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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 vasun

mallilomake



Mihin kysymykseen vasu vastaa?

Vasussa oleellista ei niinkään ole se, 
millainen lapsi on, vaan millaista 

toiminta on.

”Miten tulemme juuri tämän lapsen 
kohdalla toimimaan jatkossa ja miksi?”
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Kirjoittaminen on seurauksellinen teko, jossa voi tehdä 
valintoja sen suhteen, mitä asioita viestii ja vahvistaa

”Lapsi harjoittelee pukemista”

”Lapsi tarvitsee tukea pukemisessa”

”Lapsi tarvitsee aikuista pukemisessa”

”Pukeminen on lapselle vaikeaa”

”Lapsen pukemisvalmiudet ovat puutteelliset”

”Lapsi ei osaa pukea”

”Lapsi on kyvytön pukemaan”

”Lapsi ei koskaan tule pystymään itsenäiseen 
pukemiseen”



Taulukko 1. Tutkimuskoonti pedagogisten asiakirjojen 
laatimisen suosituksista ja nykytilanteen haasteista 

Pyydä koonnissa käytetyt lähteet luennoitsijalta sähköpostilla, osoite noora.j.heiskanen@jyu.fi 
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Osa-alue Suositukset Nykytilanteen ongelmat

Osallisuus
Lapsen ja vanhemman näkökulmat selvitetään ja ne
ovat merkityksellisessä roolissa suunnittelussa.

Ammattilaisten näkökulmien
hallitsevuus (varhaiskasvatus ja
monialainen).

Vahvuudet
Monipuolinen ymmärrys vahvuuksista, vahvuuksien
hyödyntäminen suunnittelussa.

Akateemisia taitoja painottava
vahvuuskäsitys, vahvuuksien
irrallisuus suunnittelusta.

Tuen tarpeet
Tuen tarpeiden tilannesidonnaisuus tiedostetaan,
keskeistä on ammattilaisten vastuu.

Tuen tarpeiden tunnistaminen keskittyy
lapsen ongelmallisuuteen.

Tavoitteet
Tarkat, mitattavissa olevat, kehittyvät tavoitteet
(tarvittaessa sekä lähi- että pidemmän tähtäimen).

Epämääräiset, yleisluonteiset,
muuttumattomat ja/tai vaikeasti
mitattavissa olevat tavoitteet.

Menetelmät
Tarkasti kuvatut, tavoitteisiin liittyvät ja yksilölliset
menetelmät, joissa otetaan huomioon sekä yksittäinen
lapsi että ryhmän yleiset toimintatavat ja ympäristöt.

Epämääräiset, sattumanvaraiset,
yleisluonteiset ja/tai puuttuvat
kuvaukset menetelmistä.

Arviointi
Säännöllinen ja systemaattinen arviointi, joka keskittyy
pedagogiikan kehittämiseen ja palautteen keräämiseen
eri tahoilta pedagogiikan kehittämisen tueksi.

Puuttuva tai sattumanvarainen
arviointi, joka keskittyy lapsen tilanteen
ongelmallisuuteen eikä pedagogiikan
kehittämiseen.

Prosessi
Asiakirjat muodostavat systemaattisen jatkumon, jossa
uuden asiakirjan laadinta alkaa edellisen toteutumisen
arvioinnilla. Pedagogiikkaa kehitetään.

Asiakirjojen irrallisuus, pedagogiikan
systemaattisen kehittämisen
puuttuminen, ongelmakeskeisyys



Mitä on osallisuus?

Lapsi
Entä jos en (vielä) puhu?

Entä jos en tykkää piirtää?

Entä jos minua ei huvita vastata 
kysymyksiin?

Entä jos olen vasta vuoden?

Entä jos en ymmärrä suomea tai 
puhetta?

Entä jos minulla on leikki kesken, kun 
tulet kysymään näkökulmaani? 

Entä jos vastaan jotain ihan 
hullukurista?

Huoltaja
Entä jos en ehdi tulla vasu-
keskusteluun? 

Entä jos en halua osallistua?

Entä jos en puhu suomea?

Entä jos mieluummin vain 
kirjoittaisin?

Entä jos en osaa tai halua 
kirjoittaa tai lukea? 

Entä jos asun toisessa maassa?

Entä jos haluan jättää kaiken 
suunnittelun ammattilaisille? 
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Enni on kertonut nauttivansa kovasti musiikista. Olemme mm. järjestäneet
soittimet saataville, jotta Enni voi soittaa itsenäisesti päivittäin. (ks. myös
Kohdat 4.1, 4.2 ja 4.3, jossa kirjoitan tarkemmin myös tästä) 

Isän kanssa käytiin vasu-keskustelu päiväkodilla, äidin kanssa vaihdettiin
vasusta ajatuksia, kun hän toi Ennin. Vanhempien toive kaverisuhteiden 
tukemisesta otetaan yhdeksi tavoitteeksi Ennin vasussa. 

Otan selvää 
ja hyödynnän

Enni
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Osa-alue Suositukset Nykytilanteen ongelmat

Osallisuus
Lapsen ja vanhemman näkökulmat selvitetään ja ne
ovat merkityksellisessä roolissa suunnittelussa.

Ammattilaisten näkökulmien
hallitsevuus (varhaiskasvatus ja
monialainen).

Vahvuudet
Monipuolinen ymmärrys vahvuuksista, vahvuuksien
hyödyntäminen suunnittelussa.

Akateemisia taitoja painottava
vahvuuskäsitys, vahvuuksien
irrallisuus suunnittelusta.

Tuen tarpeet
Tuen tarpeiden tilannesidonnaisuus tiedostetaan,
keskeistä on ammattilaisten vastuu.

Tuen tarpeiden tunnistaminen keskittyy
lapsen ongelmallisuuteen.

Tavoitteet
Tarkat, mitattavissa olevat, kehittyvät tavoitteet
(tarvittaessa sekä lähi- että pidemmän tähtäimen).

Epämääräiset, yleisluonteiset,
muuttumattomat ja/tai vaikeasti
mitattavissa olevat tavoitteet.

Menetelmät
Tarkasti kuvatut, tavoitteisiin liittyvät ja yksilölliset
menetelmät, joissa otetaan huomioon sekä yksittäinen
lapsi että ryhmän yleiset toimintatavat ja ympäristöt.

Epämääräiset, sattumanvaraiset,
yleisluonteiset ja/tai puuttuvat
kuvaukset menetelmistä.

Arviointi
Säännöllinen ja systemaattinen arviointi, joka keskittyy
pedagogiikan kehittämiseen ja palautteen keräämiseen
eri tahoilta pedagogiikan kehittämisen tueksi.

Puuttuva tai sattumanvarainen
arviointi, joka keskittyy lapsen tilanteen
ongelmallisuuteen eikä pedagogiikan
kehittämiseen.

Prosessi
Asiakirjat muodostavat systemaattisen jatkumon, jossa
uuden asiakirjan laadinta alkaa edellisen toteutumisen
arvioinnilla. Pedagogiikkaa kehitetään.

Asiakirjojen irrallisuus, pedagogiikan
systemaattisen kehittämisen
puuttuminen, ongelmakeskeisyys

Kaikilla lapsilla on vahvuuksia ja kaikki tarvitsevat 
aika ajoin tukea jossain asiassa. 

Tärkeää on kuvata lapsi tasapainoisesti ja nähdä 
lapsen monet puolet.



Vahvuuksien tunnistaminen ja 
hyödyntäminen lapsen vasussa
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Maisa on kiltti ja reipas tyttö, ei häiritse yhteistä tekemistä. 
Ei erityistä huolta mistään, kaikki ok. 

Maisa on kiinnostunut numeroista ja laskee taitavasti pitkälle.  
Huomioidaan Maisan kiinnostus ja tarjotaan mahdollisuuksia 
kehittää taitoa pienillä laskemistehtävillä arjessa. 

Otan selvää 
ja hyödynnän

Maisa



Tuen tarpeiden tunnistaminen ja 
niistä kirjoittaminen
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LapsiYmpäristö Käytös

Osaaminen

KehitysSosiaalinen

Fyysinen

Arvot

Sosio-
emotionaalinen

Oppiminen

Toiminta

Tuen 
tarve

Toiminta

Odotukset

Tuen tarpeista saa ja pitää kirjoittaa. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, 
että tuen tarve ei ole lapsen ominaisuus, vaan lapsen ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa syntyvä tilanne.



Tuen tarpeista ja opeteltavista asioista 
kirjoittaminen

Usein merkityksellisempää on tietää se, milloin ja 
missä olosuhteissa lapsi osaa kuin se, ettei hän osaa.

Veera ei osaa piirtää oman nimen kirjaimia. 

Veera piirtää oman nimensä kirjaimet, kun hänellä 
on käytössään malli. 

Matias ei pysy istumassa omalla paikallaan.

Matias kertoo, ettei hän halua istua tuolilla vaan 
lattialla. Myös pieni esine kädessä auttaa selvästi. 
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Pohdi, milloin ja 

missä tilanteissa 

haaste ilmenee

Mitä olemme 

jo kokeilleet?

Mikä auttaa 

ja miten?

Kuvaile sekä 

lapseen että 

tilanteeseen 

liittyvät 

tekijät

Esimerkki tuen tarpeiden kirjaamisesta

”Pukeminen on lapselle vaikeaa 
erityisesti silloin, kun lapsi on 

väsynyt tai ympärillä on 
muitakin pukemassa. Kuvat 
auttavat lasta keskittymään 

pukemiseen ja pilkkovat 
pukemisen pienemmiksi 

osasuorituksiksi. Olemme 
harjoitelleet pukemista yhdessä 

lapsen kanssa siten, että aikuinen 
ohjaa pukemistilannetta kuvilla 

ja kannustaa lasta. Näin 
toimittaessa pukemistilanteet 

sujuvat hienosti.”

Pyritään 

positiiviseen 

lopputulokseen
Selvitä siis, missä 

olosuhteissa ja 

millaisella tuella 

haastava asia onnistuu

Miten tuki 

vaikuttaa 

lapsen 

toimintaan?



Esimerkkitilanne 1: lapsen diagnoosi

• Lääketieteellinen diagnoosi on tiettyjen kriteerien pohjalta annettu 
kuvaus lapsen sairauden, vamman tai muun tilanteen sen hetkisestä 
ilmenemisestä. Diagnoosit eivät kerro koskaan suoraan, millaista tukea 
lapsi varhaiskasvatuksessa tarvitsee, vaan ne kuvaavat kyseisen 
sairauden, vamman tai tilan piirteitä yleisellä tasolla. Diagnoosit ovat 
lisäksi arkaluonteisia henkilötietoja.

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ei kirjata diagnooseja, 
koska tarkoitus on suunnitella lapsen kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Esim. Lapsella on autismidiagnoosi. 

Lapsen vasuun kirjataan, millaisena lapsen tuen tarpeet näyttäytyvät 
varhaiskasvatuksessa, millaista vaihtelua niissä ilmenee, millaista tukea 
lapsi tarvitsee, miten tuki vaikuttaa lapsen toimintaan, osallistumiseen, 
hyvinvointiin ja oppimiseen sekä millaista yhteistyötä tarvitaan.
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Esimerkkitilanne 2: lapsi kiusaa

• Kiusaaminen on asia, johon varhaiskasvatuksessa tulee 
systemaattisesti puuttua (Varhaiskasvatuslaki 10 §). Kiusaamiseen 
liittyvää tukea tulee suunnitella myös lapsen vasussa tarpeen mukaan.

• Kun lapsi kiusaa, kiusaaminen ilmentää lapsen tarvetta tukeen. 
Kiusaamiseen tulee aina puuttua. Lapsen vasuun ei kuitenkaan ole 
mielekästä kirjata, että lapsi on kiusaaja, vaan asia tulee muotoilla 
pedagogisen toiminnan tavoitteiksi ammattilaisten vastuunottoa 
korostaen ja lapsen toiminnan taustoja ymmärtämään pyrkien.

Esim. Lapsi kiusaa toisia lapsia ryhmässä.

Lapsen vasussa voidaan todeta, että lasta tuetaan sosiaalisten taitojen 
harjoittelussa. Kiusaaminen on tässä hyödyllistä purkaa mahdollisimman 
konkreettisiksi harjoiteltaviksi osataidoiksi, esimerkiksi empatiaksi toisia 
kohtaan ja omien tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen taidoksi, joissa 
lasta voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. 
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Esimerkkitilanne 3: kaikki on hyvin

• Tilanne, jossa lapsella ei ole erityistä tuen tarvetta, kehitys ja 
oppiminen etenee hienosti eikä huoltajilla ole erityisiä toiveita, voi 
tuntua lapsen vasun laadinnan näkökulmasta haastava.

• Jokaisella lapsella on vahvuuksia, toiveita ja opeteltavia asioita, joita 
kohti lasta voi tukea pedagogiikalla. Lapsen vasuun voidaan 
suunnitella lapselle myös haastavampaa tekemistä, itsensä ylittämisen 
mahdollisuuksia ja lapsen toiveisiin vastaamista. Lapsen vasua ei voi 
jättää tyhjäksi, koska ”kaikki on hyvin”, koska lapsen vasun tarkoitus ei 
ole kuvata vain ongelmia, vaan nähdä juuri kyseinen lapsi yksilönä.

Esim. Viisivuotias lapsi haluaa oppia lukemaan

Lapsen vasuun voidaan kirjata lapsen toive lukemaan oppimisesta ja sopia, 
mitä lukemisen valmiuksia tai osataitoja tuetaan (esim. kirjainten, 
äänteiden tai ryhmän lasten nimien tunnistaminen). Alkavaa lukutaitoa 
voidaan tukea tarjoamalla lapselle mahdollisuuksia lukea esim. ruokalistaa 
kuvin tuettuna. Keskustellaan tavoitteista lapsen kanssa. 16
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Osa-alue Suositukset Nykytilanteen ongelmat

Osallisuus
Lapsen ja vanhemman näkökulmat selvitetään ja ne
ovat merkityksellisessä roolissa suunnittelussa.

Ammattilaisten näkökulmien
hallitsevuus (varhaiskasvatus ja
monialainen).

Vahvuudet
Monipuolinen ymmärrys vahvuuksista, vahvuuksien
hyödyntäminen suunnittelussa.

Akateemisia taitoja painottava
vahvuuskäsitys, vahvuuksien
irrallisuus suunnittelusta.

Tuen tarpeet
Tuen tarpeiden tilannesidonnaisuus tiedostetaan,
keskeistä on ammattilaisten vastuu.

Tuen tarpeiden tunnistaminen keskittyy
lapsen ongelmallisuuteen.

Tavoitteet
Tarkat, mitattavissa olevat, kehittyvät tavoitteet
(tarvittaessa sekä lähi- että pidemmän tähtäimen).

Epämääräiset, yleisluonteiset,
muuttumattomat ja/tai vaikeasti
mitattavissa olevat tavoitteet.

Menetelmät
Tarkasti kuvatut, tavoitteisiin liittyvät ja yksilölliset
menetelmät, joissa otetaan huomioon sekä yksittäinen
lapsi että ryhmän yleiset toimintatavat ja ympäristöt.

Epämääräiset, sattumanvaraiset,
yleisluonteiset ja/tai puuttuvat
kuvaukset menetelmistä.

Arviointi
Säännöllinen ja systemaattinen arviointi, joka keskittyy
pedagogiikan kehittämiseen ja palautteen keräämiseen
eri tahoilta pedagogiikan kehittämisen tueksi.

Puuttuva tai sattumanvarainen
arviointi, joka keskittyy lapsen tilanteen
ongelmallisuuteen eikä pedagogiikan
kehittämiseen.

Prosessi
Asiakirjat muodostavat systemaattisen jatkumon, jossa
uuden asiakirjan laadinta alkaa edellisen toteutumisen
arvioinnilla. Pedagogiikkaa kehitetään.

Asiakirjojen irrallisuus, pedagogiikan
systemaattisen kehittämisen
puuttuminen, ongelmakeskeisyys



Tavoitteet kertovat, mitä tällä kertaa nostamme 
erityisen tarkastelun kohteeksi tämän lapsen kohdalla 



Lapsen vasu rakentuu vasu-perusteiden, 
paikallisen vasun ja lapsiryhmän kehyksissä

Lapsen 
vasu

Kieli ja 
kulttuuri

Kiinnostuksen 
kohteet

Vahvuudet Tuen tarve

Palvelumuoto



Kriteereitä tavoitteiden asettamiselle

• Yksityiskohtaisuus ja yksiselitteisyys 
tavoite kuvataan tarkasti 

• Mitattavuus
tavoitteen saavuttamisen arviointi on mahdollista

• Yksilöllisyys
tavoite pohjaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin ja on hänen 
näkökulmastaan mielekäs

• Rajattu kesto ja saavutettavuus 
tavoite on saavutettavissa lähiaikoina

• Kehittäminen
tavoitetta arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan/ 
tarkennetaan säännöllisesti
voitteita arvioidaan ja kehitetään) 20



Tavoitteet pedagogiselle 
toiminnalle ja tuelle

Henna oppii olemaan hiljaa aamupiirillä. 
Tarjoamme Hennalle mahdollisuuksia kysyä, 
ihmetellä ja pohdiskella ääneen. Opetellaan yhdessä 
rauhallista olemista aamupiirillä. 

Aino oppii käyttämään tablettia.
Opetamme Ainolle tabletin käyttöä. 

Martti opettelee sosioemotionaalisia taitoja.
Opettelemme tunnistamaan ja nimeämään tunteita 
sekä käsittelemään kiukkua ilman toisen 
vahingoittamista (sanallisesti, rauhoittumispaikka)

28.8.2019

Kohtuullinen 
määrä tavoitteita
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Osa-alue Suositukset Nykytilanteen ongelmat

Osallisuus
Lapsen ja vanhemman näkökulmat selvitetään ja ne
ovat merkityksellisessä roolissa suunnittelussa.

Ammattilaisten näkökulmien
hallitsevuus (varhaiskasvatus ja
monialainen).

Vahvuudet
Monipuolinen ymmärrys vahvuuksista, vahvuuksien
hyödyntäminen suunnittelussa.

Akateemisia taitoja painottava
vahvuuskäsitys, vahvuuksien
irrallisuus suunnittelusta.

Tuen tarpeet
Tuen tarpeiden tilannesidonnaisuus tiedostetaan,
keskeistä on ammattilaisten vastuu.

Tuen tarpeiden tunnistaminen keskittyy
lapsen ongelmallisuuteen.

Tavoitteet
Tarkat, mitattavissa olevat, kehittyvät tavoitteet
(tarvittaessa sekä lähi- että pidemmän tähtäimen).

Epämääräiset, yleisluonteiset,
muuttumattomat ja/tai vaikeasti
mitattavissa olevat tavoitteet.

Menetelmät
Tarkasti kuvatut, tavoitteisiin liittyvät ja yksilölliset
menetelmät, joissa otetaan huomioon sekä yksittäinen
lapsi että ryhmän yleiset toimintatavat ja ympäristöt.

Epämääräiset, sattumanvaraiset,
yleisluonteiset ja/tai puuttuvat
kuvaukset menetelmistä.

Arviointi
Säännöllinen ja systemaattinen arviointi, joka keskittyy
pedagogiikan kehittämiseen ja palautteen keräämiseen
eri tahoilta pedagogiikan kehittämisen tueksi.

Puuttuva tai sattumanvarainen
arviointi, joka keskittyy lapsen tilanteen
ongelmallisuuteen eikä pedagogiikan
kehittämiseen.

Prosessi
Asiakirjat muodostavat systemaattisen jatkumon, jossa
uuden asiakirjan laadinta alkaa edellisen toteutumisen
arvioinnilla. Pedagogiikkaa kehitetään.

Asiakirjojen irrallisuus, pedagogiikan
systemaattisen kehittämisen
puuttuminen, ongelmakeskeisyys



 

 

1. Tavoitteet pedagogiselle toiminnalle ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Tavoitteet ja toimenpiteet koskevat kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta. 

 

4.1 Lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet sekä niiden huomioon ottaminen 

      

 

 

 

4.2 Tavoitteet pedagogiselle toiminnalle  

      

 

4.3 Toimenpiteet ja menetelmät tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

      

 

 

 

 

4.4 Mahdolliset muut kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät tarpeet sekä tuen toteuttamiseen 
liittyvät tavoitteet ja sovitut järjestelyt 

      

 

 

4.5 Tarkennuksia toimintakauden aikana lapsen tarpeiden mukaan (kohdat 4.2, 4.3 ja 4.4) 

pm/huomiot 

      

pm/huomiot 

      

pm/huomiot 

      

pm/huomiot 
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Opetellaan nimeämään värejä Nimetään Samulle eri värisiä asioita 
(vaatteita, leluja, kyniä piirtäessä…)
Pelataan värilotto-peliä yhdessä viikoittain
Lauletaan väriaiheinen laulu viikoittain
Värien harjoittelu osaksi S2-suunnitelmaa
(ks. Erillinen S2-suunnitelma)

Samu saa S2-opetusta erillisen suunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
tekee suomen kielen arvioinnin syksyllä ja keväällä. Kuvat käytössä arjessa. 

4.

Suunnitelman 
toteuttamiskelpoisuus

Samu



Lapsen kehityksen ja oppimisen 
tuen menetelmien suunnittelu
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1. Yleiset pedagogiset menetelmät

K
ai

ki
lle

 
ai

n
a

Toimintatavat Pedagoginen sensitiivisyys Rutiinit ja struktuuri Arvot ja odotukset

2. Erityiset pedagogiset menetelmät sekä rakenteelliset ja 
hyvinvointia tukevat ratkaisut

Ta
rp

e
en

 
m

u
ka

an Pedagoginen Tukiohjelmat

Avustaja

Kuvat, viittomat... 

Rakenteellinen

Veon tuki

Ryhmäkoon pienentäminen

Yksilöllinen 
ohjaaminen

Henkilöstörakenne



Esimerkki tuen menetelmien 
kirjaamisesta

Olemme havainneet, että Annille tärkeää on erityisesti strukturoitu 

ympäristö sekä pysyvyys
➢ Pilkotaan tehtävät (motivoivin viimeisenä, haastavat ensin)

➢ Mahdollistetaan toiminnallisuus, tauot, liikkuminen

➢ Taataan rauhallinen työskentelypaikka (erityisesti äänet!) 

➢ Kokeillaan kuvittaa tilat ja toiminnot (ehkä kuvakansio?)

➢ Pysyvyys rutiinissa ja ryhmän aikuisissa olisi tärkeää! 

Sovittu ryhmän aikuisten ja vanhempien kesken: 
➢ Ei pakoteta, pyritään ymmärtämään Annia

➢ Positiivisen kautta! Huomataan onnistuminen!

➢ Haastavien tilanteiden ennakointi tärkeää

5.3.2019

Äiti, VO & 

VEO

Anni



Esimerkkitilanne 4: 
toimintaympäristön vahvuudet käyttöön

• Lasten vasut voivat olla erilaisia erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten 
esimerkiksi perhepäivähoidossa ja vuorohoidossa.
Lapsen varhaiskasvatusympäristön vahvuuksia ja mahdollisuuksia kannattaa 
hyödyntää rohkeasti vasun laadinnassa. 

Esim. Lapsi tulee virkeänä vuorohoitopäiväkotiin klo 5 eikä halua enää nukkua

Lapsi herää virkeänä aamuisin ja toivoo tekemistä, vaikka muut vielä nukkuvat. 
Lapsen vasussa sovitaan, että aamuisin lapsen kanssa pelaillaan puheterapiasta 
saatuja pelejä, joilla harjoitellaan suun motoriikkaa. Vanhemmat tuovat pelit 
päiväkotiin. Keskittyminen peleihin on iltapäivällä kotona vaikeaa, mutta aamulla 
hän pelaa mielellään ja keskittyneesti.

Esim. Perhepäivähoidossa oleva lapsi on kiinnostunut kotitöistä 

Perhepäivähoitaja voi ottaa ryhmään aikaisin aamulla tulevan lapsen  mukaan 
esimerkiksi päivän aterioiden valmisteluun ja tukea näin lapsen 
mielenkiinnonkohteita. Samalla on mahdollisuus tukea myös esimerkiksi kielellisiä 
taitoja nimeämällä esineitä ja ruoka-aineita ja antaa lapselle yksilöllistä huomiota 
ja itsetuntoa tukevaa positiivista palautetta. 26



Taulukko 1. Tutkimuskoonti pedagogisten asiakirjojen 
laatimisen suosituksista ja nykytilanteen haasteista 

Pyydä koonnissa käytetyt lähteet luennoitsijalta sähköpostilla, osoite noora.j.heiskanen@jyu.fi 
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Osa-alue Suositukset Nykytilanteen ongelmat

Osallisuus
Lapsen ja vanhemman näkökulmat selvitetään ja ne
ovat merkityksellisessä roolissa suunnittelussa.

Ammattilaisten näkökulmien
hallitsevuus (varhaiskasvatus ja
monialainen).

Vahvuudet
Monipuolinen ymmärrys vahvuuksista, vahvuuksien
hyödyntäminen suunnittelussa.

Akateemisia taitoja painottava
vahvuuskäsitys, vahvuuksien
irrallisuus suunnittelusta.

Tuen tarpeet
Tuen tarpeiden tilannesidonnaisuus tiedostetaan,
keskeistä on ammattilaisten vastuu.

Tuen tarpeiden tunnistaminen keskittyy
lapsen ongelmallisuuteen.

Tavoitteet
Tarkat, mitattavissa olevat, kehittyvät tavoitteet
(tarvittaessa sekä lähi- että pidemmän tähtäimen).

Epämääräiset, yleisluonteiset,
muuttumattomat ja/tai vaikeasti
mitattavissa olevat tavoitteet.

Menetelmät
Tarkasti kuvatut, tavoitteisiin liittyvät ja yksilölliset
menetelmät, joissa otetaan huomioon sekä yksittäinen
lapsi että ryhmän yleiset toimintatavat ja ympäristöt.

Epämääräiset, sattumanvaraiset,
yleisluonteiset ja/tai puuttuvat
kuvaukset menetelmistä.

Arviointi
Säännöllinen ja systemaattinen arviointi, joka keskittyy
pedagogiikan kehittämiseen ja palautteen keräämiseen
eri tahoilta pedagogiikan kehittämisen tueksi.

Puuttuva tai sattumanvarainen
arviointi, joka keskittyy lapsen tilanteen
ongelmallisuuteen eikä pedagogiikan
kehittämiseen.

Prosessi
Asiakirjat muodostavat systemaattisen jatkumon, jossa
uuden asiakirjan laadinta alkaa edellisen toteutumisen
arvioinnilla. Pedagogiikkaa kehitetään.

Asiakirjojen irrallisuus, pedagogiikan
systemaattisen kehittämisen
puuttuminen, ongelmakeskeisyys



Edellinen vasu lähtökohdaksi

Aloita uuden vasun kirjaamiseen valmistautuminen edellisen vasun 
tarkastelulla.

Vastaa uudessa vasussa kysymyksiin:

”Ovatko sopimamme asiat toteutuneet?”

”Ovatko sovitut menetelmät olleet toimivia?”

”Onko tavoitteet saavutettu vai ovatko ne edelleen ajankohtaisia?”

”Mitä sovitusta olisi hyvä muuttaa ja miksi?”

”Mikä säilyy ennallaan?”

”Mitä sovimme nyt?”

28



Jatkumoajattelu

KESKUSTELU
Tehdyn arviointi, 

tulevan suunnittelu

Tarkennuksia
KESKUSTELU

Tehdyn arviointi, 
tulevan suunnittelu

Tarkennuksia

Tarkennuksia

Tarkennuksia

Vasu-keskustelujen 
tarkoituksenmukainen 

sijoittelu

Välikirjaukset 
(vanhempien kanssa 

keskustellen)

Jatkumo yli 
”lukuvuosien”, 

varhaiskasvatuksesta 
esiopetukseen, 

esiopetuksesta kouluun 

Huomaa myös kesä- ja muut päivystysajat



Arvioi 
pedagogiikkaa

Keinoja luoda jatkumo
- Viittaukset aiemmin kirjattuun
- Edellinen vasu seuraavan 

keskustelun lähtökohtana
- Arvioi riittävään usein ja 

”pienissä annoksissa”, jotta
lapsen vasu pysyy ajan tasalla

Anni



 

 

1. Tavoitteet pedagogiselle toiminnalle ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Tavoitteet ja toimenpiteet koskevat kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta. 

 

4.1 Lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet sekä niiden huomioon ottaminen 

      

 

 

 

4.2 Tavoitteet pedagogiselle toiminnalle  

      

 

4.3 Toimenpiteet ja menetelmät tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

      

 

 

 

 

4.4 Mahdolliset muut kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät tarpeet sekä tuen toteuttamiseen 
liittyvät tavoitteet ja sovitut järjestelyt 

      

 

 

4.5 Tarkennuksia toimintakauden aikana lapsen tarpeiden mukaan (kohdat 4.2, 4.3 ja 4.4) 

pm/huomiot 

      

pm/huomiot 

      

pm/huomiot 

      

pm/huomiot 
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Opetellaan nimeämään värejä Nimetään Samulle eri värisiä asioita 
(vaatteita, leluja, kyniä piirtäessä…)
Pelataan värilotto-peliä yhdessä viikoittain
Lauletaan väriaiheinen laulu viikoittain
Värien harjoittelu osaksi S2-suunnitelmaa
(ks. Erillinen S2-suunnitelma)

Samu saa S2-opetusta erillisen suunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
tekee suomen kielen arvioinnin syksyllä ja keväällä. Kuvat käytössä arjessa. 

4.

Suunnitelman 
toteuttamiskelpoisuus

Samu



4.4 Mahdolliset muut kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät tarpeet sekä tuen toteuttamiseen 
liittyvät tavoitteet ja sovitut järjestelyt 

      

 

4.5 Tarkennuksia toimintakauden aikana lapsen tarpeiden mukaan (kohdat 4.2, 4.3 ja 4.4) 

pm/huomiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pm/huomiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pm/huomiot 

      

pm/huomiot 
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1/2019
Suunnitelma on 
toteutunut muutamaa 
poikkeusviikkoa 
lukuun ottamatta 
hyvin. Samu nimeää 
perusvärit, keskitytään 
jatkossa sanojen
oma-aloitteisen 
käytön tukemiseen 
puheessa. Luodaan 
tilanteita, joissa värien 
nimeämistä tarvitaan 
(”Minkä värisen kynän 
otat, haetko minulle 
punaisen auton?”) 

3/2019
Keskusteltu 
vanhemman kanssa 
suomenkielen 
arvioinnin 
tekemisestä. Veo
tekee arvion Samun 
kanssa.

-> arvio tehty, 
sanavarasto 
karttunut mukavasti, 
jatketaan 
nimeämistä arjessa. 

5/2019 
Vanhemmat 
kysyneet 
mahdollisuudesta 
saada päiväkodissa 
käytettäviä kuvia 
myös kotiin, kuvia on 
tulostettu yhdessä 
Samun kanssa. 

Samu



Lapsen vasu on kokonaisuus, jossa kaikilla 
kirjauksilla on pedagoginen merkitys
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Lapsituntemus

Mielipiteet
Kiinnostuksen 

kohteet

Perhe

Jatkuva arviointi

Tavoitteet

Menetelmät Yleinen 
pedagogiikka

Kehityksen ja 
oppimisen tuki

Yhteistyö-
tahot

Lapsi
Lapsen kanssa 

toimivat 
ammattilaiset

Vahvuudet
Tuen 

tarpeet



Missä olemme nyt? 

Mihin haluamme päästä? 

Miten pääsemme perille?

Mihin päädyimme?

Valokuva Annie Spratt, Unsplash.com
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