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HIRVENSALMEN KUNTA 
VARHAISKASVATUS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA  ____ / ____ 20 ____ 
 
Lapsen nimi  _________________________________     syntymäaika  _____________ 
 
Kasvatuskumppanit: ______________________________________________________________ 
 

 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien työväline, jonka avulla 
luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia 
edistetään varhaiskasvatuksessa. Lapsen vasussa ei aseteta tavoitteita lapselle vaan kasvattajien toiminnalle.  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä huoltajien kanssa. 
Lapsen vasun tekeminen perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000). Lapsen vasu on 
sosiaalihuollon asiakirjana salassapidettävä, jota ei saa näyttää sivullisille ja jonka siirtoon toiseen päivähoitopaikkaan, 
esiopetukseen tai kouluun tarvitaan aina huoltajien lupa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on lapsen vasuun kirjatuista ja 
kasvatuskeskusteluissa käydyistä asioista vaitiolovelvollinen.  
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavat yhteiset tavoitteet ja sopimukset laaditaan huoltajien ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstön välisessä kasvatuskeskustelussa. Ennen kasvatuskeskustelua huoltajat ja henkilöstö kirjaavat 
lapsen vasulomakkeeseen havaintojaan lapsesta, lapsen oppimisesta ja lapselle ajankohtaisista asioista. Lapsen ajatuksia ja 
mielipiteitä päivähoidossa olostaan on tarpeen kuulla ennen keskustelua niin huoltajien kuin varhaiskasvattajienkin 
toimesta ja sisällyttää lapselta saatava tieto osaksi lapsen vasun laatimista. 
 
Lapsen vasun toteutumista koskeva arviointikeskustelu käydään toimintakauden lopussa pidettävässä koontivasussa. 
 
Lähde: Ediva 
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Lapsen ja perheen 
ajankohtaiset 
kuulumiset: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Keskustelun teemat: Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

 
ARKITOIMINNOT 
- pukeminen, riisuminen, 
ruokailu, nukkuminen, wc-
toiminnot, päivähoitoon 
tulo- ja lähtötilanteet  
 
Lapsen tavat  
ja tottumukset?  
 
Mitä osaa, mitä opettelee, 
missä tuen tarvetta? 
 
 
 

  

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 
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 Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

SOSIAALISET TAIDOT 
/ TUNNE-ELÄMÄ 
- vuorovaikutus lasten ja 
aikuisten kanssa, toisten 
huomioonottaminen ja 
empaattisuus, 
suhtautuminen rajoihin ja 
sääntöihin, ristiriitojen 
ratkaisu, vuoron 
odottaminen, tunteiden 
ilmaisu, tunnistaminen ja 
nimeäminen  
 
Lapselle ominaista? 
 
Mitä osaa, mitä opettelee, 
missä tuen tarvetta? 
 
 
 

  

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 

  

 
 
 
 

 Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

KIELI JA 
VUOROVAIKUTUS 
- puheen ymmärtäminen ja 
tuottaminen, kertominen, 
sanavarasto, puheen selkeys, 
kuuntelemisen taito, 
mielenkiinto kirjoihin ja 
satuihin, lukemisen ja 
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kirjoittamisen alkeet ym. 
 
 
Lapselle ominaista? 
 
Mitä osaa, mitä opettelee, 
missä tuen tarvetta? 
 
 

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 

  

 
 

 Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

LEIKKI 
- mielileikit, leikkikaverit, 
leikin kesto, mielikuvituksen 
käyttö, leikin 
mahdollisuudet ja merkitys 
kotona/päivähoidossa 
jne.  
 
Lapselle ominaista? 
 
Mitä osaa, mitä opettelee, 
missä tuen tarvetta? 
 
 
 
 

  

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 
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 Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

LIIKKUMINEN  
-motoriset taidot, 
päivittäinen liikunta, 
mielenkiinto liikuntaan ym. 
 
 
Lapselle ominaista? 
 
Lapsen vahvuudet, 
harrastuneisuus, missä tuen 
tarvetta? 
 
 

  

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 

  

 
 

 Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

TAITEELLINEN 
KOKEMINEN JA 
ILMAISEMINEN 
- musiikki, kuvallinen 
ilmaisu, sadut, draama, 
kädentaidot, 
hienomotoriikka, 
mediakasvatus  
 
Lapselle ominaista? 
 
Lapsen vahvuudet, 
harrastuneisuus, missä tuen 
tarvetta? 
 
 
 
 

  

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 

  



 6 

 

 Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

TUTKIMINEN  
- lapsen mielenkiinnon 
kohteet, aktiivisuus, mitä 
lapsi kyselee, pohtii, tutkii 
ym. 
 
Lapselle ominaista? 
 
Lapsen vahvuudet, 
harrastuneisuus, missä tuen 
tarvetta? 
 
 
 

  

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 

 

 

 

 

 

 
 

 Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

KESKITTYMINEN JA 
TARKKAAVAISUUS 
- kuvakirjojen 
katselu/satujen kuuntelu, 
keskittyminen leikkiin, 
ohjattuun toimintaan, 
vuoron odottaminen ja 
ohjeiden kuuntelu 

  

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 
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 Huoltajien havaintoja Varhaiskasvatushenkilöstön havaintoja 

MUITA HAVAINTOJA  
- lapsen vahvuudet, 
erityistaidot/ tiedot, 
mahdolliset huolen aiheet 
ym. 
 
 

  

Miten edistämme lapsen hyvinvointia ja 
oppimista? Miten tuemme ja millä keinoin? 

Kuinka onnistuimme? Arvioidaan koontivasun yhteydessä 
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LAPSEN KERTOMAA 
tämä kohta täytetään kotona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minä olen 
Mieliruokani on 
Lempivärini on 
Tykkään leikkiä 
Lempilelujani ovat 
Kavereitani päivähoidossa ovat 
Päivähoidossa mukavaa on 
Päivähoidossa en pidä siitä, että  
Olen aika taitava näissä asioissa 
Haluaisin oppia 
Isona minusta tulee  
Vielä haluaisin kertoa, että 
 

 

Seuraavan tapaamisen 
ajankohta: 

 

 

Vasun laadintaan 
osallistuneiden 
allekirjoitukset 

 
_____________________________________________      _____________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys                                                                 Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
___________________________________________________________         
Varhaiskasvatuksen henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Arviointikeskustelu Arviointikeskustelu käydään pääsääntöisesti toimintakauden lopussa. Lapsen vasun toteutumista on tärkeää arvioida miten yhdessä kirjatut tavoitteet 
ja sopimukset on huomioitu ja toteutuneet. 

 
Hirvensalmella _____ / ______ 20 _____ 
 
___________________________________________________________            ___________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys                                                                   Huoltajan allekir joitus ja nimenselvennys 
 
 
___________________________________________________________ 
Varhaiskasvatuksen henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

 


