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Mallilomake ja ohjeistus (OPH)

Tukimateriaali lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten sisältää 

1. mallilomakkeen, 

2. ohjeistuksen, 

3. kuvan ja 

4. videon näiden käytöstä lapsen vasu -prosessissa. 

Mallilomake sisältää ne asiat, jotka varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
normina edellyttävät. Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat käyttää myös itse 
suunnittelemiaan lomakepohjiaan. Niiden tulee kuitenkin sisältää kaikki 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määräämät asiat. Varhaiskasvatuksen 
järjestäjä voi käyttää Opetushallituksen laatimia mallilomakkeita myös oman 
lomakesuunnittelunsa pohjana.

Aluksi kannattaa tutustua lomakkeisiin ja sen jälkeen katsoa opasvideo.
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Videoluennolla pohdimme

Mikä lapsen vasu on ja miksi se laaditaan?

Mitä vaiheita lapsen vasun laatimisen prosessiin 
kuuluu ja miten prosessi etenee?

Miten lapsen vasun laatimiseen valmistaudutaan?

Mitä asioita lapsen vasun tulee sisältää
ja miten ne tulisi kirjata asiakirjaan? 

Miten lapsen vasu tuodaan osaksi varhaiskasvatuksen 
arjen pedagogiikkaa ja ryhmän toimintaa?
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Lapsen vasu
Lakisääteinen asiakirja 1/4

Varhaiskasvatuslaki  23 § Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava 
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattava tavoitteet lapsen 
varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja 
hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen tuen tarve, 
tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.



Lapsen vasu
Lakisääteinen asiakirja 2/4

Varhaiskasvatuslaki  23 § Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja 
lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa. Sen laatimiseen 
osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat 
henkilöt. Päiväkodeissa sen laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen 
opettajaksi kelpoinen henkilö. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden 
toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen sosionomin 
osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden 
palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta. 
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Lapsen vasu
Lakisääteinen asiakirja 3/4

Varhaiskasvatuslaki  23 § Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon 
varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen voivat osallistua lapsen 
kehitystä ja oppimista tukevat muut viranomaiset, asiantuntijat ja muut 
tarvittavat tahot. Jos tuen tarpeen arviointi edellyttää sosiaali- ja 
terveydenhuollon viranomaisten asiantuntemusta, on näiden 
osallistuttava arvioinnin tekemiseen varhaiskasvatuksen järjestäjän 
pyynnöstä.
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Lapsen vasu
Lakisääteinen asiakirja 4/4

Varhaiskasvatuslaki  23 § Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen 
tarvetta, riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava, ja 
suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Tätä useammin 
se on tarkistettava, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät.
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Lapsen vasun tavoitteet ja tarkoitus 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH)

Osallisuus

Arviointi

Tuki

Tavoitteellisuus

Jatkuvuus

Pedagogisuus

Yksilöllisyys

Yhteistyö



Missä olemme nyt? 

Mihin haluamme päästä? 

Miten pääsemme perille?

Mihin päädyimme?

Valokuva Annie Spratt, Unsplash.com
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Opetushallitus 2017

Pedagoginen 
ymmärrys ja tieto

Lapsen vasu laaditaan lapsen 
kasvatuksen, opetuksen ja 

hoidon toteuttamiseksi.

Valmistautuminen voi olla esim.
- Havainnointia arjessa
- Pedagogista dokumentointia
- Arviointimenetelmien käyttöä
- Keskusteluja tiimissä sekä 

lapsen ja vanhempien kanssa
- Konsultaation hyödyntämistä



Lapsen vasu on suunnitelma

Lapsen vasuun kirjoitetut suunnitelmat, 
tavoitteet, menetelmät, tuki ja sopimukset 

ovat vasun keskeisin osa.

14

Vasu on suunnitelma, joten 
sen täytyy sisältää ennen 

kaikkea suunnittelua. 



Osa 1 päättyy


