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Tiedote 27.2.2023 

Tiedote kevään 2023 tiedonkeruista varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin 

yhteyshenkilöille 

Hyvä arviointiyhteyshenkilö  

Tässä tiedotteessa kerromme kevään 2023 tiedonkeruista liittyen varhaiskasvatuksen 

koulutusten arviointiin. Tulossa olevia tiedonkeruita ovat huhti-toukokuussa 2023 

toteutettava koulutuksen järjestäjien itsearviointikysely ja valmistumisvaiheessa oleville 

varhaiskasvatuksen koulutusten opiskelijoille Teams-yhteyksin toteutettavat työpajat 

huhtikuussa 2023.  

Itsearviointikysely 

Itsearviointikysely toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä. Koulutuksen järjestäjän 

arviointiyhteyshenkilö vastaa kyselyn organisoinnista. Toivomme, että kyselyyn vastaa pieni 

ryhmä, jossa on mukana esim. varhaiskasvatuksen opetus-, tutkimus-, ohjaus- ja opintoasiain 

henkilöstöä. Lähetämme yhteyshenkilölle kyselyn linkit huhtikuussa viikolla 14. Vastausaika 

kyselyyn päättyy toukokuussa viikolla 20.  

Itsearviointikyselyssä selvitetään koulutuksen järjestäjiltä muun muassa seuraavia 

varhaiskasvatuksen koulutuksiin liittyviä asioita: joustavat koulutuspolut, työelämäyhteistyö, 

harjoittelut ja työelämässä oppiminen, koulutusten kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen 

koulutusjärjestelmän toimivuus sekä näihin liittyvät vahvuudet, haasteet ja hyvät käytännöt. 

Toivomme teidän arvioinnin yhteyshenkilöinä koordinoivan kyselyyn vastaamisen ja 

välittävän varhaiskasvatuksen koulutusten vastuuhenkilölle/-henkilöille tiedon tästä 

tiedonkeruusta. 

Vastaamme mielellämme kaikkiin tiedonkeruun toteutusta koskeviin kysymyksiinne! 

Varhaiskasvatusten koulutusten opiskelijoiden nimeäminen Karvin järjestämään opiskelijatyöpajaan 

Karvi kerää varhaiskasvatuksen koulutusten opiskelijoilta tietoa opiskelijatyöpajoissa. Pajat 

järjestetään etäyhteyksin Teamsillä. Tiedonkeruu suunnataan valmistumisvaiheessa oleviin 

opiskelijoihin sekä sellaisiin opiskelijoihin, jotka ovat täydentämässä aiemmin suorittamiaan 

varhaiskasvatuksen tutkintoja uusia kelpoisuuksia tuottaviksi (esim. lastenhoitajasta 

varhaiskasvatuksen sosionomiksi).  

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita pyydetään työpajoihin vain osalta koulutuksen 

järjestäjistä. Teemme Karvissa eri arviointien opiskelijatiedonkeruiden päällekkäisyyksien 

vuoksi otoksen niistä ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, joilta pyydetään opiskelijoita 

työpajoihin.  

Maaliskuussa tulevassa pyynnössä pyydämme varhaiskasvatuksen koulutuksen järjestäjiä 

nimeämään työpajoihin edellä mainituin kriteerein 2-3 opiskelijaa/korkeakoulu/oppilaitos. 

Työpajat toteutetaan huhtikuussa viikoilla 16 ja 17 (19.4., 20.4., 25.4. ja 26.4.2023). 

Rinnakkain toteutettavien työpajojen kesto on noin 1½-2 tuntia. 
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Arviointiklinikat – verkkotilaisuudet arvioinnin toteuttamisen tueksi 

Järjestämme kaksi arviointiklinikkaa: 14.4.2023 klo 8.00 – 9.30 ja 27.4.2023 klo 8.00 – 9.30 

erityisesti itsearviointikyselyjen toteuttamisen tueksi. Lähetämme teille arviointiklinikoiden 

Teams-linkit huhtikuussa. 

Klinikat ovat vapaamuotoisia ja teemat muotoutuvat täysin tilaisuudessa esitettyjen 

kysymysten ympärille. Keskustelua ohjaavat ja kysymyksiin vastaavat karvilaiset, mutta 

tilaisuus on myös oiva mahdollisuus vertaisoppimiselle ja kokemusten jakamiselle.  

Klinikat ovat vapaaehtoisia ja niistä voi poistua, kun on saanut tiedonjanonsa sammutettua. 

Tilaisuudet eivät vaadi ennakkoilmoittautumista. 

Tervetuloa keskustelemaan arvioinnista! 

Muuta 

Karvista riippumattomista syistä keväällä 2023 on vireillä myös toinen varhaiskasvatuksen 

koululutusten järjestäjille kohdennettava kysely, jonka toteuttaa Varhaiskasvatuksen 

koulutusten kehittämisfoorumi. Kyselyissä saattaa olla jonkin verran sisällöllisiä 

päällekkäisyyksiä. Haluamme kuitenkin korostaa, että Karvin itsearviointikysely on itsenäinen 

kokonaisuus, jonka tulokset raportoidaan osana loppuvuodesta valmistuvaa 

arviointiraporttia. 

Lisätietoja arvioinnista 

     Lisätiedot arvioinnista ja yhteydenotot: 
 

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 

 
Metodiset kysymykset: Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, sähköposti: 
mari.huhtanen@karvi.fi, puh. 029 533 5510 
 

Lisätietoja arvioinnista päivitetään myös arvioinnin sivuille: 

Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi - Karvi.fi (korkeakoulut) 

Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi - Karvi.fi (ammatillisen koulutuksen järjestäjät) 

 

 Kiitos yhteistyöstä! 

 Tarja Frisk, Kirsi Mustonen ja Tuomas Sarkkinen 

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

