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1 Johdanto
Vuonna 2018 voimaan astunut uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä ensimmäistä kertaa velvoittava Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) asettivat kaikille varhaiskasvatusta toteuttaville tahoille arviointivelvoitteen. Laadun arviointi ja toiminnan kehittäminen ovat uudistusten myötä herättäneet paljon keskustelua varhaiskasvatuksen kentällä. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on todettu useiden tutkimusten mukaan olevan pitkäkestoisia vaikutuksia hyvinvointiin ja tulevaan koulumenestykseen (esim. Karila 2016). Uudistuneet velvoittavat asiakirjat vahvistavat tutkimusten ohella käsitystä arvioinnista varhaiskasvatustoiminnan keskeisenä
osa-alueena ja laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan edellytyksenä.
Arviointia tulee Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan tapahtua kansallisella tasolla, yksikkö- ja ryhmätasolla, sekä yksittäisen lapsen tasolla (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 61). Kansallisella tasolla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ja Opetushallitus vastaavat ulkoisesta arvioinnista. Karvi julkaisi
25.10.2018 Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjan,
jossa esitellään tietelliseen tutkimukseen perustuvat varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit. Indikaattorit luovat ensimmäistä kertaa yhteiset kansalliset tavoitteet laadukkaalle
varhaiskasvatustoiminnalle ja toimivat pohjana arviointi- ja kehittämistyölle. (Vlasov
ym. 2018, 13.)
Vlasovin ym. (2018) mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee luoda välineitä ja menetelmiä asetettujen tavoitteiden arvioimiseksi ja mittaamiseksi. Laadun indikaattoreiden
pohjalta Vlasov ym. ohjeistavat johtamaan arviointikriteereitä, joiden avulla indikaattoreiden toteutumista arjen varhaiskasvatustyössä voidaan mitata ja arvioida. (Vlasov ym.
2018, 67.) Mikkola ym. (2017) toteuttivat Karville selvityksen varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytilasta ennen indikaattoreiden julkaisua. Mikkolan ym. selvityksen mukaan
arvioinnin toteuttavat tahot ja arvioinnissa käytetyt menetelmät vaihtelevat varhaiskasvatuksen kentällä paljon. Selvityksen mukaan kentällä käytössä olevat laadunarvioinnin ja
itsearvioinnin menetelmät ovat alun perin tarkoitettu liike- ja talouselämän laadunarviointiin. (Mikkola ym. 2017, 29, 35.) Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnissa eletään mielenkiintoista ja haastavaa uudistusten aikaa.

Henkilökohtainen kiinnostukseni arvioinnin tutkimiseen nousee Kehittävä Palaute -hankkeesta, jossa olen toiminut oman työkuntani Vantaan observoijana, eli lapsihavainnointiaineiston kerääjänä. Kehittävä Palaute on Jyrki Reunamon (esim. 2014) luoma varhaiskasvatuksen arviointi- ja kehittämismenetelmä, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä varhaiskasvatuksen arjessa todella tapahtuu. Usealla mittarilla kerätyn aineiston analyysin
perusteella on Reunamon (2014) mukaan mahdollista nähdä, mitä varhaiskasvatuksessa
todella tapahtuu ja nostaa tämän pohjalta esille kehittämiskohteita. Kehittävä Palaute –
hankkeen yksi mittari on kasvattajatiimin täyttämä oppimisympäristön arviointilomake,
jonka tarkoitus on kartoittaa oppimisympäristön laatua. (Reunamo, 2014)
Tässä tutkielmassa perehdyn varhaiskasvatuksen laadun arviointiin, Karvin varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä kuvaaviin indikaattoreihin sekä arvioinnissa käytettävän mittarin kehittämiseen ja reliabiliteettiin. Tutkielmani ensimmäinen tavoite on tutkia
Karvin varhaiskasvatuksen prosessilaadun indikaattoreiden operationalisointia arviointikriteereiksi. Vertaan Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomaketta Karvin
prosessilaadun indikaattoreihin ja, kehitän vertailun pohjalta Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomaketta uusilla kriteereillä niin, että se kattaa näkemykseni mukaan parhaalla mahdollisella tavalla Karvin prosessilaadun indikaattorit. Niin tutkimuksessa kuin arvioinnissa käytettävän mittarin laatu ja luotettavuus vaikuttavat sillä kerätyn
tiedon luotettavuuteen (Metsämuronen 2011, 57, Nummenmaa 2009, 354). Toinen tutkielmani tavoite on tutkia kehittämäni arviointilomakkeen reliabiliteettia Vantaan, Kouvolan ja Sipoon varhaiskasvatuksen opettajilta kerätyn aineiston avulla. Menetelminä tutkielmassani käytin sisällönanalyysia ja arvioitsijoiden välisen yhteneväisyyden kautta reliabiliteettia mittaavaa Intraclass correlation coefficient – menetelmää.
Uuden mittarin luominen on haasteellinen prosessi, jota monet teoreetikot kehottavat
aloittelevia tutkijoita välttämään (mm. Metsämuuronen 2011). Atjosen (2015) ja Korkeakosken (2017) mukaan arviointi on yleisesti aina arvon antamista arvioitavalle asialla
(Atjonen 2015, 48, Korkakoski 2017, 18). Haasteet niin mittarin kehittämisessä kuin arvioitavien asioiden arvottamisessa nousivat tässä tutkielmassa esille. Tutkielman teon
prosessi on kuitenkin ollut opettavainen ja ammattitaitoa kasvattava matka, jonka haasteiden selättämistä on motivoinut aiheen ajankohtaisuus ja tärkeys varhaiskasvatuksen
kentällä, niin ruohonjuuritasolla kuin tutkimuksessa.

2 Teoreettinen tausta
Tutkielmani teoreettista taustaa käsittelevä luku on muotoutunut tutkimustehtävistä nouseviin tärkeiksi näkemiini aihepiireihin. Ensimmäisissä alaluvuissa 2.1 käsittelen varhaiskasvatuksen laatua ja sen arviointia. Ennen kuin varhaiskasvatuksen laatua voidaan
arvioida, tulee määrittää, mitä varhaiskasvatuksen laadulla ja sen arvioinnilla tässä tutkielmassa ja varhaiskasvatuksen kontekstissa Suomessa tarkoitetaan.
Toisessa alaluvussa 2.2 avaan Karvin Laadun arvioinnin perusteet ja suositukset – asiakirjassa esiteltyjä varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreita. Avaan erityisesti prosessilaadun indikaattoreita niiden ollessa tämän tutkielman tutkimustehtävien lähtökohtana.
Vlasovin ym. (2018) mukaan asiakirja tukee monipuolisesti varhaiskasvatusta järjestäviä tahoja velvoittavassa arviointitehtävässä niin rakenteellisessa että sisällöllisessä arvioinnissa (Vlasov ym. 2018, 11). Karvin asiakirja kulkee kaikissa ensimmäisissä alaluvuissa ja koko tutkielmassa keskeisenä lähteenä.
Kehittävän Palaute -menetelmä ja sen yksi mittari ovat tutkielmassani Karvin asiakirjan
ohella keskeisiä lähtökohtia. Käsittelen alaluvussa 2.3 Kehittävän Palautteen taustaa ja
oppimisympäristön arviointilomaketta. Uuden, tieteellisessä tutkimuksessa käytettävän
mittarin rakentamisen teoriaa, joka on ohjannut tutkielmassa tehtyjä valintoja ja lopuksi
tutkittavan arviointilomakeen tekoa käsittelen alaluvussa 2.4 .Viimeisessä alaluvussa
syvennyn aiheeni kannalta merkitykselliseen aikaisempaan tutkimukseen.
2.1

Varhaiskasvatuksen laatu ja laadun arviointi

Varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia paljon Suomessa tutkineiden Hujalan ja Fonsenin (2017) mukaan laadun ylläpito varhaiskasvatuksessa vaatii jatkuvaa arviointi- ja kehittämistyötä. Laadunarviointi on tapa tuottaa tietoa jo toteutuneesta varhaiskasvatuksesta ja saada tietoa varhaiskasvatustoiminnan vahvuuksista ja kehittämishaasteista, joiden mukaan mm. pedagogisen johtajuuden kautta kohdistaa kehittämistyö oikeisiin asioihin. Avaan seuraavaksi laadun ja arvioinnin käsitteitä ja niitä kuvaavaa teoriatietoa
yleisesti, kasvatusalla ja erityisesti varhaiskasvatuksen kontekstissa.

2.1.1

Laadun määrittelyä varhaiskasvatuksen kontekstissa

Vlasov ym. (2018) ja Mikkolan ym. (2017) mukaan suomalaisen varhaiskasvatuksen
laadun keskeisimmät vaatimukset nousevat varhaiskasvatuslaista, varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä tutkimustiedosta. Yhtenä lähtökohtana Karvin Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset – asiakirjassa esitellylle arviointi- ja kehittä-

mismallille on ollut yhteiseurooppalaisen CARE-hankkeen varhaiskasvatuksen laadun
viitekehys (Vlasov 2018, 15). Moser ym. (2017) esittelevät CARE -hankkeen raportissa
varhaiskasvatuksen laadun ja hyvinvoinnin indikaattorit ja laadun viitekehyksen pohjaksi laadunhallinnalle ja arvioinnille. Indikaattorit perustuvat Bronfenbrennerin (ks.
1999, 2005) ekologisen mallin neljälle eri tasolle: lainsäädännölliselle tasolle, joka vaikuttaa kuntien ja palveluntuottajien toimintaan, yksikkötasolle, jossa johtaminen, rakenteet ja toimintakulttuuri ovat keskiössä, varhaiskasvattajien tasolle liittyen kasvattajien
toteuttamaan varhaiskasvatustoimintaan sekä yksittäisen lapsen tasolle. Moser ym. mukaan laatuun vaikuttavat tekijät kaikilla eri tasoilla, ja jotta laatu näkyisi yksittäisen lapsen tasolla, on toiminnan oltava laadukasta kaikilla tasoilla. (Moser ym. 2017, 15, 17.)
Laadun käsitteen määrittely ei kuitenkaan Moserin ym. (2017) sekä Hujalan ja Fonsenin
(2017) mukaan ole varhaiskasvatuksen kontekstissa ongelmatonta (Moser ym. 2017, 15,
Hujala & Fonsen 2017). Mikkola ym. (2017) yhtyvät näkemykseen, että varhaiskasvatuksen laatua ei voida yksiselitteisesti määritellä, vaan määritelmät ovat sidoksissa kulttuuriin, aikaan ja paikkaan. (Mikkola ym 2017, 10).
Hujalan ja Fonsenin mukaan laadun ja sen arvioinnin määrittelyssä on useampia koulukuntia. Yhden koulukunnan mukaan laatua voidaan arvioida vain varhaiskasvatuksen
tavoitteiden pohjalta (Hujala & Fonsen, 2017). Karvin asiakirjassaan julkaisemat varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit ovat ensimmäiset kansallisen tason tavoitteet varhaiskasvatuksen laadulle (Vlasov ym. 2018, 67) ja niiden tarve voidaan nähdä nousseen
esille Mikkolan ym. (2017) tekemässä selvityksessä varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytilasta (Mikkola ym. 2017, 45-46). Laadun määrittely on teoreetikoiden mukaan tiiviisti yhteydessä arvoihin. Korkeakoski (2017) kuvaa arviointia arvon antamisena ja tavoitteiden laadinnassa asioita arvotetaan, eli niille annetaan arvo, hyöty tai merkitys
(Korkeakoski, 2017, 20). Laatu voidaan siis nähdä tavoiteltavana asiana, johon arviointi
kohdistuu.

Edellä kuvatut laadun määritelmät vaativat laadun tiivistämistä yhteisesti määritellyiksi
tavoitteiksi. Laadun määrittely, eli tavoitteiden asettaminen, on jo itsessään arvottamista, joka tulee Korkeakosken (2017) mukaan perustella (Korkeakoski 2017, 20). Vlasovin ym. (2018) määrittelemät laadun indikaattorit perustuvat tutkimukskoontiin, eli
siihen, mikä tutkimusten mukaan tuottaa laadukkaan varhaiskasvatuksen piirteitä ja hyvinvointia lapsille erilaisissa tilanteissa (Vlasov ym. 2018, 41).
Vlasov ym. ovat jakaneet varhaiskasvatuksen laadun tekijät, eli laadulle asetetut tavoitteet, Moserin ym. (2017) ja EU:n jäsenvaltioista koostuvan työryhmän (2014) tapaan rakennetekijöihin ja prosessitekijöihin (Vlasov ym. 2018, 69, Moser ym. 2017, 19-20, European Quality Framework for Early Childhood and Care 2014, 6). Moser ym. määrittelevät varhaiskasvatuksen laatua edellä kuvattujen lisäksi opetussuunnitelmalaatuna (curriculum quality) jolla he tarkoittavat opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden laatua
ja niiden toteutumista (Moser ym. 2017, 20).
Perinteisesti laatua on ollut tapana Hujalan ja Fonsenin (2017) mukaan tarkastella objektiivisesti, jolloin se on ulkoisesti mitattavissa tunnuslukujen avulla (Hujala & Fonsen, 2017). Korkeakoski (2017) kuvailee arvon määrittämistä suhteessa kriteereihin, joiden täsmällisyys voi vaihdella yleisistä tavoitteista numeerisiin tulostasomittareihin asti
(Korkeakoski 2017, 21). Laatua kuvaavien tavoitteiden laatu ja niistä johdettujen kriteerien täsmällisyys vaikuttavat myös vahvasti myös laadun arviointiin ja määrittelyyn.
Laatua voidaan määritellä ja arvioida myös toisin, tavoitteisiin peilaamisen sijaan. Toinen koulukunta näkee Hujalan ja Fonsenin mukaan laadun subjektiivisena asiana, jota ei
voida määritellä tai arvioida (Hujala ja Fonsen 2017). Toisenlaista näkökulmaa laadun
määrittelyyn esittelee myös Moserin ym., joiden mukaan käsitettä laatu on varhaiskasvatuksen kentällä usein käytetty kuvaamaan sitä, miten laajasti ja moniulotteisesti varhaiskasvatus tarjoaa ympäristön, joka edistää lasten kehitystä ja hyvinvointia (Moser
ym. 2017, 19). Tämä näkemys laadun käsitteestä on mielestäni kuitenkin yhteydessä
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja Karvin varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreiden kuvaamiin tavoitteisiin.

Mikkola ym. (2017) toteavat laadun määrittelyn haastavaksi, mutta tärkeäksi varhaiskasvatuksen arvioinnin lakisääteisen tehtävän vuoksi. Laadun määrittelyssä tehdyt valinnat vaikuttavat myös arviointiin liittyviin valintoihin, joiden eteen arvioitsijat joutuvat. (Mikkola ym. 2017, 11.) Karila (2016) tiivistää laatutekijöiden vaikutukset varhaiskasvatuksessa siihen, ettei yksittäisillä laatutekijöillä ole tutkimusten mukaan vaikutusta, vaan merkityksellistä on laatutekijöiden luoma yhteisvaikutus (Karila 2016, 43).
Tässä tutkielmassa määrittelen varhaiskasvatuksen laadun pohjalla kulkevan Karvin asiakirjan tapaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisen pohjalta. Laadun näen Varhaiskasvatuslain, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja Karvin asiakirjan asettamien tavoitteiden toteutumisena, tuottaen näin tavoiteltua laadukasta varhaiskasvatusta. Todellisuudessa yhdyn Mikkolan ym. (2017) näkemykseen laadun määrittelyn haastavuudesta ja en näe laatua näin mustavalkoisena. Tutkielman kannalta tämä määritelmä on kuitenkin mielestäni perusteltu.

2.1.2

Arviointi

Arviointia ja sen yleistä määrittelyä kuvataan useissa teoria- ja tutkimusartikkeleissa sekä kirjoissa. Arviointi on aina tiiviisti yhteydessä laatuun ja arvioitavien asioiden arvottamiseen, joten olen avannut arviointia jo ylämmässä alaluvussa. Kuten edellä olen todennut, Korkeakoski (2017) sekä Atjonen (2007, 2015) määrittelevät arvioinnin vahvasti arvon antamisena arvioitavalle asialle (Atjonen 2007, 23, 2015, 48, Korkakoski
2017, 18). Atjonen (2007) kuvaa arviointia myös vahvasti suhteessa etikkaan ja eettiseen toimintaan. Arvon antamisessa korostuu arvioitsijan vastuu. Arvioitsijalla on oltava selkeä käsitys arviointitoiminnasta ja arvioitavasta kohteesta. (Atjonen 2007, 23.)
Arvioinnilla on monia muotoja, joiden painotus ja käyttö ovat Atjosen (2015) mukaan
muuttuneet ajan saatossa (Atjonen 2015, 31-36). Korkeakoski ja Atjonen (2007) kuvaavat
useita arvioinnin muotoja: toteava arviointi, formatiivinen arviointi, kehittävä arviointi,
summatiivinen arviointi ja prognostinen ennakoiva arviointi (Atjonen 2007, 67, Korkeakoski 2017, 18-19). Atjonen erittelee kehittävän arvioinnin ja formatiivisen arvioinnin
kuitenkin erilleen, vaikka näkeekin niissä paljon yhteistä (Atjonen 2015, 66).

Arviointimuodoilla on Atjosen (2007) mukaan erilaisia tehtäviä ja tarkoituksia, jotka
vaihtelevat arvioinnin kontekstin mukaan. Arvioinnilla on Atjosen mukaan ohjaava tehtävä. Arvioinnin tarkoitus on kuvata nykyistä tilaa ja ohjata kehitettävien asioiden äärelle,
joka toteutuu Atjosen mukaan arvioitavan kohteen kannalta parhaiten formatiivisessa, eli
ohjaavassa, säätelevässä ja motivoivassa arvioinnissa. (Atjonen 2007, 67-68.)
Arviointi voi olla ulkoista eli ulkopuolisen tahon suorittamaa arviointia, tai sisäistä itsearviointia, jonka suorittavat arvioitava taho ja toimijat itse. (Korkeakoski 2017, 18-19)
Atjonen (2007) kuvaa ulkoista arviointia usein kontrolloidummaksi arvioinniksi, jolla
on viranomaistaholta tullut tehtävä (Atjonen 2007, 131). Ulkoista arviointia toteuttaa
Suomessa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (mm. Mikkola ym. 2017, 3, Atjonen
2007, 131). Arviointia voi tapahtua myös monella tasolla, esimerkiksi paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti (Atjonen 2015, 33). Suomen varhaiskasvatuksen kontekstissa arviointia tulee tapahtua kaikilla tasoilla (Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2018, 61).
Arviointi voidaan Korkeakosken mukaan rinnastaa myös mittaamiseen (ranking), jolloin yleensä havaintoja, kokemuksia, asenteita tai tulkintoja sijoitetaan laatua ja määrää
kuvaaviin luokkiin (Korkeakoski 2017, 19). Tällainen arvioinnin tapa on yhteneväinen
Atjosen (2015) kuvaaman perinteisen numeerisen, eli kvantitatiivisin menetelmin tuotu
esille esimerkiksi jonkin asian vaikuttavuutta (Atjonen 2015, 19). Arviointitoiminnan
muutos Suomessa liittyykin Atjosen (2007) mukaan juuri ulkoiseen määrälliseen arviointiin, josta on siirrytty kohti laadullista ja monimenetelmällistä arviointia, joka korostaa arvioitsijoita aktiivisina toimijoina (Atjonen 2007, 24-25, 32).
Karvin varhaiskasvatuksen arviointitoimintaa ohjaavassa asiakirjassa Vlasov ym.
(2018) määrittelevät suomalaisen varhaiskasvatuksen arvioinnin viitekehykseksi kehittävän arvioinnin (Vlasov ym. 2017, 35-36). Avaan seuraavassa alaluvussa kehittävän arvioinnin piirteitä.
2.1.3

Kehittävä arviointi

Kehittävä arviointi, developmental evaluation, on asiaa tuoreessa teoksessa avanneen
Atjosen (2015) mukaan ennemmin löyhästi ajateltuna arviointifilosofia, kuin arvioinnin

erillinen muoto. Se yhdistää arvioinnin elementtejä, mutta arviointi tehdään ja oikeutetaan alusta asti kehittämisen hengessä tulevaisuuteen katsoen. (Atjonen 2015, 67.) Patton (1994) tiivistää alkuperäisteoksessaan kehittävän arvioinnin sen kehittävään päämäärään ja arvioinnista saadun palautteen ajoittumiseen, tiettyjen mallien tai menetelmien toteuttamisen sijaan (Patton 1994, 7).
Pattonin (2016) tuoreimman teoksen mukaan kehittävän arvioinnin pääasialliset elemenit ovat sen kehittävä tarkoituks, systemaattisuus, fokusoiminen hyötykäyttöön, innovatiivisuus, moniulotteisuus, systeemiajattelu, yhteisen luomisen periaate sekä palautteen
ajoitus (Patton 2016, 3-4). Suomen kontekstissa Atjosen (2015) mukaan kehittävää arviointia kuvaavia ominaispiirteitä on useita, mutta neljä keskeisintä ominaispiirrettä ovat
arvioinnin hyödyttävä luonne arvioitavalle kohteelle, mukautuminen kohteen tarpeisiin
ennalta asetettujen tavoitteiden sijaan, prosessin eri vaiheisiin ajoittuminen prosessin lopun sijaan sekä arvioitavien kohteiden osallistamista prosessiin (Atjonen 2015, 72). Atjosen ja Pattonin määritelmät ovat saman suuntaisia. Atjonen kuitenkin kritisoi Pattonin
määritelmiä vahvasti organisaatioon sidoksissa oleviksi ja ei koe niiden suoraan istuvan
suomalaiseen kasvatusalan arviointiin (Atjonen 2015, 91).
Vlasov ym. (2018) ovat määritelleet kehittävän arvioinnin viitekehyksen periaatteet suomalaisen varhaiskasvatuksen arvioinnissa (Vlasov ym. 2018, 35). Periaatteet ovat saman
suuntaisia Pattonin ja Atjosen määritelmien kanssa. Kehittävän arvioinnin periaatteet suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa ovat Valsovin ym. mukaan: osallisuus, monimenetelmällisyys, mukautuvuus ja läpinäkyvyys (Vlasov ym. 2018, 35-36.).
Osallisuudella tarkoitetaan Vlasovin ym. sekä Atjosen (2015) mukaan kaikkien arvioitavien kohteiden osallistamista arviointiprosessin kaikkiin vaiheisiin (Atjonen 2015, 72,
Vlasov ym. 2018, 35). Atjosen mukaan arvioinnissa tulisi velvoittaa yhteistoiminnallisiin
ratkaisuihin. Kehittävä arviointi pyrkii Atjosen mukaan laajentuvaan tulkintakykyyn ja
osallisuuden kokemukset antavat arvioitavalle kohteelle toimijuuden kokemuksia. (Atjonen 2015, 72, 76, 88.) Vlasovin ym. mukaan useamman tahon osallisuus mahdollistaa
laajan ymmärryksen arvioitavasta ilmiöstä (Vlasov ym. 2018, 35-36).
Pattonin (2016) mukaan arvioinnin tulee mukautua kontekstiin niin käytön kuin tulkinnan osalta (Patton 2016, 5.) Mukautuvuus on Atjosen (2015) mukaan yhteydessä myös

arviointitulosten hyötykäyttöön ja monimenetelmällisyyteen. Formatiivisen luonteensa
vuoksi kehittävä arviointi tukee arvioitavia kohteita koko arviointiprosessin ajan ja tietoa saadaan heti käyttöön. Termi kehittäminen ohjaa arviointia katsomaan tulevaisuuteen ja avaa arvioinnille pidempijänteistä näkökulmaa. (Atjonen 2015, 97.) Vlasovin
ym. mukaan suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittävässä arvioinnissa ei tule keskittyä
vain tiedon yleistettävyyteen, vaan tietoa tuotetaan myös itselle ja työyhteisöön (Vlasov
ym. 2018, 35). Pattonin mukaan kehittävälle arvioinnille ei voida määrittää tiettyjä arviointimenetelmiä, vaan ne tulee valikoida kohteen ja tarpeiden mukaan (Patton 2016,
11). Vlasov ym. määrittävät monimenetelmällisyyttä samalla tavoin (Vlasov 2018, 31).
Läpinäkyvyydellä Vlasov ym. tarkoittavat kriittistä arviointia eri tahojen toteuttamana.
Läpinäkyvyys tulee huomioida myös varhaiskasvatuksen toteuttamisessa: jos toiminta
ei ole läpinäkyvää, sitä ei voi arvioida. Tämä mahdollistaa esimerkiksi vanhempien
osallisuuden arviointiin. Kehittävä arviointi edellyttää yhteistä keskustelua ja luottamusta eri tahojen välillä arvioinnin tavoitteista, toteuttamisesta ja tulkinnasta. (Vlasov
ym. 2018, 31, 34.)
Olen sivunnut varhaiskasvatuksen arviointia määrittävää teoriaa jo tässä alaluvussa kehittävän arvioinnin periaatteiden kautta. Avaan seuraavaksi teoriatietoa arvioinnista suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa.

2.1.4

Arviointi varhaiskasvatuksen kontekstissa

Suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa arvioinnin asema vahvistui uuden Varhaiskasvatuslain (540/2018) myötä. Varhaiskasvatuslaki §24 velvoittaa kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja toimintamuotoja itsearviointiin sekä osallistumaan ulkopuoliseen arviointiin. Laki määrittää arvioinnin tarkoitukseksi Varhaiskasvatuslain toteutumisen turvaamisen, varhaiskasvatuksen kehittämisen tukemisen sekä lapsen oppimisen,
kehityksen ja hyvinvoinnin edistämisen. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §24.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) asettaa varhaiskasvatukselle arviointivelvoitteen
toiminnan kaikille tasoille, kansalliselle-, yksikkö-, ryhmä ja yksittäisen lapsen tasolle
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 61).

Arvioinnin tarkoitukseksi suomalaisessa varhaiskasvatuksessa Mikkola ym (2017) asettavat lain tarkoituksen toteuttamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämisen (Mikkola ym.
2017, 8). Hujala ja Fonsen (2017) ovat tutkineet varhaiskasvatuksen laatua ja laadunhallintaa paljon ja toteavat aikaisempaan tutkimukseen viitaten, että varhaiskasvatuksen
laadunarviointi Suomessa on ollut puutteellista. Hujala ja Fonsen näkevät laadunarvioinnin varhaiskasvatuksessa tärkeäksi, koska sen avulla tavoitteet ja niiden toteutuminen tehdään näkyväksi, mikä mahdollistaa kehittämistyön. Hujalan Fonsen näkevät arvioinnin varhaiskasvatuksessa ohjausjärjestelmän, johtajuuden ja kasvattajien työvälineenä. (Hujala ja Fonsen, 2017.)
Vlasov ym. (2018) esittelevät varhaiskasvatuksen arviointitoiminnan tueksi asiakirjassa
laadunarvioinninmallin. Mallin pohjana toimivat varhaiskasvatuksen arvot. Varhaiskasvatuksen laadun rakennetekijöitä ja prosessitekijöitä kuvaavat indikaattorit, toimivat
mallissa dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään todentaen laatua ja toteutunutta
toimintaa. (Vlasov ym. 2018, 39-40.)
Vlasov ym. painottavat arvioinnissa systemaattisuutta ja systemaattisen arvioinnin periaatteita. (Vlasov ym. 2018, 28, 31.) Hujala ja Fonsen (2017) nostavat myös esille varhaiskasvatuksen arvioinnissa systemaattisuuden, jotta kehittämistyö olisi pitkäjänteistä
ja jatkuvaa (Hujala ja Fonsen 2017). Systemaattinen arviointi tarkoittaa Vlasovin ym.
mukaan arviointia, jota toteutetaan jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaan monimenetelmällisesti ja toiminnan eri tasoilta. Prosessi alkaa tavoitteiden asettamisesta, jota
seuraa suunnittelu, toiminta, arviointi ja kehittäminen. (Vlasov ym. 2018, 28, 31-32.)
Arvioinnin vaiheet Vlasovin ym. mukaan on kuvattu kuviossa 1.

Kuvio 1. Systemaattinen ja jatkuva kehittäminen varhaiskasvatuksessa (Vlasov ym. 2018, 32)

Vlasovin ym. mukaan systemaattisen arvioinnin kulku etenee tavoitteiden asettamisesta
kriteerien laadintaan, jonka kautta arviointia voidaan toteuttaa. Kriteereistä muodostetaan arviointityökaluja, joilla toimintaa voidaan arvioida. Tavoitteet voivat Vlasovin
ym. mukaan nousta tavoitteista (esimerkiksi opetussuunnitelmasta) tai tarpeesta, joka on
noussut lapsiryhmästä. Arvioinnin päämääränä tulisi kehittävän arvioinnin periaatteiden
mukaan olla lapsen kokeman laadun merkitys. (Vlasov ym. 2018, 28, 31.) Kehittävä arviointi keskittyy Atjosen mukaan nimen omaan prosessiin ja sen aikana saatuun palautteen, joka edistää kehitystä prosessin aikana (Atjonen 2015, 79). Vlasovin ym. mukaan
tärkeää on myös huomioida, että arviointi itsessään ei riitä, vaan olennaisinta on, mitä
arvioinnin jälkeen tapahtuu ja miten tieto saadaan kehittämistyön pohjalle. (Vlasov ym.
2018, 28, 31.)
Arviointi tulisi nähdä varhaiskasvatuksen kontekstissa Hujalan ja Fonseninkin (2017)
mukaan pedagogiikan toteutumisen, kokonaisvaltaisen kehittämisen ja ohjaamisen työvälineenä (Hujala & Fonsen 2017). Vlasov ym. painottavat samaan tapaan arvioinnin
kohdistumista henkilöstön toimintaan lapsen oppimisen seurannan sijasta. (Vlasov ym.
2018, 27). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 asettavat tavoitteita pedagogiselle toiminnalle, eivät lasten oppimiselle (Varhaiskasvatussuunitelman perusteet 2018, Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2016). Tämä asettaa toiminnan arvioinnin erilaiseen asemaan perinteiseen arviointiin verrattuna. Edellisessä alaluvussa kuvatun kehittävän arvioinnin tarkoitus onkin Vlasovin ym. mukaan suomalaisen varhaiskasvatuksen kontektissa yhteisen keskustelun, luottamuksen ja osallisuuden kautta motivoida ja sitouttaa henkilöstöä arviointiin
ja kehittämiseen. Pyrkimyksenä on, että kehittävä arviointi ankkuroituisi osaksi arkea ja
toimintaa, jossa arviointiprosessi on lopputulosta tärkeämpää. Kehittävän arvioinnin tärkein päämäärä tulisi olla lapsen kohtaama laatu ja laadukas varhaiskasvatus. (Vlasov
ym. 2018, 31, 34, 35.)
Yksi näkökulma laadunarviointiin on Hujalan ja Fonsenin (2017) mukaan asiantuntijateoria- ja tutkimustietoon pohjautuva arviointi. Uusin näkökulma on heidän mukaansa
inklusiivinen laadunarvioinnin paradigma, joka haastaa monet muut arvioinnin muodot.
Inklusiivinen laadunarvioinnin paradigma ottaa eri toimijat huomioon ja yhdistää tavoitteet, asiantuntija tiedon ja laadun subjektiiviset ja aikaan sekä kulttuurin sidonnaiset näkökulmat yhteen. Asiantuntijat ja kentän toimijat asettuvat näin tasavertaiseen asemaan.

(Hujala ja Fonsen 2017.) Näkemys on mielestäni kehittävän arvioinnin periaatteiden
kanssa hyvin saman suuntainen ja varhaiskasvatuksen kontekstiin sopiva, sillä edellä
esitetyt varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin velvoitteet koskevat myös kenttää ja työntekijöitä.
Laadun arvioinnin ja arvioinnin yleisesti ymmärrän tässä tutkielmassani varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, esiopetussuunnitelman perusteiden
tavoitteiden sekä Karvin tutkimuskoonnin kautta luotujen laadun indikaattoreiden toteutumisen arviointina useamman menetelmän ja arviointimuodon kautta monimenetelmäisenä arviointina. Karvin tuottamat laadun indikaattorit luovat Vlasovin ym. mukaan
pohjan sille, mihin asioihin arviointi tulisi kohdistaa, jotta varhaiskasvatus olisi korkealaatuista (Vlasov ym. 2018, 3) ja se ohjaa arviointikäsitystäni tässä tutkielmassa. Kuten
laadunkin kohdalla, arvioinnin määrittely ei mielestäni ole yksiselitteistä Hujalan ja
Fonsenin kuvaamien laadun subjektiivisten kokemusten vuoksi (Hujal ja Fonsen 2017).
Ulkoisen arvioinnin sekä kentällä tapahtuvan itsearvioinnin näen yhtä tärkeinä arvioinnin tapoina, jotka tuottavat mahdollisesti erilaista tietoa kehittämistyöhön.
Avaan seuraavaksi tutkielmani pohjalla kulkevia Karvin varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreita.

2.2

Varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit

Tässä luvussa kuvaan Karvin julkaisemia varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreita,
jotka ovat Vlasovin ym. (2018) mukaan aiemman tieteellisen tutkimuksen perusteella
konkretisoituja, mitattavaan muotoon saatettuja tavoitteita laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Termin indikaattori Vlasov. ym määrittelevät tavoitetasoksi ja mittaamisen perustaksi. Indikaattori on”konkreettinen ja todennettavissa oleva kuvaus laadukkaan varhaiskasvatuksen olennaisista ja tavoiteltavista ominaisuuksista.” (Vlasov ym. 2018, 12).
Korkeakosken mukaan indikaattoreista käytetään yleisesti arvioinnin kentällä myös termejä osoitin ja ilmaisin. Indikaattoreita on usein kehitetty ilmaisemaan olennaisia asioita
monimutkaisemmista ilmiöistä, niiden tilasta tai kehityksestä (Korkeakoski 2018, 91).
Atjonen (2007) kuvaa samaan tapaan indikaattoria myös mm. tunnusluvuksi, jonka avulla

monimuotoista tietoa jostakin ilmiöstä voidaan tiivistää helpommin ymmärrettävään
muotoon (Atjonen 2007, 141).
Arviointia on kuvattu edellä tavoitteiden saavuttamisen arvioinniksi. Vlasovin ym. mukaan systemaattisen arvioinnin ensimmäinen askel on määrittää toiminnalle tavoitteet.
Indikaattorit ovat tapa kuvata tavoitteita tarkemmin. Ne tarjoavat pohjan arvioinnille ja
arvioinnin kautta saadun tiedon pohjalta kehittämiselle. Indikaattorit ovat kansallisen tason suuntaviivat yhtenäisille toimintatavoille ja arvioinnille. (Vlason ym. 2018, 12, 28,
67.)
Asiakirjan ja indikaattoreiden laadinnassa pohjana on toiminut Yhteiseurooppalaisessa
CARE-hankkeessa laadittu varhaiskasvatuksen laadun viitekehys ja laatutekijöitä kuvaavat indikaattorit ovat toimineet Karvin asiantuntijaryhmän laatimien suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreiden pohjana. Toinen indikaattoreiden laadintatyön
pohjalla toiminut varhaiskasvatuksen laadun viitekehys on EU:n jäsenvaltioista koostuvan työryhmän laatima teoreettinen varhaiskasvatuksen laadun viitekehys, joka on ohjannut erityisesti indikaattoreiden rakennetta ja tarkempaa jaoittelua. (Vlasov ym. 2017, 15).
CARE-hankkeen varhaiskasvatuksen laadun viitekehystä on Vlasovin ym. mukaan käytetty krittisesti harkiten, sillä se ei suoraan sovellu suomalaiseen varhaiskasvatukseen
(Vlasov ym. 2018, 15). Moserin ym. (2017) mukaan CARE-hankkeessa, Brofenbrennerin
ekologiseen kehän periaatteiden mukaan, pyrittiin määrittelemään kulttuurisesti sensitiiviset varhaiskasvatuksen laatua ja lasten hyvinvointia määrittävät indikaattorit laadun viitekehyksen pohjalle. Indikaattori määritellään myös Moserin ym. mukaan tässä kontekstissa konkreettiseksi ja toteen näytettäväksi laadun määritelmäksi, johon toiminnassa pyritään. CARE-hankkeessa laaditut indikaattorit on laadittu Brofenbrennerin ekologisen
mallin kaikille tasoille: varhaiskasvatuksen systeemin, suunnittelun ja lainsäädännön tasolle, varhaiskasvatusyksiköiden tasolle, ryhmien ja kasvattajien tasolle sekä yksittäisen
lapsen tasolle. (Moser ym 2017, 15-17.) Samaa jaottelua on tässä tutkielmassa edellä kuvattu Moserin ym. laadun määrittelyssä.
Karvin indikaattorit ovat monelta osin saman kaltaisia ja keskittyvät samoihin asioihin,
mutta kuten Vlasov. ym totesivat, niitä on tarkasteltu kriittisesti ja toisaalta CARE-hank-

keen laadun indikaattorit ja viitekehys on tarkoitettu isommalle kulttuurisesti monimuotoisemmalle yhteisölle. (Vlasov ym. 2017, 15, Moser ym. 2017, 13.) Oulun yliopistossa
1990-luvulla laadittu varhaiskasvatuksen laadun arviointimalli on toiminut Karvin laadunarvioinnin ja kehittämisen mallin sekä indikaattoreiden pohjalla, tukien kriittistä arviointia. (Vlasov ym. 2018, 15). Hujalan ja Fonsenin (2017) mukaan arviointimallin mittarilla on tutkittu varhaiskasvatuksen laatua ja laadun osatekijöitä siitä lähtien ja mittari
on kehittynyt uuden varhaiskasvatuslain ja opetussuunnitelmien julkaisun myötä. Laadunarviointimallin viimeisimmässä versiossa (ks. Hujala & Fonsen 2010b) pyrittiin vastaamaan uusien ohjaavien asiakirjojen asettamiin tavoitteisiin. Hujalan ja Fonsenin päivitetyssä laadunarviointimittarissa laatu jaetaan laatutekijöihin, joille muodostettiin laatukriteerit. Laatutekijät ovat puitetekijät, välilliset tekijät, prosessitekijät ja vaikuttavuustekijät. (Hulaja ja Fonsen 2010b, 9-10.)
Karvin varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit on jaettu laadun rakennetekijöitä kuvaaviin indikaattoreihin ja prosessitekijöitä kuvaaviin indikaattoreihin. (Vlasov ym. 2017,
67.) CARE-hankkeessa luodut laadun ja hyvinvoinnin indikaattorit on jaettu laatutekijöiden sijaan aiemmin kuvattujen tasojen mukaan. Niissä laatua määritellään rakennelaadun
ja prosessilaadun lisäksi opetussuunnitelmalaatuna (curriculum quality). Raportissa on
käytetty myös termejä participatory and dialogical quality ja outcome- tai resultquality,
vapaasti käännettynä osallisuus- ja vuorovaikutuslaatu sekä vaikuttavuuslaatu. (Moser
ym.2017, 20.)
Indikaattoreita on yhteensä Karvin julkaisussa 60 kappaletta. Laadun rakennetekijät ja
niitä kuvaavat indikaattorit (23 kpl) toteutuvat kolmella tasolla, kansallisesti, paikallisesti
ja pedagogisen toiminnan tasolla. Rakennetekijät kuvaavat varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja rakenteisiin liittyviä tekijöitä, jotka on säädelty ja asetettu laissa, asetuksissa ja
opetussuunnitelmissa. Laadun rakennetekijät ovat kiinteästi yhteydessä prosessitekijöihin, ne luovat puitteet laadun prosessitekijöille. (Vlasov ym. 2018, 69-73) Rakennetekijöitä kuvaavat laadun indikaattorit on jaettu taulukossa 1 esiteltyjen alaotsikoiden alle,
jota kutsun tässä tutkielmassa osa-alueiksi.

Taulukko 1. Karvin Varhaiskasvatuksen laadun rakennetekijöitä kuvaavien indikaattoreiden osaalueet (Vlasov ym. 2018, 69-73).

Varhaiskasvatuksen laadun rakennetekijöiden osa-alueet (Vlasov ym. 2018, 69-73)
Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö
Varhaiskasvatuksen riittävyys, saatavuus, saavutettavuus ja inklusiivisuus
Varhaiskasvatusta ohjaava opetussuunnitelma
Henkilöstön perus- ja täydennyskoulutus sekä osaamisen kehittäminen
Huoltajille suunnattu varhaiskasvatusta koskeva ohjaus ja neuvonta
Varhaiskasvatuspalvelujen ohjaus, neuvonta ja valvonta
Yhtenäinen koulutus- ja kasvatusjärjestelmä ja siirtymät
Varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen rakenteet
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä
Henkilöstörakenne ja varhaiskasvatukselle varatut resurssit
Varhaiskasvatuksen työaikarakenteet ja -suunnittelu
Lapsiryhmän rakenne ja koko
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Tässä tutkielmassa keskityn Karvin varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä kuvaaviin indikaattoreihin (26 kpl). Kokonaisuuden kannalta näin perustelluksi esitellä lyhyesti
myös laadun rakennetekijöitä kuvaavia indikaattoreita.
2.2.1

Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät ja niitä kuvaavat indikaattorit

Vlasovin ym (2018) mukaan varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät ovat ydintoimintoja, jotka kuvaavat, miten opetussuunnitelmassa kuvatut tavoitteet toteutuvat pedagogisessa toiminnassa. Lapsen kokemukset varhaiskasvatuksessa ovat suoraan yhteydessä
laadun prosessitekijöiden toteutumiseen ja ilmenevät päivittäisissä kohtaamisissa eri
henkilöiden kesken varhaiskasvatuksen arjessa. (Vlasov 2018, 51.)
Prosessilaadun määritelmä Karvin asiakirjassa on yhtenevä indikaattoreiden pohjalla
kulkevien CARE-hankkeen ja EU:n jäsenvaltioista koostuvan työryhmän laatima teoreettisen varhaiskasvatuksen laadun viitekehyksen julkaisuissa määritellyn prosessilaadun kanssa. Moser ym. (2017) kuvaavat prosessilaatua Vlasovin ym. tavalla niin ikään
lapsen päivittäisten kokemusten kautta ja sijoittavat prosessilaadun tekijät Bronfenbrennerin ekologisessa mallissa lapsen ja hänen ympäristönsä väliseen vuorovaikutukseen

(Moser ym. 2017, 20). Hujalan ja Fonsenin (2010b) laadun arviointimallissa prosessitekijät kuvaavat varhaiskasvatuksen toteutumisen sekä lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen laatua (Hujala & Fonsen 2017, Hujala & Fonsen 2010b, 8.)
Karvin esittelemät laadun prosessitekijöitä kuvaavia indikaattoreita ei ole jaettu useille
tasoille, sillä ne keskittyvät pedagogiseen toimintaan ja arkeen varhaiskasvatuksessa. Ne
keskittyvät edellä kuvatusti henkilöstön toimintaan. Laadun prosessitekijöitä kuvaavien
indikaattoreiden osa-alueet on esitelty taulukossa 2. Prosessitekijät ovat tiiviisti sidoksissa laadun rakennetekijöihin sekä kontekstiin tietyssä ajassa, paikassa ja kulttuurisessa
todellisuudessa. (Vlasov ym. 2018, 52, 11.)
Taulukko 2. Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä kuvaavien indikaattoreiden osa-alueet
(Vlasov ym. 2018, 74-75).

Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä kuvaavien indikaattoreiden osa-alueet
(Vlasov ym. 2018, 74-75)

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus
Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt
Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla
Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri
Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö
Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus

Prosessilaatua kuvaavien indikaattoreiden tarkempi jaottelu pohjautuu hyvin pitkälle
EU:n jäsenvaltioista koostuvan työryhmän laatiman teoreettisen varhaiskasvatuksen laadun viitekehyksen prosessilaadun määritelmille ja jaottelulle. Prosessilaatua voidaan
määritellä ja siihen kuuluu työryhmän mukaan usein leikin rooli opetussuunnitelmassa,
henkilökunnan ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä vertaissuhteet, perheen ja kasvattajien välinen suhde, pedagogisen toiminnan laatu jokapäiväisessä arjessa, hoivan ja opetuksen suhde varhaiskasvatuksessa sekä vanhempien osallisuus. (European Quality
Framework for Early Childhood and Care 2014, 6)
Indikaattorit pohjautuvat tutkimuskoontiin. Tulosluku 5. käsittelee tässä tutkielmassa
kehitettävän arviointilomakkeen indikaattoreiden pohjalta luotujen kriteerien laadintaa,
johon myös tutkimuskoonti on toiminut pohjana. Esittelen seuraavaksi tutkielmani kannalta toista tärkeää lähtökohtaa, Kehittävä Palaute menetelmää.

2.3

Kehittävä Palaute - menetelmä

Esittelen seuraavaksi Kehittävä palaute – menetelmää, jonka oppimisympäristön arviointilomaketta tutkin ja kehitän tässä tutkielmassa. Kehittävä Palaute – menetelmä on
Jyrki Reunamon kehittämä varhaiskasvatuksen arviointi- ja kehittämistoiminnan malli,
jossa varhaiskasvatuksen kentältä kerätään tietoa usealla eri mittarilla. Aineistonkeruu
perustuu satunnaisotantaan. Menetelmä on kehitetty alun perin osana Helsingin yliopiston Orientaatioprojektia, joka alkoi Reunamon (2014) mukaan vuonna 2008. Orientaatioprojektin ja tutkimuksen kivijalkana on Reunamon mukaan systemaattinen ja satunnaisotantaan perustuva lapsihavainnointi, johon liitettiin lasten tavat orientoitua muutokseen sekä lasten taitojen ja oppimisympäristön arviointi. (Reunamo 2014, 10.)
Vuonna 2017 alkoi Orientaatioprojektista jatkanut opetushallituksen tukema Kehittävä
Palaute – hanke, joka oli 12 kunnan varhaiskasvatuksen kehittämishanke (ks.
https://blogs.helsinki.fi/reunamo/2017/08/14/kehittava-palaute-varhaiskasvatuksessakonferenssi/).
Kehittävä Palaute - toiminnan yksi tavoite on selvittää, mitä varhaiskasvatuksen arjessa
todella tapahtuu ja tiedon pohjalta sijoittaa kehittämistarpeet oikeisiin asioihin. (Reunamo
https://blogs.helsinki.fi/reunamo/ & Reunamo https://www.reunamoedu.fi/kehittava-palaute/tietoa-menetelmasta/, Reunamo 2014, 9) Orientaatioprojektin tuloksista 2014 kirjoitetussa teoksessa Reunamo kuvaa systemaattiseen otantaan perustuvan varhaiskasvatuksen tutkimuksen puuttumista. Tiedon puuttuminen siitä, mitä varhaiskasvatuksen arjessa todella tapahtuu, seisotta kehittämistyötä paikallaan. (Reunamo 2014, 11.)
Kehittävä Palaute-toiminnan yksi useista mittareista on lapsihavainnointi. Havainnointitoiminta on satunnaisotantaan perustuvaa strukturoitua havainnointia, jota suorittaa ulkopuolinen ja mittarin käyttöön koulutettu havainnoitsija. Lapsihavainnointia suorittava havainnoitsija ei toiminnallaan vaikuta tai osallistu varhaiskasvatuksen arjen toimintaan.
Havainnointia toteutetaan laaja-alaisesti satunnaisotannannalla, jossa havainnointikohteet, ryhmät, havainnoitavat lapset sekä havainnointiaika on satunnaistettu. (Arvola ym.
2017, 2541, 2542, Reunamo 2014, 14-15) Havainnointimittari on alun perin kehitetty
Reunamon (ks. Reunamo 2007) lasten orientaatioihin syventyvän tutkimuksen viitekehyksen perusteella. Havainnoitavat osa-alueet havainnointimittarissa ovat kehittyneet
Orientaatioprojektin ajoista ja ovat nykyään mittarilla toiminnan yleinen kehys, lapsen

toiminta, lapsen huomion kohde, fyysinen aktiivisuus, sitoutuneisuus, emootio ja sosiaalinen orientaatio. (Arvola ym. 2017, 2541, 2542, Reunamo 2014, 16) Havainnoinnissa
havainnoidaan myös lähimmän aikuisen toimintaa.
Kehittävä Palaute-toiminnassa muita tällä hetkellä käytössä olevia mittareita ovat havainnoitavan varhaiskasvatusyksikön johtajan suorittama itsearviointi johtajuuden ulottuvuuksista, opettajan suorittama lapsiarviointi havainnoitavista lapsista sekä havainnoitavan ryhmän kasvattajatiimin suorittama oppimisympäristön arviointi itsearviointina.
(https://www.reunamoedu.fi/kehittava-palaute/tietoa-menetelmasta/ ) Tässä tutkielmassa
keskityn oppimisympäristön arviointilomakkeen tutkimiseen ja kehittämiseen. Kehittävän Palautteen Oppimisympäristön arviointilomaketta kuvaan seuraavassa alaluvussa.
Korkeakoski kuvaa arviointia laajimmassa merkityksessään myös panoksien, prosessien
ja tulosten välisten suhteiden arviointina, jolloin kyse on yleensä arviointitutkimuksesta
(Korkeakoski 2017, 19). Kehittävä Palaute toiminta sijoittuu mielestäni löyhästi ajateltuna Toikon ja Rantasen (2009) kuvaaman tutkimuksellisen kehittämistoiminnan kenttään, jossa tutkimukselliset menetelmät ja asetelmat tukevat kehittämistoimintaa, mutta
tiedon hankintaa ohjaavat käytännön ongelmat ja kysymykset. Uudenlaista tiedontuotantoa avustavat tutkimukselliset menetelmät, mutta ei puhuta enää tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön, vaan uudenlaisesta tiedon tuotannosta. (Toikko & Rantanen 2009,
22). Kehittävä Palaute – arviointi ja kehittämistoiminnan prosessi etenee hyvin saman
kaltaisesti kuin edellä tutkielmassa esitetyn Vlasovin ym. (2018) kuvaaman systemaattisen ja jatkuvan arvioinnin kulku. (ks. kuvio 1.)
2.3.1

Oppimisympäristön arviointilomake

Oppimisympäristön arviointilomake on yksi mittari Kehittävä Palaute – arviointi- ja kehittämistoiminnassa. Oppimisympäristön arviointilomake on välimatka-asteikollinen
mittari, jonka arviointi tapahtuu 5-portaisella Likert asteikolla. Arviointi tapahtuu ei kuvaa – kuvaa erinomaisesti välillä. Kehittävä Palaute - toiminnassa jokaisen tutkittavan
ryhmän kasvattajat arvioivat oman ryhmänsä oppimisympäristöä muiden mittareiden ja
tutkimustapojen lisäksi. Tämä mahdollistaa Reunamon (2014) mukaan oppimisympäristön arviointien liittäminen lapsihavainnoinnissa tuotettuihin havaintoihin, saadaan esille

tietyn oppimisympäristön piirteen näkyminen myös varhaiskasvatuksen käytännön toiminnassa ja lasten arjessa. Lasten kokema oppimisympäristö saadaan näin esille. Oppimisympäristön arviointi mahdollistaa pedagogisten aspektien ratkaisujen vaikutusten
tarkastelun suhteessa lasten toimintaan. (Reunamo ym. 2013, Reunamo 2014, 22.)
Metsämuurosen (2011) mukaan tällaiset mittarit ovat tyypillisiä esimerkiksi asenne- ja
motivaatiomittauksissa. Tyypillisesti arviointi tapahtuu itsearviointina, jossa koehenkilö
arvioi omaa käsitystään väitteen, kriteerin tai kysymyksen sisällöstä (Metsämuuronen
2011, 60). Vastaaja siis arvioi, kuinka samaa mieltä hän on väittämän kanssa (Nummenmaan 2009, 40) ja sijoittaa oman mielipiteensä asteikolle. Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake on Metsämuurosen kuvauksen kaltainen mittari, jonka
tutkittavan ryhmän kasvattajatiimi täyttää yhdessä itsearviointina.
Itsearviointi-mittareita ja mittauksia on myös kritisoitu arvioinnin teoriassa. Korkeakoski (2017) pitää ulkopuolisen arvioijan tekemää (tieteellisesti tiedonhankinta- ja analyysimenetelmin tehtyä) arviointia itsearviointia uskottavampana ja luotettavampana,
vaikka itsearvioinnin laatuvaatimukset ovatkin samat, myös Kehittävä Palaute toiminnassa. Korkeakosken tapaan Metsämuuronen (2011) esittää suoran havainnoinnin parhaaksi ihmistieteissä käytettävän mittauksen menetelmäksi (Metsämuuronen 2011, 57).
Kehittävä Palaute – toiminnassa yhtenä menetelmänä on ulkopuolisen arvioijan toteuttama lapsihavainnointi. Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen
tarkoituksena onkin yhdistää oppimisympäristöstä kertynyt arviointitieto havainnointeihin, kuten edellä on todettu. (Reunamo 2014, 22.) Korkeakoski toteaakin Metsämuurosen tapaan itsearviointia käytettävän tyypillisesti koulutus- ja kasvatusalalla juuri
oppilaitosten toimintakulttuurin, opetusjärjestelyiden, toimintaedellytysten ja opetussuunnitelman toimivuuden arviointiin (Korkeakoski 2017, 111, Metsämuuronen 2011,
60.) Fowler (1995) toteaa myös tiedon olevan usein saavutettavissa vain kysymällä sitä
suoraan tutkittavilta ihmisiltä siitä ilmiöstä, josta haluamme tietää lisää. Tämä koskee
erityisesti asioita, joista haluamme tietää, mutta joita on vaikea havainnoida systemaattisesti. (Fowler, 1995, 1.)
Metsämuuronen ja Korkeakoski toisaalta puolustavat itsearviointia arvioinnin menetelmänä resurssien näkökulmasta ja yleistettävyyden kannalta. Suoralla havainnoinnilla on

yleensä mahdollista tavoittaa vain pieni tutkimusjoukko, joka tarkoittaa huonoa yleistettävyyttä. (Metsämuuronen 2011, 57.) Oppimisympäristön syvällinen havainnointi yhdessäkin ryhmässä vaatisi päivien, ellei viikkojen havainnointia, eikä ulkopuolinen havainnoija siltikään tavoittaisi kaikkia indikaattoreiden kuvaamia ulottuvuuksia yhden
ryhmän oppimisympäristöstä.
Jyrki Reunamo kuvailee oppimisympäristön arviointilomakkeen historiaa ja kehittämistyötä, jota ei ole avattu tieteellisiin julkaisuihin. Oppimisympäristön arviointilomake on
alun perin rakennettu Reunamon (2005) tekemän selvityksen Päiväkotien henkilökunnan vasu-näkemyksiä Helsingissä 2005 pohjalta. Selvityksessä helsinkiläiset varhaiskasvattajat pohtivat silloisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeisiä teemoja neljästä eri näkökulmasta, jotka analysoitiin laadullisesti ja koottiin selvitykseen.
(Reunamo 2005.) Oppimisympäristön arviointilomaketta on käytetty Jyrki Reunamon
mukaan ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja sitä edelleen kehitettiin Orientaatioprojektissa mukana olevien kuntien kanssa vuonna 2015, jolloin analysoitiin lomakkeelta oppimisympäristön näkökulmasta puuttuvia kohtia ja täydennettiin. Tämä versio on tutkielman kirjoituksen hetkellä edelleen käytössä.
Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen reliabiliteettia ei ennen
ole arvioitu. Tämän tutkielman tarkoitus on kehittää lomaketta seuraavaa versiota varten
ja tutkia sen reliabiliteettia. Seuraavissa luvuissa avaan tieteellisessä tutkimuksessa käytettävien mittareiden rakentamista ja reliabiliteetin mittaamista käsittelevää teoriaa.
2.4

Arviointilomakkeen rakentaminen

Valitsin tässä tutkielmassa kehitettävää mittaria kuvaamaan termin arviointilomake sen
kuvatessa mielestäni paremmin tarkoitustaan. Tieteellisen tutkimuksen tekemistä kuvaavassa teoriakirjallisuudessa tällaisesta arviointilomakkeesta käytetään yleensä teoreettisemmin termiä mittari. Mittarilla tarkoitetaan Metsämuurosen (2011) mukaan testipatteristoa tai suuremman kokonaisuuden osana toimivaa osamittaria. Mittarin tarkoituksena
on tuottaa uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Metsämuuronen 2011, 57). Nummenmaan
(2009) mukaan mittaustulokset eivät koskaan ole virheettömiä, vaan mittaustulokseen
jää aina mittarista, tutkijasta tai mittaustilanteesta johtuvaa satunnaisvirhettä (Nummenmaa 2009, 354). Empiirinen aineisto hankitaan mittarin avulla, joten mittarin laadulla ja

luotettavuudella on suuri merkitys luotettavan tiedon hankinnassa (Metsämuuronen
2011, 57, Nummenmaa 2009, 354).
Metsämuuronen toteaa valmiin testatun mittarin käytön olevan usein paras vaihtoehto
tiedon keruuseen ja ohja tutkinto-opiskelijoita välttämään uuden mittarin luomista prosessin haastavuuden vuoksi (Metsämuuronen 2011, 58). Mittareita tai arviointi työkaluja ei tulisi Koon & Lin (2016) mukaan käyttää, ennen reliabiliteetin varmistamista
(Koo & Li 2016, 3). Tämän tutkielman tavoitteena onkin uuden mittarin luomisen sijaan
kehittää valmista mittaria, ja testata kehitetyn version reliabiliteettia. Seuraavassa alaluvussa käsittelen mittarin rakentamisen teoriaa.
2.4.1

Uuden mittarin rakentamisen teoriaa

Uuden tieteellisen tiedon hankintaan soveltuvan mittarin rakentaminen alkaa tutkittavan
ilmiön määrittelyllä ja teoriatietoon tutustumisella (Metsämuuronen 2011, Fowler 1995,
Foddy 1993). Tässä tutkielmassa tämä piirre muodostui nopeasti haasteeksi, sillä kehitettävä mittari pyrkii kattamaan prosessilaadun indikaattoreiden tapaan koko varaiskasvatuksen pedagogisen arjen. Toisaalta, teoriatietoa on jo jäsennelty ja osittain operationalisoitu indikaattoreissa kohti kriteereitä. Metsämuuronen toteaakin mittarin olevan nopeammin valmis, jos teoriatieto tarjoaa jo valmiit käsitteet ja operationalisoinnit (Metsämuuronen 2011, 72).

Kuvio 2. Mittarin rakentamisen vaiheet (Metsämuuronen 2011, 115)

Varsinkin näin laajaan teoria- ja tutkimustietoa pohjakseen tarvitsevan mittarin luominen ei ole teoreetikoiden mukaan lyhyt prosessi ja tässä tutkielmassa ei koko prosessia
saada valmiiksi. Mittarin luomisen prosessi voidaan Metsämuurosen (2011, 115) mukaan jäsennellä kuvion 2. mukaan.
Ensimmäiset versiot mittarista ovat raakaversioita, joiden kanssa on syytä konsultoida
kollegoita. Seuraava vaihe mittarin luomisessa on pilottitutkimuksen toteutus, jolla pyritään pudottamaan huonoja osioita pois. (Metsämuuronen 2011, 58.) Tämä tutkielman
näen Metsämuurosen kuvaamana pilottitutkimuksena, jonka tuloksia tarkastelen johtopäätöksiä ja pohdintaa kuvaavissa luvuissa. Mittarin luomisessa tärkeä vaihe on käsitteiden operationalisointi, jonka pohjalta mittari luodaan. Käsittelen seuraavaksi operationalisointia ja hyvien arviointilomakkeen kysymysten luomisen teoriaa.
2.4.2

Operationalisointi ja kriteerien laadinta

Mittarin luomisessa keskeinen asia on teoriatiedon ja käsitteiden operationalisointi, eli
saattaminen mitattavaan muotoon (Metsämuuronen 2011, 52). Tämän tutkielman kohdalla operationalisointi tarkoittaa prosessilaadun indikaattoreiden kuvaaman tavoitteellisen varhaiskasvatuksen jokapäiväisen arjen prosessien muuntamista täsmällisesti mittavaan muotoon, kuten Fowler (1995) kuvaa kysymyksiä tai kriteereitä tiedon hankinnan
mittana (Fowler, 1995, 1). Vlasov ym. (2018) painottavat kuitenkin indikaattoreiden
olevan yleisen tason tavoitteita laadulliselle varhaiskasvatukselle, joten sellaisessa muodossa ne eivät sovi arviointikriteereiksi (Vlasov ym. 2018, 67). Indikaattoreita ei siis ole
operatinalisoitu mitattavaan muotoon.
Tieteellisessä tutkimuksessa käytettävien kyselylomakkeiden tai arviointilomakkeiden
kysymyksien laadinnasta löytyy paljon teoriatietoa yleisesti sekä monilta eri tieteenaloilta. Psykologian kentällä Coolican (1999) avaa kysymysten asettelua konkreettisesti.
Samoin Foddy (1993) ja Fowler (1995) pohtivat yleisesti kyselylomakkeiden luomisen
prosessia monelta näkökulmalta. Yhdeksi merkittävimmäksi asiaksi nousee kysymysten
ymmärrettävyys ja yksiselitteisyys. On hyvä pohtia, ymmärtääkö tutkittava koehenkilö
kysymyksen, kuten tutkija on sen tarkoittanut. (Coolican 1999, 154, Foddy 1993, 39.)

Foddy (1993) lähtee liikkeelle yksittäisistä sanoista ja niiden ymmärrettävyydestä,
konkreettisuudesta ja spesifistä luonteesta. Vaikeita, abstrakteja ja monimerkityksellisiä
sanoja tulisi Foddyn mukaan välttää ja tarjota esimerkkejä abstrakteille välttämättömille
termeille (Foddy 1993, 39-40). Coolican (1999) korostaa samaa, ja viittaa myös ammattitermeihin, joiden ymmärrettävyys tulee varmistaa (Coolican 1999, 154-155). Fowler
(1995) kuvaa samaa asiaa vastaajan kyvyllä ja tarvittavalla informaatiolla pystyäkseen
vastaamaan kysymykseen (Fowler 1995, 9, 46). Kysymykset tulee myös sitoa tiettyyn
empiiriseen kontekstiin, jossa niitä tarkastellaan (Foddy 1993, 39-40).
Konkreettisuutta kriteereissä voi vähentää useamman mitattavan asian sijoittaminen kriteeriin. Selkeä kriteeri selvittää yhden asian kerrallaan. (Coolican 1999, 162.) Fowlerin
mukaan vastaaja joutuu tällaisten kriteerien kohdalla pohtimaan asioiden keskiarvoja,
jos mitattavat asiat kriteerissä koetaan ansaitsevan eri arvon (Fowler 1995, 9).
Negatiivisessa muodossa olevia kysymyksiä ja väittämiä tulisi Foddyn mukaan välttää
niiden ymmärrettävyyden vaikeuden vuoksi. Tämä liittyy erityisesti asetetun kysymyksen ymmärrettävyyteen. (Foddy 1993, 49-50.) Negatiivista kysymystä voi tarkastella
myös toiselta, emotionaalisemmalta kannalta. Fowler kuvaa hyviä tieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä kysymyksiä sellaisiksi, joihin vastaaja on halukas vastaamaan
(Fowler, 1995, 4). Coolican pohtii samoin kysymysten kohdalla välttämään kysymyksiä, joihin vastaaja voisi helposti kieltäytyä vastaamaan (Coolican 1999, 162).
Negatiivisia väittämiä voidaan kuitenkin puolustaa koko mittarin reliabiliteetin kannalta. Samaa asiaa voidaan mittarilla mitata positiivisesta ja toisaalta negatiivisesti, vastausten yhdenmukaisuus kertoo jo suoraan mittarin reliabiliteetista. (Metsämuuronen
2011, 112.) Coolican puollustaa tätä psykologisissa mittareissa tyypillistä piirrettä samoista syistä, mutta ohjaa välttämään tuplanegatiiveja (douple negatives), jotka aiheuttavat nopeasti väärinymmärryksiä (Coolican 1999, 162).
Fowler (1995) jakaa kyselylomakkeiden kysymykset faktatietoa mittaaviin ja subjektiivista kokemusta mittaaviin kysymyksiin. Näiden erottelu ei Fowlerin mukaan ole helppoa eikä selkeää. Faktatietoa mittaavat kysymyksille ominaista on, että niihin voidaan
objektiivisesti todentaa oikea ja väärä vastaus, kuten esimerkiksi ”Kuinka monta kertaa

koehenkilö heitti koripallon koriin?”. Subjektiivista kokemusta mittaavissa kysymyksissä taas ei voida sanoa olevan objektiivisesti todennettavaa oikeaa ja väärää vastausta.
Subjektiivista kokemusta mittaavat kysymykset asettavat vastaajan tilanteeseen, jossa
hänen tulee arvioida itseään joitakin standardeja vasten. (Fowler 1995, 47.)
Fowler nostaa esille myös skaalan, johon oma kokemus sijoitetaan ja näkee tällä olevan
merkitystä vastauksen annon helppouteen ja halukkuuteen (Fowler, 1995, 49-56). Metsämuuronen suosittelee myös skaalan valinnassa pohtimaan tarkkaan, mikä palvelee
mittausta parhaiten. Likert-asteikollisissa mittareissa Metsämuuronen suosittelee kuitenkin neljää tai useampaa vastausluokkaa, jotta mittauksen reliabiliteetti ei varianssin
puutteen vuoksi jää pieneksi. (Metsämuuronen 2011, 112.) Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen skaala on viisiportainen Likertin asteikko.
Vlasov ym. (2018) mukaan Karvin julkaisemat laadun indikaattorit eivät suoraan sovellu arviointikriteereiksi, vaan niiden pohjalta tulee määritellä konkreettisemmat ja tarkemmat arviointikriteerit. Arviointia tulee toteuttaa näiden tarkempien kriteerien pohjalta. Teoreetikoiden tapaan, Vlasov ym. ohjaavat laatua kuvaavien kriteerien laadinnassa konkreettisuuteen, pohtimalla ”Mistä tunnistetaan, toteutuuko toiminta indikaattorissa
määritellyn tavoitteellisen suuntaisesti?” (Vlasov ym, 2018, 67.)

2.4.3

Reliabiliteetti

Reliabiliteetti ja sen arvioiminen on erilaista kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006) kuvaavat kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetin arvioinnissa tärkeiksi seikoiksi menetelmän sopivuuden, tutkimuksen luonteen, tutkimuksen aiheen ja ajan vaikutusten pohtimista. Tutkijan tulee
miettiä, ovatko edellä esitetyt seikat vaikuttaneet tutkimukseen osallistujien vastauksiin
tai tutkijan havaintoihin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Uusitalo (1991)
korostaa kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetin arvioinnissa analyysia ja sen läpinäkyvää arvioitavuutta sekä toistettavuutta (Uusitalo 1991, 84). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla taas kuvataan mittausta, sen toistettavuutta ja tarkkuutta
(Metsämuuronen 2011, 74). Keskityn seuraavaksi reliabiliteettiin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, erityisesti mittauksen ja mittarin reliabiliteettiin.

Muijs (2004) kuvaa mittaamista ja sen luotettavuutta kvantitatiivisessa tutkimuksessa
käytännön läheisesti painon mittaamisen kautta. Dieetillä oleva ihminen haluaa tarkkailla painoaan vaa’alla säännöllisin väliajoin. Edistystä olisi mahdotonta ja turhauttavaa arvioida vaa’alla, joka lisäisi ja vähentäisi muutamia grammoja satunnaisesti ja eri
päivinä. Tieteellisessä tutkimuksessa käytettävän mittarin kohdalla reliabiliteetilla tarkoitetaan samaa asiaa, eli mittauksen virheettömyyttä ja tarkkuutta. (Muijs 2004, 71.)
Nummenmaa (2009) määrittelee myös reliabiliteetin suureeksi, jonka avulla voidaan arvioida mittarin johdonmukaisuutta ja mittausvirheen määrää (Nummenmaa 2009, 351).
Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara (2009) taas kuvaavat mittauksen reliabiliteettia toistettavuuden kannalta. Reliabiliteetin avulla voidaan selvittää, kuinka samankaltaisia tai poikkeavia vastauksia mittarilla saataisiin, kun tutkimus toistettaisiin. Reliabiliteetti kuvaa
siis mittauksen kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 226).
Muijs (2004) jakaa mittausvirheet systemaattisiin, mittauksesta toiseen toistuviin virheisiin sekä satunnaisiin mittausvirheisiin. Systemaattinen virhe voidaan korjata kalibroimalla mittari, jos sen olemassaolosta tiedetään. Satunnaisvirheet voivat Muijsin mukaan kasvatustieteen mittauksissa muodostua huomattaviksi, sillä mitattavat asiat eivät
suoraan ole mittanauhalla mitattavissa. Kyselylomakkeen huonosti muotoillut, vaikeat
tai monella tavalla ymmärrettävät kysymykset aiheuttavat hämmennystä ja voivat johtaa
vastaajan arvaamaan, tuottaen isossa joukossa satunnaisvirheitä. (Muijs 2004, 71-72.)
Koo & Li (2016) toteavat monen muuan tutkijan tapaan mittareiden ja arviointilomakkeiden reliabiliteetilla olevan suuri merkitys hankittavan tiedon luotettavuuden kannalta
(Koo & Li 2016.). Mittarin reliabiliteetti on edellä jo todettu olevan kiinteästi yhteydessä operationalisointiin. Luotettava mittari on onnistuneen operationalisoinnin
merkki. (Metsämuuronen 2011, 53.) Nummenmaan mukaan reliabiliteetin avulla on
mahdollista arvioida mittarin toimintaa ja kehittää mittaria tarvittaessa virheettömämmäksi (Nummenmaa 2009, 352).
2.4.4

Mittarin reliabiliteetin arvioinnin tapoja

Tieteellisessä tutkimuksessa käytettävien mittareiden reliabiliteetin arviointiin on erilaisia laskutapoja. Metsämuuronen (2011), Muijs (2004) ja Nummenmaa (2009) erittelevät
reliabiliteetin arvon laskemiseksi karkeasti kolme tapaa: toistomittaus, rinnakkaisten

mittariversioiden käyttö ja sisäisen konsistenssin eli yhteneväisyyden laskeminen (Metsämuuronen 2011, 75, Muijs 2004, 72-73, Nummenmaa 2009, 354-356). Varhaiskasvatuksen laatua tutkivia mittareita analysoineet Ishimine ja Tayler (2014) mukaan muita
keinoja reliabiliteetin tutkimiseen ovat luokkien sisäisen korrelaation laskeminen ja arvioitsijoiden välisen yhteneväisyyden mittaamisen (Ishimine & Tayler 2014, 283).
Toistomittauksessa, eli test-retest meneltelmässä, sama tutkittava joukko tutkitaan samalla mittarilla kaksi erillistä kertaa eri aikoina ja reliabiliteetti määritellään kahden
mittauskerran pistemäärien välisenä korrelaationa (Muijs 2004, 73, Nummenmaa 2009,
355). Rinnakkaismittauksessa käytetään kahta erilasta mittariversiota, jotka mittaavat
samoja ominaisuuksia. Mittaus suoritetaan samalla tutkittavalla joukolla ja reliabiliteetti
lasketaan mittariversioiden pistemäärien korrelaationa. (Nummenmaa 2009, 345, Metsämuuronen 2011, 75.)
Kumpikaan tapa ei ole ongelmaton ja Metsämuuronen nostaa toistomittauksen arveluttavimmaksi menetelmäksi reliabiliteetin arviointiin (Metsämuuronen 2011, 75). Nummenmaan ja Metsämuurosen mukaan toistomittauksen yksi suurin ongelma on, että mitattava ominaisuus saattaa muuttua mittausten välissä ja näin vaikuttaa tuloksiin (Metsämuuronen 2011, 75, Nummenmaa 2009, 355). Nummenmaan mukaan ensimmäinen
mittaus saattaa myös jopa muuttaa tutkittavan koehenkilön käytöstä ja mitattavaa ominaisuutta, sekä tutkittavat saattavat muistaa ensimmäisen koekerran kysymykset (Nummenmaa 2009, 355). Muijsin mukaan aikavälin määrittäminen onkin tässä menetelmässä haastavaa (Mujis, 2004, 73). Nummenmaan mukaan rinnakkaismittareiden käytön haasteeksi voi muodostua kahden mahdollisimman samankaltaisen mittarin luominen ja riskinä on, että tutkittavat oppivat ensimmäisestä rinnakkaismittauksesta, joka
systemaattisesti korottaa seuraavan rinnakkaisen mittarin vastauksia. Mittariversioiden
luominen on lisäksi aikaa ja resursseja vievää. (Nummenmaa 2009, 355.)
Sisäinen konsistenssi lasketaan Metsämuurosen ja Nummenmaan mukaan split-half menetelmällä, jossa mittari jaetaan kahteen eri osaan, joita käsitellään rinnakkaismittareina.
Reliabiliteetti määritellään mittarin puolikkailla saatujen pistemäärien korrelaationa.
Mittarin kaikkien osioiden ollessa yhteneväisiä, puolitus voidaan toteuttaa millä tavalla
tahansa. Sisäisen konsistenssin laskemiseen käytetään yleensä Cronbachin alpha kerrointa. (Metsämuuronen 2011, 75-76, Mujis 2004, 73, Nummenmaa 2009, 355-356.)

Mujis (2004) sekä Ishimine & Tayler (2014) esittävät toistomittauksen erilaisena muotona arvioitsijoiden välisen reliabiliteetin arvioinnin (interrater reliability), joka nähdään tärkeänä reliabilitieetin arvioinnin tapana, kun mitattavan ominaisuuden arvioitsijoita on enemmän kuin yksi ja erityisesti havainnoinnin ollessa aineistonkeruutapana
(Mujis 2004, 73, Ishimine & Tayler 2014, 283). Koo ja Li (2016) määrittelevät arvioitsijoiden välisen reliabiliteetin kahden tai useamman samoja subjekteja arvioivan arvioitsijan välisen varianssin kuvaajaksi. Koon ja Lin mukaan arvioitsijoiden välistä yhteneväisyyttä arvioidaan laajasti erityisesti lääketieteellisessä kliinisessä arvioinnissa mittausten luotettavuuden varmistamiseksi. (Koo & Li 2016, 2-3.) Stemplerin (2004) mukaan se on tärkeä ja käytetty menetelmä kasvatusalan ja psykologian mittauksissa,
mutta sen mittaamiseen on erilaisia menetelmiä, joiden sopivuus tutkimukseen tulee
varmistaa (Stempler 2004, 9).
Arvioitsijoiden välisen yhteneväisyyden mittauksia käytetään eniten havainnointiin pohjautuvissa tutkimuksissa, jossa on tärkeää selvittää datan luotettavuutta havainnoitsijoiden samanlaisten arvioiden perusteella. Arvioitsijoiden yhteneväisyyden arvioinnissa on
Stemplerin (2004) mukaan myös kolme kategoriaa: 1) yksimielisyys arvioissa, 2) johdonmukaisuus arvioissa ja 3) mittaukseen liittyvät arviot. Kategorioissa käytetään erilaisia menetelmiä ja sopivuus tiettyyn tutkimukseen on olennaista reliabiliteetin kannalta.
(Stempler 2004, 1).
Arvioitsijoiden välistä yhdenmukaisuutta ja korrelaatiota on Koon ja Lin (2016) mukaan mahdollista arvioida tilastotieteellisellä Intraclass correlation coefficient – testillä
(ICC), joka on modifikaatio Pearsonin korrelaatio kertoimesta. Koon ja Lin mukaan
Pearsonin korrelaatiokerroin on historiallisesti käytetyin reliabiliteetin arvioinnin mitta,
mutta se ottaa huomioon vain korrelaation. Parittaisia t-testejä ja Bland-Altmanin testiä
on taas käytetty arvioitsijoiden yhteneväisyyden arviointiin. Intraclass correlation coefficient – testi ottaa huomioon nämä molemmat. Intraclass correlation coefficient lasketaan käyttäen hyväksi keinoja, kuten mittareiden väliseen vaihteluun perustuvien populaatiovarianssien arvioita, jotka on saatu varianssianalyysin kautta. (Koo & Li 2016, 2.)
McGrawin & Wongin (1996) mukaan Intraclass correlation coefficient on hyvä mitta
parittaisten havaintojen, mutta myös suurempien mittausjoukkojen arviointiin (McGraw
& Wong 1996, 30).

2.4.5

Validiteetti

Reliabiliteetista puhuttaessa on vaikea olla puhumatta myös validiteetista. Validiteetti
kuvaa kvantitatiivisessa tutkimuksessa myös mittarin luotettavuutta. Reliabiliteetin kuvatessa mittarin toistettavuutta, validiteetti kuvaa sitä, mittaako mittari sitä mitä sen on
tarkoitus mitata. (Metsämuuronen 2011, 74). Hirsijärvi ym. (2009) määritelmän mukaan
validiteetti tarkoittaa luotettavuussisältöä (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 226).
Nummenmaa kuvaa validiteetin kuvaavan mittarin ja mitattavan ominaisuuden välistä
suhdetta (Nummenmaa 2009, 346).
Metsämuuronen erittelee validiteetin sisäiseen validiteettiin ja ulkoiseen validiteettiin.
Ulkoinen validius kuvaa tutkimuksen yleistettävyyttä. Sisäinen validiteetti voidaan jakaa useampaan osaan. (Metsämuuronen 2011, 74.) Muijs (2004) jakaa Metsämuurosen
tapaan validiteetin koostumaan sisältövaliditeetista, käsitevaliditeetista ja kriteerivaliditeetista (Muijs 2004, 66-68). Metsämuurosen mukaan sisältövaliditeetin tarkastelussa
tutkitaan tutkimuksen ja mittarin käsitteitä, operationalisointia ja kriteereitä. Tutkitaan
siis sitä, kattavatko ne tutkittavan ilmiön, ovatko ne teorian mukaisia ja oikein operationalisoituja. (Metsämuuronen 2011, 74-75.) Käsitevaliditeetti ja kriteerivaliditeetti menevät pidemmälle. Käsitevaliditeetissa tutkitaan erityisesti operationalisoinnin onnistumista ja kriteerivaliditeetissa mittarilla saatua arvoa verrataan validiuden kriteerinä toimivaan yleiseen arvoon. (Metsämuuronen 2011, 74-75, Muijs 2004, 66-68.)
Nummenmaan mukaan reliabiliteetin ja validiteetin välinen suhde on hierarkkinen,
vaikka niillä tarkoitetaan luotettavuuden kannalta eri asioita. Reliaabeli mittari mittaa
tutkittavaa kohdetta tarkasti ja ilman mittausvirheitä. Validi mittari taas mittaa sitä, mitä
on tarkoitettukin mitattavan. Huonon reliabiliteetti arvon saava mittari ei voi olla validi,
eli se ei voi mitata luotettavasti sitä mitä on tarkoitus mitata. Mittari voi olla reliaabeli,
vaikka se ei olisi validi. Tässä tilanteessa mittari mittaa ilman mittausvirheitä, mutta
väärää asiaa. (Nummenmaa 2009, 365.)
Erityisesti käsitevaliditeetin tutkiminen tämän tutkielman kohdalla olisi tärkeää ja mielenkiintoista. Tutkittava arviointilomake ja sen kehittäminen on kuitenkin vasta alussa
(ks. kuvio 2.) ja arviointilomakkeen reliabiliteetin tutkiminen on syytä suorittaa ensin.
Validiteetin määritelmien pohtiminen ja auki kirjoittaminen on mielestäni tutkielman

kannalta välttämätöntä, niiden vaikuttaessa merkittävästi mittarin luotettavuuteen. Tässä
tutkielmassa keskityn arviointilomakkeen reliabiliteetin tutkimiseen.

2.5

Aikaisempi tutkimus

Aikaisempaa tutkimusta voi tutkielmani tutkimuskysymysten perusteella tarkastella monesta näkökulmasta. Tutkielmani aiheina voisi yleisellä tasolla sanoa olevan varhaiskasvatuksen laadunarviointi, varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit ja prosessilaadun tekijät. Tutkielmassani käsittelen kuitenkin arviointimittarin luomista ja sen reliabiliteettia.
Pyrin ottamaan kaikki näkökulmat huomioon tutustuessani aikaisempaan tutkimukseen.
Kansainvälisesti varhaiskasvatuksen laatua on pyritty yhdenmukaisesti määrittelemään
jo aiemmin esiteltyjen yhteiseurooppalaisten laadun viitekehysten ja indikaattoreiden
kautta (ks. Moser ym. 2017, European Quality Framework for Early Childhood and
Care 2014.) Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin voisi sanoa olevan tutkielman kirjoitushetkellä “kuuma peruna” varhaiskasvatuksen kentällä ja tutkimuksessa Suomessa.
Varhaiskasvatuksen laatua on tutkinut Suomessa paljon mm. Eeva Hujala. Alun perin
Oulun yliopistossa laaditulla varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin mallilla (ks. HujalaHuttunen 1995) on tehty laadunarviointitutkimusta ja mittaria on kehitetty uusien ohjaavien asiakirjojen ja uuden lain pohjalta (Hujala ja Fonsen 2017). Hujalan ja Fonsenin
(2010b) julkaistussa laadunarvioinnin tutkimuksessa todettiin, että laadun kokonaisarvio
vanhempien sekä henkilökunnan arviona on hyvä, mutta keskinäinen vaihtelu ja vaihtelu eri laatutekijöittäin oli huomattavaa. Kehittämiskohteiksi todettiin 2010 eri laatutekijöissä sijaiskysymykset, tilojen toimivuus ja lasten mahdollisuuden pitkäkestoiseen
leikkiin henkilöstön arvioiden mukaan sekä lasten vasujen yhteinen arviointi vanhempien näkemyksen mukaan. Erityisesti erot kuntien välillä varhaiskasvatuksen laadussa
vaihtelevat suuresti. (Hujala & Fonsen 2010b, 10-11.)
Varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta tutki ja avasi Kirsti Karila (2016) Opetushallituksen
tutkimuskoonnissa Vaikuttava Varhaiskasvatus – tilannekatsaus toukokuu 2016. Tilannekatsauksessa korostetaan varhaiskasvatuksen merkitystä ja kehittämistä vaikuttavuuden kannalta. Kehittämiskohteiksi tilannekatsauksessa Karila nostaa osallistumisasteen

nostamisen erityisesti tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohdalla, sekä henkilöstön
työolojen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien kehittämisen. Laatu ja erilaiset
tekijät vaihtelevat Karilan mukaan kunnittain. Tutkimuksiin viitaten Karila korostaa
vain laadukkaan varhaiskasvatuksen olevan vaikuttavaa ja korostaa kansallisen varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin tärkeyttä. (Karila 2016, 42-43.)
Laadunarvioinnin tarvetta ja kehittämistä korostetaan monissa muissakin tutkimuksissa,
raporteissa ja selvityksissä. Mikkola ym. (2017) toteuttivat varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytilan kartoituksen varhaiskasvatuksen järjestäjien itsearvioinnin ja laadunhallinnan tilasta keväällä 2017. Kysely toteutettiin pääosin laadullisesti sekä kunnalliselle että
yksityisille varhaiskasvatuspalveluiden tuottajille. Kyselyyn vastasi 316 varhaiskasvatuksen järjestäjää. Vuonna 2015 velvoittavaksi tullut itsearviointi jäi tilannekatsauksen
mukaan kolmanneksella toteuttamatta ja käytössä olevat mallit ja menetelmät sekä niiden käytön päätöksentekoa tekevät tahot vaihtelivat suuresti. Mikkola ym. toteavat useiden mallien pohjautuvan liike- ja talouselämän laadunhallinnan arviointiin ja ne eivät
pääsääntöisesti tarjoa välineitä sisällölliseen arviointiin. (Mikkola ym. 2017, 29, 35.)
Samaa opettajien pedagogiikkaa ja opetusta tukevaa arviointimenetelmää varhaiskasvatukseen peräävät kansainvälisellä tasolla varhaiskasvatuksen laadunarviointimenetelmiä
kokoavasti tutkineet Ishimine ja Tayler (Ishimine & Tayler 2014, 280).
Erilaisia laadunarvioinnin mittareita ja malleja kasvatusalalla ja varhaiskasvatuksessa
on monia. Ishimine ja Tayler (2014) esittelevät 11 tutkimusperustaista varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin mittaria ja tutkivat niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Analyysiin
valittiin vain tutkimusperustaisia menetelmiä ja mittareita, jotka arvioivat sekä laadun
rakennetekijöitä että prosessitekijöitä tai jompaakumpaa. Ishiminen ja Taylerin mukaan
laadun prosessilaadun tekijöitä on haastavampaa mitata niiden vaatiessa syvempää havainnointia ja haastatteluja. (Ishimine & Tayler 2014, 274.) Valitsin tarkempaan tarkasteluun ECERS-R ja CLASS mittarit, niiden ollessa Suomen kontekstissa ehkäpä tunnetuimmat. Erona molemmissa mittareissa on tässä tutkielmassa luotavaan arviointilomakkeeseen kuitenkin se, että aineistonkeruumenetelmänä niissä molemmissa on havainnointi.

ECERS (The Early Childhood Enviroment Rating Scale) ja sen jatkokehitetyt versiot
ECERS-E ja ECERS-R ovat yksiä käytetyimpiä laadunarvioinnin mittareita varhaiskasvatuksessa (Hujala & Fonsen 2017, Ishimine & tayler 2014, 274). ECERS-R mittari
(alun perin ks. Harmsin, Cliffordin ja Cryerin 2005) kattaa sekä rakennelaadun että prosessilaadun arvioinnin ja menetelmässä laatua arvioidaan kolmen tunnin havainnoinnin
kautta (Ishimine & tayler 2014, 274). ECERS-R:n havainnoitsijoiden välisen yhteneväisyyden reliabiliteettia on testattu Coenin kappalla esimerkiksi Howes ym. (2008) ja Pianta ym. (2005) tutkimuksissa. Howesin ym. tutkimuksessa kappan arvo oli ,69 ja Piantan ym. tutkimuksessa kappan arvo oli ,65. (Howes ym. 2008, Pianta ym. 2005).
CLASS (The Classroom Assessment Scoring System, Pianta, La Paro & Hamre 2005)
arvioi pelkästään prosessilaatua ja 15-20 minuutin havainnointeja toteutetaan neljästä
kuuteen sykleissä ja Ishimine ja Tayler pitävät sitä systemaattisimpana menetelmänä
prosessilaadun mittaamiseen. CLASS on kuitenkin usein yhdistetty muihin mittareihin
laadun tasapainoisemman arvioinnin takeeksi. CLASS:n reliabiliteettia pidetään yllä
DVD-koulutuksella ja arvioitsijoiden tulee saavuttaa 80% luotettavuus. (Ishimine &
Tayler 2014, 275, 279, 281.) Howesin ym. ja Piantan ym. tutkimuksissa käytetiin myös
CLASS:a ja arvioitsijoiden yhteneväisyyden reliabiliteettiarvoksi kappalla saatiin Howesin ym. tutkimuksessa ,65 (Howes ym. 2008,). Pianta ym. testasivat CLASS:n reliabiliteettia videokoulutuksella ja kappan arvoksi saatiin ,67, 89% arvioitsijoiden vastauksista ollessa samoja (Pianta ym. 2005).
Ishimine ja Tayler pitävät ECERS-R:n kolmen tunnin havainnointiaikaa rajallisena syvällisen tiedon keruuseen ja pitävät CLASS:n useampaa havainnointikertaa kattavampana ja luotettavampana. Reliabiliteettiin sekä validiteettiin tulee kuitenkin mittareista
laadittujen käännösten ja modifikaatioiden suhteen olla kriittinen, sillä niitä ei ole tutkittu niin laajasti kuin alkuperäisiä USA:ssa luotuja mittareita. Yleisesti kaikkien laadunarvioinnin menetelmien vahvuuksista ja heikkouksista on edelleen vähän selkeää ja
yhtenevää tietoa, joten vertailu on haastavaa. (Ishiminen & Tayler 2014, 281, 285.)
ECERS-mittarilla tehtyjä varhaiskasvatuksen laadun ja henkilöstön toiminnan tutkimuksia tutki lisäksi Sheridan (2011). Tutkimuksessa korkea laatu liittyi opettajien kompetenssiin ja todettiin, että laadukkaat rakennetekijät eivät ole laadukkaan pedagogisen toi-

minnan tae. Tutkimuksissa henkilöstö arvioi myös itse toimintaansa ulkopuolisen havainnoitsijan lisäksi ja nämä arviot laadusta erosivat. Tulokset kertovat mielenkiintoisesti, että nimenomaan laadukasta varhaiskasvatusta ulkopuolisen havainnoitsijan mukaan toteuttavat kasvattajat arvioivat omaa toimintaansa kriittisesti ja heikoksi. Ulkopuolisen havainnoitsijan mukaan heikkoa varhaiskasvatusta toteuttavat kasvattajat taas
arvioivat omaa toimintaansa laadukkaammaksi. (Sheridan 2001, 74-75, 95.)
Itsearvioinnin velvoite nousee varhaiskasvatuslaista (24§) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 018, 61). Atjonen (2015) toteaa opettajien omaa työtä tutkittaessa, että prosessin on todettu olevan monimutkainen
ja vaativan luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentamista. Itsearviointia arviointimenetelmänä on Atjosen mukaan kritisoitu edelleen ”sisäänpäin lämpeneväksi” ja se herättää
helposti arvioijassa pelkoa tuoda esille ulkopuoliselle taholle oman työn puutteita. (Atjonen 2015, 89, 94.) Tämän ilmiön voisi nähdä tapahtuneen mahdollisesti myös Sheridanin tutkimuksissa.
Aikaisempaa ja tuoretta tutkimusta mittareiden kehittämisestä löytyy paljon erityisesti
psykologian ja hoitotieteiden aloilta. Monissa tutkimuksissa mittarin reliabiliteetin arvioinnissa on käytetty tässäkin tutkielmassa käytettävää Intraclass correlation coefficient
– menetelmää (ICC) (ks. esim. Snuggs ym. 2019, Yan ym. 2019) mutta aineisto on kuitenkin kerätty test-retest menetelmällä. Snuggsin ym. (2019) tutkimuksessa kehitettiin ja
testattiin kyselylomaketta perheiden ruoka-aika tavoitteiden selvittämiseksi. Tutkimuksessa osa-alueiden korrelaatiot olivat tilastollisesti merkitseviä (p= 0,001) ja korrelaatiot
vaihtelivat välillä 0,48 ja 0,8 (ICC). Snuggs ym. toteavatkin ICC-arvojen indikoivan varianssia testien välillä. (Snuggs 2019.)
Yan ym. (2019) tutkivat mittarin reliabiliteettia ja validiteettia. Mittarin tarkoitus on selvittää kiinalaisten sairaanhoitajien suhtautumista lääketieteellisten testien ohjearvoihin ja sen reliabiliteettia arvioitiin ICC: avulla, arvojen vaihdellessa 95% luottamusvälillä 0.68-0.93. Yan ym. toteavat
test-retest reliabiliteetin arvojen olevan hyväksyttäviä ja tarpeeksi yhteneväisiä. (Yan ym. 2019.)
Koo & Li (2016) määrittelevät edellä kuvatun mukaan Snuggsin ym. luokkien välisen korrelaation arvojen vaihtelevan huonon ja hyvän välillä, Snuggsin ym. todetessa varianssia näkyvän.
Koon ja Lin määritelmien mukaan Yan ym. reliabiliteetin arvot taas vaihtelevat kohtalaisen ja
hyvän välillä. (Koo & Li 2016, 4.)

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset
Tutkielmani tarkoitus on kehittää Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomaketta Karvin varhaiskasvatuksen prosessilaadun indikaattoreiden pohjalta. Oppimisympäristön arviointilomake on luotu ennen uuden Varhaiskasvatuslain (540/2018) ja uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) sekä Karvin Laadun arvioinnin perusteet ja -suositukset asiakirjan julkaisua. Tutkimuksessa käytettävien mittareiden reliabiliteetti vaikuttaa koko tutkimuksen reliabiliteettiin (Metsämuuronen 2011, 68). Tämän
tutkielman kehittämistyössä syntynyt arviointilomake tulee pilotoida ja sen reliabiliteetti
testata, ennen kuin sen mahdollista käyttöönottoa tai jatkokehitystä voidaan pohtia.
Tämän tutkielman tutkimuskysymykset muotoutuivat yllä esitettyjen tutkimuksen tavoitteiden ja uuden arviointilomakkeen luomisen teoriatiedon pohjalta seuraaviksi:

1. Kuinka hyvin Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake kattaa
Karvin prosessilaadun indikaattorit?
2. Kuinka käsitteellistää laadun prosessitekijöitä kuvaavat indikaattorit arviointiperusteiksi, eli kriteereiksi, käyttäen pohjana Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomaketta?

3. Kuinka luotettavasti varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat laadun prosessitekijöiden indikaattoreista johdettuja kriteereitä pariarvioinnissa?

Menetelminä tutkielmani kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen käytän teorialähtöistä sisällönanalyysia ja teoriaohjattua kriteerien laadintaa sisällönanalyysin tulosten
pohjalta. Arviointilomakkeen luotettavuutta eli reliabiliteettia tutkin kvantitatiivisin menetelmin tarkastelemalla arvioitsijoiden välistä yhteneväisyyttä (interrrater-reliabilitiy)
Intraclass correlation coefficient-testillä.

4 Tutkimuksen toteutus
Tutkielmani teko alkoi marraskuussa 2018 Karvin Laadun arvioinnin perusteet ja -suositukset asiakirjan julkaisun jälkeen. Tutkielmassani vertasin ensin Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen kriteereitä Karvin prosessilaadun indikaattoreihin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin pohjalta kehitin oppimisympäristön
arviointilomaketta ja arvioin sen reliabiliteettia pariarviointina toteutetun aineiston
kautta. Tutkielmani kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystä liittyvät uuden arviointilomakkeen luomiseen ja kolmas tutkimuskysymys luodun lomakkeen reliabiliteetin arviointiin. Esittelen seuraavaksi tutkielmani toteuttamista, perustelen tutkimusmenetelmien
valintoja sekä kuvaan aineistonkeruun ja analyysien vaiheita.

4.1

Mittarin rakentaminen sisällönanalyysin pohjalta

Tutkielmani sai alkusysäyksen Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen ja Karvin prosessilaadun indikaattoreiden vertailusta. Tarkoituksenani oli selvittää, kuinka hyvin oppimisympäristön arviointilomakkeen kriteerit kattavat prosessilaadun indikaattoreiden arvioinnin. Tästä muodostui tutkielmani ensimmäinen tutkimuskysymys. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla menetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi, jonka valintaa ja käyttöä kuvaan seuraavassa alaluvussa.
Tästä eteenpäin käytän tässä tutkielmassa Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeesta termiä oppimisympäristön arviointilomake (KP) ja tutkielmassa luodusta uudesta arviointilomakkeesta termiä arviointilomake.
4.1.1

Sisällönanalyysin toteutus

Laadullisen analyysin voidaan Hirsijärven ym. (2009) mukaan ajatella sopivan parhaiten ymmärtämiseen pyrkivän tutkimuksen tekoon, mutta olen tässä tutkielmassa valinnut ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin, koska näen sen parhaiten antavan vastauksen tutkimuskysymykseeni, vaikka suora-

naisesti en pyri toiminnan tai valintojen ymmärtämiseen. Tämän tutkielman sisällönanalyysi sijoittuu Hirsijärven ym. kuvaamien analyysitapojen teemoittelun ja sisällön erittelyn luokkaan. (Hirsijärvi ym. 2009, 224.)
Aloitin arviointilomakkeen luonnin toteuttamalla sisällönanalyysin Eskolan (2007) teorialähtöisen analyysin periaatteisiin nojaten vertaamalla Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomaketta Karvin prosessilaadun indikaattoreihin. Eskolan sisällönanalyysin jaottelun mukaan teorian merkitys määrittää sisällönanalyysin analyysitapaa. (Eskola 2007) Teorialähtöinen analyysini voi nähdä kulkevan myös Tuomen ja Sarajärven (2009) kuvaamaan deduktiivisen päättelyn logiikan mukaan yleisestä yksittäiseen, vaikka tämän tutkielman kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen aineistona sisällönanalyysissa toimivat valmiit kirjalliset aineistot havaintojen sijaan. (Eskola 2007,
Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 98.) Kahden ensimmäiseen tutkimuskysymykseni aineistoina toimivat Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake (Luettavissa:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/78231/lomake.html ) sekä Karvin varhaiskasvatuksen prosessilaadun indikaattorit (Vlasov ym. 2018, 74).
Teorialähtöinen analyysimalli nojaa Eskolan (2007) mukaan aikaisemmassa tutkimuksessa kehitettyyn teoreettiseen malliin tai auktoriteetin esittämään ajatteluun. Sisällönanalyysissani teoreettisena mallina toimivat tässä tutkielmassa Karvin prosessilaadun
indikaattorit, jotka näen Eskolan sekä Tuomen ja Sarajärven kuvaamana auktoriteetin
esittämänä ajatteluna, tässä tapauksessa varhaiskasvatuksen laadun tavoitteina, kuten
määrittelin aiemmin teoreettista taustaa määrittelevissä luvuissa. Sisällönanalyysiani ohjasi siis indikaattorien muodostama valmis teoreettinen kehys, johon pyrin sijoittelemaan oppimisympäristön arviointilomakkeen arviointikriteereitä. Eskolan ajatusten mukaan analyysissa valmiina kategorioina toimivat yksittäiset indikaattorit. (Eskola 2007,
Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 98, Vlasov ym. 2018, 67). Valmiiden oppimisympäristön
arviointilomakkeen (KP) sijoittelua ohjasi Vlasovin ym. esittämä ohjeistus indikaattorien saattamiseksi mitattavaan muotoon: ”Mistä tunnistetaan, toteutuuko toiminta indikaattoreissa määritellyn tavoitteellisen suuntaisesti?” (Vlasov ym. 2018, 67).
Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa pilkoin indikaattorit pienempiin osiin,
avainsanoihin, varmistaakseni kaikkien indikaattorin ulottuvuuksien huomioimisen

Tuomen ja Sarajärven esittämän tutkimukselle olennaisten asioiden erittelyn periaatteiden mukaan. Laineen (2001) mukaan analyysissa nostetaan tutkimuskysymysten pohjalta aineiston olennaisin osa esiin ja luodaan yhdistelemällä merkityskokonaisuuksia
(Laine 2001). Ryhmittelin oppimisympäristön arviointilomakkeen kriteerit indikaattoreista pilkottujen osa-alueiden, sisällönanalyysin luokkien alle käyttäen kriittistä harkintaa. Tämä vaihe on Tuomen ja Sarajärven mukaan kriittinen ja on tärkeää pohtia millä
perusteella mikäkin kriteeri kuuluu juuri siihen luokkaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
101.) Kriittistä pohdintaa ohjasi myös oma varhaiskasvatuksen arjen kokemus. Pohdin
erityisesti, miten indikaattorin kuvaama tavoite voisi näkyä varhaiskasvatuksen arjessa.
Karvin prosessilaadun Indikaattori 9. on laaja, koko pedagogista toimintaa käsittelevä
indikaattori. Päätin indikaattorin laajuuden vuoksi tehdä erillisen sisällönanalyysin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
pohjalta. Lisäanalyyseissa käytin samoja periaatteita sisällönanalyysin vaiheissa, kuin
edellä. Indikaattoreiden sijaan luokkina ja avainsanoina toimivat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014)
oppimisen alueista ja laaja-alaisen osaamisen alueista Laineen (2001) periaatteiden mukaan pelkistetyt ja olennaisimmiksi osiksi arvioimani asiat, jotka loivat indikaattoreiden
tapaan merkityskokonaisuuksia (Laine 2001, Tuomi & Sarajärvi 2009, 101.)
Kaikki sisällönanalyysien analyysitaulukot on esitelty liitteissä 1. – 9. Sisällönanalyysin ensimmäisen vaiheen pohjalta pystyin toteamaan, mitkä alueet Karvin indikaattoreista Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake kattaa ja mitkä alueet
jäävät lomakkeella arvioimatta. Nämä havainnot on esitelty tuloksia kuvaavassa luvussa
5. Seuraavaksi aloitin arviointilomakkeen täydentämisen sisällönanalyysin pohjalta.

4.1.2

Arviointilomakkeen operationalisointi ja kriteerien luominen

Teoriatietona toimivat tässä tutkielmassa luodun mittarin ensimmäisen version kohdalla
pääasiassa Vlasovin ym. (2018) tutkimuskoontiin perustuvat prosessilaadun indikaattorit sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016), jotka asettavat yleisen tason tavoitteet laadukkaalle varhaiskasvatukselle ja sen toteuttamiseen. Olen aiemmin määritellyt laadun ja laadun arvioinnin tar-

koittavan tässä tutkielmassa tavoitteiden saavuttamisen arvioinniksi. Teoriatiedon laajuus muodostui nopeasti haasteeksi ja pakotti tarkkaan kriittiseen tarkasteluun (Metsämuuronen 2011, 59, Foddy 1993, 39). Aloitin ensimmäisen version muotoilun teoriatietoon tutustuen.
Vertailun ja sisällönanalyysin pohjalta aloitin arviointilomakkeen kehittämisen täydentämällä ja muokkaamalla vanhaa lomaketta analyysissa havaitsemillani puuttuvilla arvioitavilla asioilla. Kriteerien laadinta pohjautuu aiemmin kuvaamani arvioinnin määritelmään. Pyrin kriteerien laadinnassa pohtimaan, minkälaiset teot varhaiskasvatuksen arjessa kuvaavat indikaattorin ja opetussuunnitelmien kuvaamaa tavoitetilaa. Teoriatieto
hyvien, luotettavaa ja yhtenäistä tietoa tuottavien kysymysten ja kriteerien laadinnasta
toimi kriteerien laadinnassa tiiviisti työn taustalla. (ks. Foddy 1993, Fowler 1995, Metsämuuronen 2011). Kriteerien tarkempaa luomisprosessia kuvaan tulosluvussa 5.
Valmiin uuden mittarin kohdalla Metsämuuronen (2011) korostaa kriittistä tarkastelua
asiantuntijaa konsultoiden (Metsämuuronen 2011, 64). Kriittisessä tarkastelussa konsultoin ja tein yhteistyötä Kehittävän Palauteen johtavan tutkijan ja pro gradu tutkielmani
ohjaajan Jyrki Reunamon kanssa. Mittaria tarkasteltiin myös Kehittävän Palauteen kehittäjätiimin kanssa. Arviointilomaketta kehitettiin useamman kierroksen kautta isommasta kriteerimäärästä tiivistäen ja pohtien tarkasti, mitä asioita kriteereissä voidaan yhdistää konkreettisuudesta ja monimerkityksellisyydestä tinkimättä. Valmis arviointilomake muotoutui 104 kriteerin mittariksi, joka koostuu seitsemästä osasta. Osiot perustuvat prosessilaadun indikaattoreiden osa-alueiden jaotteluun.

4.2

Mittarin reliabiliteetti

Valmiin arviointilomakkeeni reliabiliteetin arviointia varten minun tuli kerätä aineisto,
jolla toteuttaa pilottitutkimus (Metsämuuronen 2011, 58, 64, Fowler, 1995, 5). Reliabiliteetin arvioimiseksi valikoitui mittarilla tutkittavan ilmiön (oppimisympäristön ja varhaiskasvatuksen arjen) luonteen mukaan arvioitsijoiden välisen yhteneväisyyden arviointi. Tätä menetelmää on muiden reliabiliteettia mittaavien menetelmien lisäksi käytetty varhaiskasvatuksen laatua arvioivien menetelmien reliabiliteetin mittaamiseen
aiemmissakin tutkimuksissa (ks. Howes ym. 2008, Pianta ym. 2005). Kuvaan seuraavaksi aineiston keruun ja reliabiliteettianalyysin kulkua.

4.2.1

Aineiston keruu

Reliabiliteetin tutkimiseksi valittu tapa, arvioitsijoiden välisen yhteneväisyyden arvioiminen, ohjasi luonnollisesti aineistonkeruuta. Keräsin tutkielmaani varten aineiston sellaisista ryhmistä, joissa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Kahden opettajan ryhmät mahdollistivat saman oppimisympäristön arvioinnin samalla mittarilla.
Kohderyhmäksi rajasin varhaiskasvatuksen opettajat, jolla pyrin välttämään asetettujen
kriteerien väärinymmärrystä erilaisen koulutustaustan takia (Foddy 1993, 39-40). Sosionomikoulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen opettajia en rajannut otannan ulkopuolelle, näin heillä työtehtävän kautta vaatimuksen ymmärtää pedagogiset termit. Oppimisympäristön arviointilomake (KP) on ohjeistettu Kehittävä Palaute tutkimus- ja kehittämistoiminnassa täytettäväksi yhdessä kasvattajatiimin kesken. Yhdessä täytettynä oppimisympäristön arviointilomakkeen pedagogista tietämystä vaativista termeistä on
mahdollista keskustella ja löytää yhteinen ymmärrys. Tässä tutkielmassa ohjeistin arviointilomakkeen täytettäväksi itsenäisesti, opettajakollegaa konsultoimatta, jotta arvioitsijoiden välistä yhteneväisyyttä olisi mahdollista analysoida.
Keräsin aineiston alkuvuodesta 2019. Aloitin aineiston keruun tammikuussa Vantaalla.
Kahden opettajan ryhmien löytäminen ja kertyneen aineiston liian pieni koko osoittautui
helmikuussa haasteeksi, joten laajensin aineiston keruuta Sipooseen ja Kouvolaan. Keräsin aineiston sähköisellä kyselylomakkeella, joka toimitettiin sopiviin ryhmiin kehittämispäälliköiden, suunnittelijoiden ja päiväkotien johtajien kautta. Aineisto koostuu 42:n
opettajan täyttämästä arviointilomakkeesta, eli 21:stä opettajaparista. Jokainen opettaja
arvioi oman ryhmänsä pedagogista toimintaa ja oppimisympäristöä. Opettajapareista 15
työskentelee Vantaalla, viisi Kouvolassa ja yksi Sipoossa.
Tutkimusluvan hakuprosessin yhteydessä esille nousi kuntien yhdyshenkilöiden huoli
arviointilomakkeen pituudesta ja opettajilla käytössä olevista aikaresursseista. Tämän
vuoksi ohjeistin arviointilomakkeen täyttöohjeissa etenemään lomakkeen täytössä napakasti ja luottamaan ensimmäiseen intuitioon. Vastausajat vaihtelivat 42 vastaajan kesken 8:ta minuutista 54:ään minuuttiin.

4.2.2

Aineiston analyysi

Tutkielman tarkoituksena on arvioida luodun arviointilomakkeen reliabiliteettia. Mittarin reliabiliteetin arviointiin on useita erilaisia laskutapoja, kuten olen todennut aiemmin
teoreettista taustaa avaavissa luvuissa. Mittarin reliabiliteetin arviointiin parhaaksi tavaksi valitsin arvioitsijoiden välisen yhteneväisyyden laskemisen Intraclass Correlation
Coefficient – testin (ICC) avulla. Pyrin siis selvittämään opettajaparien tekemän oppimisympäristön arvioinnin vastausten yhteneväisyyttä ja varianssia.
Koo & Li (2016) näkevät ICC:n hyvänä puolena sen, että se mittaa sekä korrelaatiota
vastausten välillä, että arvioitsijoiden vastausten samankaltaisuutta (Koo & Li 2016, 2).
WcGrawin ja Wongin (1996) mukaan testi sopii parittaisten mittausten ja isompien mittausjoukkojen välisen reliabiliteetin selvittämiseen (McGraw & Wong 1996, 30). Toistomittauksen huonoiksi puoliksi useampi teoreetikko listasi asioiden muuttumisen testien välissä, mikä myös Muijsin (2004) mukaan on erityisesti kasvatusalalla tyypillistä
(Mujis 2004, 72). Mittarin eri osiot arvioivat suurilta osin eri asioita, joten ICC-testi oli
mielestäni tässä tutkielmassa parempi vaihtoehto, kuin paljon käytetty Cronbachin
alpha. ICC:n valintaa tuki myös kehitettävän lomakkeen pohjalla toimiva oppimisympäristön arviointilomake (KP), joka toteutetaan Kehittävä Palaute-toiminnassa tiimin itsearviointina. Reliaabeli mittari on sellainen, joka tuottaa luotettavia tuloksia myös eri
tiimien arvioidessa omia oppimisympäristöjään. Kahden opettajan ryhmien valikoituminen kohderyhmäksi oli tältäkin osin mielestäni perusteltua, jotta kriteerien yhtenevää
ymmärrystä voidaan arvioida ja reliabiliteettia voidaan arvioida myös yleistäen Suomessa työskentelevien eri tiimien välisen yhtenevän kriteerien ymmärrykseen.
Toteutin analyysin IBM SPSS Statistics -ohjelmiston 25. versiolla maaliskuussa 2019.
Aineiston keruussa vastauksia oli kertynyt yhteensä 46 kappaletta, mutta aineistossa oli
mukana neljä yksittäistä vastausta, joille ei löytynyt vastapariarviointia. Yksittäiset vastaukset poistettiin aineistosta ja jäljelle jäi 42 yksittäistä vastausta eli 21 pariarviointia.
Aineisto jäsenneltiin muuttujiksi kriteereittäin niin, että opettajaparin vastaukset eriteltiin eri muuttujiin. Yhdelle arviointilomakkeeni kriteerille muodostui näin kaksi eri
muuttujaa, joiden välistä yhteneväisyyttä ja varianssien eroja analyysissa arvioitiin.
Muuttujia oli yhteensä 208 kappaletta.

Reliabiliteettianalyysin intraclass correlation coefficient-testistä on Koon ja Lin (2016)
sekä McGrawn & Wongin (1996) mukaan kymmenen eri mallia, jotka antavat laskukaavoista johtuen eri tuloksia saman datan analyysissa. Oikean ICC-muodon valinta ja raportointi on kriittinen ja tärkeä vaihe. (Koo ja Li 2016, 12-13, McGraw & Wong 1996,
31.) Tämän tutkielman aineistossa eri arvioitsijat (opettajaparit) arvioivat eri kohteita
(oppimisympäristöjä). Arvioitsijat on valikoitu satunnaisesti isommasta joukosta. Näiden aineiston ja mittauksen piirteiden mukaan ICC:n muodoksi valitsin Koon ja Lin ohjaamana One-Way Random – Effects mallin. Tätä mallia käytetään Koon ja Lin mukaan
lääketieteellisessä tutkimuksessa harvoin, mutta tämän kaltaisen tutkimusaineiston reliabiliteettianalyysiin se sopii hyvin. (Koo ja Li 2016, 12-13, McGraw & Wong 1996, 31.)
Suoritin reliabiliteettianalyysin SPSS-ohjelmistolla Intracalss correlation coefficient testin Onw – Way Random – Effects mallilla ja 95% luottamusvälillä. Jokaiselle muuttujalle, eli kriteerille, tehtiin oma reliabiliteettianalyysi. Tein analyyseja yhteensä 104 kappaletta. Reliabiliteettiarvojen tulkinnassa huomasin ICC:tä käytetyissä aikaisemmissa
tutkimuksissa eroja. Havaintoni on Koon ja Lin artikkelin päätelmien mukainen, joten
valitsin käyttää heidän ehdottamia raja-arvoja myös ICC-arvojen tulkinnassa (ks. Koo ja
Li 2016).
Esittelen seuraavaksi koko tutkielmani tuloksia. Luvussa 5. on kuvattu sisällönanalyysien ja mittarin kehittämisen tuloksia ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseeni.
Luvussa 6. kuvaan toteutetun reliabiliteettianalyysin tuloksia. Reliabiliteettianalyysin
kautta sain vastauksia kolmanteen tutkimuskysymykseeni tutkielmassa luodun arviointilomakkeen reliabiliteetista.

5 Arviointilomakkeen vertailu ja kehittäminen
Tässä luvussa esittelen tutkielmani tuloksia liittyen kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.
Varhaiskasvatuksen prosessilaadun indikaattorit on jaettu seitsemän alaotsikon alle.
Kutsun tässä tutkielmassa Vlasovin ym. (2018) prosessilaadun tekijöiden alaotsikoita
prosessilaadun indikaattoreiden osa-alueiksi. Sisällönanalyysin perusteella Kehittävän
Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen kriteerit eivät kata mitään osa-aluetta
täysin. Prosessilaadun indikaattoreista kahdeksan on sisällönanalyysien mukaan katettu
hyvin, 10 on katettu pääosin tai osittain ja yhdeksän indikaattoria jää lähes kattamatta.Vuorovaikutus eri osapuolten välillä korostuu prosessilaadun indikaattoreissa;
neljä osa-aluetta seitsemästä käsittelee pääasiassa vuorovaikutusta eri osapuolten välillä.
Vuorovaikutus ei korostu Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeella näin vahvasti.
Esittelen tulokset liittyen kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni prosessilaadun
indikaattoreiden osa-alueittain. Esittelen ensin, kuinka hyvin osa-alueen indikaattorit
olivat sisällönanalyysin perusteella katettu Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeella, jonka jälkeen esittelen osa-alueen alle luodut uudet kriteerit ja niiden luomisen taustalla käytettyä teoriaa ja tehtyä ajatustyötä lyhyesti. Uusien kriteerien
laadinta tapahtui usean mittarin kehittämiskierroksen kautta, ja jouduin yhdistämään
täydennettäviä kohtia monilta osa-alueilta. Avaan tulokset osa-alueittain, vaikka kehittämistyö tapahtui monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin koko arviointilomakkeen
luomaa kokonaisuutta tarkastellen. Valmis arviointilomake on luettavissa liitteessä 10.
5.1

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus

Henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen osa-alueesta kaikki viisi indikaattoria
olivat sisällönanalyysin perusteella huonosti katettu Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeella. Aikuisen tuottama vuorovaikutus, sen laatu ja pedagoginen merkitys jäävät kattamatta nykyisellä lomakkeella kokonaan. Toiminnan sanoitta-

minen, innostaminen vuorovaikutukseen, ryhmän kaikkien lasten huomioiminen ja ilmaisun eri tapojen käyttö ja ymmärrys olivat avainsanoja, joita kuvaavia kriteereitä Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeelta ei löytynyt.
Indikaattoreista pilkotut avainsanat lasten osallisuuden ja mielenkiinnon kohteiden huomioimisen osalta olivat katettu hyvin Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeella. Oppimisympäristön arviointilomakkeen kriteerit arvioivat mielestäni hyvin toiminnan rakennetta lasten osallisuuden ja sille tarjoutuvien mahdollisuuksien näkökulmasta. Sisällönanalyysin tämän osa-alueen koonti liitteessä 1.
5.1.1

Henkilöstön ja lapsen välisen vuorovaikutuksen osa-alueen kehittäminen

Osa-alueen puuttuvista kriteereistä tärkeimmät liittyvät mielestäni aikuisen tuottamaan
vuorovaikutukseen ja sen laatuun. Teoria- ja tutkimustieto tukee vuorovaikutuksen laadun merkitystä. Vlasov ym. (2018) mukaan vuorovaikutussuhde lapsen ja aikuisen välillä on määritelty tutkimuksissa kolmesta laajemmasta teoreettisesta näkökulmasta. Aikuisen tuottamassa vuorovaikutuksessa merkittävää on sensitiivinen kohtaaminen ja
lapsen perustarpeiden huomioiminen, toiminnan ja ryhmän organisoiminen vuorovaikutuksen kautta sekä ohjauksellinen tuki. Hamre ym. (2013) määrittelevät ohjauksellisen
tuen aikuisen vuorovaikutukselliseksi tueksi lapsen oppimiselle ja kehittymiselle
(Hamre ym. 2013, 466, Vlasov ym. 2018, 52-53). Ohjauksellinen keskustelu (educational dialoge) on merkittävää oppimisen kannalta myös Slotin ym. (2016, 102) tutkimusten mukaan. Ahonen (2015) toteaa empiirisessä tutkimuksessaan varhaiskasvattajan
lämpimällä, sitoutuneella, ja sensitiivisellä vuorovaikutuksella olevan merkitystä erityisesti haastavissa kasvatustilanteissa (Ahonen 2015, 109). Vuorovaikutuksen positiivisuus ja sensitiivisyys, jotka tukevat oppimista ja kehitystä nousevat tutkimustiedosta
vahvasti esille. Loin ensimmäiset kriteerit näiden havaintojen pohjalta.
Omien kokemusteni mukaan vuorovaikutukselle on tietoisesti varattava myös aikaa. Se
on nähtävä tärkeänä asiana, jonka äärelle tulee pysähtyä. Näin tärkeäksi nostaa kriteereihin myös keskustelulle varatun ajan arjesta ja toisaalta kriteerin kuvaamaan myös ajan
puutetta. Kannustaminen ja innostaminen vuorovaikutukseen nousee tavoitteeksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (ks. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018,

30). Sanoittamisen ja kannustamisen vuorovaikutukseen otin myös huomioon uusien
kriteerien laadinnassa.
Osallisuus ja lapsen kiinnostuksen kohteet nousevat toiminnan tärkeäksi lähtökohdaksi
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, sekä Vlasovin ym. (2018) raportissa vuorovaikutuksen laatua kuvaavaksi tekijäksi (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 26, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016, 18-19, Vlasov ym. 2018, 53). Pyrin luomaan konkreettiset kriteerit
lasten kiinnostuksen kohteiden huomiointiin vuorovaikutuksessa. Syventyminen lapsen
kokemuksiin ja keskustelu hänelle merkityksellisistä asioista kuvasivat tätä mielestäni
parhaiten. Indikaattorit asettivat tavoitteeksi myös erilaisten vuorovaikutuksen muotojen
huomioimisen ja hyväksymisen. Tälle vuorovaikutuksen rikkaalle monimuotoisuudelle
loin oman kriteerin.
Sitoutumisen arviointi toteutuu mielestäni monien muiden kriteereiden ja vuorovaikutukselle varatun ajan kautta. Kehittävä Palaute – toiminnassa havainnointimittarilla havainnoidaan lapsen lisäksi myös lähimmän aikuisen toimintaa.
Osa-alueelle muotoutui teorian ja sisällönanalyysin pohjalta seuraavat uudet kriteerit:
-

-

5.2

Aikuisten vuorovaikutus lasten kanssa on myönteistä ja kannustavaa.
Toiminnassa panostamme erityisesti lasten kehityksen haasteisiin.
Toiminnassamme panostamme erityisesti lasten oppimisen valmiuksiin ikä ja kehitystaso huomioiden.
Lasten kuuntelulle ja spontaanille keskustelulle on toiminnassamme aikaa.
Aikuisten muut työt vievät usein aikaa lasten kanssa vietetystä ajasta.
Aikuisten kielenkäytössä panostetaan lasten kokemusten syventymiseen.
Sanoitamme kaikkea toimintaa ja viritämme myös lapsia kokemusten ilmaisuun.
Jokaisen lapsen kanssa jutellaan päivittäin häntä kiinnostavista asioista.
Käytämme vuorovaikutuksessa rikkaasti eri ilmaisutapoja (liike, sävy, kuva, kosketus).

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake kattaa sisällönanalyysin perusteella pedagogisen suunnitteluun, dokumentointiin, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät kaksi indikaattoria erittäin hyvin. Oppimisympäristön arviointilomakkeella on 17
kriteeriä, jotka arvioivat toista tai molempia tämän osa-alueen indikaattoreita.

Pedagoginen arviointi sekä havainnoinnin ja arvioinnin systemaattisuus nousivat tässä
osa-alueessa esille, niitä arvioivaa kriteeriä ei löytynyt oppimisympäristön arviointilomakkeelta. Toiminnan kehittäminen saadun tiedon perusteella vaatii toiminnan muuttamista. Konkreettista kriteeriä toiminnan eteenpäin viemiseksi havainnoinnin ja arvioinnin perusteella ei löytynyt. Sisällönanalyysin tämän osa-alueen koonti liitteessä 2.
5.2.1

Pedagogisen suunnittelun, dokumentoinnin, arvioinnin ja kehittämisen osa-alueen
kehittäminen

Toiselle osa-alueelle laadin vain kolme uutta kriteeriä osa-alueen ollessa hyvin katettu
jo vanhojen kriteerien osalta. Salminen ja Poikonen sekä Vlasovin ym. korostavat tutkimuskoonnissa tässä osa-alueessa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatyötä ja sen
merkitystä suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä sekä lasten ja huoltajien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toimintaan sen joka vaiheessa (Vlasov ym 2018, 57,
Salminen & Poikonen 2017, 73). Sisällönanalyysin mukaan suunnittelu ja toteuttaminen
oli huomioitu hyvin Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeella,
mutta arviointi ja kehittäminen tarvitsivat omat kriteerit.
Toiminnan suunnittelu ja toteutus korostuvat oman kokemukseni mukaan usein myös
varhaiskasvatuksen arjessa. Toiminnan konkreettinen arviointi ja sille varattu aika nostetaan useassa indikaattorissa sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018)
yhtä tärkeäksi asiaksi suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet määrittelee arviointia suunnitelmalliseksi ja säännölliseksi, joka mahdollistaa
toiminnan vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamisen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 61.) Loin arviointilomakkeelle uuden kriteerin arvioimaan toiminnan arviointiin käytettyä aikaa ja säännöllisyyttä.
Toikko ja Rantanen (2009) kuvaavat kehittämistoiminnan yhdeksi tärkeäksi piirteeksi
useiden toimijoiden aktiivista osallistumista ja sitoutumista kehittämistoimintaan
(Toikko ja Rantanen 2009, 10-11). Arviointitiedon kautta toimintaa tulee kehittää myös
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 61.). Kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaan arvioitavien kohteiden
osallisuus ja arvioinnin ja kehittämisen prosessimaisuus ovat keskiössä (Atjonen
2015,75). Loin uudet kriteerit kuvaamaan dokumentoidun tiedon käyttämistä toiminnan

kehittämiselle sekä konkreettisuuteen pyrkien kriteerin kuvaamaan arviointitiedon ja kehitystyön kautta tapahtuvaa mahdollista muutosta arjen varhaiskasvatustyössä.
Osa-alueelle muotoutui seuraavat uudet kriteerit:
-

Dokumentaatiota käytetään paljon toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
Käytämme viikoittain paljon aikaa pedagogisen toiminnan arviointiin.
Toimintaa ja työtapoja muutetaan ja kehitetään arvioinnin pohjalta.

Sisällönanalyysin perusteella indikaattoreista täydennyskohteeksi noussut systemaattisuus lisättiin vielä yhden Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen
kriteerin perään.
5.3

Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt

Pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristöjen osa-alue prosessilaadun indikaattoreissa
on todella laaja tämän tutkielman arviointilomakkeen kannalta. Kehittävän Palautteen
oppimisympäristön arviointilomake kattaa tämän osan melko hyvin, mutta osa-alueen ja
indikaattoreiden laajuuden vuoksi täydennettäviä kohtia löytyi useita. Merkityksellisyyden arviointi tämän kaltaisella lomakkeella on mielestäni haastavaa. Opettaja voi arvioida tai päätellä jotakin lapsen tunteista ja toiminnasta, mutta varhaiskasvatuksen kokeminen merkitykselliseksi on lapsen subjektiivinen kokemus. Kehittävässä Palautteessa
dataa kerätään myös lapsihavainnointimittarilla, joka soveltuu mielestäni paremmin
merkityksellisyyden arviointiin, joten merkityksellisyys jätettiin tämän lomakkeen kriteereistä pois. Laajan indikaattorin 9. (ks. Vlasov ym. 2018, 74.) kohdalla toteutin kaksi
lisäanalyysia Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman oppimisen alueista ja laaja-alaisen osaamisen taidoista.
Osa-alueen sisällönanalyysin perusteella (liite 3.) indikaattoreiden 8. sekä 10. – 14. olemassa olevien kriteerin täydennykseksi uusia kriteereitä tarvittiin siirtymätilanteiden, lepohetken ja pukemistilanteiden pedagogiikan arviointiin sekä oppimisympäristön kehittämisen ja monipuolisuuden arviointiin. Siirtymätilanteiden arviointi jää kattamatta oppimisympäristön arviointilomakkeella kokonaan. Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen kriteereissä kokonaan arvioimatta myös olivat indikaattoreista

nousevat lasten omien vahvuuksiensa tunnistamisen ja kiinnostuksen kohteiden löytämisen tukeminen. Lasten yksilöllinen tukeminen, tuen tarpeen tunnistaminen ja tarpeellisen tuen järjestäminen jäävät myös oppimisympäristön arviointilomakkeella arvioimatta.
Indikaattorin 9. kattaa koko varhaiskasvatuksen pedagogisen toteuttamisen: Henkilöstö
ja lapset toteuttavat yhdessä leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, joka tarjoaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia. Toiminta edistää oppimisen alueiden sekä laaja-alaisen osaamisen mukaisten tavoitteiden toteutumista. (Vlasov ym. 2018, 74-75.) Tämän indikaattorin kohdalla
toteutin sisällönanalyysit opetussuunnitelmien asettamista tavoitteista oppimisen alueissa ja laaja-alaisen osaamisen taidoissa (liite 4. & liite 5).
Täydennettäviä kohtia arviointilomakkeelle löytyi useita. Oppimisen alueiden tavoitteista täydennystä kriteereihin kaipasivat aiemmassa henkilöstön ja lapsen välisen vuorovaikutuksen osa-alueessa esille noussut vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä lapsen
kielellisen identiteetin tukeminen, vertaisvuorovaikutuksen taitojen harjoittelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, etiikan, katsomusten, kulttuuristen retkikohteiden ja terveystaitojen arviointi. Laaja-alaisen osaamisen taidot menevät monen eri osa-alueisiin kuuluvien indikaattoreiden kanssa päällekkäin. Täydennettäviä asioita ja tavoitteita laajaalaisen osaamisen taidoista olivat jo aiemmin esille nousseet vuorovaikutustaidot, yhteistoiminnallinen oppiminen, ja omien vahvuuksien huomioiminen. Uusina asioina täydennyksen tarpeesta esille nousivat vertaissuhdetaidot, kriittisen ajattelun harjoittelu,
toisten huomioiminen ja kannustus, sinnikkyyden harjoittelu, itsestä ja omista tavaroista
huolehtimisen taidot, turvallisuustaidot, liikennekasvatuksen toteuttaminen, monilukutaidon harjoitteleminen, yhteisten sääntöjen luominen sekä avun pyytämisen ja antamisen taidot.
5.3.1

Pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristöjen osa-alueen kehittäminen

Pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristöjen osa-alue on laaja, koko varhaiskasvatuksen pedagogisen arjen ja oppimisympäristöt käsittävä osa-alue. Tämän osa-alueen
kohdalla teoria- ja tutkimustietoa löytyy loputtomasti. Sisällönanalyysin avulla rajasin

Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeelta täydennettävät kohdat,
joihin keskityin tämän osa-alueen kehittämisessä.
Tutkimus- ja teoriatiedon, johon tässä osa-alueessa keskityin, rajasin lajuuden vuoksi
Vlasovin ym. (2018) kirjoittamaan tutkimuskoontiin pedagogista toimintaa ja oppimisympäristöjä koskien. Vlasov ym. nostavat pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristöjen kohdalla tutkimustietoa neljästä keskeisintä asiaa, joista tässä osa-alueessa esittelen
kolme ensimmäistä. Ensinnäkin laadukas pedagoginen toiminta pohjautuu suunnitelmalliseen kasvun, oppimisen ja hoidon kokonaisuuteen, jonka pohjalla on havainnointitieto lapsesta. (Vlasov ym. 2018, 54) Itse näen aikuisen ja lapsen välisellä vuorovaikutuksella tähän merkittävän vaikutuksen. Toisekseen tärkeäksi laatuun vaikuttavaksi tekijäksi Vlasov ym. nostavat varhaiskasvatussuunnitelman sisällölliset suuntaukset ja oppimiskäsityksen. Leikki, moniaistisuus, fyysinen aktiivisuus/toiminnallisuus ja monipuoliset menetelmät ja sisällöt ovat varhaiskasvatusikäiselle lapselle ominaisia tapoja oppia.
Slot ym. (2016) havaitsivat tutkimuksessaan aikuisen ohjauksellisen pedagogisen puheen olevan leikkitilanteissa useammin lapsen aloitteesta lähtevää, kun taas ohjatussa
toiminnassa useammin aikuisen aloittamaa (Slot ym. 2016, 90). Tämä korostaa lasten
leikkien tukemista ja sanoittamista myös osallisuuden puolelta, minkä Vlasov ym. nostavat erikseen esille. Leikeissä pedagoginen puhe voidaan kohdistaa useammin lasta aidosti kiinnostavasta aiheesta, joka tukee oppimista. Kolmanneksi Vlasov ym. korostavat
laaja-alaisen osaamisen taitoja, jotka eivät ole konkreettisia asioita vaan oppimisprosessin eri vaiheissa kehittyviä taitoja, joiden huomioiminen pedagogisessa toiminnassa on
tärkeää. (Vlasov ym. 2018, 55-56).
Koen esille nostetut asiat erittäin tärkeinä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa toteutettaessa ja kriteerien laadinnassa pyrin pohtimaan, kuinka nämä näkyvät käytännön työssä.
Millaisia tekoja arjessa tapahtuu, että näihin tavoitteisiin päästään. Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake kattoi monipuolisesti lähes kaikki esille nousseet asiat, joita täydennettiin puuttuvilta kohdilta. Oma kokemus varhaiskasvatuksen
opettajana ja opinnoissa jo käytännönkin tasolle tiivistynyt teoria- ja tutkimustieto laadukkaasta varhaiskasvatuksesta vaikutti varmasti konkreettisten kriteerien laadintaan.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016) ohjasivat myös suuresti kriteerien laadinnan konkreettisuudessa siellä esitettyjen konkreettisten sisällöllisten tavoitteiden kautta.

Pedagogiikka perushoidon eri tilanteissa oli osittain katettu, mutta sen täydennys nousi
yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi. Samoin lasten omien vahvuuksien huomaamisen tukeminen. Aikuisen teot ja aktiivisuuden näiden asioiden tukemisessa nostin kriteerien laadinnassa keskiöön passiivimuotoisten lauseiden sijaan. Vertaisvuorovaikutustaitojen tukemisen näen olevan yhteydessä myös aikuisen mallittamaan vuorovaikutukseen, joten aikuisen malli nousi osaksi yhtä kriteeriä. Oppimisympäristön konkreettinen kehittäminen
saadun havainnointi- ja arviointitiedon perusteella muutoksen kautta valitsin osaksi valmiin lomakkeen kriteereitä, kuten myös konkreettinen retkikohteiden erittely kuvaamaan monipuolisuutta.
Kaikkia täydennettäviä kohtia en lomakkeelle saanut tiivistystyön kautta mahtumaan ja
muutama kriteeri jäi arvioimaan useampaa asiaa, jota pyrin prosessissa koko ajan välttämään. Muokkasin muutamia olemassa olevia kriteereitä täydentämään löytämiäni aukkoja, ne on esitelty alla.
Osa-alueelle muotoutui suuren tiivistys- ja muokkaustyön kautta seuraavat uudet kriteerit:
-

Panostamme erityisesti lasten mielenkiinnon kohteisiin vastaamiseen.
Panostamme erityisesti lasten mielenkiinnon herättämiseen.
Tuemme aktiivisesti lapsia löytämään ja huomaamaan omat vahvuutensa.
Taitavimmat lapset eivät saa tasolleen sopivaa tekemistä ryhmässämme.
Lapset leikkivät suurimman osan ajasta ilman aikuisen osallistumista leikkiin.
Toimintamme tukee Monilukutaidon kehittymistä.
Vertaisvuorovaikutuksen taitoja harjoitellaan aikuisen mallin ja draaman avulla
Aikuiset tukevat kaikkien lasten roolileikkien kehittymistä.
Aikuiset tukevat lasten pelitaitojen ja sääntöleikkien kehitystä.
Panostamme esine- ja materiaalileikkien pedagogiseen kehitykseen.
Aikuiset painottavat fyysisten leikkien kehittymistä.
Lepohetki on huolella suunniteltu vastaamaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Siirtymätilanteet ovat ryhmässämme joustavia ja toimivia.
Panostamme hoidon pedagogiseen suunnitteluun, itsestä huolehtimiseen ja terveyteen.
Tunnistamme lasten tuen tarpeet ja niihin haetaan tukea nopeasti vanhempien kanssa.
Arvioimme ja muutamme oppimisympäristöä lasten kehittymisedellytysten mukaan.
Retkikohteet ovat monipuolisia (Luonto, rakennettu ympäristö, erilaiset kulttuurikohteet)

Olemassa olevat kriteerit, joita muokkasin sisällönanalyysin kautta (lisätyt asiat lihavoituna):
-

Lasten leikit kestävät ja kehittyvät usein päiviä/viikkoja
Lasten motoriset perustaidot ja liikkumismahdollisuudet ovat toiminnassamme keskeisiä

-

5.4

Lapsille on tarjolla paljon sanallista ilmaisua (esim. lukemista, sanataidetta, viestintää)
Moniammatillinen yhteistyö (esim. terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, lähiympäristön
palvelut, järjestöt) tukevat hyvin lasten tarpeita.
Kasvattajat kehittävät aktiivisesti pedagogista ulkotoimintaa lasten kanssa

Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla

Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla osa-alueella on kaksi indikaattoria, joista toinen käsittelee yksikön johtajan toimintaa ja toinen ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan
ja koko ryhmän henkilöstön toimintaa. Sisällönanalyysi tästä osa-alueesta on kuvattu
liitteessä 6.
Johtajan toimintaa kuvaavan indikaattorin arviointi olemassa olevilla kriteereillä jäi hatarasti katettua. Kehittävä Palaute – hankkeella on oppimisympäristön arviointilomakkeen lisäksi aineistonkeruumenetelmänä johtajan suorittama itsearviointilomake. Päätin
jättää johtajan toimintaa kuvaavan indikaattorin 15. arvioinnin yhden kriteerin (Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa yksikössämme) arvioinnin varaan johtajan lomakkeen
kriteerien tukiessa tämän indikaattorin arviointia koko Kehittävä Palaute toiminnassa
jatkossa.
Indikaattori 16. kuvaa ryhmän pedagogisen toiminnan johtamista ja painottaa varhaiskasvatuksen opettajan vastuuta. Tämän indikaattorin kohdalla täydennystä kaipasi sisällönanalyysin perusteella koko henkilöstön yhteinen osallistuminen pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen, vaikka vastuu toteutumisesta on opettajalla.
5.4.1

Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla osa-alueen kehittäminen

Pedagogisen toiminnan tasolla tapahtuva johtaminen on Vlasovin ym. (2018) mukaan
perustavanlaatuinen asia pedagogisen toiminnan laadussa. Organisaation toimintakulttuuri nostetaan myös avainasemaan toiminnanlaadun kannalta. Toimintakulttuuri todentaa ammatillisuutta henkilöstössä. Karvin raportin tutkimuskoonnissa painotetaan pedagogisen koulutuksen saaneen varhaiskasvattajan roolia ja vastuuta pedagogisen toiminnan suunnittelijana, toteuttajana, arvioijana ja kehittäjänä, mutta myös koko henkilöstön

ja toimintakulttuurin kehittäjänä. (Vlasov ym. 2018, 57.) Kriteerien laadinnassa tälle hyvin katetulle osa-alueelle halusin korostaa myös Varhaiskasvatussuunitelman (2018) korostamaa koko tiimin roolia pedagogisen toiminnan toteuttajana. Varhaiskasvatuksen
opettaja on pedagogisesti toiminnasta vastuussa, mutta Vlasovin ym. (2018) korostama
toimintakulttuuri nostaa kko henkilöstön ammatillisuuden esille. Kriteerin kattaa koko
tiimin osallistumisen toiminnan kaikkiin vaiheisiin, joka ei konkreettisuuden kannalta
ole paras mahdollinen, mutta kriteeri jäi muokkaustyössä tähän muotoon kuvaamaan
toiminnan kokonaissykliä.
Tein myös muutoksia alkuperäisen lomakkeen kriteereihin tämän osa-alueen alla. Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen kriteeri 60. Kehityskeskustelut tukevat ammatillista kehittymistämme putosi tiivistystyössä pois, koska sitä vastaavia
kriteereitä löytyi johtajan itsearviointilomakkeelta. Kriteeri ei ole huono, mutta tein tilaa
muille kriteereille tiivistystyössä. Varhaiskasvatuksen opettajan viikottainen suunnitteluaika vaihtui lakimuutoksen myötä kolmesta tunnista viiteen tuntiin.
Osa-alueelle muotoutui seuraava uusi kriteeri muokatun, poistetun ja olemassa olevien
kriteerien lisäksi:
-

5.5

Koko tiimi osallistuu pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri

Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri osa-alueen viiden indikaattorin arviointi oli
Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen useista asiaan liittyvistä
valmiista kriteereistä huolimatta melko huonosti katettu. Indikaattorit asettavat tavoitteita vertaisvuorovaikutuksen luomisessa monesta näkökulmasta ja henkilöstön konkreettiset teot ovat keskiössä tässäkin osa-alueessa. Sisällönanalyysin tämän osa-alueen
osio on esitelty liitteessä 7.
Täydennettäviä asioita, jotka nousivat sisällönanalyysista, olivat ensinnäkin henkilöstön
konkreettiset teot hyvän, turvallisen ja lämpimän ilmapiirin luomisessa, joka ottaa huomioon jokaisen lapsen. Henkilöstön esimerkin ja tuen antaminen vertaisvuorovaikutuk-

sen taitoihin ja yhteistoiminnallisuuteen sekä yksilöllisten erojen, uskontojen ja katsomusten arvostuksen tukemiseen nousivat täydennettäviksi kohdiksi. Kaksikielisyyden
tukemisen arviointiin ja monipuolisten kaverisuhteiden tukemisen arviointiin ei sisällönanalyysin perusteella löytynyt kriteereitä oppimisympäristön arviointilomakkeelta.
Indikaattorissa 20. (Vlasov ym. 2018, 75) asetetaan henkilöstölle tavoitteeksi varmistaa
jokaisen lapsen hyvinvointi varhaiskasvatuksessa. Ymmärrän tämän tavoitteen liittyvän
tässä osa-alueessa erityisesti vertaisvuorovaikutukseen ja kaverisuhteisiin ryhmässä.
Tämä tavoite on tärkeä, ehkä yksi tärkeimmistä varhaiskasvatuksen opettajalle, mutta
sen arviointi kriteereillä nousee mielestäni haastavaksi. Näen useamman kriteerin sekä
Kehittävä Palaute – toiminnan lapsihavainnoinnin antavan paljon tietoa tämän tavoitteen arvioimiseksi. Tämä näkökulma huomioitiin tämän täydennyskohdan osalta operatinalisoinnissa.
5.5.1

Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri osa-alueen kehittäminen

Usean lähteen mukaan vertaisvuorovaikutus on keskeinen osa prosessilaatua varhaiskasvatuksessa. Syrjämäki ym. (2017) tutkivat oppimisympäristön laatua sekä vertaissuhteiden laatua keskittyen erityisesti lapsiin, joilla on tuen tarvetta kommunikaatiotaidoissa. Syrjämäen ym. mukaan hyvillä vertaissuhteilla on positiivinen vaikutus sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen sekä vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Henkilöstön suoralla ja epäsuoralla tuella on suuri merkitys vertaissuhteiden laatuun, erityisesti
lapsilla, joilla on vaikeuksia kommunikaatiotaidoissa. Tilan ja ajan järjestäminen sekä
aikuisen konkreettinen tuki esimerkiksi tuetussa leikissä vaikuttivat sosiaalisen oppimisympäristön ja vertaissuhteiden hyvään laatuun. (Syrjämäki ym. 2017) Repo (2015) korostaa myös ryhmän ilmapiirin ja yhteisöllisyyteen keskittyvän pedagogiikan merkitystä. Revon tutkimuksessa pedagogisilla menetelmillä, jotka keskittyvät edellä mainittuihin asioihin oli vaikutusta myös kiusaamisen määrään ryhmässä (Repo 2015). Loin
arviointilomakkeelleni empiirisen tutkimuksen perusteella kriteerin kuvaamaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien lasten vertaissuhteiden tukemista. Kriteeri voisi olla
huomattavasti konkreettisempi, mutta aiemmin arviointilomakkeelleni on luotu kriteerit
tuetun leikin ja vartaisvuorovaikutustaitojen konkreettiselle harjoittelulle aikuisen tuella.

Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttö nousi sisällönanalyysissa jo edellisissä osa-alueissa esille täydennettäväksi asiaksi arviointilomakkeelle. Vlasov ym. mukaan tutkimuskoonnissa yhteistoiminnallisilla menetelmillä, monipuolisella pedagogiikalla ja aikuisen sensitiivisellä vuorovaikutuksella on vaikutusta myös sosiaalisiin suhteisiin, kuten myös Syrjämäen ym. (2017) ja Revon (2015) tutkimuksessa huomattiin
sosiaalisen oppimisympäristön laadun kohdalla. (Vlasov ym. 2018, 59, Syrjämäki ym.
2017, Repo 2015.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) ja Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa (2016) oppiva yhteisö määritellään toimintakulttuurin
periaatteeksi, jossa lapset ja aikuiset oppivat toinen toisiltaan ja toimitaan yhdessä.
Osallistuminen yhteisöön ja jokaisen osallisuuden kokemukset ovat tärkeitä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 29, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2016, 17.) Arvola ym. (2017) ovat tutkineet maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuutta ja tutkimustulosten mukaan osallisuuden kokemukset ovat yhteydessä myös vertaissuhteisiin ryhmässä. Roolileikillä on vahva yhteys osallisuuden kokemuksiin. Yhteisölliseen oppimiseen, yhteiseen luomiseen ja vertaissuhteisiin tulisi Arvolan ym. mukaan kiinnittää erityistä huomiota pedagogisen toiminnan suunnittelussa. (Arvola ym.
2017, 2544 – 2546.)
Yhteisöllinen oppiminen nousi täydennettäväksi kohdaksi myös laaja-alaisen osaamisen
sisällönanalyysista (liite 5.). Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytön arvioinnille loin kriteerin, jonka konkreettisuus voisi jälleen olla parempi. Perustelen kriteerin edellisen tapaan aiempien kriteerien täydentäessä yhteistoiminnallisen oppimisen tukemista. Osallisuutta, roolileikkejä ja leikkien tukemista arvioidaan myös useilla aiemmilla kriteereillä.
Yksilöllisten erojen, katsomusten ja uskontojen arvostuksen ja ymmärryksen tukeminen
tarvitsi tämänkin sisällönanalyysin mukaan kriteereitä, joten loin useamman konkreettisen kriteerin omien kokemusten ja aiemmin esitellyn tutkimuksen perusteella.
Osa-alueelle muotoutui seuraavat uudet kriteerit:
-

Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien lasten vertaissuhteita edistetään.
Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä käytetään ryhmässämme paljon.
Tuemme lapsia systemaattisesti leikkimään ja toimimaan kaikkien kanssa ryhmässä.
Henkilöstö tukee yksilöllisten erojen, kulttuurien ja uskontojen arvostuksen kehitystä.
Suomea toisena kielenään puhuvien lasten äidinkielet näkyvät ja kuuluvat toiminnassamme.

5.6

Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö

Henkilöstön välisen vuorovaikutuksen ja moniammatillinen yhteistyön osa-alueen
kolme indikaattoria on sisällönanalyysin perusteella katettu melko hyvin. Sisällönanalyysin tämän osa-alueen osio on esitelty liitteessä 8.
Täydennettäviksi asioiksi sisällönanalyysin perusteella nousivat henkilöstön välisen
vuorovaikutuksen laadun arviointi sekä moniammatillisen osaamisen tarpeen tunnistaminen ja hyödyntäminen. Moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvät kiinteästi luvussa
4.3 Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt esille nostettu yksilöllinen tuki ja lapsen
tuen tarpeen tunnistaminen. Pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristön osa-alueen
sisällönanalyysissa (liite 3.) nousi esille sama täydennysosio eri näkökulmasta, joka
huomioidaan uusien kriteerien laadinnassa.
5.6.1

Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö osa-alueen kehittäminen

Vlasov ym. (2018) korostavat tässä indikaattoreiden osa-alueessa henkilöstön välisen
onnistuneen ammatillisen ja monisyisen vuorovaikutuksen vaikutuksia myös varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan laatuun (Vlasov ym. 2018, 60). Slot ym. (2016)
seitsemän maata kattavan tutkimuksen mukaan henkilöstön välisen vuorovaikutuksen
laadulla on vaikutuksia myös lasten ja henkilöstön väliseen vuorovaikutukseen, erityisesti sellaisissa päiväkodeissa, jossa henkilöstö arvioi toimintakulttuurin olevan kollegiaalisuutta tukevaa ja toiminta perustui yhteisesti laadituille selkeille tavoitteille (Slot
ym. 2016, 127). Arviointimittariltani puuttui kriteeri mittaamaan ammatillisen vuorovaikutuksen laatua. Metsämuurosen (2011) ja Vlasovin ym. (2018) ohjeistuksen ohjaamana
pohdin, mikä kuvastaisi ammatillisen monisyisen ja luottamuksellista vuorovaikutusta
henkilöstön kesken. Vaikeiden asioiden ja erimielisyyksien tuominen esille omassa kasvattajatiimissä kuvaa mielestäni luottamusta ja palautteen antaminen yhteisiin tavoitteisiin liittyen ohjaa pedagogista toimintaa ryhmässä. Tämän pohdinnan kautta muotoutuivat kriteerit kuvaamaan vuorovaikutuksen positiivista laatua ja hankalien asioiden käsittelyä tiimissä.
Moniammatilliseen yhteistyöhön ja lapsen tuentarpeen tunnistamisen liittyvät kriteerit
luotiin jo pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristöjen osa-alueella, nämä kriteerit

kattavat mielestäni tämänkin osa-alueen moniammatilliseen osaamiseen liittyvät täydennettävät kohdat.
Osa-alueelle muotoutui tutkimuskatsauksen ja pohdinnan myötä seuraavat uudet kriteerit:
-

5.7

Uskallamme tuoda tiimissä hankaliakin asioita keskusteluun (palaute, ongelmat).
Vuorovaikutus tiimin kesken on positiivista ja ammatillista.

Henkilöstön ja huoltajien välinen yhteistyö

Viimeisen osa-alueena prosessilaadun indikaattoreissa käsitellään henkilöstön ja huoltajien välistä yhteistyötä, joka on sisällönanalyysin perusteella pääasiassa hyvin katettu.
Sisällönanalyysin perusteella esille nousi kolme täydennettävää asiaa: Huoltajan oman
lapsensa tuntemuksen arvostus, huoltajien osallistumismahdollisuus toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä huoltajien vaikuttamismahdollisuudet erilaisten kasvatusyhteistyömuotojen ja toimintatapojen suunnitteluun. Sisällönanalyysin tämän osa-alueen
osio on esitelty liitteessä 9.
5.7.1

Henkilöstön ja huoltajien välinen yhteistyö osa-alueen kehittäminen

Huoltajien oman lapsensa tuntemuksen arvostus ja kunnioitus varhaiskasvatuksen
kanssa tehtävässä yhteistyössä tarvitsi kriteerin arviointilomakkeelle. Huoltajien osallisuus varhaiskasvatukseen ja pedagogiseen toimintaan on vahvasti määritelty Varhaiskasvatuslaissa sekä varhaiskasvatuksen perusteissa. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2018,
10, 20, 30, 62, Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 4 pykälä 20.) Huoltajien ja henkilöstön
välistä suhdetta kasvatustyön yhteistyössä on tutkittu paljon. Vlasov (2018) tutki väitöskirjassaan vanhempien roolia ja sen muutosta Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.
Suomessa vanhempien osallisuus ja sen lisääminen näkyi tuloksissa eniten, mutta edelleen vanhempien ja kasvatushenkilöstön välistä suhdetta kuvaa näkemys, jossa kasvatushenkilöstö on ammattimaisempi lapsen kasvun ja kehityksen tietämyksessä (Vlasov
2018, 90.) Vlasov ym. (2018) kuitenkin tuovat esille tutkimuskoontiin viitaten, että
huoltajien merkityksellisiä osallisuuden kokemuksia lisäisi yhteistyö, jota ei toteuteta
ammattilaiskeskeisesti. Karila (2006) toteaa myös henkilöstön ja huoltajien välisen
avoimen, luottamuksellisen ja tasa-arvoisen vuorovaikutuksen olevan hyvän kasvatus-

kumppanuuden peruskivi (Karila 2006, 101, 107, Vlasov ym. 2018, 61-62.) Kriteeri aidolle huoltajien kuuntelulle ja omaa lasta koskevan tiedon arvostukselle muotoutui teorian ja empiirisen tutkimuksen perusteella.
Kriteerien laadinnassa ja operationalisoinnissa tehtiin valinta jättää huoltajien osallisuuden arviointi toiminnan suunnitteluun ja arviointiin pois. Tämän valinnan perustelen arviointilomakkeella olevan termin kehittäminen kautta. Kehittämisen ajattelen sisältävän
aikaisemman toiminnan arvioinnin ja tulevan toiminnan suunnittelun. Vlasovin (2018)
tutkimuksessa todettiin huoltajien odotusten ja vaatimusten kasvaneen suomalaisessa
varhaiskasvatuksen kontekstissa. Kasvua on vauhdittanut laki- ja opetussuunnitelmamuutokset huoltajien ja henkilöstön yhteistyön tärkeydestä ja sen laadusta. Vanhempien
osallisuus kuitenkin näyttäytyi Vlasovin tutkimuksessa spesifinä, esimerkiksi juhliin ja
vanhemmille suunnattuihin tilaisuuksiin osallistumisena. (Vlasov 2018, 89-91.) Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 4 pykälä 20) kuitenkin korostaa vanhempien osallisuutta ja
vaikutusmahdollisuuksia. Kriteeri vanhempien vaikutusmahdollisuuksiin oman osallisuutensa suhteen muotoutui muokkaus- ja karsimistyössä yleiseen muotoon.
Osa-alueelle muotoutui seuraavat uudet kriteerit:
-

5.8

Huoltajien lastensa tuntemusta kunnioitetaan ja heitä kuunnellaan aidosti.
Perheet voivat itse vaikuttaa osallistumiseensa ryhmämme toimintaan.

Pohdintaa valmiista arviointilomakkeesta

Sisällönanalyysissa ja kriteerien operationalisoinnissa kiinnitin huomiota oppimisympäristön arviointilomakkeen (KP) kriteerien ja indikaattoreiden asettamien tavoitteiden
painotuseroihin. Indikaattorit kuvaavat Vlasovin ym. arvioinnin määritelmien mukaan
henkilöstön toimintaa ja tekoja, esim. 5. Henkilöstö huomioi ryhmän kaikki lapset ja
ymmärtää lasten erilaisia ilmaisun tapoja (Vlasov ym. 2018,27, 74). Oppimisympäristön arviointilomakkeen (KP) kriteereissä on useita väittämiä, jotka kuvaavat oppimisympäristön ominaisuuksia arviointihetkellä (esim. 10. Ruokailu on tulvillaan lasten monipuolista hyvinvointia ja oppimista). Indikaattoreiden pohjalta luodut uudet kriteerit

muotoutuivat indikaattoreiden tapaan henkilöstön tekoja kuvaaviksi kriteereiksi ja vanhat väittämät jäivät pääpiirteittäin alkuperäiseen muotoon. Tällaiset erot näen toisaalta
monipuolisuutena, molemmilla saadaan tietoa oppimisympäristöstä ja sen laadusta..
Mittarin pituus muodostui nopeasti tarkkojen sisällönanalyysien kautta haasteeksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat mielestäni pedagogisia tavoitteita, kun taas prosessilaadun indikaattorit painottavat eri asioita ja vahvasti vuorovaikutusta. Molemmat näistä ovat tärkeitä ja asiakirjojen tarkoitus on erilainen. Haasteeksi muodostui arviointilomakkeeni kannalta suuri tavoitteiden määrä. Laadin kriteereitä aluksi huomattavasti enemmän kuin arviointilomakkeelleni lopulta päätyi. Arviointilomakkeen tulisi mielestäni olla lyhyempi, mutta Metsämuuronen (2011) toteaa toisaalta pituuden olevan yleensä yhteydessä luotettavuuteen,
pitkän mittarin ollessa usein lyhyttä luotettavampi. (Metsämuuronen 2011, 58).
Päädyin jättämään yksityiskohtaisimpia opetussuunnitelmien asettamia tavoitteita kuvaavia kriteereitä pois, esimerkiksi päiväkodin ryhmien yhteiset juhlat ja liikennekasvatuksen toteuttaminen retkillä. Korkeakosken (2017) mukaan kaikille arvioinnin käyttösovelluksille on tyypillistä jonkin piirteen korostuminen, sillä arvioinnissa asioille
määritellään jokin hyöty ja arvo (Korkeakoski 2017, 20). Olin näin arvokysymysten
edessä mittaria tiivistettäessä.
Asetin mittarille tavoitteeksi Karvin prosessilaadun indikaattoreiden kattavuuden.
Edellä kuvatut tiivistystyön haasteiden vuoksi mittarille jäi useita kriteereitä, jotka arvioivat useampaa kuin yhtä asiaa. Olen aiemmissa luvuissa avannut teoriatietoa kriteerien laadinnasta, ja useampi teoreetikko ohjaa välttämään tällaisia kriteereitä. Luotettavuuden kannalta tällaiset kriteerit eivät ole ideaaleja, mutta jätin ne tässä vaiheessa lomakkeelle, jotta laajat indikaattorit tulisivat katetuksi paremmin. Valmis arviointilomake on esitelty liitteessä 10.
Seuraavaksi kuvaan arviointilomakkeen reliabiliteettianalyysien tuloksia.

6 Arviointilomakkeen luotettavuus

Seuraavaksi esittelen reliabiliteettianalyysin tulokset. Analyysi toteutettiin arvioitsijoiden yhteneväisyyttä analysoimalla ja tulokset kuvaavat arvioitsijoiden vastausten samankaltaisuutta ja varianssia, jonka kautta arvioin tässä tutkielmassa arviointilomakkeen reliabiliteettia. Esittelen tulokset Koo ja Lin (2016) Interclass correlation coefficient arvojen jaottelun mukaan (ks. Koo & Li 2016, 8). Koon ja Lin mukaan ICC menetelmän käyttö sekä käytön ja tulosten raportointi vaihtelevat merkittävästi, erityisesti
lääketieteen alalla, ja tarjoavat artikkelissaan yhtenevät suuntaviivat tulkintaan ja raportointiin (Koo & Li 2016, 12). Artikkelin ja tarjottujen raportointiohjeiden ollessa yksi
tuorein ja runsaasti käytetty aikaisemmassa tutkimuksessa, päätin esitellä omat tulokseni näiden määritelmien mukaan. Esittelen ensin tulokset yleisesti koko arviointilomakkeelta ja seuraavassa alaluvussa esittelen tulokset indikaattoreiden osa-alueittain.
6.1

Reliabiliteettianalyysin tulokset

Arviointilomakkeeni kriteerit ovat reliabiliteettianalyysin tulosten mukaan parivertailun
näkökulmasta usein epäluotettavia. Arviointilomakkeen kriteereistä 59,6 % oli analyysin mukaan reliabiliteetiltaan heikkoja, eli ICC arvo jäi alle 0,5. Kohtalaista reliabiliteettia indikoivia ICC:n arvoja välillä 0,5 – 0,75 sai arviointilomakkeen kriteereistä 34,6 %.
Arviointilomakkeen kriteereistä vain pieni osa sijoittui analyysin mukaan hyvän ja erinomaisen reliabiliteetin luokkaan. Hyvää reliabiliteettia indikoivia ICC:n arvoja välillä
0,75 - 0,9 saivat 3,8 % arviointilomakkeen kriteereistä ja erinomaista reliabiliteettia indikoivia, yli 0,9 ICC:n arvoja, saivat 1,9 % kriteereistä. Esittelen tuloksia seuraavaksi
tarkemmin. Koko arviointilomakkeen reliabiliteettianalyysin tulokset on esitelty liitteessä 11.
Luomani arviointilomakkeen kriteereistä 62 kappaletta saivat reliabiliteettianalyysissa
alle 0,5 ICC arvon. Alle 0,5 ICC arvo indikoi Koon ja Lin mukaan heikkoa reliabiliteettia (Koo & Li 2016, 8). Kuuden heikoimman ICC:n arvon saanutta kriteeriä on esitelty
taulukossa 3.

Taulukko 3. Kuusi heikkoa reliabiliteettia indikoivaa ICC:n arvon saanutta kriteeriä
Arviointikriteeri

interclass correlation (ICC),
average measure
- 0,600

95 % confident interval,
lower bound

95 % confident interval,
upper bound

sig.

- 2,88

0,347

0,851

14. Valtakunnallinen vasu on runsaasti
käytetty arjen työkalu.

-0,564

-2,792

0,361

0,839

18. Paikallinen vasu on runsaasti käytetty arjen työkalu.

-0,485

-2,6

0,394

0,809

61. Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia.

-0,367

-2,314

0,442

0,756

98. Yhteistyössä vanhempien kanssa
keskinäinen luottamus ja kunnioitus näkyvät arjessa.

-0,359

-2,296

0,445

0,752

43. Perheiden moninaisuus ja erilaisuus
on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa.

-0,344

-2,337

0,464

0,739

37. Taitavimmat lapset eivät saa tasolleen sopivaa tekemistä ryhmässämme.

Kaikkien tämän kategorian kriteerien p:n arvo on suurempi kuin ,05. Arvot eivät ole tilastollisesti merkitseviä, joten riski kahden arvioijan erilaiseen arvioon on suuri.
Kohtalaista reliabiliteettia indikoivan 0,5 – 0,75 ICC arvon (Koo & Li 2016, 8) reliabiliteettianalyysissa saivat arviointilomakkeen kriteereistä 36 kappaletta. Vaihtelu tässä kategoriassa on suurta. Tämän kategorian kolme pienintä ja suurinta ICC:n arvoa saanutta
kriteeriä on esitelty taulukossa 4.
Taulukko 4. Esimerkkejä kohtalaista reliabiliteettia indikoivan ICC:n arvon saaneista kriteereistä
Arviointikriteeri

interclass correla-

95 % confident interval,

95 % confident interval,

tion (ICC),

lower bound

upper bound

sig.

average measure
13. Käytämme vuorovaikutuksessa rikkaasti eri ilmaisutapoja (liike, sävy, kuva,
kosketus).

0,503

-0,205

0,797

0,06

22. Kasvattajat dokumentoivat lasten toimintaa runsaasti.

0,51

-0,188

0,8

0,056

2. Aikaa ja lämpöä on aina tarjolla lapsille.

0,542

-0,167

0,822

0,050

-----

---

---

---

---

69. Sisällä on runsaasti mahdollisuuksia
myös vauhdikkaisiin leikkeihin.

0,718

0,317

0,885

0,003

77. Ryhmässä on lasten tunne-elämälle
erinomainen kasvualusta.

0,736

0,36

0,892

0,002

56. Panostamme esine- ja materiaalileikkien pedagogiseen kehitykseen."

0,738

0,364

0,893

0,002

Taulukossa 4 esiteltyjen kriteerien reliabiliteetin voidaan Koo ja Lin mukaan arvioida
olevan kohtalainen (Koo & Li 2016, 9). Tilastollinen merkitsevyys vaihtelee tässä kategoriassa paljon, 33 kriteerin ICC-arvo on tilastollisesti merkitsevä (p < ,05).
Hyvää reliabiliteettia indikoivan 0,75 – 0,9 ICC arvon sai lomakkeen kriteereistä 4 kappaletta. Erinomaista reliabiliteettia indikoivan yli 0,9 ICC arvon sai arviointilomakkeelta kaksi kriteeriä. ICC-arvo on kaikkien näiden kriteerien kohdalla tilastollisesti
erittäin merkitsevä (p = ,000). Hyvää ja erinomaista reliabiliteettia indikoivan ICC:n arvon saaneet kriteerit on esitelty taulukossa 5.
Taulukko 5. Hyvää ja erinomaista reliabiliteettia indikoivan ICC:n arvon saaneet kriteerit
Arviointikriteeri

interclass correla-

95 % confident interval,

95 % confident interval,

tion (ICC),

lower bound

upper bound

sig.

average measure
25. Tuotamme mediasisältöjä (esim. kuvaamme, videoimme, teemme kirjoja, blogeja jne.).

0,805

0,527

0,92

0,000

75. Ryhmän lastentarhanopettaja käyttää
viisi tuntia viikossa suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen lapsiryhmän ulkopuolella.

0,814

0,55

0,924

0,000

49. Informaatio- ja teknologiakasvatus on
ryhmässämme runsasta.

0,831

0,58

0,933

0,000

71. Retkikohteet ovat monipuolisia (luonto,
rakennettu ympäristö, erilaiset kulttuurikohteet).

0,845

0,624

0,937

0,000

15. Ryhmän kasvattajatiimillä on suunnittelupalaveri joka viikko.

0,933

0,836

0,972

0,000

100. Yhteistyössä vanhempien kanssa
jaamme joka viikko tietoja ja kuulumisia
sähköisesti (esim. sähköposti, blogi).

0,945

0,866

0,977

0,000

Koko arviointilomakkeen ICC:n arvojen keskiarvo on 0,380. Pohdin reliabiliteettianalyysin tuloksia tarkemmin johtopäätöksiä, tutkielman luotettavuutta ja pohdintaa käsittelevissä luvuissa. Esittelen seuraavassa alaluvussa tulokset indikaattoreiden osa-alueittain.
6.2

Reliabiliteetti indikaattoreiden osa-alueittain

Esittelen seuraavaksi reliabiliteettianalyysin tulokset toisessa muodossa, indikaattoreiden osa-alueittain. Kriteerit ja reliabiliteettianalyysin tarkempi raportointi on esitelty
suuruusjärjestyksessä liitteessä 11.

Taulukko 6. kokoaa indikaattoreiden osa-alueiden kriteerien suurimmat ja pienimmät
ICC:n arvot.
Taulukko 6. Reliabiliteettianalyysin tulokset prosessilaadun indikaattoreiden osa-alueittain
Prosessilaadun indikaattoreiden osa-alue
(Vlasov ym. 2018 mukaan)

Osa-alueen Interclass correlation (ICC),
average measure arvojen
jakauma
-0,106 - 0,624

0,392

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi
ja kehittäminen

-0,564 - 0,933

0,307

Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt

-0,600 – 0,845

0,416

Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla

0,051 – 0,814

0,551

Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri

-0,056 – 0,736

0,316

Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus

0,491 – 0,611

0,443

Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus

-0,359 – 0,945

0,309

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus

ICC-arvojen
keskiarvo

Henkilöstön ja lapsen välisen vuorovaikutuksen osa-alueen kriteereistä suurin osa luotiin tässä tutkielmassa. Osa-alueen kriteereiden ICC arvot vaihtelivat huonoa ja kohtalaista reliabiliteettia indikoivien arvojen välillä (-0,106 - 0,736). Osa-alueen kriteereistä
korkeimman ICC:n arvon sai kriteeri 11. Jokaisen lapsen kanssa jutellaan päivittäin
häntä kiinnostavista asioista (ICC 0,624). Heikoimman ICC:n arvon tällä osa-alueella
sai kriteeri 10. Sanoitamme kaikkea toimintaa ja viritämme myös lapsia kokemusten ilmaisuun (ICC -0,106). Molemmat kriteerit on luotu tässä tutkielmassa.
Pedagogisen suunnittelun, dokumentoinnin, arvioinnin ja kehittämisen osa-alueella
vaihtelu kriteerien reliabiliteetissa on suurta. Kriteerien reliabiliteetti vaihtelee erinomaisen, hyvän, kohtalaisen ja heikon välillä. Osa-alueen 18:sta kriteeristä kuitenkin 12
sai heikkoa reliabiliteettia indikoivia ICC:n arvoja, joka näkyy osa-alueen reliabiliteettiarvojen keskiarvossa. Heikoimman ICC-arvon sai kriteeri 14. Valtakunnallinen vasu
on runsaasti käytetty arjen työkalu (ICC -0,564). Osa-alueelle sijoittuivat hyvä ja erinomainen kriteeri 25. Tuotamme mediasisältöjä (esim. kuvaamme, videoimme, teemme
kirjoja, blogeja jne.) (ICC 0,805) ja 15. Ryhmän kasvattajatiimillä on suunnittelupalaveri joka viikko (ICC 0,933). Tässä tutkielmassa tälle osa-alueelle luotiin vain kolme
uutta kriteeriä aikaisempien kriteerien kattaessa osa-alueen indikaattorit todella hyvin.

Kolmesta tässä tutkielmassa luodusta kriteeristä kaksi sai heikkoa reliabiliteettia indikoivan ICC-arvon ja yksi kohtalaista reliabiliteettia indikoivan ICC-arvon.
Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt – osa-alue on arviointilomakkeen pisin osa
- alue ja vaihtelu tälläkin osa-alueella on suurta. Kriteerien reliabiliteetti vaihtelee hyvän
(2 kriteeriä), kohtalaisen (17 kriteeriä) ja heikon (21 kriteeriä) reliabiliteetin välillä.
Korkeimman ICC-arvon sai tällä osa-alueella kriteeri 71. Retkikohteet ovat monipuolisia (luonto, rakennettu ympäristö, erilaiset kulttuurikohteet) (ICC 0,845), joka nousi indikaattoreista täydennettäväksi osa-alueeksi ja on luotu tässä tutkielmassa. Heikoimman
ICC-arvon sai kriteeri 37. Taitavimmat lapset eivät saa tasolleen sopivaa tekemistä ryhmässämme (ICC 0,600). Kriteeri on luotu tässä tutkielmassa ja sen reliabiliteettiarvo on
arviointilomakkeen heikoin.
Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla osa – alue on kokonaisuudessaan arviointilomakkeen luotettavin mutta myös lyhyin osa-alue. Reliabiliteetti vaihtelee heikon, kohtalaisen ja hyvän reliabiliteetin välillä, ICC-arvojen jakauma on 0,051 – 0,814. Viidestä
kriteeristä vain yksi saa heikkoa reliabiliteettia indikoivan ICC-arvon 74. Henkilöstön
oman työn kehittämistä tulisi vahvistaa yksikössämme (ICC 0,051). Korkeimman ICCarvon sai kriteeri 75. Ryhmän lastentarhanopettaja käyttää viisi tuntia viikossa suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen lapsiryhmän ulkopuolella (ICC 0,845). Tässä tutkielmassa luotu kriteeri 76. Koko tiimi osallistuu pedagogisen toiminnan suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin (ICC 0,679) on reliabiliteetiltaan kohtalainen.
Vertaisvuorovaikutuksen ja ryhmän ilmapiirin osa – alueella vaihtelu on jälleen suurta,
kriteerien reliabiliteetin keskiarvo on arviointilomakkeen heikoimpia. Kriteereistä yhdeksän saa heikkoa reliabiliteettia indikoivan ICC-arvon ja vain neljä kohtalaisen. Tässä
tutkielmassa loin tälle osa-alueelle viisi uutta kriteeriä, joista kolme saa heikkoa ja kaksi
kohtalaista reliabiliteettia indikoivan ICC-arvon. Koko osa-alueen heikoimman ICC-arvon saa kriteeri 89. Olisi hyvä, jos ryhmämme lasten tunneilmaisu olisi myönteisempää
(ICC -0,056) ja korkeimman 77. Ryhmässä on lasten tunne-elämälle erinomainen kasvualusta (ICC 0,736). Molemmat kriteerit ovat tutkielman pohjana toimineelta oppimisympäristön arviointilomakkeelta (KP).

Henkilöstön keskinäisen vuorovaikutuksen lyhyen osa-alueen reliabiliteetti vaihtelee
heikon ja kohtalaisen välillä (ICC 0,491 – 0,611). Tässä tutkielmassa luodut kaksi kriteeriä 92. Uskallamme tuoda tiimissä hankaliakin asioita keskusteluun (palaute, ongelmat) (ICC 0,580) ja 93. Vuorovaikutus tiimin kesken on positiivista ja ammatillista (ICC
0,611) saavat korkeimmat, mutta vain kohtalaosta reliabiliteettia indikoivat arvot. Heikoimman ICC-arvon saa kriteeri 95. Tiimimme työssä kasvattajien koulutustausta määrittää työnjaon (ICC 0,213).
Viimeinen henkilöstön ja huoltajien välisen vuorovaikutuksen osa – alueen kriteerien
reliabiliteetti vaihtelee heikon, kohtalaisen ja erinomaisen välillä (ICC arvot välillä 0,395-0,945). Korkeimman ja erinomaista reliabiliteettia indikoivan ICC-arvon sai kriteeri 100. Yhteistyössä vanhempien kanssa jaamme joka viikko tietoja ja kuulumisia
sähköisesti (esim. sähköposti, blogi) (ICC 0,945) ja heikoimman kriteeri 98. Yhteistyössä vanhempien kanssa keskinäinen luottamus ja kunnioitus näkyvät arjessa (ICC .
-0,395). Tässä tutkielmassa osa – alueelle luotiin kaksi uutta kriteeriä, joiden molempien ICC-arvo indikoi heikkoa reliabiliteettia.
Taulukon 6 tulkinnassa on kuitenkin oltava varovainen. Esimerkiksi osa-alueella pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt on mukana sekä hyvän että huonon reliabiliteetin muuttujia. Kaikilla osa-alueilla tilanne on samanlainen. Kriteerit pyrkivät mittaamaan yksittäisiä ilmiöitä ja niitä tulisi mielestäni ennemmin tarkastella yksittäin kuin
osa-alueen osana.
Reliabiliteettianalyysin tulokset näyttävät kokonaisuudessaan tässä tutkielmassa toteutetunn analyysin perusteella kertovan, että arviointilomakkeella saatuja tuloksia tulee tarkastella kriittisesti. Kriteereistä yli puolet saavat Koo ja Lin mukaan heikkoa reliabiliteettia indikoivia ICC:n arvoja (Koo ja Li 2016, 8), joten on suuri riski, että mittaus
tuottaa tuloksia, joihin vaikuttavat satunnaisvirheet (Hirsjärvi ym. 2009, 226).
Seuraavassa johtopäätösluvussa tarkastelen koko tutkielman tutkimuskysymysten tuloksia ja pohdin reliabiliteettianalyysin tuloksia ja niihin mahdollisesti vaikuttavia tarkemmin.

7 Johtopäätökset

Edellisessä tulosluvussa totesin, että riski epäjohdonmukaiseen mittaukseen voi tällä
mittarilla olla suuri. Tässä tutkielmani luvussa pyrin vetämään tutkielman tuloksia yhteen. Pohdin arvioinnin haasteita yleisesti, sekä indikaattoreiden arviointia ja sen haastavuutta tämän kaltaisella arviointilomakkeella. Pureudun myös kriteerien laadinnan onnistumisiin ja epäonnistumisiin ja pohdin erityisesti sitä, mikä kriteerien heikkoihin reliabiliteettiarvoihin on voinut tässä mittauksessa vaikuttaa.
7.1

Arvioinnin ja indikaattoreiden arvioinnin haasteita

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin Kehittävä
palaute – menetelmän oppimisympäristön arviointilomake (KP) kattaa prosessilaadun
indikaattorit. Tutkielman tulosluvussa 5. totesin sisällönanalyysien kautta indikaattoreiden olevan todella laajoja kokonaisuuksia, joka muodostui nopeasti haasteeksi arviointilomakkeeni kriteerien laadinnassa. Sisällönanalyysin perusteella oppimisympäristön arviointilomake kattoi prosessilaadun indikaattorit melko hyvin, mutta täydennettäviä
kohtia löytyi erityisesti vuorovaikutukseen liittyen. Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri osa-alueet olivat huonoiten
katettu oppimisympäristön arviointilomakkeella. Muitakin täydennettäviä kohtia löytyi,
erityisesti pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristöjen osalta tarkassa opetussuunnitelmien sisällönanalyysissa. Vuorovaikutus ja sen laatu korostuvat teoriatiedossa varhaiskasvatuksen laatuun ja lasten hyvinvointiin liittyvänä kiinteänä tekijänä sekä prosessilaadun määrittelyissä myös kansainvälisesti (Hamre ym. 2013, European Quality Framework for Early Childhood and Care 2014, Repo 2015, Syrjämäki ym. 2017).
Kattavuuden selvityksen jälkeen päädyin Atjosen (2007) kuvaamaan tilanteeseen, jossa
jouduin arviointilomakkeen kehittäjänä arvottamaan konkreettisemmin lomakkeella arvioitavia asioita (Atjonen 2007, 19-20). Mikä riittää, jotta arviointilomake kattaa prosessilaadun indikaattorit tarpeeksi hyvin? Kuinka pitkä yksi arviointilomake voi olla? Kattavuuden tavoittelun vuoksi, kriteereihin jäi useampaa asiaa mittaavia väittämiä, joka on
mahdollisesti osaltaan vaikuttanut kriteerien reliabiliteettiin. Muihin haasteisiin kritee-

rien laadinnassa palaan tämän luvun lopulla. Vaikka tässä tutkimuksessa luotu arviointilomake kattaa vain prosessilaadun tekijät, nostivat Ishimine ja Tayler (2014) esille, että
juuri prosessilaadun arviointi on haastavinta laadunarviointia (Ishimine & Tayler 2014,
274). Todettakoon jo tässä vaiheessa, että arviointilomakkeen kehittämisen prosessi ei
pääty tähän, kuten Metsämuuronen (2011) toteaa, mittarin kehittäminen ei ole helppo
eikä lyhyt prosessi ja pilottitutkimuksen jälkeen seuraa osioiden hyvyyden ja parametrien tarkastelu, kuvion 2. mukaan (Metsämuuronen 2011, 68). Arvottamistyö mitattavista asioista, eli kriteerien sisällöstä, jatkuu.
Mittarin pituus nosti mielestäni esille varhaiskasvatuksen arvioinnin ja tutkimisen yhden
haasteen: resurssit. Prosessilaadun tekijöitä ja oppimisympäristöä tutkittaessa totesin jo
teoriakatsauksessa havainnoinnin olevan teoreetikoiden mukaan paras tapa tuottaa luotettavaa tutkimustietoa. Haasteeksi nousevat usein rahalliset ja ajalliset resurssit. Ajalliset resurssit vaikuttavat myös kyselylomakkeiden kohdalla. Opettajat ovat arjessa kiireisiä, aikaa ylimääräisen pitkän kyselylomakkeen täyttämiseen voi olla niukasti. Ohjeistin
aikaresurssien niukkuuden tiedostaen lomakkeen täytössä ripeään etenemiseen. Lyhimmillään aikaa 104 kohdan arviointilomakkeen täyttämiseen käytettiin 8 minuuttia ja pisimmillään 54 minuuttia. 8 minuutin vastausajalla yhteen kriteerin on keskimäärin käytetty aikaa noin 5 sekuntia. Kaikista 42:sta vastaajasta 14 käytti lomakkeen täyttämiseen
aikaa 15 minuuttia tai vähemmän. Lyhyt vastausaika kertoo mielestäni arvioinnin käytännön haasteista ja tulee ottaa huomioon reliabiliteettianalyysin tulosten tarkastelussa.
Indikaattoreiden arviointi tai niiden muuntaminen arvioitavaan muotoon ei tämän tutkielman reliabiliteettianalyysin tulosten sekä vasta harjoittelevan mutta kunnianhimoisen tutkijan kokemusten perusteella ole helppoa, vaikka taustalla oli katsaus teoriatietoon. Tutkittava ilmiö ja arviointilomakkeen perimmäisen tarpeen määrittely (ks. kuvio
2.) on laaja ja moniulotteinen. Voisikin kattavuuden sijasta pohtia, onko yhdellä arviointilomakkeella järkevää pyrkiä mittaamaan kaikkia indikaattoreita. Aiemmassa tutkimuskoonnissa nousi esille, että esimerkiksi laadun rakennetekijöitä ja prosessitekijöitä
on haastavaa mitata yhdellä mittarilla tai menetelmällä, ainakaan luotettavasti eikä laatua voi kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti arvioida yhdellä mittarilla (Ishimine & Tayler
2014, 274, 284). Kehittävä palaute – menetelmässä mittareita ja aineistonkeruu tapoja
on useita, joten kattavuutta tulisi ajatella myös muiden mittarien kanssa yhdessä, kuten

totesin esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön pedagogista johtajuutta koskevan prosessilaadun indikaattorin 15. kohdalla (Vlason ym. 2018, 74).
Reliabiliteettianalyysin tulokset eivät olleet yhtä hyviä, kuin esimerkiksi paljon käytettyjen ECERS-R:n ja CLASS:n Howesin ym (2008) ja Piantan ym. (2005) tutkimuksissa.
Hoitotieteiden alalla kehitettyjen mittarien havainnoitsijoiden välinen reliabiliteetti mitattiin myös korkeammaksi, mutta varianssia reliabiliteetissa näkyi (ks. Snuggs 2019,
Yan ym. 2019). Ishimine ja Tayler (2014) myös toteavat, että laadunarvioinnin mittareiden vahvuuksista ja heikkouksista on tietoa edelleen melko heikosti saatavilla ja alkuperäisten mittareiden käännösten luotettavuutta ei voida suoraan verrata alkuperäisten
USA:ssa kehitettyjen mittareiden luotettavuuteen (Ishimine ja Tayler 2014, 286).
Toisaalta reliabiliteettianalyysin tulokset heijastavat Muijsin (2004) ja Korkeakosken
(2017) kasvatusalan arviointiin ja arviointimittareihin liittyviä toteamuksia. Muijsin mukaansa satunnaisvirheet voivat juuri kasvatusalan ilmiöitä mittaavissa mittareissa muodostua huomattaviksi ilmiöiden hankalasta mitattavuudesta johtuen (Muijs 2004, 7172). Korkeakoski taas on nostanut esille itsearvioinnin heikkouksia arvottamisen näkökulmasta. Arvon antaminen omalle toiminnalle suhteessa kriteereihin asettaa arvioitsijan tilanteeseen, jossa hänen on peilattava omaa toimintaansa suhteessa tavoitteisiin. Se,
mikä riittää hyvään tai tavoiteltavaan tasoon toiselle, ei välttämättä riitä toiselle. (Korkeakoski 2017, 87.)
Arviointilomakkeeni reliabiliteettia arvioitiin aineiston tuottaneiden opettajaparien mielipiteiden yhteneväisyyttä tarkastelemalla ja useampi kriteeri mittasi Fowlerin (1995)
kuvaamia koehenkilöiden subjektiivisia kokemuksia faktatiedon sijaan. Harvoille kriteereille voidaan sanoa olevan todellista oikeaa ja väärää vastausta tutkittavien opettajaparien ryhmissä. (Fowler 1995, 47.) Kyse on opettajien subjektiivisesta kokemuksesta
suhteessa indikaattoreiden ja opetussuunnitelmien asetettuihin tavoitteisiin. Kokemukset
ja mielipiteet asioista voivat vaihdella. Tämä myös vahvistaa mielestäni tälläkin hetkellä
käytössä olevan oppimisympäristön arviointilomakkeen (KP) ohjeistusta, että kasvattajatiimi täyttää lomakkeen yhdessä ja keskustelee yhteisesti vastauksistaan (Reunamo
2014, 9) Opettajat arvioivat omaa oppimisympäristöään ehkäpä hieman eri tavalla ja
toiselle jokin asia on voinut näyttäytyä riittävän hyvänä, kun toiselle taas ei. Tarkastelen
seuraavaksi tarkemmin arviointilomakkeeni heikkoa reliabiliteettia indikoivia arvoja

saaneita kriteereitä, joiden reliabiliteettiin subjektiiviset eriävät kokemukset ovat voineet vaikuttaa.
7.1.1

Subjektiivisten kokemusten arviointi reliabiliteetin kannalta

Tässä tutkielmassa tutkittu arviointilomake täytettiin jokaisen opettajan osalta itsearviointina. Itsearviointi on myös kritisoitu arvioinnin menetelmä ja Atjonen (2015) kuvaa
opettajien oman työn tarkastelu vaatii luottamusta ja yhteisöllisyyttä (Atjonen 2015,
94). Sheridanin (2001) tutkimuksessa itsearvioinnit erosivat myös ulkopuolisten tutkijoiden näkemyksistä toiminnan laadusta (Sheridan 2001, 74-75). Tässä tutkielmassa ei
selvinnyt, kuinka laadukkaaksi arvioitsijat arvioivat omien ryhmiensä toimintaa, mutta
arvioinnit eivät olleet kokonaisuudessaan yhteneviä. Subjektiivisilla kokemuksilla on
varmasti ollut vaikutusta erimielisyyteen.
Heikkoa reliabiliteettia indikoivien ICC – arvoja saaneiden kriteerien joukosta havaitsin
useampia kriteereitä, joissa on vahvoja sanoja, kuten paljon, erittäin, erityisesti tai jatkuvasti. Oppimisympäristön arviointilomakkeen (KP) ohjeistuksen lailla, tässä tutkielmassa käytetyn arviointilomakkeen ohjeistuksessa sanotaan että, erojen esille saamiseksi joissakin kriteereissä on käytetty vahvoja adjektiiveja. Vahvat termit ovat voineet vaikuttaa myös eroihin kahden samaa oppimisympäristöä arvioineen opettajan vastausten eroihin ja näin kriteerien reliabiliteettiin. Tällaisia kriteereitä tarkasteltaessa arvioitsija joutuu pohtimaan: Mikä riittää tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä kysymys ei
liity pelkästään vahvoja sanoja sisältäviin kriteereihin, mutta se ehkäpä korostuu niiden
kohdalla. Esimerkkejä tällaisista kriteereistä ovat:
82. Lasten väliset sosiaaliset suhteet ovat tällä hetkellä erittäin toimivia ja kehittyviä.
32. Panostamme erityisesti lasten mielenkiinnon kohteisiin vastaamiseen.
23. Lapset dokumentoivat omaa toimintaansa runsaasti.

Heikkoa reliabiliteettia indikoivia ICC-arvoja saaneiden kriteerin joukosta kiinnitin
huomiota myös kriteereihin, joiden kohdalla jäin pohtimaan, ymmärtävätkö ja määrittelevätkö opettajat asioita samalla tavalla. Kupila (2011) pohtii varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta työyhteisössä varhaiskasvatuksen kentällä ja painottaa kasvattajatiimin keskeistä vuorovaikutusta ja oppimista työyhteisössä. Moyles ym. (2002) tutkivat mm. pedagogisten käytäntöjen syvempää ymmärrystä reflektiivisen dialogin kehittämisen

kautta. Tutkimuksessa työn pedagogisten perusteiden tai arvojen sekä työn tuloksellisuuden ja onnistumisen määrittelyä ja kuvaamista ei koettu helpoksi. (Moyles 2002,
477.) Kupila pohtii Moylesin ym. tapaan, että haasteeksi nousee helposti aika ja mahdollisuudet yhteiselle keskustelulle sekä varhaiskasvatuksen monimuotoinen ja kokonaisvaltainen pedagogiikan luonne. (Kupila 2011, 308, Moyles ym. 2002, 477-478.)
Onko tiimissä esimerkiksi keskusteltu lepohetken merkityksestä ja toteutuksesta? Ymmärretäänkö toiminnan sanoittaminen, pedagoginen ulkotoiminta tai moninaisten perheiden osallisuus samalla tavalla? Riittääkö sanoittamiseen vain tavallinen juttelu lapsille, vai tehdäänkö sitä tarkoituksenmukaisesti lapsen lähtökohdista käsin. Riittääkö
lasten näkemysten huomiointiin mieluisan värityskuvan valinta vai pyritäänkö toimintaa
suunniteltua pedagogista toimintaa kehittämään lasten kiinnostuksen kohteiden suuntaan. Mielenkiintoisesti kaikki vasun käyttöön liittyvät kriteerit saivat ICC-arvoikseen
negatiivisia arvoja, joka kertoo suuresta erimielisyydestä arvioinneissa. Esimerkkejä tällaisista kriteereistä ovat:
10. Sanoitamme kaikkea toimintaa ja viritämme myös lapsia kokemusten ilmaisuun.
59. Lepohetki on huolella suunniteltu vastaamaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
43. Perheiden moninaisuus ja erilaisuus on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa.
68. Kasvattajat kehittävät aktiivisesti pedagogista ulkotoimintaa lasten kanssa.
14. Valtakunnallinen vasu on runsaasti käytetty arjen työkalu.
30. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä.

7.2

Operationalisoinnin onnistuminen ja epäonnistuminen

Olen edellä tutkielmassa todennut operationalisoinnin olevan usean teoreetikon mukaan
vahvasti yhteydessä mittarin reliabiliteettiin. Moni teoreetikko on painottanut kriteerien
laadinnan sudenkuoppia olevan kriteerien huono muotoilu, vaikeus ja monimerkityksellisyys. Nämä piirteet tuottavat Muijsin mukaan helposti satunnaisvirheitä isossa tutkittavassa joukossa (Mujis 2004, 71-72). Ishimine ja Tayler (2014) nostivat kriteerien merkityksen ja subjektiivisten arviointien haasteet esille myös ulkopuolisen havainnoijan suorittamassa arvioinnissa kansainvälisesti käytössä olevien laadunarviointimittareiden
kohdalla (Ishimine & Tayler 2014, 282). Reliabiliteettianalyysin perusteella näen tärkeäksi tarkastella tarkemmin myös kriteerien laadinnan konkreettisuutta ja muita haasteita.

Hyvää ja erinomaista reliabiliteettia indikoivia ICC-arvoja saaneiden kriteerien tarkastelu on myös mittarin jatkokehittämisen kannalta tärkeää.
7.2.1

Kriteerien laadinnan onnistumiset

Arviointilomakkeen kuutta hyvää ja erinomaista reliabiliteettia indikoivia ICC-arvoja
saaneita kriteereitä yhdistävät mielestäni teoriataustassa esitellyt hyvien arviointikriteerien piirteet, kuten konkreettisuus, selkeys, yksiselitteisyys ja se, että ne mittaavat vain
yhtä asiaa. Kriteerit, jotka saivat hyviä ja erinomaisia reliabiliteettiarvoja ovat:
25. Tuotamme mediasisältöjä (esim. kuvaamme, videoimme, teemme kirjoja, blogeja jne.)
75. Ryhmän lastentarhanopettaja käyttää viisi tuntia viikossa suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen lapsiryhmän ulkopuolella
49. Informaatio- ja teknologiakasvatus on ryhmässämme runsasta.
71. Retkikohteet ovat monipuolisia (luonto, rakennettu ympäristö, erilaiset kulttuurikohteet).
15. Ryhmän kasvattajatiimillä on suunnittelupalaveri joka viikko.
100. Yhteistyössä vanhempien kanssa jaamme joka viikko tietoja ja kuulumisia sähköisesti (esim.
sähköposti, blogi).

Usea näistä kriteereistä on sellainen, johon vastaukseksi voisi antaa kyllä tai ei vastauksen. Kriteereissä on huomattavissa mielestäni myös teoreetikoiden esille nostamia vältettäviä asioita, kuten useamman asian mittaaminen. Kriteerit ovat asiasisällöltään konkreettisia tekoja mittaavia kriteereitä. Verbit tuotamme, jaamme, ja käyttää ohjaavat vastaajaa pohtimaan, tapahtuuko tämä asia konkreettisesti ryhmässämme.
Mielenkiintoisesti näistä kuudesta kriteeristä puolet liittyy tieto- ja viestintäteknologiaan
ja sen käyttöön. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö kasvatusalalla liittyy omien kokemusteni mukaan usein laitteiden saatavuuteen ja opettajien käyttötaitoihin. Tällaisten
asioiden arvioiminen voikin olla melko helppoa. Onko laitteita ylipäätään käytössä?
Osaammeko käyttää niitä? Annammeko lasten käyttää niitä? Käytämmekö niitä viestinnässä vanhempien kanssa? Tässä tutkielmassa ei selvitetty vastaajien antamia vastauksia, vaan keskityttiin aineiston perusteella selvittämään lomakkeen luotettavuutta. Nämä
tulokset eivät siis kerro, käytetäänkö tieto- ja viestintäteknologiaa runsaasti vai ei. Opettajat ovat vain olleet hyvin samaa mieltä käytöstä. Haastavampaa olisikin voinut olla
pohtia sitä, rikastuttaako tieto- ja viestintäteknologia ryhmän pedagogiikkaa.

7.2.2

Kriteerien laadinnan sudenkuopat

Heikon reliabiliteettiarvon saaneita kriteereitä on yli puolet arviointilomakkeesta. Yhtä
yhteistä tekijää niille on mahdotonta löytää. Esittelen seuraavaksi mielestäni tärkeimpiä
kehittämisen kohteita ja pohdittavia näkökulmia kriteerien laadinnasta.
Teoriataustaa avaavissa luvuissa nostin esille usean teoreetikon varoituksia negatiivisessa muodossa olevien kriteerien haasteista (esim. Foddy 1993 49-50, Fowler, 1995,
4). Negatiivisessa muodossa olevat arviointilomakkeen kriteerit saivat lähes kaikki
heikkoa reliabiliteettia indikoivia arvoja. Esimerkkejä negatiivisista kriteereistä ovat:
37. Taitavimmat lapset eivät saa tasolleen sopivaa tekemistä ryhmässämme.
89. Olisi hyvä, jos ryhmämme lasten tunneilmaisu olisi myönteisempää.
3. Jostakin syystä ilo ja hyvinvointi ovat olleet ryhmässä vähän hukassa viime aikoina.
29. Ryhmän aikuisilla on jatkuva aika- ja resurssipula.

Fowler ja Coolican nostavat esille myös ”tuplanegatiivit”, jotka helposti hämmentävät
vastaajaa (Fowler 1995, 5, Coolican 1999, 162). Arviointilomakkeen ei kuvaa – kuvaa
erinomaisesti asteikolla arvioituna esimerkiksi kriteeri 89. Olisi hyvä, jos ryhmämme
lasten tunneilmaisu olisi myönteisempää. voi hämmentää, kun sitä pyrkii sijoittamaan
arviointilomakkeen skaalaan. Sijoitettuna ei kuvaa toimintaa – kohtaan arviointilomakkeella, tarkoitetaan tilannetta, että lasten tunneilmaisu on jo vastaajien mukaan myönteistä. Kriteerin ICC arvo on -0,056 eli korrelaatio on negatiivinen. Sama tilanne on kriteerin 37. Taitavimmat lapset eivät saa tasolleen sopivaa tekemistä ryhmässämme. kohdalla. Arvioitsijan arvioidessa kriteeriä ei kuvaa-sarakkeelle tarkoitetaan, että taitavimmatkin lapset saavat tarpeeksi haastavaa tekemistä. Tämän kriteerin ICC arvo on lomakkeen heikoin -0,600. Negatiivinen korrelaatio kuvaa tilannetta, jossa toisen vastaajan arvon noustessa, toinen laskee. Mielestäni tulos voisi tämän mittauksen kohdalla kertoa
riskistä, että kriteerit on ymmärretty osittain väärin.
Muut negatiivisessa muodossa olevat kriteerit ovat mielestäni melko selkeitä, mutta sijoitettuna ei kuvaa – kuvaa erinomaisesti skaalaan, vastaaja joutuu pienen aivojumpan
eteen. Kriteerin 37. Taitavimmat lapset eivät saa tasolleen sopivaa tekemistä ryhmässämme. kohdalla pohdin, että termi taitavimmat saattaa olla toinen syy kriteerin heikolle

reliabiliteettiarvolle. Määrittelevätkö opettajat ryhmänsä taitavimmat lapset tai heille sopivan tekemisen samalla tavalla? Kriteeri saattaisi siis positiivisessakin muodossa (Taitavimmat lapset saavat tasolleen sopivaa tekemistä) olla haastava. Arviointilomaketta
edelleen kehitettäessä ehdottaisin kriteerille esimerkiksi seuraavaa muotoa: Kaikki lapset saavat toiminnassamme oman tasoista tekemistä.
Coolican (1999) nosti esille psykologisessa tutkimuksessa käytössä olevat negatiiviset
kriteerit, jotka toimivat ikään kuin vastapuolena saman asian mittaamisessa. Kriteeripareilla on mahdollista tutkia vastaajan johdonmukaisuutta. (Coolican 1999, 162.) Kehittävän palauteen johtava tutkija Jyrki Reunamo pitää myös negatiivisia asioita mittaavia
kriteereitä tärkeinä, sillä ne saattavat antaa tietoa uudesta näkökulmasta. Negatiivisilla
kriteereillä näen itsekin arvoa lomakkeella, mutta kiinnittäisin tämän tutkielman tulosten perusteella erityistä huomiota niiden muotoiluun.
Suurimmaksi sudenkuopaksi arviointilomakkeella nousivat ennakoidusti useampaa
asiaa arvioivat kriteerit. Heikkoa reliabiliteettia indikoivia arvoja saaneita tällaisia kriteereitä arviointilomakkeella olivat esimerkiksi:
65. Tunnistamme lasten tuen tarpeet ja niihin haetaan tukea nopeasti vanhempien kanssa.
61. Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia.
58. Ruokailu on tulvillaan lasten monipuolista hyvinvointia ja oppimista (fyysistä, emotionaalista ja sosiaalista).
10. Sanoitamme kaikkea toimintaa ja viritämme myös lapsia kokemusten ilmaisuun.
96. Huoltajien lastensa tuntemusta kunnioitetaan ja heitä kuunnellaan aidosti.
70. Arvioimme ja muutamme oppimisympäristöä lasten kehittymisedellytysten mukaan.

Vastaaja joutuu kriteerien kohdalla pohtimaan miten vastata, jos toinen asia toteutuu
mutta toinen ei. Esimerkiksi kriteerin 61. Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia kohdalla tällainen tilanne on hyvin mahdollinen ja vastaajien eriävät

mielipiteet ovat voineet johtua erilaisista vastausstrategioista.
Nämä kriteerit ovat tiiviisti yhteydessä indikaattoreiden laajaan muotoon. Toisen tutkimuskysymykseni kohdalla kriteerien laadinnassa jouduin tiivistämään arviointilomaketta runsaasti ja arvottamaan asioita. Yhdenkin indikaattorein arvioiminen vaatii useamman kriteerin ja näkökulman. Sisällönanalyysissa esille nousseita asioista, joita ei

vielä oppimisympäristön arviointilomakkeella (KP) arvioitu, oli vaikea päästää irti. Pyrin mahdollisimman kattavaan arviointilomakkeeseen, jonka seurauksena nämä kriteerit
muotoutuivat.
Jatkokehityksessä erityisesti useampaa asiaa mittaavat kriteerit tulisi mielestäni käydä
läpi ja pyrkiä jakamaan kriteereitä tai karsimaan niitä.

8 Tutkielman luotettavuus
Tämän tutkielman kolmen tutkimuskysymyksen tuottaman tiedon luotettavuutta tulee
mielestäni tarkastella erillään ja eri näkökulmista. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen sisällönanalyysin luotettavuuden tarkastelu tulee kohdistaa käytetyn menetelmän sopivuuteen sekä valintoihin, jota olen tutkijana tehnyt (Saaranen-Kauppanen & Puusniekka
2006). Viimeisessä tutkimuskysymyksessäni tarkastelin tavallaan toisen tutkimuskysymyksen kohdalla luomieni kriteerien laatua. Luotettavuustarkastelu tulisi mielestäni näin
kohdistaa viimeisessä tutkimuskysymyksessä reliabiliteettianalyysissa käytettyyn analyysimenetelmään ja aineiston tuottamiseen.
Hirsijärven ym. (2009) mukaan sisällönanalyysia käytetään usein ymmärtämiseen pyrkivässä tutkimuksessa, mutta mielestäni Eskolan (2007) teoriajohtoinen sisällönanalyysi
sopii ensimmäisen tutkimuskysymykseni tutkimustehtävään. (Hirsijärvi ym. 2009, 224,
Eskola 2007.) Sisällönanalyysi nojaa tässä tutkielmassa mielipiteisiini siitä, kuinka hyvin
sisällönanalyysissa yksittäiset kriteerit sijoitettiin indikaattoreista pilkottuihin avainsanoihin. Tutkielman luotettavuus on tältä osin tekemieni valintojen ja analyysin veroinen.
Olen esittänyt läpinäkyvästi sisällönanalyysini kaikki analyysikaaviot liitteissä 1-9, jolloin lukija voi kriittisesti tarkastella analyysini kulkua, luokittelun perusteita ja tekemiäni
valintoja. Olen pyrkinyt kuvaamaan tarkasti sisällönanalyysin vaiheita ja kriteerien laadintaa tutkimuksen toteutusta kuvaavassa luvussa 4. ja lomakkeen vertailua ja kehittämistä luvussa 5., joka Hirsijärven ym. (2009) mukaan lisää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja mahdollistaa sen läpinäkyvän arvioinnin (Hirsijärvi ym. 2009, 227).
Tutkielmassa kehitetyn uuden arviointilomakkeen reliabiliteetin arviointiin käytin menetelmänä havainnoitsijoiden välisen yhteneväisyyden mittaamista (inter-rater reliability).
Stemlerin (2004) mukaan menetelmä on yksi tärkein opetuksen ja psykologian tutkimusmittauksissa, mutta suurimmalta osin sitä käytetään havainnointimenetelmän yhteydessä
(Stemler 2004). Tässä tutkielmassa valitsin havainnoitsijoiden välisen yhteneväisyyden
menetelmäksi kolmannen tutkimuskysymykseni asettamaan tutkimuskysymykseen, sen
sopiessa mielestäni parhaiten haastavaan arviointitilanteeseen, jonka oppimisympäristön
arviointi asettaa. Esittelin teoriataustaa kuvaavissa luvuissa muita mahdollisia reliabili-

teetin arvioinnin tapoja, joissa kaikissa todetaan teoriakirjallisuudessa olevan omat haasteensa (esim. Mujis, 2009, 72, Nummenmaa 2009, 355). Menetelmän haasteita reliabiliteetin arvioinnin kannalta olen pyrkinyt kuvaamaan edellisessä luvussa, erityisesti opettajaparien subjektiivisiin kokemuksiin liittyen.
Subjektiivisten kokemusten erojen lisäksi analyysin luotettavuuteen on voinut vaikuttaa
vahvasti vastaajien käyttämä aika ja sen vaihtelu, kuten Saaranen-Kauppanen & Puusniekka ohjaavat arvioimaan (Saaranen-Kauppanen & Puusniekka 2006). Arviointilomakkeen pituus ei ole ihanteellinen varhaiskasvatuksen arkeen. Vastausajat vaihtelivat 8:n ja
54:n minuutin välillä. Yhden kriteerin pohdintaan käytetty aika jää 8 minuutin vastausajassa hyvin lyhyeksi. Reliabiliteettianalyysin tulokset kertovat opettajien erilaisista arvioista, mutta kriittisesti ajateltuna hyvin lyhyt vastausaika on voinut vaikuttaa opettajien
arviointien erilaisuuteen ja näin tämän tutkielman luotettavuuteen.
Koon ja Lin (2016) mukaan Intercalss correlation coefficient menetelmässä säännöksi
sopivalle aineiston koolle voidaan pitää 30 heterogeenistä arvioitavaa kohdetta ja vähintään kolmea arvioitsijaa (Koo & Li 2016, 8). Tässä tutkielmassa arvioitavien ryhmien
määrä jäi 21, mutta arvioitsijoita oli yhteensä 42. Reliabiliteettianalyysin tuloksissa heikoimmat arvot saivat ne kriteerit, joiden kohdalla useat opettajaparit olivat erimielisiä
oppimisympäristönsä laadusta ja kriteerien arvioinnin hajonta koko asteikolle vaihteli.
Tutkielmassa tuotettua tietoa kriteerien reliabiliteetista ei voi yleistää koskemaan arviointilomakkeen reliabiliteettia suuremmassa kuvassa. Stemler (2004) muistuttaa Ishiminen
ja Taylerin (2014) tapaan, että havainnoitsijoiden yhteneväisyyden mittaaminen koskee
vain tiettyä tutkimusta ja tapausta, joten sen yleistäminen laajemmalle, muihin arvioitsijoihin ei ole mahdollista (Stemler 2004, 9, Ishimine ja Tayler 2014, 281). Analyysin tulosten tarkastelun perusteella voi kuitenkin mielestäni pohtia kriteerien laatua arviointilomakkeen jatkokehityksen kannalta.
Ishiminen ja Tayler (2014) totesivat useiden menetelmien olevan usein paras tapa mitata
reliabiliteettia (Ishiminen ja Tayler 2014, 281). Arviointilomakkeen reliabiliteettia voisi
jatkossa arvioida myös muilla menetelmillä (esim. Cronbachin alphalla tai Coenin kappalla). Tähän tutkielmaan luotettavuutta lisäävää monien menetelmien käyttöä (Hirsijärvi
ym. 2009, 228) ei ollut mahdollista toteuttaa tutkielman rajauksen takia vuoksi.

9 Pohdintaa
Tutkielman kirjoitushetkellä laadunarvioinnin voidaan sanoa olevan varhaiskasvatuksessa ”kuuma peruna” ainakin Suomessa. Arviointi ei kuitenkaan tämän tutkielman teoriakatsauksen ja aiemman tutkimuksenkaan mukaan ole kasvatusalan kontekstissa arvovapaata tai yksinkertaista, vaikka sen paikka kasvatusalalla onkin erittäin perusteltua. Onhan kyseessä lasten laadukas kasvatus, hoiva ja opettaminen, joka onnistuessaan tuottaa
paljon hyvää pitkällä aikajänteellä (Karila 2016, 42-43). Arvioinnin velvoite sekä toiminnan itsearviointi haastavat varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja maisteriopinnoissani aihe on
noussut useammalla kurssilla esille Karvin varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreiden
julkaisun jälkeen. Tutkielmani aiheen voisi sanoa olevan hyvin ajankohtainen myös Mikkolan ym. (2017) arvioinnin nykytilan selvityksenkin pohjalta. Arviointikäytänteet vaihtelevat ja käytössä on kirjava joukko erilaisia menetelmiä, joiden soveltuvuutta kasvatusalalle Mikkola ym. osittain kritisoivat. (Mikkola ym. 2017, 35.)
Hujalan ja Fonsen (2010b) kehittivät käyttämäänsä laadunarvioinnin mittaria uusien ohjaavien asiakirjojen ilmestyttyä (Hujala & Fonsen 2010b, 10-11). Kehittävän Palautteen
oppimisympäristön arviointilomakkeen kehittämisen ajankohta on mielestäni erittäin
hyvä Varhaiskasvatuslain (540/2018), tarkentuneiden opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreiden luodessa uusia tavoitteita laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Tässä tutkielmassa onnisuin mielestäni perusteellisesti tutkimaan oppimisympäristön arviointilomaketta suhteessa Karvin prosessilaadun indikaattoreihin sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin
(2016). Kriteerien laadinnasta tuotin mielestäni tärkeää tietoa arviointilomakkeen jatkokehitykseen, vaikka kriteerien laadinnassa en voi sanoa onnistuneeni parhaalla mahdollisella tavalla. Oppimisympäristön arviointilomakkeen reliabiliteettia ei aikaisemmin ole
selvitetty, joten mittarin kehittämisen kannalta tämä tutkielma on iso askel eteenpäin.
Tässä tutkielmassa Kehittävä palaute – menetelmän oppimisympäristön arviointilomake
on osa isompaa vahaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuutta, jossa tietoa
kerätään eri menetelmillä ja useasta näkökulmasta (Reunamo 2014, www.reunamoedu.fi/tietoamenetelmasta ). Kuten Ishimine ja Taylerkin (2014) toteavat, yhdellä mittauksella tai mittarilla ei voida kattaa kaikkia tarpeita kasvatusalalla (Ishimine & Tayler

2014, 284). Yksittäisten kriteerien tarkastelu ja viilaaminen mahdollisimman konkreettiseen muotoon ei myöskään välttämättä ole kaikista paras vaihtoehto, sillä näin arviointi
voi kohdistua pelkästään helposti mitattaviin asioihin (Mikkola ym. 2017, 10). Tämä arviointilomake tulisikin nähdä Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomakkeen tapaan osana isompaa kokonaisuutta, jossa eri arvioitsijoiden tuottama tieto yhdistyy
toisiinsa. Ishiminen ja Taylerin analysoimista laadunarviointimenetelmistä vain pieni osa
ylsi yksittäisen lapsen tasolle (Ishmine & Tayler 2014, 284). Kehittävä Palaute – menetelmässä lapsihavainnointimittari keskittyy systemaattisesti ja kattavasti tuomaan esille
lapsen kokemukset. Oppimisympäristön arviointilomakkeen tarkoitus taas on kartoittaa
aikuisten näkemyksiä oppimisympäristöstä, jotka yhdistyvät lasten kokemuksiin (Reunamo 2014, 8-9). Mittareita tulee kehittää yksilöllisesti, mutta ne eivät toimi laadun arvioinnin mittana yksittäin.
Itsearvioinnin haasteet nousivat esille aikaisemmassa tutkimuksessa ja teoriakatsauksessa, kuten tämänkin tutkielman tuloksissa. Yhdessä kasvatustiimin kesken täytettynä
havaitut haasteet reliabiliteetissa voivat lieventyä ja tämän tutkielman tulokset myös vahvistavat yhdessä täyttämisen ohjeistusta. Yhdessä tehty itsearviointi omasta oppimisympäristöstä voi myös tarjota tiimille Kupilan (2017) kuvaamaa tärkeää yhteistä keskustelua
ryhmän toiminnan toiminnasta ja vahvistaa oppimista ja kehittymistä työyhteisössä (Kupila 2017). Vlasovin ym. (2018) esittävät Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset asiakirjassa arvioinnin yhdeksi tarkoitukseksi kehittävän arvioinnin periaatteiden ja arvioinnin sulauttamisen osaksi varhaiskasvattajien pedagogista työtä (Vlasov ym. 2018, 34). Itsearviointi tämän tutkielman arviointilomakkeen kaltaisella lomakkeella voisi edistää myös Vlasovin ym. esittämää tavoitetta ja toisaalta myös herätellä
tiimiä tutkimustiedon perusteella (esim. Sheridan 2001, Moyles ym. 2002) toisinaan haastavaankin oman työn tarkasteluun. Nämä seikat eivät kuitenkaan poista jatkokehittämisen
tarvetta. Tulosten perusteella kriteerien tarkastelu on mielestäni paikallaan ja jatkotutkimuksena reliabiliteettia voisi arvioida myös muilla menetelmillä.
Vlasov ym. (2018) esittävät laadunarvioinnin mallin ja varhaiskasvatuksen systemaattisen arvioinnin lähtevän liikkeelle tavoitteiden asettelusta, jotka nousevat ohjausasiakirjojen tavoitteista tai koetusta tarpeesta (Vlasov ym. 2018, 29-30). Kehittävä Palaute – arviointi ja kehittämistoiminnan tavoite on indikaattoreihin verraten erilainen. Sen avulla py-

ritään selvittämään, mitä varhaiskasvatuksen arjessa todella tapahtuu, jolloin kehittäminen voidaan kohdentaa oikeaan Vlasovin ym. kuvaamaan tarpeeseen (Reunamo 2014).
Tarpeen löytämiseksi tulee mielestäni tehdä arviointia ja itsearviointia jokaisella tasolla.
Arvioinnin tarkoitushan on jo Varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 24§) määritelty lain toteutumisen turvaamiseksi. Vaikka Kehittävän Palautteen oppimisympäristön arviointilomake ei yksin riitä indikaattoreiden arviointiin, yhdessä muiden Kehittävän palautteen
mittareiden ja hyvin esille tuotuna jopa henkilöstön itsearvioinnin kautta voitaisiin pohtia
jatkotoimia ja kehittämistä, kuten Reunamo toiminnan onkin tarkoittanut. Hujalan ja Fonsenin (2017) kuvaama inklusiivisen arvioinnin paradigma ottaa arvioinnissa huomioon
sekä kentän että asiantuntijoiden näkökulmat (Hujala ja Fonsen 2017) joka myös varhaiskasvatuksen arvioinnissa on mielestäni tärkeää. Tarpeet voivat helposti varhaiskasvatuksen arjessa jäädä näkymättömiin tai keskittyä todellisten kentältä nousevien tarpeiden sijaan hetkittäisten kasvatusalan trendien arviointiin.
Tämän tutkielman tarkoitukseksi esitin alussa Kehittävän Palaute – menetelmän oppimisympäristön arviointilomakkeen tutkimisen ja kehittämisen Karvin prosessilaadun indikaattoreiden pohjalta. Prosessi ei ole ollut helppo, mutta se on antanut minulle syvempää asiantuntemusta laadunarviointiin ja tieteellisen tutkimuksen taustalla toimiviin mittareihin. Tämän tutkielman teon jälkeen tarkastelen varmasti huomattavasti kriittisemmin tieteellisissä tutkimuksissa käytössä olevia mittareita ja aineistonkeruumenetelmiä.
Tutkielmani kattoi mielestäni tarkoituksensa hyvin ja kuten tieteellisessä tutkimuksessa
käytössä olevien mittareiden kehittämisen prosessi kulkee, seuraavaksi tämän tutkielman tulosten pohjalta voisi mittarista kehittää seuraavan, mahdollisesti valmiin, version.
Matka ei siis pääty tähän, vaan mittarilla arvioitavien asioiden arvottaminen ja kriittinen
tarkasteleminen jatkuu.
Kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaan arviointi on prosessimaista toimintaa, joka
on aina sidoksissa kulttuuriin, aikaan ja paikkaan. Lapsuus ja hyviksi ja tärkeiksi koetut
asiat muuttuvat ajan kuluessa. Opetussuunnitelmia ja mahdollisesti varhaiskasvatuksen
laadun indikaattoreitakin kehitetään tulevaisuudessa. Laadun arvioinnin menetelmien
tulee pysyä tämän kehityksen perässä. Onhan kaikkien edellä mainittujen tarkoituksena
kehittää pedagogiikkaa ja taata parhaat mahdolliset kasvu- ja oppimisympäristöt lapsille. Lapset ja heidän hyvinvointi on lopulta kaiken varhaiskasvatuksen arvioinnin ja
kehittämistoiminnan ydin.
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Liitteet
Liite 1. Sisällönanalyysi henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus
Laadun prosessitekijöitä kuvaavat indikaat-

Avainsanat in-

Oppimisympäristön arviointilo-

torit (Vlasov ym. 2018, 74-75)

dikaattorissa

make (Kehittävä palaute)

Kattavuus ja
puuttuvat
avainsanat

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus
1. Vuorovaikutus on myönteistä, välittävää, kannustavaa ja
hellää. Henkilöstö sitoutuu lapsiryhmään.

2. Henkilöstö on vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa tavalla, joka vastaa lasten kehitystä, kiinnostuksen kohteita sekä oppimisen valmiuksia.

vuorovaikutuksen
laatu

43. Aikaa ja lämpöä on lapsille aina tarjolla.

sitoutuminen
aikuisen pedagoginen vuorovaikutus

61. Jostakin syystä ilo ja hyvinvointi ovat
olleet ryhmässämme vähän hukassa viime
aikoina.
43. Aikaa ja lämpöä on lapsille aina tarjolla.

lapsen vuorovaikutus

49. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein yhdessä lasten kanssa.
51. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin.
54. Toimintamme nousee lasten ideoista.

3. Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

sensitiivisyys
lapsen aloitteet
huomioidaan
aikuisen vuorovaikutus tukee osallisuutta

56. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä.
43. Aikaa ja lämpöä on lapsille aina tarjolla
49. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein yhdessä lasten kanssa

Vuorovaikutuksen
laatu ja sitoutuminen huonosti katettu.
Lapsen vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja kiinnostusten kohteiden
huomioiminen katettu. Aikuisen
vuorovaikutusta,
joka huomioi lapsen
kehityksen ja oppimisen valmiudet ei
katettu.

Sensitiivisyys ja
lasten osallisuus katettu. Aikuisen
vuorovaikutusta ei
katettu.

50. Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan suunnitteluun
51. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin
54. Toimintamme nousee lasten ideoista
56. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä

4. Henkilöstö käyttää kieltä mahdollisimman rikkaalla ja
monipuolisella tavalla lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. Henkilöstö mukauttaa kielenkäyttönsä lapsen kokemusmaailmaan, sanoittaa toimintaa kielellisesti ja innostaa lapsia osallistumaan päivittäiseen kielelliseen vuorovaikutukseen omien edellytystensä ja taitojensa mukaisesti.

rikas kielenkäyttö
toiminnan sanoittaminen

12. Lapsille on tarjolla paljon sanallista
(esim. draamaa, sanataidetta, viestintää) ilmaisua

Aikuisen vuorovaikutusta ikätason, kehityksen
ja lapsen kokemusmaailman
osalta ei katettu.
Toiminnan sanoittamista ja innostamista ei katettu.

43. Aikaa ja lämpöä on lapsille aina tarjolla

Ryhmän kaikkien
lasten huomioimista ja eri ilmaisun tapoja ei katettu.

ikätaso ja kehitys
lapsen kokemusmaailma

5. Henkilöstö huomio ryhmän kaikki lapset ja ymmärtää
lasten erilaisia ilmaisun tapoja.

innostaminen vuorovaikutukseen
Huomioi kaikki
lapset
ilmaisun eri tavat

35. Lasten luovuus ja itseilmaisu ovat tänä
vuonna todella kukoistaneet
12. Lapsille on tarjolla paljon sanallista
(esim. draamaa, sanataidetta, viestintää) ilmaisua

Liite 2. Sisällönanalyysi Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Laadun prosessitekijöitä kuvaavat

Avainsanat in-

Oppimisympäristön arviointilomake

indikaattorit (Vlasov ym. 2018, 74-75)

dikaattorissa

(Kehittävä palaute)

Kattavuus ja
puuttuvat
avainsanat

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi,
arviointi ja kehittäminen
6. Henkilöstö vastaa opetussuunnitelman mukaisen toiminnan suunnittelusta, dokumentoinnista, arvioinnista ja kehittämisestä lapsen oppimista ja kehitystä tukevalla tavalla.

opetussuunnitelma
ohjaa
suunnittelu

26. Valtakunnallinen vasu on runsaasti käytetty arjen työkalu
27. Paikallinen vasu on runsaasti käytetty arjen työkalu
28. Käytämme jatkuvasti lapsen vasua käytännön
toiminnan suunnittelussa

dokumentointi
arviointi
kehittäminen
lapsen oppiminen ja
kehitys huomioitu

29. Ryhmän kasvattajatiimillä on suunnittelupalaveri joka viikko
48. Syvällinen ja monipuolinen suunnittelu kuvaavat hyvin ryhmän toimintaa
50. Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan
suunnitteluun.
66. Ryhmän aikuisilla on jatkuva aika- ja resurssipula

Pedagogisen toiminnan arviointia ei katettu.
Kriteerit kattavat
muuten indikaattorin ja sen
kaikki avainsanat
hyvin.

58. Kasvatussisällöt nousevat arjen toiminnasta, ei
etukäteen suunnitelluista toiminnoista
54. Toimintamme nousee lasten ideoista
17. Tuotamme paljon mediasisältöjä (esim. kuvaamme, videoimme, teemme kirjoja, blogeja jne.)
20. Kasvattajat dokumentoivat lasten toimintaa runsaasti
21. Lapset dokumentoivat omaa toimintaansa runsaasti
23. Ryhmän kasvattajat arvioivat ja kehittävät työtapojaan jatkuvasti
49. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein
yhdessä lasten kanssa
65. Työ on useimmiten enemmänkin päivästä selviytymistä kuin pitkäjänteistä kehittämistä.
56. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä
7. Henkilöstö havainnoi ja dokumentoi lasten
arkea varhaiskasvatuksessa säännöllisesti ja
systemaattisesti ymmärtääkseen lapsen kokemusmaailmaa. Yhdessä lasten kanssa monipuolisin menetelmin tuotettua tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Havainnointi &
dokumentointi
säännöllisyys
lapsen kokemusmaailman ymmärrys
lasten osallistaminen
tiedon hyödyntäminen

20. Kasvattajat dokumentoivat lasten toimintaa runsaasti
21. Lapset dokumentoivat omaa toimintaansa runsaasti
24. Lasten oppimisen ja taitojen kehitystä arvioidaan monipuolisesti
17. Tuotamme paljon mediasisältöjä (esim. kuvaamme, videoimme, teemme kirjoja, blogeja jne.)
54. Toimintamme nousee lasten ideoista
49. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein
yhdessä lasten kanssa
11. Lepohetken järjestelyissä lasten ja vanhempien
toiveet ovat ensisijaisia
22. Dokumentaatiota käytetään paljon toiminnan
kehittämiseen ja suunnitteluun
56. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä
23. Ryhmän kasvattajat arvioivat ja kehittävät työtapojaan jatkuvasti

Havainnointi ja
dokumentointi
katettu.
Säännöllisyyttä
ja systemaattisuutta ei katettu.
Lapsen kokemusmaailman
ymmärrys ja
huomioiminen
katettu.
Lasten osallistaminen suunnitteluun, arviointiin
ja kehittämiseen
katettu.
Tietojen hyödyntäminen katettu,

Liite 3. Sisällönanalyysi pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt.

Laadun prosessitekijöitä

Avainsa-

kuvaavat indikaattorit (Vlasov

nat indikaat-

ym. 2018, 74-75)

torissa

Oppimisympäristön arviointilomake (Kehittävä palaute)

Kattavuus ja puuttuvat avainsanat

Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt
8. Varhaiskasvatuksen toiminta on
lapsille merkityksellistä, oppimaan haastavaa sekä innostavaa.

toiminnan merkityksellisyys

oppimaan haastavaa

innostavaa

9. Henkilöstö ja lapset toteuttavat yhdessä leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, joka
tarjoaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia. Toiminta edistää oppimisen alueiden sekä laaja-alaisen osaamisen mukaisten tavoitteiden toteutumista.
10. Lapsen yksilöllisyys huomioidaan niin, että jokainen lapsi oppii tunnistamaan ja löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa.

11.Ruokailutilanteet, lepohetket,
siirtymät, pukemistilanteet ja muut perustoiminnot toteutetaan pedagogisesti tavoitteellisena.

28. Käytämme jatkuvasti lapsen
vasua käytännön toiminnan suunnittelussa
54. Toimintamme nousee lasten
ideoista
56. Aikuiset huomioivat lasten
näkemykset toimintaa kehitettäessä
52. Lasten ajattelun kehitys, ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen
kukoistavat ryhmässämme
1. Fyysinen oppimisympäristö (tilat ja materiaalit) virittää lapset syventymään toimintaan
24. Lasten oppimisen ja taitojen
kehitystä arvioidaan monipuolisesti

Toiminnan merkityksellisyys
osittain katettu.

Oppimaan haastaminen katettu.

Innostavuus katettu melko hyvin.

50. Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan suunnitteluun
51. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin
53. Lasten leikit kestävät ja kehittyvät usein viikkoja
25. Ryhmässä keskitytään uusien
ja kokeellisten työtapojen kehittämiseen
67. Työ ja ryhmän toiminta on
usein hajanaista, epätietoista ja kaoottista

Oma sisällönanalyysi, ks.
liite 4.

lasten omien vahvuuksien tunnistamisen tukeminen
lasten omien kiinnostuksen kohteiden löytämisen tukeminen
pedagoginen tavoitteellisuus:
ruokailussa
lepohetkellä
siirtymätilanteissa
pukemistilanteissa

24. Lasten oppimisen ja taitojen
kehitystä arvioidaan monipuolisesti
28. Käytämme jatkuvasti lapsen
vasua käytännön toiminnan suunnittelussa
45. Lasten toimintaa eriytetään
ryhmissä lasten taitojen perusteella
10. Ruokailu on tulvillaan lasten
monipuolista hyvinvointia ja oppimista
(fyysistä, emotionaalista ja sosiaalista)
11. Lepohetken järjestelyissä lasten ja vanhempien toiveet ovat ensisijaisia
34. Lapset osallistuvat vastuullisesti päivittäisten tehtävien tekoon
67. Työ ja ryhmän toiminta on
usein hajanaista, epätietoista ja kaoottista

Lasten vahvuuksien tunnistamisen tukeminen
ja
kiinnostuksen
kohteiden löytämisen tukeminen ei katettu.
Ruokailutilanteiden pedagoginen
tavoitteellisuus
katettu.
Lepohetki, siirtymätilanteet ja
pukemistilanteet
ei katettu.

12. Lapsen yksilöllinen tuen tarve
tunnistetaan. Henkilöstö arvioi tuen tarvetta yhdessä huoltajien kanssa ja lapselle järjestään tarvittaessa tarkoituksenmukaista tukea monialaisessa yhteistyössä.

13. Henkilöstön ja lasten yhdessä
suunnittelema ja rakentama pedagoginen oppimisympäristö kannustaa lapsia leikkimään, liikkumaan, tutkimaan,
luomaan ja ilmaisemaan. Oppimisympäristöä arvioidaan ja muokataan säännöllisesti lasten tarpeiden ja
mielenkiinnonkohteiden mukaisesti siten, että se haastaa ja innostaa lapsia oppimaan.

tuen tarve tunnistetaan

Tuen tarpeen
tunnistusta,

tuen tarvetta arvioidaan

arviointia huoltajien kanssa

huoltajien kanssa
lapsille järjestetään tarvittaessa
tukea
lasten osallisuus

ja tuen järjestämistä ei katettu.

leikki

liikkuminen

luominen & ilmaisu

arviointi

51. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin
54. Toimintamme nousee lasten
ideoista
56. Aikuiset huomioivat lasten
näkemykset toimintaa kehitettäessä

Lasten osallisuus
katettu, vaikka ei
suoraan oppimisympäristön rakennusta mainittu.

53. Lasten leikit kestävät ja kehittyvät usein viikkoja
2. Tilamme on jaettu moniin pienempiin nurkkauksiin ja toimintapisteisiin

Leikki katettu.

1. Fyysinen oppimisympäristö (tilat ja materiaalit) virittää lapset syventymään toimintaan.
6. Lasten fyysinen toimintakyky
ja runsas liikkuminen ovat toiminnassamme keskeisiä
7. Sisällä on runsaasti mahdollisuuksia myös vauhdikkaisiin leikkeihin
3. Kasvattajat kehittävät aktiivisesti ulkotoimintaa lasten kanssa
19. Ulkoympäristön (piha, luonto,
rakennettu ympäristö) mahdollisuudet
on hyödynnetty erinomaisesti
4. Kehollinen ilmaisu (esim. liikkuminen, tanssi, sirkus) on painopisteenä
12. Lapsille on tarjolla paljon sanallista (esim. draamaa, sanataidetta,
viestintää) ilmaisua
35. Lasten luovuus ja itseilmaisu
ovat tänä vuonna todella kukoistaneet

muokkaus
14. Henkilöstö rakentaa päivittäiset siirtymätilanteet joustaviksi ja johdonmukaisiksi siten, että päivän kokonaisuus muodostuu
lapsen hyvinvointia ja oppimista tukevaksi.

Siirtymätilanteet

40. Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia

Joustavuus
johdonmukaisuus
kokonaisuus tukee
lasten hyvinvointia

67. Työ ja ryhmän toiminta on
usein hajanaista, epätietoista ja kaoottista

Liikkuminen katettu.

Luomisen ja ilmaisun mahdollisuudet katettu.

Oppimisympäristön arviointia
ja muokkausta
tarpeiden mukaan
ei katettu.
Siirtymätilanteita ei katettu.
Joustavuutta ja
johdonmukaisuutta siirtymätilanteissa ei katettu.
päivän kokonaisuuden arvioin-

51. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin

tia ei katettu.

Liite 4. Sisällönalalyysi prosessilaadun indikaattori 9. ja Oppimisen alueet (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016)

Oppimisen alue
(Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2018 & Esiopetuksen
oetussuunnitelman perusteet
2014)

Oppimisen alueen tavoitteet
opetussuunnitelmien mukaan

Kielten rikas maailma
”Esiopetuksen tehtävä on tukea
lasten kielellisten taitojen kehitystä kokonaisvaltaisesta kielen merkityksen hahmottamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen rakenteiden ja muodon havaitsemista.”
(ESIOPS 2014, 32)
”Varhaiskasvatuksen tehtävänä
on tavoitteellisesti tukea lasten
musiikillisen, kuvallisen, sekä
sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja
kulttuuriperintöön.”
(VASU 2016, 41)

Minä ja meidän yhteisömme

Kattavuus ja puuttuvat
alueet tavoitteista

(Kehittävä palaute)

”Varhaiskasvatuksen tehtävänä
on vahvistaa lasten kielellisten
taitojen ja valmiuksien sekä
kielellisten identiteettien kehittymistä.”
(VASU 2016, 40)

Ilmaisun monet muodot

Oppimisymäristön arviointilomake

”Valmiudet kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja ilmaisevat itseään ja maailmaa erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. -- Esiopetuksen tehtävänä on kehittää lasten ilmaisua musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden sekä suullisen
ja kehollisen ilmaisun perustaitoja harjoittelemalla.” (ESIOPS 2014, 31)
”Varhaiskasvatuksen tehtävä
on kehittää lasten valmiuksia
ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella
siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen ajattelun,
katsomusten, lähiyhteisön
menneisyyden, nykyisyyden ja
tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa voidaan käyttää monipuolisesti
esimerkiksi satuja, musiikkia,
kuvataidetta, leikkiä, draamaa,
erilaisia mediasisältöjä sekä
vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia.”
(VASU 2016, 42)
”Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja toimia siinä.

12. Lapsille on tarjolla paljon
sanallista (esim. draamaa, sanataidetta, viestintää) ilmaisua
47. Musiikki ja laulu ovat tärkeä tekijä jokapäiväisessä
kasvatuksessa
35. Lasten luovuus ja itseilmaisu ovat tänä vuonna todella kukoistaneet
39.Lasten väliset sosiaaliset
suhteet ovat tällä hetkellä
erittäin toimivia ja kehittyviä
42. Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset
suhteet kehittyvät hyvin
35. Lasten luovuus ja itseilmaisu ovat tänä vuonna todella kukoistaneet
47. Musiikki ja laulu ovat tärkeä tekijä jokapäiväisessä
kasvatuksessa
14. Ryhmässä on paljon visuaalista ilmaisua (piirtämistä,
maalaamista sekä taidetta)
12. Lapsille on tarjolla paljon
sanallista (esim. draamaa, sanataidetta, viestintää) ilmaisua
4. Kehollinen ilmaisu (esim.
liikkuminen, tanssi, sirkus)
on painopisteenä
8. Lasten hienomotorisia taitoja (sorminäppäryys, silmän
ja käden yhteistyö jne.) painotetaan
55. Perheiden moninaisuus ja
erilaisuus on saatu rikastuttamaan ryhmän toimintaa.
38. Lasten kesken vallitsee
vahva yhteenkuuluvuuden
tunne ja toisten huomiointi
39. Lasten väliset sosiaaliset
suhteet ovat tällä hetkellä
erittäin toimivia ja kehittyviä
42. Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset
suhteet kehittyvät hyvin
62. Olisi hyvä, jos ryhmämme lasten tunneilmaisu
olisi myönteisempää
36. Hyväksyvä ja huomioiva
toiminnan virta, jatkuvuus ja
harmonia kuvaavat hyvin työtämme
52. Lasten ajattelun kehitys,
ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat
ryhmässämme
57. Pienryhmiin jaon tekevät
aikuiset pedagogisin perustein, eivät yleensä lapset itse

Kielellisten taitojen ja valmiuksien vahvistus katettu
osittain. Vuorovaikutus
aikuisen kanssa ei katettu.
Kielellisen identiteetin
vahvistaminen ei katettu.

Musiikillinen, kuvallinen,
sanallinen, kehollinen ja
käsityöllinen ilmaisu katettu.
Kulttuuriperintö ja eri
tieteenalat ei katettu.

Lähiyhteisön monimuotoisuuden ymmärrys ja siinä
toimiminen katettu.
Katsomukset, etiikka,
vertaisvuorovaikutuksen
harjoittelu, vierailut ja
retket ei katettu.

Aihetta lähestytään historiallisesta ja yhteiskunnallisesta
sekä etiikan ja katsomusten
näkökulmista.” (ESIOPS 2014,
34)

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Kasvan, liikun ja kehityn

”Lasten toimintaympäristö - lähiluonto ja rakennettu ympäristö sekä muut esiopetuksen
oppimisympäristöt - tarjoavat
runsaasti aineksia lasten oppimiselle. Erityisen tärkeää opetuksen liittäminen lasten kokemusmaailmaan ja heidän toimintaympäristöönsä on matemaattisten taitojen opettelussa
sekä teknologia- ja ympäristökasvatusten toteuttamisessa.
Toimintaympäristöön liittyvät
havainnot, kokemukset ja tiedot, niiden jäsentäminen ja kuvaaminen auttavat lapsia kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Kehittyvä taito nimetä
asioita sekä ymmärtää ja käyttää erilaisia käsitteitä edistää
lasten monilukutaitoa.” (ESIOPS 2014, 35)
”Varhaiskasvatuksen tehtävä
on antaa lapsille valmiuksia
havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia
ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen
sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta.”
(VASU 2016, 44)
”Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen,
terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda
pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle
elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa.” (VASU 2016,
46.)
”Esiopetuksessa tehtävää lähestytään liikunnan, ruuan,
kuluttajuuden, terveyden sekä
turvallisuuden näkökulmista.
Esiopetuksen tehtävänä on
luoda pohjaa terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle elämäntavalle
sekä kehittää lasten terveysosaamista ja turvataitoja. Lisäksi tehtävänä on edistää kestävään elämäntapaan kuuluvia
ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia.” (ESIOPS 2014, 37.)

46. Rohkaisemme aktiivisesti
lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen sidottuja
stereotypioita
55. Perheiden moninaisuus ja
erilaisuus on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa
3. Kasvattajat kehittävät aktiivisesti ulkotoimintaa lasten
kanssa
19. Ulkoympäristön (piha,
luonto, rakennettu ympäristö)
mahdollisuudet on hyödynnetty erinomaisesti
15. Matemaattisen ajattelun
kehittyminen on ryhmässämme painopisteenä
25. Ryhmässä keskitytään uusien ja kokeellisten työtapojen kehittämiseen
52. Lasten ajattelun kehitys,
ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat
16. Lapset käyttävät runsaasti
informaatioteknologiaa (tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia)

Toimintaympäristön monimuotoisuus (luonto, rakennettu ympäristö, kulttuurikohteet) katettu osittain.
Matemaattiset taidot, informaatioteknologiset taidot ja ympäristökasvatus
katettu.

18. Informaatio- ja teknologiakasvatus sekä sen tutkiminen ja kokeilu on ryhmässämme runsasta
ryhmässämme
5. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat toiminnassamme keskeistä

6. Lasten fyysinen toimintakyky ja runsas liikkuminen
ovat toiminnassamme keskeisiä
Lasten motorisia perustaitoja
(tasapaino, liikkuminen, käsittelytaidot) painotetaan
7. Sisällä on runsaasti mahdollisuuksia myös vauhdikkaisiin leikkeihin
10. Ruokailu on tulvillaan
lasten monipuolista hyvinvointia ja oppimista (fyysistä,
emotionaalista ja sosiaalista)
1. Lepohetken järjestelyissä
lasten ja vanhempien toiveet
ovat ensisijaisia
40. Perushoito-, pukemis- ja
siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia

Liikkumisen ja ruokakasvatuksen tukemisen arviointi katettu.
Terveysosaamisen ja turvataitojen tukemisen arviointia ei katettu.

Liite 5. Sisällönanalyysi indikaattori 9. ja laaja-alaisen osamisen taidot

Laaja-alaisen osaamisen taidot
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 &
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Laaja-alaisen osaamisen alueiden avainsanat opetussuunnitelmien mukaan

Oppimisymäristön arviointilomake
(Kehittävä palaute)

35. Lasten luovuus ja itseilmaisu ovat tänä vuonna todella kukoistaneet

ajattelu ja oppiminen

kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

- tuetaan vuorovaikutusta muiden ihmisten ja ympäristön kanssa
- monipuoliset ja merkitykselliset kokemukset
- ihmettely, oivaltaminen ja oppimisen
ilo
- lekki ja maailman tutkiminen
- tuetaan taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä.
- rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
- opetellaan kannustamaan toisia.
- tuetaan sinnikkyyteen
- tuetaan keksimään ratkaisuja
- tuetaan suuntaamaan ja ylläpitämään
tarkkaavaisuuttaan
- pedagoginen dokumentointi
- toteutetaan yhteistä ja kriittistä pohdintaa
- tuetaan havaitsemaan omaa oppimista ja tunnistamaan vahvuuksiaan.
- pelataan erilaisia pelejä

-tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja
- tuetaan itseilmaisua ja muiden ymmärrystä vertaisryhmässä ja aikuisen
kanssa.
- opetellaan kuuntelemaan, tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia näkemyksiä
- tuetaan myönteisten ihmissuhteiden
luomisen taitoja
- tuetaan ongelmatilanteiden rakentavaa ratkaisemista
- harjoitellaan yhteistyötaitoja
- lapsia kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.
- tutustutaan lähiympäristöön
- tuetaan arvostamaan oman ja toisten
perheiden perinteitä ja tapoja.
- tuetaan kielitietoisuuden kehittymistä
- rohkaistaan ilmaisemaan itseään eri
keinoin.

42. Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset
suhteet kehittyvät hyvin
12. Lapsille on tarjolla paljon
sanallista (esim. draamaa, sanataidetta, viestintää) ilmaisua
44. Aikuiset tukevat paljon
lasten leikkejä ja rikastavat
niitä
52. Lasten ajattelun kehitys,
ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat
ryhmässämme

Vuorovaikutustaitojen tukemisen, kriittisen pohdinnan, toisen kannustamisen,
sinnikkyyden, tarkkaavaisuuden tukemisen, omien vahvuuksien tunnistamisen, ja pelipedagogiikan arviointia ei katettu.
Monipuolisten kokemusten (toiminta), leikin, ilmaisun, ratkaisujen ja oppimaan oppimisen sekä pedagogisen dokumentoinnin
arviointi katettu.

49. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein yhdessä lasten kanssa
22. Dokumentaatiota käytetään paljon toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
12. Lapsille on tarjolla paljon
sanallista (esim. draamaa, sanataidetta, viestintää) ilmaisua
14. Ryhmässä on paljon visuaalista ilmaisua (piirtämistä,
maalaamista sekä taidetta)
52. Lasten ajattelun kehitys,
ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat
57. Pienryhmiin jaon tekevät
aikuiset pedagogisin perustein, eivät yleensä lapset itse
38. Lasten kesken vallitsee
vahva yhteenkuuluvuuden
tunne ja toisten huomiointi
46. Rohkaisemme aktiivisesti
lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen sidottuja
stereotypioita
55. Perheiden moninaisuus ja
erilaisuus on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa

34. Lapset osallistuvat vastuullisesti päivittäisten tehtävien tekoon
-opetellaan huolehtimaan itsestä ja toisista

Kattavuus ja
puuttuvat avainsanat

Vuorovaikutustaitojen ja vertaissuhdetaitojen harjoittelun,
muiden ymmärryksen ja kuuntelun, yhteistoiminnallisuuden, ja kielitietoisuuden arviointia ei katettu.

Itseilmaisun monipuolisuus, perheiden moninaisuus, ongelmatilanteiden ratkaisun arviointi katettu.

Itsestä huolehtimisen
taitojen, omista tavaroista huolehtimisen

itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

- vahvistetaan lasten hyvinvointiin ja
terveyteen liittyviä taitoja
-opetellaan turvallisuustaitoja
- harjoitellaan huolehtimaan omista tavaroista
- opetellaan arjen teknologian hallintaan liittyviä taitoja
- kokeillaan teknologisia ratkaisuja
- tuetaan kestävään elämäntapaan
- liikenne kasvatus

18. Informaatio- ja teknologiakasvatus sekä sen tutkiminen ja kokeilu on ryhmässämme runsasta
16. Lapset käyttävät runsaasti
informaatioteknologiaa (tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia)

taitojen, turvallisuustaitojen ja liikennekasvatuksen arviointia ei katettu.
Tenkologian hallinnan
taidot ja niiden pedagogisen käytön arviointi katettu.

5. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat toiminnassamme keskeistä

- Tuetaan erilaisten viestien tulkinnan
ja tuottamisen taitoja.
- Tuetaan tiedon arvioinnin taitoja.
- Tutustutaan sanalliseen, kuvalliseen,
numeeriseen ja symbolijärjestelmin
tuotettuihin viesteihin.

monilukutaito ja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

- Tuetaan peruslukutaitoa, kirjoittamistaitoa, numeerista lukutaitoa, kuvanlukutaitoa, ja medianlukutaitoa.
- Tutustutaan kirjoitettuun, puhuttuun,
audiovisuaaliseen tai digitaaliseen
tekstiin.
-Tuotetaan ja tutustutaan kulttuuripalveluihin
-Edistetään lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.
-Tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin
ja peleihin.

-Lapset osallistuvat yhteisön toimintaan.

12. Lapsille on tarjolla paljon
sanallista (esim. draamaa, sanataidetta, viestintää) ilmaisua
14. Ryhmässä on paljon visuaalista ilmaisua (piirtämistä,
maalaamista sekä taidetta)
15. Matemaattisen ajattelun
kehittyminen on ryhmässämme painopisteenä
47. Musiikki ja laulu ovat tärkeä tekijä jokapäiväisessä
kasvatuksessa
17. Tuotamme paljon mediasisältöjä (esim. kuvaamme,
videoimme, teemme kirjoja,
blogeja jne.)
21. Lapset dokumentoivat
omaa toimintaansa runsaasti

Osallistuminen ja
vaikuttaminen

- Tuetaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen kehittymistä.
- Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan
ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa.
- Luodaan yhdessä säännöt ja pohditaan niiden merkitystä.
- Lapsia kannustetaan auttamaan toisia
ja pyytämään tarvittaessa apua.

Sanallisen, kuvallisen
ja numeerisen ilmaisun, tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön ja laajan
tekstikäsityksen arviointi katettu.

16. Lapset käyttävät runsaasti
informaatioteknologiaa (tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia)
18. Informaatio- ja teknologiakasvatus sekä sen tutkiminen ja kokeilu on ryhmässämme runsasta
51. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin.

- Lapsi tulee kuulluksi ja arvostetuksi.
- Tuetaan osallisuutta omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa.

Erilaisten viestien
tulkinnan, tiedon arvioinnin taitojen tukemisen ja kulttuuripalveluiden käytön arviointia ei katettu.
Monilukutaidon arviointia ei suoraan katettu.

34. Lapset osallistuvat päivittäisten tehtävien tekoon.
54. Toimintamme nousee lasten ideoista
34. Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan suunnitteluun.
56. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä.
49. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein yhdessä lasten kanssa

Osallisuus yhteisön
toimintaan, oman elämän vaikuttaviin asioihin osallistuminen ja
suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja
kehittämiseen osallisuuden arviointi katettu.
Yhteisten sääntöjen
luomisen, avun antamisen ja pyytämisen
ja toisten kannustamisen arviointia ei katettu.

Liite 6. Sisällönanalyysi Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla
Laadun prosessitekijöitä kuvaavat indikaattorit

Avainsanat indikaattorissa

(Vlasov ym. 2018, 74-75)

Oppimisympäristön arviointilomake

Kattavuus ja
puuttuvat avainsanat

(Kehittävä palaute)

Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla
15. Varhaiskasvatusyksikön johtaja vastaa yksiköidensä
pedagogiikan tavoitteellisesta ja
suunnitelmallisesta johtamisesta,
arvioinnista ja kehittämisestä sekä henkilöstön työssä oppimisen mahdollistamisesta. Pedagogiikan johtaminen toteutuu varhaiskasvatuksen opettajien tuella
ja koko henkilöstöä osallistaen.

johtaja vasta yksikön
pedagogisesta johtamisesta
henkilöstön työssäoppiminen
pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksen
opettajien ja henkilöstön tuella

60. Kehityskeskustelut
tukevat ammatillista kehittymistämme
64. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa yksikössämme

Johtajan vastuun yksikön pedagogisesta johtamisesta katettu osittain.
Henkilöstön työssäoppimisen mahdollistamisen ja opettajien sekä henkilöstön osallisuuden arviointia ei katettu tällä lomakkeella.
à johtajan lomake

16. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on lapsiryhmän toiminnan suunnittelu, toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen.
Koko henkilöstö yhdessä suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää pedagogista toimintaa.

Opettajan vastuu toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja
kehittämisestä.

30. Ryhmän lastentarhanopettaja käyttää kolme
tuntia viikossa suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen lapsiryhmän ulkopuolella

Opettajan vastuun
arviointi katettu.

63. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa ryhmässämme
Koko henkilöstö osallistuu suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.

23. Ryhmän kasvattajat arvioivat ja kehittävät
työtapojaan jatkuvasti
48. Syvällinen ja monipuolinen suunnittelu kuvaavat hyvin ryhmän toimintaa
66. Ryhmän aikuisilla
on jatkuva aika- ja resurssipula
65. Työ on useimmiten enemmänkin päivästä
selviytymistä kuin pitkäjänteistä kehittämistä

Koko henkilöstön
osallistumisen arviointia
ei katettu.

Liite 7. Sisällönanalyysi vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri
Laadun prosessitekijöitä kuvaavat indikaattorit

Avainsanat
indikaattorissa

Oppimisympäristön arviointilomake
(Kehittävä palaute)

(Vlasov ym. 2018, 74-75)
17. Henkilöstö rakentaa myönteisen oppimisympäristön lapsille.
Ryhmän ilmapiiri on turvallinen,
lämmin, oppimaan innostava ja välittävä.

Henkilöstön rooli
myönteinen oppimisympäristö

41. Ryhmässä on lasten tunne-elämälle
erinomainen kasvualusta

Henkilöstön rooli
katettu osittain.

38. Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten huomiointi

Myönteisen oppimisympäristön
arviointi katettu
osittain.

ryhmän ilmapiiri
turvallinen
lämmin & välittävä

Kattavuus ja puuttuvat avainsanat

37. Lapset noudattavat sääntöjä ilman
aikuisen valvontaa
43. Aikaa ja lämpöä on lapsille aina tarjolla

oppimaan innostava
36. Hyväksyvä ja huomioiva toiminnan
virta, jatkuvuus ja harmonia kuvaavat
hyvin työtämme
62. Olisi hyvä, jos ryhmämme lasten
tunneilmaisu olisi myönteisempää
67. Työ ja ryhmän toiminta on usein hajanaista, epätietoista ja kaoottista
44. Aikuiset tukevat paljon lasten leikkejä ja rikastavat niitä

Ryhmän ilmapiirin arviointi katettu.
Turvallisuus katettu.
Lämmön ja välittävyyden arviointi
katettu.
Oppimisen innostavuus oppimisympäristössä katettu lasten vaikuttamismahdollisuuksina.

56. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä
18. Henkilöstö ja lapset yhdessä muodostavat oppijoiden yhteisön, jossa kaikkien lasten mielekäs osallistumisen toimintaan toteutuu. Henkilöstö tukee lasten ryhmätoimintaa ohjaten ja esimerkkiä
antaen.

Henkilöstö ja lapset
yhdessä

34. Lapset osallistuvat vastuullisesti päivittäisten tehtävien tekoon

osallistuminen

44. Aikuiset tukevat paljon lasten leikkejä ja rikastavat niitä

ryhmätoiminnan tukeminen
Henkilöstön esimerkki

52. Lasten ajattelun kehitys, ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat ryhmässämme
37. Lapset noudattavat sääntöjä ilman
aikuisen valvontaa

Lasten osallisuuden ja yhteistyön
henkilöstön
kanssa arviointi
katettu.

Henkilöstön esimerkin antamisen ja tuen arviointia ei katettu.

57. Pienryhmiin jaon tekevät aikuiset
pedagogisin perustein, eivät yleensä lapset itse
42. Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset suhteet kehittyvät hyvin
19. Henkilöstö rakentaa ja ohjaa ryhmän toimintakulttuuria systemaattisesti siten, että se edistää, pitää yllä ja kehittää yhteenkuuluvuutta. Henkilöstö huolehtii siitä,
että jokainen lapsi saa kokea olevansa ryhmän jäsen ja tuntee kuuluvansa ryhmään. Henkilöstö tukee
lasten monipuolisten kaverisuhteiden muodostumista ja ylläpitämistä.

Henkilöstön tuki yhteenkuuluvuuden luomisessa

38. Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten huomiointi

jokaisen lapsen huomiointi

34. Lapset osallistuvat vastuullisesti päivittäisten tehtävien tekoon

monipuoliset kaverisuhteet

39. Lasten väliset sosiaaliset suhteet
ovat tällä hetkellä erittäin toimivia ja kehittyviä
42. Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset suhteet kehittyvät hyvin
57. Pienryhmiin jaon tekevät aikuiset
pedagogisin perustein, eivät yleensä lapset itse

Henkilöstön
konkreettisten
tekojen arviointia
yhteenkuuluvuuden tukemisessa
ei katettu.
Jokaisen lapsen
tukemisen ja
huomioinnin arviointia ei katettu.
Monipuolisten
kaverisuhteiden
tukemisen arviointi katettu osittain.

20. Henkilöstö varmistaa, että
jokaisella lapsella on hyvä olla varhaiskasvatuksessa. Lapset kokevat
tulevansa kuulluksi sekä arvostetuiksi sellaisina kuin ovat.

jokaisen lapsen hyvinvointi
lapset tulevat kuulluksi ja arvostetuiksi

38. Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten huomiointi
36. Hyväksyvä ja huomioiva toiminnan
virta, jatkuvuus ja harmonia kuvaavat
hyvin työtämme
41. Ryhmässä on lasten tunne-elämälle
erinomainen kasvualusta

Jokaisen lapsen
hyvinvoinnin arviointi katettu
osittain.
Kuuluksi ja arvostetuksi tulemisen arviointia
ei katettu.

43. Aikaa ja lämpöä on lapsille aina tarjolla
21. Henkilöstö rakentaa
ja ylläpitää ryhmässä ilmapiiriä,
joka perustuu lasten yksilöllisten erojen sekä erilaisten kulttuurien, uskontojen ja katsomusten arvostamiselle. Henkilöstö tukee lasten monikielisyyttä ryhmässä.

Henkilöstön tuki
yksilöllisten erojen
uskontojen
katsomusten huomiointi, tukeminen ja arvostus
monikielisyyden tukeminen

36. Hyväksyvä ja huomioiva toiminnan
virta, jatkuvuus ja harmonia kuvaavat
hyvin työtämme
38. Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten huomiointi
45. Lasten toimintaa eriytetään ryhmissä
lasten taitojen perusteella
46. Rohkaisemme aktiivisesti lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen sidottuja stereotypioita
55. Perheiden moninaisuus ja erilaisuus
on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa

Henkilöstön
konkreettisten
tekojen arviointia yksilöllisten
erojen, uskontojen ja katsomusten arvostuksen
tukemisessa ja
huomioinnissa ei
katettu.
Monikielisyyden
tukemista ei katettu.

Liite 8. Sisällönanalyysi Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö
Laadun prosessitekijöitä
kuvaavat indikaattorit
(Vlasov ym. 2018, 74-75)

Avainsanat
indikaattorissa

Oppimisympäristön arviointilomake
(Kehittävä palaute)

Kattavuus ja
puuttuvat
avainsanat

Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö
22. Henkilöstö rakentaa luottamukseen, arvostukseen ja kunnioitukseen perustuvaa ammatillista vuorovaikutusta
osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

luottamus, arvostus ja kunnioitus
henkilöstön vuorovaikutuksessa
ammatillinen
vuorovaikutus

33. Tiimissämme kasvattajien näkemykset muodostavat toimivan kokonaisuuden

Henkilöstön välisen ammatillisen
vuorovaikutuksen
laadun arviointia
ei katettu.

36. Hyväksyvä ja huomioiva toiminnan virta, jatkuvuus ja harmonia kuvaavat hyvin työtämme
23. Ryhmän kasvattajat arvioivat ja
kehittävät työtapojaan jatkuvasti

23. Varhaiskasvatuksen henkilöstö
tunnistaa eri ammattiryhmien ammatilliset velvollisuudet, osaamisen ja vastuut
osana varhaiskasvatustyön kokonaisuutta.
Henkilöstö hyödyntää erilaista osaamista
varhaiskasvatustyössä ja sen kehittämisessä.

Tunnistaa omat
ja eri ammattiryhmien vastuut
ja osaamisen

30. Ryhmän lastentarhanopettaja käyttää kolme tuntia viikossa suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen lapsiryhmän ulkopuolella

Henkilöstö hyödyntää erilaista
osaamista

63. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa ryhmässämme
66. Ryhmän aikuisilla on jatkuva aikaja resurssipula

Eri ammttiryhmien
ammatillisen osaamisen ja vastuiden
tunnistamisen arviointi katettu.
Erilaisen osaamisen
hyödyntämisen arviointi katettu.

23. Ryhmän kasvattajat arvioivat ja
kehittävät työtapojaan jatkuvasti
59. Henkilöstön oman työn kehittämistä tulisi vahvistaa yksikössämme
31. Tiimimme työssä huomioidaan
kasvattajien erilaiset vahvuudet ja taidot
32. Tiimimme työssä kasvattajien koulutustausta määrittää työnjaon
68. Moniammatillinen yhteistyö (esim.
terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, lähiympäristön palvelut, järjestöt) toimii
hyvin
24. Henkilöstö tunnistaa omat ja yhteistyötahojen ammatilliset vastuut ja
osaamisen sekä hyödyntää niitä monialaisessa yhteistyössä.

Henkilöstö tunnistaa omat ja
yhteistyötahojen
vastuut ja osaamisen.
Hyödyntää erilaista osaamista
monialaisessa
yhteistyössä.

32. Tiimimme työssä kasvattajien koulutustausta määrittää työnjaon
31. Tiimimme työssä huomioidaan
kasvattajien erilaiset vahvuudet ja taidot
59. Henkilöstön oman työn kehittämistä tulisi vahvistaa yksikössämme
68. Moniammatillinen yhteistyö (esim.
terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, lähiympäristön palvelut, järjestöt) toimii
hyvin
66. Ryhmän aikuisilla on jatkuva aikaja resurssipula

Omien ammatillisten vastuiden tunnistuksen arviointi
katettu.
Moniammatillisen
osaamisen tarpeen
tunnistamisen arviointi katettu osittain.
Moniammatillisen
osaamisen hyödyntämisen arviointia ei katettu.

Liite 9. Sisällönalalyysi Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus
Laadun prosessitekijöitä
kuvaavat indikaattorit
(Vlasov ym. 2018, 74-75)

Avainsanat
indikaattorissa

Oppimisympäristön arviointilomake
(Kehittävä palaute)

Kattavuus ja
puuttuvat
avainsanat

Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus
25. Kasvatusyhteistyön lähtökohtana on lapsen ja hänen huoltajiensa arvostaminen sekä avoin, tasavertainen ja
luottamuksellinen suhde. Vuorovaikutuksessa näkyy kunnioitus huoltajien tuntemukseen lapsestaan sekä henkilöstön ammatillinen tieto ja osaaminen.

26. Huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin mahdollistetaan. Erilaisia kasvatusyhteistyön muotoja ja toimintatapoja
suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa.

69. Panostamme päivittäiseen
asioiden käsittelyyn ja tietojen vaihtoon vanhempien kanssa

Huoltajien arvostuksen arviointi
katettu.

avoin, tasavertainen ja luottamuksellinen suhde
huoltajiin

55. Perheiden moninaisuus ja
erilaisuus on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa

Avoimen, tasavertaisen ja luottamuksellisen
suhteen arviointi
katettu.

huoltajan oman
lapsen tuntemus
tunnistetaan ja sitä
kunnioitetaan

70. Yhteistyössä vanhempien
kanssa jaamme joka viikko tietoja ja
kuulumisia sähköisesti (esim. sähköposti, blogi)

henkilöstön ammatillinen tieto ja
osaaminen näkyy
vuorovaikutuksessa

71. Yhteistyössä vanhempien
kanssa keskinäinen luottamus ja kunnioitus näkyvät arjessa

huoltajien osallisuus toimintaan

73. Kehitämme jatkuvasti toimintatapoja, joiden avulla vanhemmat
voivat entistä paremmin osallistua toiminnan kehittämiseen

lapsen huoltajien
arvostus

suunnitteluun
arviointiin
kehittämiseen
huoltajien mahdollisuus vaikuttaa
kasvatusyhteistyön muotoihin

72. Huoltajan kanssa käydään
läpi lapsen kehityksen ja oppimisen
haasteet heti niiden ilmetessä

74. Käytössä on toimivat käytännöt, joissa vanhemmat voivat osallistua toimintaan (ei pelkästään sen
kehittämiseen).
11. Lepohetken järjestelyissä
lasten ja vanhempien toiveet ovat ensisijaisia
55. Perheiden moninaisuus ja
erilaisuus on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa
75. Vanhempien verkostoitumiselle eli tapaamisille varhaiskasvatukseen liittyen on toimivat käytännöt.

Oman lapsen
tuntemuksen
tunnistuksen ja
kunnioituksen
arviointia ei katettu.
Henkilöstön ammatillisen tiedon
ja osaamisen arviointi vuorovaikutuksessa katettu.
Huoltajien osallisuuden arviointi
osallistumiseen ja
kehittämiseen katettu.
Suunnitteluun ja
arviointiin osallistumisen arviointia ei katettu.
Vaikuttamismahdollisuuden
arviointi kasvatusyhteistyön
muodoista ei katettu.

Liite 10. Tässä tutkielmassa luotu valmis arviointilomake, jolla aineisto on kerätty
kuvaa huonosti

kuvaa jonkin verran

kuvaa melko hyvin

1.

Aikuisten vuorovaikutus lasten kanssa on myönteistä ja kannustavaa.

2.

Aikaa ja lämpöä on aina tarjolla lapsille.

3.

Jostakin syystä ilo ja hyvinvointi ovat olleet ryhmässä vähän hukassa
viime aikoina.
Toiminnassa panostamme erityisesti lasten kehityksen haasteisiin.

4.
5.

7.

Toiminnassamme panostamme erityisesti lasten oppimisen valmiuksiin
ikä ja kehitystaso huomioiden.
Lasten kuuntelulle ja spontaanille keskustelulle on toiminnassamme aikaa.
Aikuiset tukevat paljon lasten leikkejä ja rikastavat niitä .

8.

Aikuisten muut työt vievät usein aikaa lasten kanssa vietetystä ajasta.

6.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kuvaa hyvin

ei kuvaa
-

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus

9.

Aikuisten kielenkäytössä panostetaan lasten kokemusten syventymiseen.
10. Sanoitamme kaikkea toimintaa ja viritämme myös lapsia kokemusten
ilmaisuun.
11. Jokaisen lapsen kanssa jutellaan päivittäin häntä kiinnostavista asioista.
12. Lasten itseilmaisu ja luovuus ovat tänä vuonna todella kukoistaneet.
13. Käytämme vuorovaikutuksessa rikkaasti eri ilmaisutapoja (liike, sävy,
kuva, kosketus).

Pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja
kehittäminen
14. Valtakunnallinen vasu on runsaasti käytetty arjen työkalu.
15. Ryhmän kasvattajatiimillä on suunnittelupalaveri joka viikko.
16. Syvällinen ja monipuolinen suunnittelu kuvaavat hyvin ryhmän toimintaa
17. Kasvatussisällöt nousevat arjen toiminnasta, ei etukäteen suunnitelluista toiminnoista
18. Paikallinen vasu on runsaasti käytetty arjen työkalu.
19. Toimintamme nousee lasten ideoista.
20. Käytämme jatkuvasti lapsen vasua käytännön toiminnan suunnittelussa.
21. Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan suunnitteluun
22. Kasvattajat dokumentoivat lasten toimintaa runsaasti.
23. Lapset dokumentoivat omaa toimintaansa runsaasti
24. Dokumentaatiota käytetään paljon toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
25. Tuotamme mediasisältöjä (esim. kuvaamme, videoimme, teemme kirjoja, blogeja jne.)
26. Käytämme viikoittain paljon aikaa pedagogisen toiminnan arviointiin.
27. Lasten oppimisen ja taitojen kehitystä arvioidaan monipuolisesti ja systemaattisesti
28. Toimintaa ja työtapoja muutetaan ja kehitetään arvioinnin pohjalta.
29. Ryhmän aikuisilla on jatkuva aika- ja resurssipula
30. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä
31. Työ on useimmiten enemmänkin päivästä selviytymistä kuin pitkäjänteistä kehittämistä.

Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt
32. Panostamme erityisesti lasten mielenkiinnon kohteisiin vastaamiseen.
33. Panostamme erityisesti lasten mielenkiinnon herättämiseen.
34. Tuemme aktiivisesti lapsia löytämään ja huomaamaan omat vahvuutensa.

35. Työ ja ryhmän toiminta on usein hajanaista, epätietoista ja kaoottista.
36. Lasten toimintaa eriytetään ryhmissä lasten taitojen perusteella.
37. Taitavimmat lapset eivät saa tasolleen sopivaa tekemistä ryhmässämme.
38. Ryhmässä keskitytään uusien ja kokeellisten työtapojen kehittämiseen.
39. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein yhdessä lasten
kanssa.
40. Lasten leikit kestävät ja kehittyvät usein päiviä/viikkoja.
41. Lapset leikkivät suurimman osan ajasta ilman aikuisen osallistumista
leikkiin.
42. Lasten motoriset perustaidot ja liikkumismahdollisuudet ovat toiminnassamme keskeisiä.
43. Perheiden moninaisuus ja erilaisuus on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa.
44. Kehollinen ilmaisu (esim. liikkuminen, tanssi, sirkus) on painopisteenä.
45. Lapsille on tarjolla paljon sanallista ilmaisua (esim. lukemista, sanataidetta, viestintää).
46. Ryhmässä on paljon visuaalista ilmaisua (piirtämistä, maalaamista
sekä taidetta).
47. Matemaattisen ajattelun kehittyminen on ryhmässämme painopisteenä.
48. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat toiminnassamme keskeistä.
49. Informaatio- ja teknologiakasvatus on ryhmässämme runsasta.
50. Musiikki ja laulu ovat tärkeä tekijä jokapäiväisessä kasvatuksessa.
51. Lasten ajattelun kehitys, ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat ryhmässämme.
52. Toimintamme tukee monilukutaidon kehittymistä.
53. Vertaisvuorovaikutuksen taitoja harjoitellaan esim. aikuisen mallin ja
draaman avulla.
54. Aikuiset tukevat kaikkien lasten roolileikkien kehittymistä.
55. Aikuiset tukevat lasten pelitaitojen ja sääntöleikkien kehitystä.
56. Panostamme esine- ja materiaalileikkien pedagogiseen kehitykseen.
57. Aikuiset painottavat fyysisten leikkien kehittymistä.
58. Ruokailu on tulvillaan lasten monipuolista hyvinvointia ja oppimista
(fyysistä, emotionaalista ja sosiaalista).
59. Lepohetki on huolella suunniteltu vastaamaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
60. Lapset osallistuvat vastuullisesti päivittäisten tehtävien tekoon.
61. Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia.
62. Siirtymätilanteet ovat ryhmässämme joustavia ja toimivia.
63. Panostamme hoidon pedagogiseen suunnitteluun, itsestä huolehtimiseen ja terveyteen.
64. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin.
65. Tunnistamme lasten tuen tarpeet ja niihin haetaan tukea nopeasti vanhempien kanssa.
66. Moniammatillinen yhteistyö (esim. terveydenhuolto, sosiaalipalvelut,
lähiympäristön palvelut, järjestöt) tukevat hyvin lasten tarpeita.
67. Fyysinen oppimisympäristö (tilat ja materiaalit) virittää lapset syventymään toimintaan.
68. Kasvattajat kehittävät aktiivisesti pedagogista ulkotoimintaa lasten
kanssa.
69. Sisällä on runsaasti mahdollisuuksia myös vauhdikkaisiin leikkeihin.
70. Arvioimme ja muutamme oppimisympäristöä lasten kehittymisedellytysten mukaan.
71. Retkikohteet ovat monipuolisia (luonto, rakennettu ympäristö, erilaiset
kulttuurikohteet).

Johtaminen pedagogisen toiminnan tasolla
72. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa yksikössämme.
73. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa ryhmässämme
74. Henkilöstön oman työn kehittämistä tulisi vahvistaa yksikössämme.
75. Ryhmän lastentarhanopettaja käyttää viisi tuntia viikossa suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen lapsiryhmän ulkopuolella.

-

-

-

-

-

76. Koko tiimi osallistuu pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77. Ryhmässä on lasten tunne-elämälle erinomainen kasvualusta.
78. Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset suhteet kehittyvät
hyvin
79. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien lasten vertaissuhteita edistetään.
80. Lapset noudattavat sääntöjä ilman aikuisen valvontaa
81. Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten
huomiointi
82. Lasten väliset sosiaaliset suhteet ovat tällä hetkellä erittäin toimivia ja
kehittyviä
83. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä käytetään ryhmässämme
paljon.
84. Tuemme lapsia systemaattisesti leikkimään ja toimimaan kaikkien
kanssa ryhmässä.
85. Pienryhmiin jaon tekevät aikuiset pedagogisin perustein, eivät yleensä
lapset itse.
86. Henkilöstö tukee yksilöllisten erojen, kulttuurien ja uskontojen arvostuksen kehitystä.
87. Suomea toisena kielenään puhuvien lasten äidinkielet näkyvät ja kuuluvat toiminnassamme.
88. Rohkaisemme aktiivisesti lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen
sidottuja stereotypioita.
89. Olisi hyvä, jos ryhmämme lasten tunneilmaisu olisi myönteisempää.

Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja moniammatillinen yhteistyö
90. Hyväksyvä ja huomioiva toiminnan virta, jatkuvuus ja harmonia kuvaavat työtämme.
91. Tiimissämme kasvattajien näkemykset muodostavat toimivan kokonaisuuden
92. Uskallamme tuoda tiimissä hankaliakin asioita keskusteluun (palaute,
ongelmat).
93. Vuorovaikutus tiimin kesken on positiivista ja ammatillista.
94. Tiimimme työssä huomioidaan kasvattajien erilaiset vahvuudet ja taidot
95. Tiimimme työssä kasvattajien koulutustausta määrittää työnjaon

Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus
96. Huoltajien lastensa tuntemusta kunnioitetaan ja heitä kuunnellaan aidosti.
97. Panostamme päivittäiseen asioiden käsittelyyn ja tietojen vaihtoon
vanhempien kanssa
98. Yhteistyössä vanhempien kanssa keskinäinen luottamus ja kunnioitus
näkyvät arjessa
99. Huoltajan kanssa käydään läpi lapsen kehityksen ja oppimisen haasteet heti niiden ilmetessä
100. Yhteistyössä vanhempien kanssa jaamme joka viikko tietoja ja kuulumisia sähköisesti (esim. sähköposti, blogi).
101. Kehitämme jatkuvasti toimintatapoja, joiden avulla vanhemmat voivat
entistä paremmin osallistua toiminnan kehittämiseen.
102. Käytössä on toimivat käytännöt, joissa vanhemmat voivat osallistua
toimintaan (ei pelkästään sen kehittämiseen).
103. Vanhempien verkostoitumiselle eli tapaamisille varhaiskasvatukseen
liittyen on toimivat käytännöt.
104. Perheet voivat itse vaikuttaa osallistumiseensa ryhmämme toimintaan.

Liite 11. Reliabiliteettianalyysin tulokset

Arvointikriteeri

intraclass
correlation
(ICC),
average
measure

37. Taitavimmat lapset eivät saa tasolleen sopivaa tekemistä ryhmässämme.
14. Valtakunnallinen vasu on runsaasti käytetty arjen työkalu.

-0,564

18. Paikallinen vasu on runsaasti käytetty arjen työkalu.

-0,485

61. Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia.

-0,367

98. Yhteistyössä vanhempien kanssa keskinäinen luottamus ja kunnioitus
näkyvät arjessa.
43. Perheiden moninaisuus ja erilaisuus on saatu rikastamaan ryhmän toimintaa.
104. Perheet voivat itse vaikuttaa osallistumiseensa ryhmämme toimintaan.

-0,359

10. Sanoitamme kaikkea toimintaa ja viritämme myös lapsia kokemusten
ilmaisuun.
20. Käytämme jatkuvasti lapsen vasua käytännön toiminnan suunnittelussa.

-0,106

89. Olisi hyvä, jos ryhmämme lasten tunneilmaisu olisi myönteisempää.

-0,056

80. Lapset noudattavat sääntöjä ilman aikuisen valvontaa.
88. Rohkaisemme aktiivisesti lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen
sidottuja stereotypioita.
54. Aikuiset tukevat kaikkien lasten roolileikkien kehittymistä.

lower
bound

upper
bound

sig.

-2,88

0,347

0,851

-2,792

0,361

0,839

-2,6

0,394

0,809

-2,314

0,442

0,756

-2,296

0,445

0,752

-2,337

0,464

0,739

-1,775

0,533

0,617

-1,681

0,548

0,587

-1,591

0,564

0,558

-1,56

0,569

0,547

-1,416

0,593

0,495

-1,456

0,606

0,489

-1,312

0,611

0,456

-1,309

0,611

0,455

-1,301

0,612

0,452

-1,264

0,619

0,438

-1,282

0,634

0,426

-1,128

0,642

0,384

-1,058

0,653

0,356

-1,087

0,665

0,351

-0,996

0,664

0,33

-1,036

0,673

0,332

-0,979

0,667

0,324

-0,945

0,672

0,31

-0,909

0,678

0,295

-0,896

0,681

0,29

-0,856

0,687

0,274

-0,886

0,697

0,274

-0,866

0,7

0,266

-0,815

0,694

0,258

-0,815

0,694

0,258

-0,6

-0,344
-0,144

-0,069

0,004
0,01
0,046

58. Ruokailu on tulvillaan lasten monipuolista hyvinvointia ja oppimista
(fyysistä, emotionaalista ja sosiaalista).
74. Henkilöstön oman työn kehittämistä tulisi vahvistaa yksikössämme

0,048

102. Käytössä on toimivat käytännöt, joissa vanhemmat voivat osallistua
toimintaan (ei pelkästään sen kehittämiseen).
42. Lasten motoriset perustaidot ja liikkumismahdollisuudet ovat toiminnassamme keskeisiä.
3. Jostakin syystä ilo ja hyvinvointi ovat olleet ryhmässä vähän hukassa
viime aikoina.
24. Dokumentaatiota käytetään paljon toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.
84. Tuemme lapsia systemaattisesti leikkimään ja toimimaan kaikkien
kanssa ryhmässä.
59. Lepohetki on huolella suunniteltu vastaamaan lapsen kokonaisvaltaista
hyvinvointia.
9. Aikuisten kielenkäytössä panostetaan lasten kokemusten syventymiseen.

0,066

78. Sosiaalinen oppimisympäristö on rikas ja sosiaaliset suhteet kehittyvät
hyvin.
30. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa kehitettäessä.

0,184

95. Tiimimme työssä kasvattajien koulutustausta määrittää työnjaon.

0,213

82. Lasten väliset sosiaaliset suhteet ovat tällä hetkellä erittäin toimivia ja
kehittyviä.
31. Työ on useimmiten enemmänkin päivästä selviytymistä kuin pitkäjänteistä kehittämistä.
32. Panostamme erityisesti lasten mielenkiinnon kohteisiin vastaamiseen.

0,218

17. Kasvatussisällöt nousevat arjen toiminnasta, ei etukäteen suunnitelluista toiminnoista.
6. Lasten kuuntelulle ja spontaanille keskustelulle on toiminnassamme aikaa.
66. Moniammatillinen yhteistyö (esim. terveydenhuolto, sosiaalipalvelut,
lähiympäristön palvelut, järjestöt) tukevat hyvin lasten tarpeita.

0,248

0,051

0,081
0,122
0,151
0,159
0,177
0,18

0,198

0,235
0,24

0,251
0,251

28. Toimintaa ja työtapoja muutetaan ja kehitetään arvioinnin pohjalta.

0,275

97. Panostamme päivittäiseen asioiden käsittelyyn ja tietojen vaihtoon vanhempien kanssa .
87. Suomea toisena kielenään puhuvien lasten äidinkielet näkyvät ja kuuluvat toiminnassamme.
45. Lapsille on tarjolla paljon sanallista ilmaisua (esim. lukemista, sanataidetta, viestintää).
27. Lasten oppimisen ja taitojen kehitystä arvioidaan monipuolisesti ja systemaattisesti.
57. Aikuiset painottavat fyysisten leikkien kehittymistä.

0,286

68. Kasvattajat kehittävät aktiivisesti pedagogista ulkotoimintaa lasten
kanssa.
23. Lapset dokumentoivat omaa toimintaansa runsaasti.

0,318

65. Tunnistamme lasten tuen tarpeet ja niihin haetaan tukea nopeasti vanhempien kanssa.
94. Tiimimme työssä huomioidaan kasvattajien erilaiset vahvuudet ja taidot.
103. Vanhempien verkostoitumiselle eli tapaamisille varhaiskasvatukseen
liittyen on toimivat käytännöt.
51. Lasten ajattelun kehitys, ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen kukoistavat ryhmässämme.
83. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä käytetään ryhmässämme
paljon.
46. Ryhmässä on paljon visuaalista ilmaisua (piirtämistä, maalaamista sekä
taidetta).
64. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen toimintoihin.

0,326

62. Siirtymätilanteet ovat ryhmässämme joustavia ja toimivia.

0,367

16. Syvällinen ja monipuolinen suunnittelu kuvaavat hyvin ryhmän toimintaa.
7. Aikuiset tukevat paljon lasten leikkejä ja rikastavat niitä.

0,388

36. Lasten toimintaa eriytetään ryhmissä lasten taitojen perusteella.

0,409

44. Kehollinen ilmaisu (esim. liikkuminen, tanssi, sirkus) on painopisteenä.
29. Ryhmän aikuisilla on jatkuva aika- ja resurssipula.

0,423

91. Tiimissämme kasvattajien näkemykset muodostavat toimivan kokonaisuuden.
4. Toiminnassa panostamme erityisesti lasten kehityksen haasteisiin.

0,429

48. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat toiminnassamme keskeistä.

0,453

5. Toiminnassamme panostamme erityisesti lasten oppimisen valmiuksiin
ikä ja kehitystaso huomioiden.
96. Huoltajien lastensa tuntemusta kunnioitetaan ja heitä kuunnellaan aidosti.
70. Arvioimme ja muutamme oppimisympäristöä lasten kehittymisedellytysten mukaan.
101. Kehitämme jatkuvasti toimintatapoja, joiden avulla vanhemmat voivat
entistä paremmin osallistua toiminnan kehittämiseen.
90. Hyväksyvä ja huomioiva toiminnan virta, jatkuvuus ja harmonia kuvaavat työtämme.
81. Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten huomiointi.
12. Lasten itseilmaisu ja luovuus ovat tänä vuonna todella kukoistaneet.

0,459

13. Käytämme vuorovaikutuksessa rikkaasti eri ilmaisutapoja (liike, sävy,
kuva, kosketus).
22. Kasvattajat dokumentoivat lasten toimintaa runsaasti.

0,503

2. Aikaa ja lämpöä on aina tarjolla lapsille.

0,542

85. Pienryhmiin jaon tekevät aikuiset pedagogisin perustein, eivät yleensä
lapset itse.

0,545

-0,757

0,704

0,235

-0,732

0,708

0,225

-0,74

0,721

0,218

-0,696

0,714

0,211

-0,689

0,715

0,209

-0,728

0,722

0,214

-0,655

0,721

0,196

-0,687

0,729

0,199

-0,635

0,725

0,188

-0,647

0,736

0,185

-0,598

0,731

0,175

-0,573

0,735

0,166

-0,607

0,742

0,171

-0,54

0,741

0,155

-0,54

0,741

0,155

-0,572

0,748

0,159

-0,483

0,75

0,136

-0,512

0,757

0,14

-0,432

0,759

0,12

-0,4

0,764

0,11

-0,397

0,765

0,109

-0,418

0,772

0,111

-0,347

0,773

0,095

-0,327

0,776

0,089

-0,311

0,779

0,085

-0,26

0,788

0,072

-0,28

0,795

0,075

-0,238

0,791

0,067

-0,234

0,792

0,066

-0,229

0,793

0,065

-0,215

0,795

0,062

-0,205

0,797

0,06

-0,188

0,8

0,056

-0,167

0,822

0,05

-0,102

0,814

0,04

0,299
0,301
0,303
0,304

0,32

0,337
0,341
0,351
0,353
0,365
0,365

0,391

0,424

0,444

0,481
0,484
0,489
0,491
0,493
0,499

0,51

63. Panostamme hoidon pedagogiseen suunnitteluun, itsestä huolehtimiseen ja terveyteen.
47. Matemaattisen ajattelun kehittyminen on ryhmässämme painopisteenä.

0,547
0,557

73. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa ryhmässämme.

0,56

26. Käytämme viikoittain paljon aikaa pedagogisen toiminnan arviointiin.

0,57

86. Henkilöstö tukee yksilöllisten erojen, kulttuurien ja uskontojen arvostuksen kehitystä.
92. Uskallamme tuoda tiimissä hankaliakin asioita keskusteluun (palaute,
ongelmat).
52. Toimintamme tukee monilukutaidon kehittymistä.

0,574

1. Aikuisten vuorovaikutus lasten kanssa on myönteistä ja kannustavaa.

0,586

79. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien lasten vertaissuhteita edistetään.

0,587

53. Vertaisvuorovaikutuksen taitoja harjoitellaan esim. aikuisen mallin ja
draaman avulla.
8. Aikuisten muut työt vievät usein aikaa lasten kanssa vietetystä ajasta.

0,592

50. Musiikki ja laulu ovat tärkeä tekijä jokapäiväisessä kasvatuksessa.

0,607

93. Vuorovaikutus tiimin kesken on positiivista ja ammatillista.

0,611

41. Lapset leikkivät suurimman osan ajasta ilman aikuisen osallistumista
leikkiin.
11. Jokaisen lapsen kanssa jutellaan päivittäin häntä kiinnostavista asioista.

0,621

33. Panostamme erityisesti lasten mielenkiinnon herättämiseen.

0,624

19. Toimintamme nousee lasten ideoista.

0,631

35. Työ ja ryhmän toiminta on usein hajanaista, epätietoista ja kaoottista.

0,648

72. Pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa yksikössämme.

0,651

21. Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan suunnitteluun.

0,652

40. Lasten leikit kestävät ja kehittyvät usein päiviä/viikkoja.

0,653

55. Aikuiset tukevat lasten pelitaitojen ja sääntöleikkien kehitystä.

0,662

34. Tuemme aktiivisesti lapsia löytämään ja huomaamaan omat vahvuutensa.
76. Koko tiimi osallistuu pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
99. Huoltajan kanssa käydään läpi lapsen kehityksen ja oppimisen haasteet
heti niiden ilmetessä.
60. Lapset osallistuvat vastuullisesti päivittäisten tehtävien tekoon.

0,678

39. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein yhdessä lasten kanssa.

0,687

38. Ryhmässä keskitytään uusien ja kokeellisten työtapojen kehittämiseen.

0,689

67. Fyysinen oppimisympäristö (tilat ja materiaalit) virittää lapset syventymään toimintaan.
69. Sisällä on runsaasti mahdollisuuksia myös vauhdikkaisiin leikkeihin.

0,691

77. Ryhmässä on lasten tunne-elämälle erinomainen kasvualusta.

0,736

56. Panostamme esine- ja materiaalileikkien pedagogiseen kehitykseen.

0,738

25. Tuotamme mediasisältöjä (esim. kuvaamme, videoimme, teemme kirjoja, blogeja jne.).
75. Ryhmän lastentarhanopettaja käyttää viisi tuntia viikossa suunnitteluun,
arviointiin ja kehittämiseen lapsiryhmän ulkopuolella.
49. Informaatio- ja teknologiakasvatus on ryhmässämme runsasta.

0,805

71. Retkikohteet ovat monipuolisia (luonto, rakennettu ympäristö, erilaiset
kulttuurikohteet).
15. Ryhmän kasvattajatiimillä on suunnittelupalaveri joka viikko.

0,845

100. Yhteistyössä vanhempien kanssa jaamme joka viikko tietoja ja kuulumisia sähköisesti (esim. sähköposti, blogi).

0,945

-0,099
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0,01

0,833
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0,016

0,089
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0,015
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0,015
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0,849

0,014

0,145
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0,011

0,154

0,858

0,01

0,137

0,861

0,012

0,139

0,862

0,012

0,179

0,862

0,009

0,201

0,872

0,008

0,221

0,869

0,006

0,222
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0,006

0,234

0,871

0,006

0,241

0,872

0,005

0,229

0,876

0,006

0,251

0,874

0,005

0,317

0,885

0,003

0,36

0,892

0,002

0,364

0,893

0,002

0,527

0,92

0,000

0,55

0,924

0,000

0,58

0,933

0,000
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0,937

0,000
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0,972

0,000
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0,977
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