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Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa 

Mihin varhaiskasvatuksen toimintamuotoon kehittämistoiminta ensisijaisesti liittyy? 
Päiväkoti, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 

Hankkeen piirissä olevien lasten määrä: 
Runsaat 60 000 lasta käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja (1 663 382 asukasta) 

Hankkeen piirissä olevan varhaiskasvatushenkilöstön määrä? 
Lasten varhaiskasvatuksen palveluissa runsaat 15000 työntekijää 

Onko kyseessä yhteishanke? 
Kyllä 

Yhteistyökumppanin nimi 
Espoo, Helsinki, Helsingin yliopisto (http://blogs.helsinki.fi/reunamo/) Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, 

Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku ja Vantaa. 

Hanke pähkinänkuoressa 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja pedagogiikan johtamista vahvistetaan 

perustamalla varhaiskasvatuksen kehittäminen reaaliaikaiseen ja syvälliseen varhaiskasvatuksen arjesta 

saatavaan palautteeseen, joka puolestaan pohjautuu pätevään observointiin ja erilaisiin arvioinnin 

mittareihin. Juurrutamme arjen todellisuuden tarpeista ponnistavan varhaiskasvatuksen ohjauksen, 

toteutuksen ja arvioinnin. Olemme jalostaneet kehittävää palautetta nykymuodossa vuodesta 2014 

hankkeeseen osallistuneissa kunnissa (useimmat kunnan mukana vuodesta 2009) ja nyt kehittävä palaute 

integroidaan arkeen. Paikallinen ja alueellinen varhaiskasvatustoiminnan kehitys pohjautuu henkilöstön 

työstä annettavaan palautteeseen ja siihen pohjautuvaan kehittämiseen. Observoijien koulutus alkaa 

tammikuussa 2017 ja tarvittavan infran rakentaminen ja testaaminen aloitetaan välittömästi. Myös kuntien 

varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden ja hallinnon kanssa aloitetaan yhteiset sessiot palautteen sisältöjen 

syvän ja tehokkaan levittämisen takaamiseksi sekä kehittämistoiminnan käynnistämiseksi.  

Miksi hanke tarvitaan? Miten tarve on kartoitettu? 
Kehittämistarpeet on kartoitettu tietoperustaisesti tammi-toukokuussa 2015 kaikkiaan 189 päiväkodissa ja 

kaikissa hankkeen 12 kunnassa, joissa suoritettiin kaikkiaan 71319 satunnaistettua havaintoa. Havaittuja 

tekijöitä kertyi 927 147 kappaletta. Havainnoinnin pätevyys ja reliabiliteetti on arvioitu ja systemaattisen 

otannan periaatteet toteutuvat. Lapsia tutkimukseen osallistui 2889 kappaletta. Lasten taitoja arvioitiin 

(henkilöstön arvioinnit, lukemisvalmiuksien testi, matemaattisten valmiuksien testi, luovuustesti, 

aktiivisuusmittarit). Lisäksi henkilöstö arvioi oppimisympäristöt ja johtajat arvioivat työyhteisöä ja 

johtamista. Kuhunkin observointiin on kytketty muut tutkimuksen osiot, joten meillä on ainutkertainen 

pohja datavetoiseen kehittämiseen. Henkilöstö, kunnat ja johtajat ovat saaneet palautteen tuloksista ja 

palautetta syvennetään syksyllä 2016. Tutkimus on laaja, mutta se mahdollistaa fokusoinnin spesifeihin 

kehittämistarpeisiin. Hanke tarvitaan, jotta kehittäminen voi pohjautua pätevään tietoon, jotta prosessia 

voi seurata ja jotta sitä voi tarvittaessa muuttaa kehittämisen aikana. 

Tavoite  
”Integroimme varhaiskasvatuksen kehittämisen reaaliaikaiseen progressiiviseen palautteeseen. 

Tarkoituksena on 1) tukea henkilöstön pedagogisesti tietoista toimintaa lasten kehitystä ja oppimista 

tukevaksi, 2) vahvistaa osallisuutta ja kehittää oppimisympäristöjä lähes reaaliaikaisen palautteen avulla, 3) 

kytkeä palaute suoraan kehittämistoimintaan, 4) ohjata toimintakulttuuria tietoperustaiseen työhön, 
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johtamiseen ja ohjaamiseen ja lopulta 5) kehittävän palautteen menetelmän vakiinnuttaminen osaksi 

varhaiskasvatuksen kehittämistyötä. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatustyön tukeminen vahvistetaan 

suuntaamalla palaute ja sen pohjalta tehtävä kehitystoiminta varhaiskasvattajille, kuntien asiantuntijoille ja 

hallinnolle. Progressiivisen palautteen avulla myös lapset voivat harjaantua raivaamaan omaa ja yhteistä 

polkuaan. Haluamme pitävän otteen muutoksen suunnasta.” 

 

Toiminta 

Syksyllä 2016 hiomme palautteen sisällöt. Keväällä 2017 koulutamme observoijina toimivat 

varhaiskasvattajat ja syksystä lähtien havainnoidaan lapsia, kutakin yhteensä 24 kertaa. Observoijat käyvät 

säännöllisesti täydennyskoulutuksessa pätevyyden ja reliabiliteetin takaamiseksi. Satunnaistamme 

havainnot, ryhmät, päiväkodit ja havainnoitavat lapset, jolloin voimme yleistää tulokset koko Suomen 

varhaiskasvatukseen ja laajan otannan vuoksi myös monenlaisiin erilaisiin konteksteihin, kuten erilaisiin 

kuntiin, erilaisiin pedagogiikkoihin ja lasten erityistarpeisiin. Observointiin kytkettävillä muilla mittareilla 

tuloksia syvennetään. Kuntien ohjausryhmän ja kuntien omien prosessien avulla tarveperustainen tieto 

jalostetaan kehittämiseksi. Parhaat palaute- ja kehityskäytännöt jaetaan tehokkaasti hankkeessa ja 

valtakunnallisesti. 

Konkreettiset tulokset, jotka tavoitteella pyritään saavuttamaan  
2016. Kehittävän palautesysteemin rakentaminen kunnissa käynnistyy. Vuoden 2016 lopussa kunnissa ovat 

kiteytyneet kehittämisen painopisteet tutkimustoiminnan ja kunnille jaetun palautteen pohjalta. Kunnissa 

tutustutaan palautteeseen tarvittavaan infrastruktuuriin, pilvipalveluihin, datavetoiseen analyysiin ja 

valmistellaan käytännöt palautteen jalostamiseen varhaiskasvattajien, lasten ja perheiden tukemiseksi.  

2017. Sovelletaan kehittävää palautetta ohjaukseen. Kunnissa osataan käyttää tuetusti palautejärjestelmää, 

mittareita, pilvipalveluja ja ohjelmistoja. Luodaan kuntien kehittäjäyhteisö, joka perustuu kehittävän 

palautteen jakamiseen ja jaettujen näkemysten, kokeilun ja syvenevän palautteen soveltamiseen, jotka 

antavat eväitä myös valtakunnalliseen kehittämiseen. 

Millaista arviointi-, tutkimus- ja selvitystoimintaa hankkeeseen liittyy?  
Tutkimustoiminnan ohjauksesta vastaa Jyrki Reunamon johdolla Orientaatioprojektin tutkijaryhmä 

(Helsingin yliopisto, OKL), joka tukee myös palautteen jalostamista. Mittareita on kehitetty pitkäjänteisesti 

ja niissä huomioidaan uudistuva varhaiskasvatussuunnitelma. Observoimalla saadaan ajantasainen kuva 

varhaiskasvatustoiminnasta, mitä lapset tekevät, millaisiin asioihin suuntaudutaan, vertaissuhteista, 

fyysisestä aktiivisuudesta, sitoutumisesta, emootioista, sosiaalisesta orientaatiosta sekä lähimmän 

kasvattajan toiminnasta. Kun observointeihin kytketään arviot lasten taidoista, oppimisympäristöstä sekä 

johtamisesta, saadaan käsitys toiminnan muotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Projektista on jo julkaistu 

22 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua ja tekeillä on 4 väitöskirjaa 

(http://blogs.helsinki.fi/reunamo/projektin-tieteelliset-tulokset/). Tutkimukseen kuuluu jatkuva 

reliabliteetin arviointi ja mittarien kehitys. Perspektiiviä antaa projektin sama toteutus Taiwanissa (ks. 

http://blogs.helsinki.fi/orientate/2015/04/20/new-taipei-city-observation-training/).   
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Hankkeen vaikutukset. Kuvaa pitkän aikavälin tavoiteltua kehitystä. 

Pitkän aikavälin tavoitteet: 

• Selvittää mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu sekä miten lasten näkemykset, taidot ja 

kaverisuhteet muotoutuvat. 

• Miten aikuisten toiminta ja oppimisympäristö ovat yhteydessä toimintaan. 

• Löytää keinoja vaikuttaa myönteisesti löydettyihin ilmiöihin sekä testata ja ottaa käyttöön 

pedagogisesti parhaiten toimivat käytännöt. 

• Elvyttää tarvelähtöinen ja dynaaminen verkostoituminen ja yhteistyö kehittämisen tueksi. 

• Vakiinnuttaa varhaiskasvatus inhimillisen hyvinvoinnin itujen luontevaksi louhintapaikaksi. 

• Luoda toimivat mittarit varhaiskasvatustoiminnan syvälliseen arviointiin. 

• Saada selville varhaiskasvatuksen toiminnan muotoutumisen perustekijät kunnissa, 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

• Saatujen tutkimustulosten perusteella laadittujen kehitystehtävien avulla luodaan malleja 

varhaiskasvatustoiminnan edistämiseksi. 

• Välittää hankkeen tulokset ja hyvät käytännöt siirrettäviksi perustoimintaan ja levittää ne 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

• Kehittävän palautteen käyttöön harjaantuminen osana varhaiskasvatuksen ohjauksen perustaa. 

Hankkeen alkamisaika 
01.07.2016 

Hankkeen päättymisaika 
31.12.2017 
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Henkilöstökustannukset 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

Palvelut 

Vuokrat 

Matkakustannukset 

Muut kustannukset 

Kustannukset yhteensä  
1 335 772 

Hankkeesta saadut tulot 

Hankkeen muu rahoitus 
OKM:n liikuntatieteellinen apuraha 180 000 € vuoden 2016 loppuun. 


