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pedagogisen johtajuuden kehittäminen
työyhteisötaitojen vahvistaminen
varhaiskasvatusosaamisen syventäminen
pedagogisen tietoisuuden vahvistaminen
ammatillisen identiteetin tukeminen
kasvatuskäytäntöjen kehittäminen



Varhaiskasvatuksen laadunarviointi 
Johtajien konsultaatio ja työnohjaus
Luennot ja lukupiirit koko henkilöstölle
Yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat ja 
pedagoginen konsultaatio
Hyvien pedagogisten käytäntöjen arviointi





Strategia

Osaaminen

Hyvinvointi

Prosessi- ja menetelmähallinta
Innovaatiot

• Osaamisen arviointi
• Kehityskeskustelu
• Koulutussuunnitelma
• Palkitseminen • Suorituksen arviointi

• Resurssiseuranta
• Palkitseminen

• Perehdyttäminen
• Prosessien arviointi
• Osaamisen jakaminen (innovaatioryhmät)
• Laatukäsikirja
• Tavoite – ja tuloskeskustelu

Veijo Nivala

Tuottavuus

Kumppanuudet

Laatu

Johtamistehtäviä



Johtajien työnohjaus

Pedagoginen 
konsultaatio

• Pedagoginen johtaminen
• Työhyvinvointia tukevat 

toimet
• Johtajuuden jakaminen

Johtamisen ja työhyvinvoinnin 
kehittyminen

• Puitetekijät
• Välilliset tekijät
• Sisällölliset orientaatiot

Varhaiskasvatuksen laadun 
kehittyminenHankkeen toimenpiteet

Koulutus

Toiminnan 
laadun 

arviointi



VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

Pedagoginen 
konsultaatio

VAIKUTTAMINEN

Työnohjaus

Koulutus

Arviointi

KEHITTÄMISTOIMINTA VARHAISKASVATUKSEN 
ARJESSA



Mentorointi moniammatillisissa ja ”ylitiimisissä” ryhmissä => tiedon 
jakaminen, myös yli yksiköiden
Arvioinnin merkitys ja sen tärkeys => ”Arviointipäivän toteutus, jossa 
toimintavuotta arvioitiin” => arviointi tulevan toiminnan perusta
Kansainväliset hankkeet (mm. Comenius), fokuksessa leikin toteutuminen, 
systemaattinen havainnointi ja arviointi, kuinka asioita voidaan tehdä 
monella tavalla
Tiedon jakamiselle tulee olla aika ja paikka, pedagogiselle keskustelulle 
puitteet, resurssit ja mahdollistaminen, Tiedon muodostamisen tilan 
luominen, kuinka tieto jalostetaan käytännön toiminnaksi, dialogin merkitys, 
videointi-metodin käyttö mm. lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen 
toteutuksessa, ”go-pro –kamerat lapsilla”
Esiopetus ”tablet”hanke ja digitaidot (ohjaustiimi johti), lähtökohta 
oppimispiireissä, joissa osaamista jaettiin ja kehitettiin, tästä syntyi 
vertaisohjaajien käytäntö, mediataitojen ja mediakäytäntöjen kehittäminen ja 
niihin innostaminen, 
Johtotiimi ja Elton vetämät pedagogiset keskustelut



Reggio Emilia –hanke, johtajavetoinen, toimijoiden osallistaminen tai heidän 
osallisuuden mahdollistaminen ja osallisuuteen ”houkuttelu” ja 
sitouttaminen, kehittämisen merkityksen ymmärtäminen
Hankkeiden onnistumisen toteutumisen ja onnistumisen edellytys 
toimijoiden / osallisten sitoutuminen => hankkeen lähtökohdat käytännön 
tarpeista
Arvioinnin merkitys => prosessiarviointi ja seuranta
Millä tuloksia saavutetaan? Koko työyhteisö mukana, kehittäminen työn 
sisällä tapahtuvaa ja perustyöhön kytkettyä, tavoitteet konkreettiset, 
hankkeen vetäjä itse innostunut ja taustalla johdon tuki!
Varhaiskasvatuksen hankkeissa, vanhemmat tulisi ottaa vahvasti mukaan 
kehittämistyöhön.
Kehittäminen lähtee toimijoiden tarpeesta – joko itsestään, tai synnyttämällä



Projektin asettaminen
Projektin johtaminen, kuka johtaa / vetää 
hanketta? Ohjausryhmän asettaminen, keitä 
ovat osalliset
Hankesuunnitelman laatiminen
Hankkeen toteutus
Arviointi (prosessiarviointi hankkeen aikana, 
loppuarvioinnin lisäksi)
Hankkeen saattaminen päätökseen


