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Arviointi varhaiskasvatuksen johtamisessa:  
Tulosvastuuta vai kehittämistä? 
Professori Päivi Atjonen (Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi 17.5.2018, Joensuu) 
 
Esityksen ensimmäisessä osassa ilmaistiin johtajuutta koskeviksi lähtökohdiksi, että se on nyky-
tutkimusten mukaan kasvun johtamista, toimijuuden vahvistamista, erilaisuuden rohkaisemista, 
läsnä olemista, tarjoumiin perustuvaa ohjaajuutta, luottamuksen rakentamista eli  jaettua, vas-
tavuoroisissa suhteissa rakentuvaa aikuisuutta. 
 
Toisessa osassa esiteltiin neljä arviointiteesiä, joiden seuraamuksia ja ilmenemistä pohdittiin 
suhteessa edellisessä osassa esitettyihin johtajuuden luonnehdintoihin: 1. Arvioinnilla saat sitä, 
mitä tilaat (arviointi on johtajalle tärkeä kehittämisen väline). 2. Taaksepäin katseluttaminen 
edistää heikosti oppimista ja kehittymistä (feedback- ja feedforward-käsitteiden merkitys edis-
tymisen ymmärtämiselle). 3. Vasaralla voi vain naulata (erilaiset arviointimenetelmät antavat 
henkilöstölle erilaiset mahdollisuudet tuoda osaamistaan esille). 4. Arvioinnin tehtävänä on lisä-
tä, eikä typistää laatua (arvioinnin implisiittiseen pyrkimykseen määritellä laatu samanlaisuu-
deksi tulee suhtautua kriittisesti). 
 
Kolmannessa osassa esiteltiin luokittavan ja kehittävän arvioinnin eroja tuoden esille, että ne 
perustuvat erilaiseen ihmiskäsitykseen, ja ne implikoivat myös erilaisia arviointimenetelmiä 
varhaiskasvatuksen alan johtajien käyttöön. 
 

 

 



 

2 

Neljännessä osassa määriteltiin, että kehittävä arviointi ei ole uusi ja yksi temppu tai menetelmä:  
 Se on arvioinnin ajattelutapa, joka tähtää siihen, että 1) arviointi tuottaisi työyhteisön 

oppimisessa käytettävää tietoa, 2) tietoa saataisiin ajoissa työprosessin aikana, 3) ajatel-
taisiin painotetusti tulevaa oppimista ja 4) lähestymistapa olisi arvostava (appreciative, 
by Patton). 

 Kehittävän arvioinnin tavoitteena on auttaa arviointikohteita tunnistamaan toimintansa 
vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Kehittävä arviointi tukee arviointi-
kohteita strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja tulevan kehittämistoiminnan 
suuntaamisessa sekä luo edellytyksiä niiden toiminnan jatkuvalle kehittymiselle. Kehit-
tävän arvioinnin keskeisiä toimintatapoja ovat osallistavat ja monipuoliset arviointime-
netelmät sekä ulkoisen arviointitoiminnan kytkeytyminen luontevaksi osaksi arviointi-
kohteiden arkea ja normaalia kehittämistoimintaa. Kehittävän arvioinnin lähestymista-
paa sovelletaan arviointiprosessin kaikissa vaiheissa: osana arvioinnin suunnittelua, to-
teutusta, raportointia ja seurantaa. (Atjonen 2015) 

 
Seuraavaksi esityksessä jäsennettiin kehittävän arvioinnin neljä periaateparia, joiden sovelluk-
sia varhaiskasvatuksen johtajuuteen eriteltiin tarkemmin: 
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Päätteeksi viidennessä osassa kuvattiin arvioinnin historiallista kehitystä tieteellisestä arvi-
ointiaallosta (1950–1960-luku) kohti dialogista arviointiaaltoa (1970-luvulta alkaen), josta 
jälkimmäisestä kehittävä arvioini (developmental evaluation) on saanut alkunsa. Se hakee ja 
puolustaa paikkaansa 1990-luvulla alkaneessa uusliberalistisessa ja nykyisin vallalla olevas-
sa tietoon perustumista (evidence-based) korostavassa arviointiaallossa. Kansainväliseen 
tutkimustietoon perustuen esitettiin sekä hyviä että huolta aiheuttavia arviointitrendejä, jos 
tavoitteena pidetään kasvua edistävää ja toimijuutta vahvistavaa varhaiskasvatuksen jaettua 
pedagogista johtajuutta. 
 
 

*  *  *  *  * 
 
 
Tutustu tarkemmin: Atjonen, P. 2015. Kehittävä arviointi kas-
vatusalalla. Joensuu: Kirjokansi. (327 s.) 
 
Takakannen teksti: 
 
Kehittävä arviointi kasvatusalalla on ensimmäinen suomenkieli-
nen kokonaisesitys, miten tila-, teema- tai ohjelma-arviointi voi 
osallistamisen, tulevaisuuteen suuntautumisen ja moniarvoisuu-
den keinoin edistää nykyistä parempia opetus- ja kasvatuskäy-
täntöjä.  
 
Teoksessa analysoidaan arvioinnin paradigmoja, menetelmiä, 
funktioita ja ajoittamista. Laajan kansainvälisen tutkimuskirjalli-

suuden ja kasvatusalan kansallisten esimerkkien avulla tarkastellaan, miten kehittävällä ar-
vioinnilla voidaan edistää arviointitulosten hyödyntämistä, vähentää arvioinnin kielteisiä 
vaikutuksia ja voimaannuttaa toimijoita rakentaviin ratkaisuihin. 
 
Kehittävän arvioinnin periaatteita ja edellytyksiä käsitellään kriittisesti. Sitä ei esitetä yhte-
näisenä tai oikeana menetelmänä, joka soveltuu kaikkiin arviointitehtäviin. Teos tarjoaa tie-
teellisesti jäsennettyä teoriaperustaa erilaisten käytännön sovelluksien pohjaksi. 
 
Teos on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Se soveltuu myös 
sekä arvioijan työtä aloittaville ja siinä jo kokemusta saaneille ihmisille, jotka haluavat päi-
vittää ja syventää arviointiosaamistaan. 
 
http://kirjokansi.omaverkkokauppa.fi 
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