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Reunamo Education Research Oy on varhaiskasvatuksen arviointia ja
kehittämistyötä koordinoiva yritys, jonka toiminta perustuu kasvatustieteen
dosentti Jyrki Reunamon Helsingin Yliopistossa kehittämään Kehittävä Palaute-
menetelmään. 

Menetelmän keskiössä on lapsihavainnointi, eli observointi, jonka avulla
kerätään tietoa lasten kokemuksista varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkitun
tiedon pohjalta voidaan selvittää mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu,
miten lasten näkemykset, taidot ja kaverisuhteet muotoutuvat sekä miten
aikuisten toiminta ja oppimisympäristö ovat yhteydessä toimintaan. Näin
voidaan löytää keinoja vaikuttaa myönteisesti löydettyihin ilmiöihin sekä
elvyttää kehittyvää varhaiskasvatuskulttuuria. Menetelmä on käytössä
valtakunnallisesti ja tutkimusaineisto antaa monivivahteikasta tietoa lasten
arjesta varhaiskasvatuksen toiminnoissa. Myös Kouvolassa
tutkimusperustaista kehittämistyötä on tehty varhaiskasvatuksessa, muun
muassa pienten lasten pedagogiikan edistämiseksi. Arvokasta tietoa on saatu
pedagogiikan kehittämistyöhön arjen, johtajuuden ja oppimisympäristöjen
tasoilla tieteellisen menetelmän ansiosta.

KOUVOLAN VARHAISKASVATUKSEN
KEHITTÄMISTYÖSSÄ ON

KÄYTÖSSÄ KEHITTÄVÄ PALAUTE-MENETELMÄ

KIINNOSTUITKO KEHITTÄVÄSTÄ
PALAUTTEESTA?

LUE LISÄÄ VERKKOSIVUILTAMME: 
WWW.REUNAMOEDU.FI

 

@REUNAMOEDU
#KEHITTAVAPALAUTE



Korkealaatuinen varhaiskasvatus tukee lasten hyvinvointia. Miten lapsi voi ja miten me
häntä parhaiten tuemme?

Tiedolla johtaminen ja tieteellinen tutkimus luovat laatua, hyvinvointia ja tuottavuutta
varhaiskasvatuksen arkeen. 

Kehittävä Palaute mahdollistaa myös asiakkaan omien hankkeiden, strategioiden ja
painotusten vaikuttavuuden arvioinnin reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon avulla.
Kehittävä Palaute tekee asiakkaan niin halutessa varhaiskasvatuksen arkea näkyväksi
myös perheille, antaen uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön, jolloin vastataan myös
osallisuuden vaatimuksiin. Lopuksi kansalliseen, lakisääteiseen arviointiin kuuluu
oleellisesti osallisuuden periaate, jonka tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen
arviointikulttuuria, jossa henkilöstöllä on aktiivinen rooli pedagogisen toiminnan
kehittämisessä. Lakisääteistä arviointia voidaan siis toteuttaa Kehittävän Palautteen
menetelmällä ja jo arviointikriteerien suunnittelu Kehittävän Palautteen tulosten avulla
kehittää toimintaa, kun se tehdään yhdessä keskustellen. Näin jokainen voi lähteä
mukaan pienin askelin.

LAADUKAS VARHAISKASVATUS
 - HYVINVOIVA LAPSI

KUINKA AIKUISEN TOIMINTA KYTKEYTYY LASTEN OPPIMISEEN
JUURI TEIDÄN VARHAISKASVATUSTOIMINNASSANNE? KUINKA

TOIMINTANNE VERTAUTUU VALTAKUNNALLISEEN
PEDAGOGIIKKAAN JA VASUN SISÄLTÖIHIN?

 
KEHITTÄVÄ PALAUTE-MENETELMÄN AVULLA SAADAAN LASTEN
KOKEMUKSET  VARHAISKASVATUKSEN ARJESSA NÄKYVIIN JA

KUULUVIIN.



MILLAISIA VERTAISSUHTEITA
LAPSIRYHMISSÄ RAKENTUU JA

MITKÄ OVAT NIIDEN
VAIKUTUKSET LASTEN

TOIMINTAAN KOKEMUKSIIN?

MILLAINEN ROOLI
AIKUISILLA ON

LEIKEISSÄ?

TUNNISTAMMEKO 
SYRJÄÄN JÄÄVÄT LAPSET? 

KUINKA PALJON
MEILLÄ 

LIIKUTAAN?

MITKÄ OVAT MEIDÄN
PEDAGOGISET

VAHVUUTEMME?



Tästä kaikki alkaa! 
Nykytilakartoitusta varten kerätään observoinnilla, eli lapsihavainnoinnilla, 2000
havaintoa oman kuntanne, kaupunkinne tai palveluntuottajanne varhaiskasvatuksen
arjesta. Tieteellisen menetelmän aineistonkeruussa satunnaisotannalla kerätty
havainnointiaineisto antaa luotettavaa tietoa varhaiskasvatuksen nykytilasta.
Observointiaineiston analyysin kautta saadaan tietoa tekijöistä, jotka
varhaiskasvatuksessanne vaikuttavat lasten hyvinvointiin. Analyysi tehdään
hyvinvoinnin nelikentän avulla siitä, miten lasten fyysinen aktiivisuus, sitoutuminen ja
siten oppiminen, sosiaalinen orientaatio ja emootiot näyttäytyvät lapsen kokemana ja
elettynä varhaiskasvatuksen arjessa. Observoinnin lisäksi käytetään kolmea muuta
mittaria. Johtajuuden arvioinnin avulla saadaan tietoa ja yleiskuva siitä, miten
johtajuus vaikuttaa lasten kokemaan arkeen. Kasvattajatiimien tekemien
oppimisympäristön arviointien avulla saadaan tietoa siitä, miten erilaiset
oppimisympäristöt vaikuttavat lasten hyvinvointiin ja oppimiseen. Lapsiarvioinnin
avulla voidaan havainnointitietoa yhdistää lasten erilaisiin taustatekijöihin. Kaikki nämä
eri arviointimenetelmät voidaan kytkeä toisiinsa analyysissä. Nykytilanteen kartoitus
antaa kokonaisuudessaan tietoa siitä, mitkä ovat varhaiskasvatuksen vahvuudet ja
kehittämisen kohdat verrattuna valtakunnallisiin tuloksiin. 

MISTÄ LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE?
- NYKYTILAN KARTOITUS

NYKYTILAN KARTOITUKSELLA SAADAAN
TIETOA VARHAISKASVATUSTOIMINTANNE

VAHVUUKSISTA JA KEHITTÄMISKOHTEISTA. 
TÄTÄ TIETOA VOIDAAN RANTAUTTAA

ANALYYSI- JA KOULUTUSTILAISUUKSILLA
KOHDENNETUSTI: HALLINTOON, JOHTAJILLE

JA VARHAISKASVATUKSEN KENTÄLLÄ
TOIMIVILLE AMMATTILAISILLE.



Lapsen hyvinvoinnin indikaattoreista; fyysisestä aktiivisuudesta, oppimisesta eli
toimintaan sitoutuneisuudesta, sosiaalisesta orientaatiosta, emootioista
Leikistä, liikkumisesta, lukemisesta, ulkoilusta, vertaissuhteista, aikuisen roolista;
määrästä ja laadusta
Tietyn toiminnan suhteesta lasten hyvinvointiin sekä lasten ja aikuisten toimintaan 
Aikuisen roolista eri toiminnoissa ja sen merkityksestä lapsen hyvinvointiin;
oppimiseen, fyysiseen aktiivisuuteen, sosiaaliseen orientaatioon, emootioihin
Kokopäiväpedagogiikasta
Eri-ikäisisten lasten toiminnasta.

Nykytilakartoituksen jälkeen jatketaan observointeja toimintakausittain ja tehdään
sovitussa ajankohdassa tarkastelua kokonaisanalyysillä. Tyypillisesti seurannassa
tehtävää aineistonkeruuta toteutetaan omien observoijien avulla. Nämä observoijat
koulutetaan tieteellisen menetelmän observointiin ReunamoEdun toimesta. Tyypillisesti
observoijat ovat varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja asiantuntijoita.
Kokonaisanalyysin avulla saadaan tietoa siitä, miten asiat ovat muuttuneet vuodessa
edellisen tarkastelukerran, esimerkiksi nykytilan kartoituksen, jälkeen.
Kokonaisanalyysilla voidaan luotettavasti verrata muutoksia, tunnistaa todellinen
nykytilanne ja tiedostaa kehittämistyön vaikutukset. Kokonaisanalyysin tilannekatsaus
kertoo, miten asiat ovat muuttuneet ja kehittyneet. Kokonaisanalyysi kattaa
perusanalyysin tärkeät osat (hyvinvoinnin indikaattorit), joilla voidaan seurata
toimintakulttuurin laatua ja kehitysaskeleita.

Kokonaisanalyysillä saadaan tietoa esimerkiksi:

MITEN KEHITTÄMISTYÖN PARISSA JATKETAAN
NYKYTILAN KARTOITUKSEN JÄLKEEN?
- SEURANTA JA KOKONAISANALYYSI

KUN KEHITTÄVÄ PALAUTE ON
VARHAISKASVATUSTOIMINTANNE

ARVIOINTITYÖKALU, VOITTE TARKASTELLA
KERTYNYTTÄ AINEISTOANNE

REAALIAIKAISESTI PILVIPALVELUSSA.



Kohdennettuja analyysejä ovat kokonaisanalyysien lisäksi teetetyt erillisanalyysit.
Nämä analyysit voivat liittyä esimerkiksi strategisiin tavoitteisiin tai erilaisiin
hankkeisiin, joilla pyritään löytämään tietoa spesifeistä asioista tai teemoista. Tällöin
syvennetään kokonaisanalyysin antamaa tietoa. Kohdennettu analyysi voidaan
rakentaa teemoittain esim. leikkiminen, liikkuminen, lukeminen, ulkoilu, aikuisen rooli,
vertaissuhteet, maahanmuuttajataustaiset lapset, esiopetusikäiset, alle 3-vuotiaat,
tukea tarvitsevat lapset. Kokopäiväpedagogiikan seurannan lisäksi voidaan tehdä
kohdennettu analyysi, jolla voidaan nostoina tarkentaa arjen tapahtumia esimerkiksi
tarkastelemalla, mitä tapahtuu mihinkin kellonaikaan tai miten asiat näyttäytyvät eri
ikäryhmissä. Kohdennettu analyysi voidaan tehdä myös erilaisilla alueellisilla
jaotteluilla, esimerkiksi varhaiskasvatusalueiden mukaisesti. Ja mikäli kerättävä
aineistonne on riittävän suuri, tietoa voidaan kerätä jopa yksikkökohtaisesti, jolloin
päiväkodinjohtaja saa yksikkökohtaisen tiedon siitä, miltä varhaiskasvatus näyttäytyy
kussakin johtamassaan päiväkodissa/yksikössä.

"HALUAMME TIETÄÄ, KUINKA KEHITTÄMISTYÖ LEIKIN
SARALLA ON TUOTTANUT TULOSTA"
- KOHDENNETUT ANALYYSIT APUUN

MILTÄ TUETTU LEIKKI NÄYTTÄÄ
VARHAISKASVATUKSENNE ARJESSA - KUINKA

PALJON SITÄ ON MÄÄRÄLLISESTI JA ENNEN
KAIKKEA, MILLAISTA ON SEN LAATU?

 
KUINKA PALJON TEILLÄ ULKOILLAAN? MITÄ

ULKOILUISSA TEHDÄÄN?
 

KUINKA PALJON TEILLÄ LUETAAN?
MILLAISTA ON LASTEN OPPIMISPOTENTIAALI

TÄLLÖIN?



Koulutustilaisuudet
Järjestämme tieteellisen tutkitun tiedon pohjalta monenlaisia koulutuksia eri
varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmille. Päiväkodin johtajille, varhaiskasvatuksen
opettajille, lastenhoitajille ja perhepäivähoitajille suunnattuja koulutuksia on monia eri
teemoihin liittyen. Palveluntuottajan tarpeiden mukaan voidaan räätälöidä joko
puolipäivä- tai kokopäiväkoulutus. Myös kaksiosaisia prosessikoulutuksia järjestetään
välitehtävällä, tällöin päästään syventymään valittuun aiheeseen pidemmän ajan ja
syventymisen kautta. Koulutuksia järjestetään myös verkkovälitteisesti.
Koulutuskokonaisuuksista voit kysyä lisää tarpeen mukaisesti. 

Sisältökurssit verkossa
Tarjoamme osana koulutuspalveluitamme tutkimusperustaisia sisältökursseja verkossa.  
Näitä verkkokoulutuskokonaisuuksia on rakennettu valtakunnallisista tuloksista
havaittujen kehittämistarpeiden pohjalta esimerkiksi pedagogisen johtajuuden
vahvistamiseksi sekä Vasun eri oppimisalueisiin liittyen (mm. leikki, liikkuminen,
lukeminen, ulkoilu). Sisältökoulutuksilla vahvistetaan pedagogista johtamista eri
näkökulmista esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajille ja kasvattajatiimeille. Lasten
hyvinvoinnin näkökulmasta esimerkiksi liikkumisen laatuun ja määrään vaikuttaa
keskeisimmin tiimin pedagoginen johtaminen. Koulutuksia myydään yksittäin, ryhmille
tai koko henkilöstölle. Koulutuksen suorittaminen tapahtuu verkossa itsenäisesti
omassa aikataulussa, eli koulutuksen tekeminen on joustavaa ja korona-aikanakin
turvallista. 

Lue lisää sisältökoulutuksistamme verkkokurssitarjottimestamme osoitteessa:
www.reunamoedu.fi/verkkokurssitarjotin.

KUN KEHITTÄMISKOHTEITA HAVAITAAN
- KOULUTUSTILAISUUDET JA VERKKOKURSSIT AVUKSI

LUKEMINEN JA LUKEMISEN TILA VARHAISKASVATUKSESSA
ULKOILUN PEDAGOGISET MAHDOLLISUUDET VARHAISKASVATUKSEN
ARJESSA
LEIKKI PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ
LIIKUNTAKASVATUKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

KURSSEJAMME:



Analyysit presentaatioina, raportit
Hyvinvointikertomus
Johtamisen yksikkötyökalu
Ajankohtaiset uutiskirjeet

Palveluvalikkomme kattaa varsin laajan tarjonnan. Esimerkiksi seuraavissa asioissa
voimme tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohella olla apunanne: 

VASU-osaamisen kartoitus
Osaamisen kartoitus antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka tunnistamme itsessämme
varhaiskasvatuksen ammattilaisina osaamisen vajeen ja kuinka kohdennamme
kehittävää otetta ammattitaitoiseen vasulähtöiseen työskentelyyn varhaiskasvatuksen
arjessa. Kyseessä on verkkokurssialustallamme oleva kyselypatteristo, jonka avulla
henkilöstön osaamista Vasun tuntemukseen liittyen voidaan kartoittaa esimerkiksi
apuna esimiehen kanssa käytävää kehityskeskustelua varten. 

Observoijakoulutukset
Oma observoijajoukkonne on pidemmällä tähtäimellä arvokas kehitystyönne kulmakivi
ja asiantuntijaryhmä. Observoijana toimiminen avartaa havainnointityötä tekevän
varhaiskasvatuksen ammattilaisen näkemyksiä sekä vahvistaa ammattitaitoa.
Observoinnista on runsaasti positiivisia kokemuksia juuri nimenomaan oman työnkuvan
rikastuttajana, sen lisäksi, että heidän toimintansa ansiosta saadaan tietoa lasten
kokemuksista varhaiskasvatuksen arjessa. Observoijakoulutuksia järjestetään
ReunamoEdulla säännöllisesti asiakkaillemme.

Tutkitun tiedon hyödyntäminen

Kysy lisää! Räätälöimme kokonaisuuksia 
tarpeenne mukaisesti. 

MUUT PALVELUMME
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