. ohjausjärjestelmään ja ammattinimikkeisiin 

kohdistuneiden muutosten vuoksi. 



Arvioinnin lähtökohdat 2

• Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa –arviointi (2013) nosti esiin yhteisiä ja 

sektorikohtaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

• Yhteisenä vahvuutena oli eri koulutusten vetovoimaisuus, ja koulutusten 

järjestäjät ja työelämä olivat melko tyytyväisiä koulutusten laatuun ja niiden 

tuottamaan osaamiseen.

• Yhteiset haasteet liittyivät koulutusten tietoperustan ajantasaisuuteen ja 

koulutusrakenteen epäselvyyksiin.

• Arvioinnin perusteella annettiin kehittämissuosituksia mm. koulutusten 

sisältöjen, opiskelijavalintojen ja koulutusrakenteen osalta.

• Arviointi suositteli, että seuraava arviointi keskittyisi koulutusten sisältöjen 

kehittymiseen ja koulutusrakenteen toimivuuteen.



Arvioinnin lähtökohdat 3
Mm. Seuraavat asiat on tunnistettu aiemmissa arvioinneissa:

• varhaiskasvatuksen koulutusten sisällölliset kehittämistarpeet

• nykyisen koulutusrakenteen toimivuus

• koulutuksen alueellinen tasalaatuisuus

• opetussuunnitelmien sisällöt, opetussuunnitelmien toteutuminen ja 

koulutusten laatu

• koulutusten välinen yhteistyö ja yhteistyö työelämän kanssa.
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Arvioinnin 
tehtävä, 
tavoitteet ja 
kohteet 



Arvioinnin yleinen tehtävä

Karvin arviointisuunnitelmassa (2020-2023) on määritelty arvioinnin 

tehtäviä seuraavasti: 

• Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi tuottaa tietoa 

varhaiskasvatuksen opetus-, johtamis-, kasvatus- ja hoitotehtäviin 

kelpoisuuden tuottavien koulutusten sisällöllisistä kehittämistarpeista. 

• Lisäksi arvioinnilla selvitetään, onko varhaiskasvatuksen opettajien ja 

muun henkilöstön koulutus alueellisesti tasalaatuista. 

• Arvioinnissa tarkastellaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa,  

ammatillisissa oppilaitoksissa sekä Snellman-korkeakoulussa 

järjestettäviä varhaiskasvatuksen koulutuksia. 



Arvioinnin kohteena olevat varhaiskasvatuksen 
koulutukset

• Yliopistoissa (varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen

erityisopettajan kelpoisuuden tuottava koulutus, mahdollisesti KM-tutkinnot)

• Ammattikorkeakouluissa (varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden

tuottava koulutus, mahdollisesti sosionomi YAMK -tutkinnot)

• Ammatillisessa koulutuksessa  (varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 

kelpoisuuden tuottavat koulutukset: kasvatus- ja ohjausalan pt ja sosiaali- ja 

terveysalan pt, kasvatus- ja ohjausalan at, perhepäivähoitaja)

• Snellman-korkeakoulu (steinerpedagoginen varhaiskasvattaja)

• Jatkuva oppiminen, em. tutkintoja järjestävien koulutusorganisaatioiden 

osalta.
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Arvioinnin suunnitteluvaiheen kuulemiset

• Karvi on kuullut laajasti keskeisiä sidosryhmiä ja viranomaisia kevät-

kesän 2022 aikana.

• Kuulemisissa on keskusteltu muun muassa ajankohtaisista 

arviointikysymyksistä ja vastaajatahoista, joilta tietoa olisi tärkeää 

kerätä. 

• Syyskuussa 1.9.2022 Karvi kuulee koulutusorganisaatioita. 

• Kuulemisten sisältöjä hyödynnetään osana arvioinnin pääteemojen 

määrittelyä. Lopulliset arviointikysymykset päätetään arviointiryhmän 

kanssa.



Koulutusorganisaatioiden kuulemiset 1.9.2022

• Tilaisuuksiin kutsutaan 1-3 henkilöä/koulutusorganisaatio, esim. 

varhaiskasvatuksen koulutuksista ja niiden kehittämisestä vastaavat 

henkilöt, 

• Kutsu ja ilmoittautumislomake lähtevät koulutusorganisaatioille 

23.8.2022

• Koulutusorganisaatioiden kuulemisten ajankohdat:

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 1.9. klo 8.00-10.00

• Korkeakoulut 1.9.2022 klo 13.00-15.00

• Kuulemisissa keskustellaan siitä, mihin pää- ja alateemoihin 

varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin tulisi keskittyä 

koulutuksen järjestäjien näkökulmasta?



Arvioinnin 
suunnittelu ja 
toteutus 



Valmisteluvaihe, kevät-kesä 2022
• perehtyminen aiheeseen ja taustoihin, keskeisten tahojen kuulemiset

• arviointiryhmän nimeäminen 
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Suunnitteluvaihe, syksy 2022
• hankesuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen 

• aineistonkeruun suunnittelu ja käynnistäminen

Toteutusvaihe, kevät 2023
• aineistonkeruun jatkuminen ja analyysi

• tulosten raportoinnin käynnistyminen

Päätös ja palaute, syksy 2023

• johtopäätökset ja kehittämissuositukset

• raportin valmistuminen ja julkistamistilaisuus



Arviointiryhmä 

Hankkeelle on nimetty arviointiryhmä kesäkuussa 2022. Arviointiryhmän jäseninä 

toimivat seuraavat henkilöt:

• Professori emerita Kirsti Karila, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja)

• Lektor Susanne Davidsson, Yrkeshögskolan Novia

• Opettaja Paula Helakari, Koulutuskuntayhtymä OSAO

• Edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti, OSKU ry

• Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva, Tornion kaupunki

• Varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso, Kokkolan kaupunki

• Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija Lauri Malkamäki, SOOL ry

• Koulutuspäällikkö Krister Rantala, Turun kristillinen opisto

• Yliopettaja Meeri Rusi, Turun ammattikorkeakoulu

• Yliopistonlehtori Satu Valkonen, Helsingin yliopisto.



Arvioinnin tiedonkeruu

• Tiedonkeruun tapoja ja aikataulua suunnitellaan syksyn 2022 aikana. 

• Alustavan suunnitelman mukaan pääasiallinen tiedonkeruu ajoittuu 

vuodelle 2023. 

• Tiedotamme arvioinnin tiedonkeruista tarkemmin suoraan arvioinnin 

yhteyshenkilöille. 

• Lisäksi tiedotamme tiedonkeruista arviointihankkeen verkkosivulla.



Lisätietoa 
arvioinnista ja 
yhteystiedot 



Karvin arviointitiimi 

• Tarja Frisk, johtava arviointiasiantuntija, ammatillinen koulutus

sähköposti: tarja.frisk@karvi.fi, puh. 029 533 5504

• Kirsi Mustonen, arviointiasiantuntija, korkeakoulutus ja vapaa 

sivistystyö

sähköposti kirsi.mustonen@karvi.fi, puh. 029 533 5515

• Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, varhaiskasvatus

sähköposti: tuomas.sarkkinen@karvi.fi, puh. 029 533 5550
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Lisätietoa arvioinnista

• Arvioinnin etenemistä päivitetään hankkeen sivuilla 

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjät:

• https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-

jarjestelmaarvioinnit/varhaiskasvatuksen-koulutusten-arviointi/

• Korkeakoulut:

• https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-

jarjestelmaarvioinnit/varhaiskasvatuksen-koulutusten-arviointi/

https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/varhaiskasvatuksen-koulutusten-arviointi/

