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Valtion erityisavustus 
Valssin käyttöönoton 
tukemiseen vuodelle 
2023-2024



Avustuksen tarkoitus 

• Avustuksella tuetaan Valssin käyttöönottoa sekä kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien 

jalkauttamista osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä.

• Järjestelmän käyttöönotto edellyttää muun muassa 

• arviointijärjestelmään ja sen taustalla oleviin laatukriteereihin tutustumista, 

• käyttöönottoon liittyvistä vastuista ja järjestelmän käyttäjärooleista sopimista ja roolien mukaista 

kouluttautumista

• henkilöstön itsearviointiosaamisen vahvistamista sekä uuden laadunarviointijärjestelmän tuomista osaksi 

toiminnan kehittämistä. 

• Avustuksella voidaan palkata mm. Valssin käyttöönottoa koordinoivaa henkilöstöä.

• Avustuksen käyttökohteet

1. Valssin käyttöönotto ja käyttöönoton edellyttämä tekninen valmistelu 

2. Arviointiprosessin uudistaminen nostamalla Valssi osaksi toiminnan jatkuvaa kehittämistä

Huom! Lisätietoja avustuksesta antaa OKM nettisivuillaan.

https://okm.fi/-/valtion-erityisavustus-digitaalisen-laadunarviointijarjestelman-valssin-kayttoonoton-tukemiseen-vuodelle-2023-2024?languageId=fi_FI


Karvin tarjoama tuki Valssin käyttöönottoon 

• Tietoa Valssista päivitetään karvi.fi/varhaiskasvatus –sivuille

• Materiaaleja ja koulutusta Valssista 

• Vuoden 2023 alusta järjestämme kohdennettua koulutusta ja ohjeistusta eri käyttäjäryhmille
‒ Ylläpitäjä = Karvi

‒ Pääkäyttäjä = järjestäjän / palveluntuottajan edustaja 

‒ Toteuttaja = Päiväkodin johtajat 

‒ Vastaaja = henkilöstö

• Arviointiverkosto toimii aktiivisesti

• Karvin ylläpitämä Arviointiverkosto tarjoaa sisällöllistä koulutusta arvioinnin eri teemoista

• Verkosto toimii interaktiivisella Howspace –alustalla, jonne tallennetaan kaikki koulutusmateriaalit

• Lisätietoja verkostosta sivi.harkoma@karvi.fi



Valssi-infotilaisuudet

• Marras- joulukuun vaihteessa järjestämme kolme samansisältöistä Valssi-infoa. 

• keskiviikko 30.11 kello 12–14

• torstai 1.12 kello 12–14

• torstai 8.12 kello 12–14

• Kerromme tilaisuuksissa Valssin keskeisistä toimintaperiaatteista, käyttöönotosta, 

arviointityökaluista ja arviointiprosessien toteuttamisesta järjestelmällä.

• Tilaisuudet järjestetään Teamsilla ja niihin pyydetään ilmoittautumiset marraskuun 

alussa. 

• Ilmoittautumisen yhteydessä voitte lähettää meille Valssia koskevia kysymyksiä, joihin 

erityisesti toivotte vastauksia.



Valssi koulutukset ja ohjeistukset 
(suomeksi ja ruotsiksi)

Sisällölliset koulutukset ja ohjeistukset

• Laadun rakenne- ja prosessitekijöiden 

arviointiin kohdennetut työkalut

• Arviointiprosessit erikseen rakenne- ja 

prosessitekijöiden työkaluille 

• Eri käyttäjien roolit prosessien 

toteuttamisessa

• Arviointitiedon eli raporttien ja 

yhteenvetojen hyödyntäminen 

arvioinnissa

• Arvioinnin vaikuttavuus 

Tekniset koulutukset ja ohjeistukset 

• Valssin käyttöönoton valmistelu ja 

käyttöönotto → mm. Varda-tietojen 

päivittäminen

• Käyttäjätunnukset

• Valssin käyttöohjeet

• Pääkäyttäjät eli järjestäjät ja yksityisen 

palveluntuottajan ylin johto

• Toteuttajat eli toimipaikan johtaja ja 

perhepäivähoidosta vastaavat 

Koulutukset järjestetään mm. webinaareina, jotka 

tallennetaan ja ovat myöhemmin katsottavissa 

osissa. Ohjeistukset ovat kirjallisia ja niissä 

hyödynnetään kuvioita ja visualisointeja esim. 

käyttöliittymän näkymästä.



Ajankohtaista tietoa 
Valssista



Valssin käyttöönotto 

• Valssia pilotoidaan maalis-toukokuussa 2023

• Mukana laadun prosessitekijöiden arviointityökaluja ja täydennyskoulutuksen 

arviointityökalu. 

• Ilmoittautuminen on käynnissä ja pilottiin pääsystä ilmoitetaan marraskuussa.

• Pilottiin valitaan mukaan mahdollisimman erilaisia organisaatioita. 

• Kaikkien organisaatioiden käyttöön Valssi avataan 1.8.2023.

• Tulevalla arviointisuunnitelmakaudella 2024–2027 tavoitteena on toteuttaa 

varhaiskasvatuksen kansallisia arviointitiedonkeruita Valssin avulla.



Kysymyksiä ja 
vastauksia



Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

• Millä kielellä Valssia voi käyttää? 

• Valssi voidaan ottaa käyttöön suomen tai ruotsin kielellä

• Onko Valssi pakko ottaa käyttöön?

• Valssin hyödyntäminen itsearvioinneissa on vapaaehtoista. 

• Muutaman vuoden päästä Karvilla on mahdollisuus toteuttaa kansalliset arvioinnit Valssilla. 

Näihin arviointeihin tulee kuntien ja yksityisten palveluntuottajien lakisääteisesti osallistua.

• Kuinka paljon resursseja Valssin hyödyntäminen edellyttää?

• Valssiin on suunniteltu arviointiprosesseja, joiden toteuttaminen edellyttää tiettyjä toimenpiteitä eri 

käyttäjäryhmiltä (mm. arviointilomakkeeseen vastaaminen, arviointia syventävät 

pohdintakeskustelut, tulosten muodostaminen ja esittely jne.). 

• Toisaalta Valssin hyödyntäminen tukee ja yhtenäistää arviointeja tarjoamalla valmiita työkaluja 

arviointien toteuttamiselle. Tällöin työkalujen laadintaan ja päivittämiseen ei tarvitse käyttää 

ylimääräisiä resursseja.  



Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Milloin Valssiin liittyvät koulutukset alkavat? 

• Marras-joulukuussa järjestetään Valssi-infoja, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

• Varsinaiset sisällölliset ja tekniset koulutukset aloitetaan vuoden 2023 alussa. 

Tuleeko Valssiin liittyvää koulutusta myös muille kuin kunnan palkkaamille 

koordinaattoreille, jotka vastaavat Valssin hyödyntämisestä kunnassa?

• Karvi tarjoaa koulutusta ja Teams-tallenteita sekä koordinaattoreille että niille, 

jotka eivät hae avustusta. 

Haittaako osallistumista, jos muuta kuin Valssin käyttöönottoon tarkoitettua hankerahaa 

on haettuna ja saatuna laadunhallinnan kehittämiseen? 

• Hankerahaa tai avustusta hyödynnettäessä pilotin toteutuksessa tulee varmistaa rahoittajalta, 

soveltuuko se tähän tarkoitukseen.



Valssissa tuotetun tiedon hyödyntäminen

Koskevatko Valssissa tuotetut raportit kuntia vai toimipaikkoja? 

• Valssista saa vain toimijakohtaisia raportteja.

Voiko kunnallinen päiväkodin johtaja teettää oman aineistonkeruunsa ja saada siitä toimipaikkakohtaiset 

tulokset?

• Valssilla ei voi kerätä päiväkoti-/ yksikkökohtaista arviointitietoa kunnassa.

• Arviointityökalut otetaan käyttöön toimijatasolla.

Onko arvioitavan teeman sovittava koko kunnan arviointiin, vai voivatko yksittäiset toimipaikat arvioida omia 

teemojaan?

• Kunnassa voidaan toteuttaa laajempi määrällinen arviointi ja toimipaikkatasolla lomakkeita voidaan hyödyntää 

kevyemmin. 

• Jos päiväkodin johtajat haluavat hyödyntää arviointityökaluja pedagogiikan kehittämisessä, he voivat tulostaa niitä 

järjestelmästä ja jakaa omalle henkilöstölleen. Lapsiryhmien henkilöstö voi hyödyntää arviointilomakkeita ja niissä 

olevia väittämiä eli kriteereitä, kun he reflektoivat toimintaansa esimerkiksi tiimipalavereissa. 

Voiko Valssin materiaaleja siirtää muihin järjestelmiin ja toteuttaa aineistokeruita erillään Valssista? 

• Valssin arviointilomakkeita ei saa käyttää muualla kuin Valssissa.



Valssi ja yksityiset palveluntuottajat

Tuleeko kuntien velvoittaa myös yksityiset päiväkodit mukaan tai tarjota heille mahdollisuutta 

osallistua pilotointiin?

• Yksityiset toimipaikat voivat ilmoittautua itsenäisesti mukaan pilottiin, eli kuntien ei tarvitse tarjota heille erikseen 

mahdollisuutta osallistua.

Tuleeko yksityisten päiväkotien ottaa Valssi käyttöön yhtä aikaa kuntien kanssa?

• Yksityiset päiväkodit voivat päättää itse Valssin käyttöönotosta ja sen ajankohdasta.

Tuleeko kuntien tukea yksityisiä palveluntuottajia Valssin käyttöönotossa? 

• Yksityiset palveluntuottajat saavat Karvilta saman tuen kuin kunnatkin. 

• Kuntien ja yksityisten yhteistyö voi parhaimmillaan tukea molempien laadunhallintatehtävää.

• Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi kunnan järjestämiin arviointeja tukeviin koulutukseen, johon myös yksityiset voisivat 

osallistua. 



Kiitos kaikille!

Lisätietoja:
sivi.harkoma@karvi.fi

Kuva: Kari Leo


