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 Johdanto  
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteita, toteuttamista ja kehittämistä ohjaava asia-

kirja, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, päivitettiin vuonna 2022 (Opetushallitus, 2022). Var-

haiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat ovat velvollisia laatimaan kansallisen pe-

rusteasiakirjan pohjalta uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka astuivat voimaan 

1.8.2022. Tässä arvioinnissa tarkastellaan paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien päivitysproses-

sin toteutumista sekä valtakunnallisissa perusteissa asetettujen tavoitteiden toteutumista etenkin 

inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja lapsen tuen osalta.  

 

Varhaiskasvatus on jo pitkään ollut keskeinen osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää ja 

sen myönteinen vaikutus lapsen kasvuun ja oppimiseen on laajalti tutkittu (esim. Hall ym. 2013; 

Kosonen & Huittinen, 2018). Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien tarkoituksena on edistää 

laadukkaan varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista sekä ohjata varhaiskasvatuksen laadun 

kehittämiseen (Opetushallitus, 2022). Syksyllä 2022 tapahtunut paikallisten varhaiskasvatussuunni-

telmien päivitys liittyi varhaiskasvatuslain (540/2018) uudistamiseen. Laissa säädettiin muun mu-

assa lapselle varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutuksesta, tukipalveluista ja tuen tarpeen 

arvioinnista. Varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä paikallisten var-

haiskasvatussuunitelmien uudistumisen myötä myös varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ja toi-

mintatavat osittain muuttuivat. Merkittävimmät muutokset koskivat inkluusion merkityksen koros-

tamista varhaiskasvatusta ohjaavana arvopohjana sekä tuen kolmiportaisuuden muuttumista vel-

voittavaksi. 

 

Tämä arviointi on jatkoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa ja toimeenpanoa 

tarkastelleelle kaksiosaiselle arvioinnille, jonka Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) to-

teutti vuosina 2017–2019 (Repo ym. 2019). Arviointi on osa Oikeus oppia-kehittämisohjelmaa, jossa 

toteutetaan pitkäjänteisiä toimia varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö 2022). Tällä arvioinnilla vastataan tiedonkeruun tarpeisiin Karvin vuosien 2020–2023 koulu-

tuksen arviointisuunnitelman mukaisten painopisteiden, Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisää-

minen ja Yhdenvertaisuuden edistäminen, kautta. Arviointi toteutetaan vuosina 2022–2023. Arvi-

ointimenetelmänä hyödynnetään sähköisiä kyselyitä, jotka lähetetään kuntien ja yksityisten päivä-

kotien johtajille ja henkilöstölle sekä perhepäivähoitajille. 

 

Tässä hankesuunnitelmassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteista käytetään pedagogisen toi-

minnan tasolla vakiintunutta termiä vasun perusteet, paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta 

termiä paikallinen vasu ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta termiä lapsen vasu. 

  



 

 

 Arvioinnin tausta 
2.1 Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien uudistamisprosessi 
Paikallisten vasujen uudistamisprosessin lähtökohtana olivat muutokset varhaiskasvatuksen lain-

säädännössä sekä tämän pohjalta laaditut muutokset kansallisissa vasun perusteissa. Varhaiskasva-

tuslain (540/2018) merkittävimmät muutokset olivat inklusiivisten periaatteiden toteutumisen si-

sällyttäminen varhaiskasvatuksen tavoitteisiin (3 §) sekä lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoin-

nin tukemiseen liittyvät muutokset. Päivitetyssä laissa säädetään lapsen tuen kolmitasoisuudesta 

(15 a §), tuen toteutuksesta sekä siihen liittyvästä monialaisesta yhteistyöstä (15 b §), lapselle an-

nettavista tukipalveluista (15 c §), tuen tarpeen arvioinnista (15 d §) sekä tuen päätöksestä (15 e §). 

Lain muutokset ohjaavat entistä tarkemmin lapsen tuen toteuttamista ja lapsen edun ajamista kai-

kissa tuen järjestämisen vaiheissa. Vastaavasti myös vasun perusteita täydennettiin varhaiskasva-

tuksen järjestämisestä ja kehittämisestä inkluusioperiaatteen mukaisesti kaikkien lasten osallistu-

misen edistämiseksi (Opetushallitus, 2022). Inkluusioperiaate nähdään vasun perusteissa kokonais-

valtaisena varhaiskasvatuksen arvopohjana ja ajattelutapana, johon kuuluu muun muassa kaikkia 

lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Inkluusion lisäksi uudistetut 

vasun perusteet velvoittaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä hyödyntämään kolmitasoisen tuen mallin 

mukaisia tuen tasoja ja muotoja, sekä tarkemmin määrittää miten eri tasoista tukea järjestetään.  

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat velvollisia laatimaan uudet paikalliset vasut varhaiskasvatuksen 

lainsäädännön sekä vasun perusteiden pohjalta. Vaikka vastuu paikallisten vasujen laatimisesta on 

varhaiskasvatuksen järjestäjillä, laatimiseen voivat osallistua myös esimerkiksi alueen sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tehtäviä hoitavat viranomaiset sekä paikalliset opetusviranomaiset. (Opetushallitus, 

2022). Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee varmistaa, että varhaiskasvatuksessa työs-

kentelevällä henkilöstöllä sekä lasten huoltajilla on mahdollisuus osallistua paikallisen vasun laati-

miseen. Myös varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvia lapsia tulisi kuulla heidän ikätasolleen sopivalla 

tavalla. Paikallisen vasun laadinnassa huomioidaan myös muut paikalliset suunnitelmat, kuten lapsia 

ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset, esiopetuksen opetussuunnitelma, perusopetuksen 

opetussuunnitelma, mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma, las-

tensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kotoutumissuunnitelma sekä 

tasa-arvo-, ja yhdenvertaisuussuunnitelma. (Opetushallitus, 2022) 

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy paikallisen vasun erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, 

saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten (Opetushalli-

tus, 2022). Paikallinen vasu määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti 

ja laadinnassa huomioidaankin paikalliset erityispiirteet, mutta myös mahdolliset pedagogiset pai-

notukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset 

(Opetushallitus, 2022). Varhaiskasvatuksen järjestämistä parhaiten tukevat paikalliset vasut, jotka 

on laadittu siten, että ne konkretisoivat mahdollisimman selkeästi, mitä tavoitteita vasun perus-

teissa varhaiskasvatukselle asetetaan (Repo ym. 2019). On kuitenkin syytä vielä huomata, että 



 

 

paikallisten vasujen arvioinnin ja kehittämisen tulisi olla luonteeltaan jatkuvaa, eikä aina olla sidok-

sissa vain vasun perusteissa tapahtuviin muutoksiin. 

 

Lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista varhais-

kasvatusta. Vasun perusteiden sekä paikallisen vasun tavoitteiden ohjaamana jokaiselle päiväko-

dissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan myös yksilöllinen vasu, johon kirjataan lapsen 

kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Lapsen vasuun tulee kirjata 

myös lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, lapsen kiinnostuksen kohteet, lapsen 

kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä 

toteutumisen arviointi. Lisäksi siihen kirjataan lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki, mahdollinen lää-

kehoitosuunnitelma sekä muut lapsen, henkilöstön ja huoltajien yhdessä sopimat asiat. Lapsen va-

sun tarkoitus on toimia varhaiskasvatuksen ohjauksellisena välineenä sekä dokumenttina varhais-

kasvatuksen toteutumisesta. (Opetushallitus, 2022). 

 

Karvi on toteuttanut viime vuosien aikana kaksi laajamittaista arviointia, joissa on kartoitettu vasun 

perusteiden ja paikallisten vasujen toteutumista varhaiskasvatuksessa sekä niiden asettamien ta-

voitteiden näkymistä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa (Repo ym. 2018; Repo ym. 2019). 

Myöhemmässä arvioinnissa (Repo ym. 2019) selvisi, että varhaiskasvatuksessa työskentelevästä 

henkilöstöstä suurin osa on mielestään perehtynyt paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan joko 

hyvin tai erittäin hyvin. Päiväkotien johtajista puolestaan jopa 90 % arvioi perehtyneensä paikalli-

seen varhaiskasvatussuunnitelmaan hyvin tai erittäin hyvin. Päiväkodin henkilöstön ja johtajien va-

suihin perehtymistä edesauttoi vastaajien mukaan työyhteisön yhteinen vasutyöskentely sekä osal-

listuminen vasun laatimiseen liittyvään prosessiin. Esimerkiksi mahdollisuus osallistua yhteiseen 

keskusteluun työyhteisössä sekä erilaisiin yksikön sisäisiin tilaisuuksiin koettiin tärkeäksi mahdolli-

suudeksi sisäistää vasuja. Vastaavasti jotkut oma-aloitteisesti vasuun perehtyneet kokivat epävar-

muutta vasun sisäistämisestä. Vasuihin perehtymistä estäviä tekijöitä sekä johtajien että henkilös-

tön osalta olivat kiire sekä yhteisten keskustelujen puute. Henkilöstöstä osa toi myös esiin huolen 

siitä, että vasuihin perehtymiseen resursoitiin aikaa vain opettajille, jolloin esimerkiksi lastenhoita-

jilla ei ollut yhtäläistä mahdollisuutta koulutuksiin ja siten vasujen sisäistämiseen. 

 

Arvioinneissa myös selvisi, että suuri osa kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuksen palvelun-

tuottajista arvioi vasun perusteiden ja paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien tukevan varhais-

kasvatukselle asetettujen tavoitteiden konkretisointia sekä toiminnan toteuttamista ja arviointia 

(Repo ym. 2018). Kunnallisten järjestäjien mukaan, merkittävimmät rakenteelliset tekijät, jotka es-

tivät vasun perusteiden käyttöönottoa kunnissa, olivat käyttö- ja täyttöasteisiin liittyvät tavoitteet, 

tilojen riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus, lapsiryhmien koko sekä lapsiryhmien rakenne (Repo ym. 

2018). Merkittävin yksittäinen edistävä tekijä puolestaan oli tarjotun palvelun käytössä oleva johta-

misjärjestelmä (Repo ym. 2018). 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että paikalliset vasut tukevat varhaiskasvatuksen järjestämistä ja ta-

voitteiden toteuttamista, kunhan niiden laatimiseen ja käyttöönottoon varataan riittävästi aikaa ja 



 

 

resursseja koska tavoitteiden konkretisointi käytännön toiminnaksi on usein hidasta (Repo ym. 

2018; Repo ym. 2019). Lisäksi prosessin onnistuminen vaatii henkilöstön osallistamista vasun perus-

teiden käyttöönottoon, arviointiin ja seurantaan (Repo ym. 2019). 

 

Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien tulisi myös selkeyttää varhaiskasvatukseen liittyvä käsit-

teistöä sekä tuen periaatteita (Repo ym. 2018). Inkluusion näkökulmasta kehittämisen kohteina ovat 

jokaisen lapsen kaverisuhteiden syntymisen tukeminen, jotta yksikään lapsi ei jää lapsiryhmän ulko-

puolelle (Repo ym. 2019). Vasun perusteiden, paikallisen vasun sekä lapsen vasun on määrä muo-

dostaa yhdessä kokonaisuus, joka ohjaa kaikille lapsille suunnatun inklusiivisen varhaiskasvatuksen 

toteuttamista. Näin ollen henkilöstön tukeminen vasun perusteiden ja paikallisten vasujen käyt-

töönotossa onkin ensiarvoisen tärkeää inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen kannalta. 

 

2.2 Inklusiivinen varhaiskasvatus 
Inkluusio on suomalaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen arvoperusta ja kokonaisvaltainen ajat-

telutapa. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen juuret Suomessa juontavat ihmisoikeussopimuksiin, joi-

den tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle yhtäläiset oikeudet oppimiseen ja koulutukseen (esim. 

OKM 2021; Salamancan sopimus, 1994; UNESCO, 2009; YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus, 

2006). Suomessa varhaiskasvatusta tuleekin kehittää inkluusioperiaatteiden mukaisesti tavoitteelli-

sesti (Vlasov ym. 2018). Ohjaavat asiakirjat eivät kuitenkaan tarjoa yksiselitteistä määritelmää in-

kluusiolle tai pedagogisia linjauksia inklusiiviselle toiminnalle. Inkluusion käsite voidaankin käytän-

nön työssä määritellä monin eri tavoin ja monista eri näkökulmista, mutta sen toteutuminen lopulta 

kuitenkin kiteytyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin. 

 

Inkluusion toteutuminen vaatii siis tietynlaista toimintakulttuuria. Inkluusio tulee toimintaympäris-

tössä ymmärtää jatkuvana prosessina (Dickins, 2014) sekä lasten oppimisen ja osallisuuden esteiden 

tunnistamisena ja niiden aktiivisena poistamisena (Ainscow, 2020). Inklusiivisen varhaiskasvatuksen 

tavoite on näin ollen perimiltään edistää jokaisen lapsen oppimista, kasvatusta ja osallisuutta tasa-

vertaisesti siten että jokainen lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen omista lähtökohdistaan käsin. 

Tähän pyritään moniammatillisella aktiivisella työotteella ja joustavilla järjestelyillä. Tuen tarpeen ja 

sen laajuuden määrittely ei kuitenkaan käytännössä ole helppoa, sillä kehityksen ja oppimisen haas-

teet kytkeytyvät aina ympäristöön (OKM, 2021).  

 

Yhtenä lähestymistapana inklusiiviseen varhaiskasvatukseen voidaan pitää moninaisuuden huomi-

ointia. Vaikka moninaisuuden tarkka määrittely voikin olla yhtä lailla haastava tehtävä, käytännössä 

sillä kuitenkin viitataan yksilöllisiin piirteisiin kuten perherakenteet, monikulttuurisuus, sukupuoli, 

seksuaalisuus, uskonto, sosiaalinen asema, etnisyys ja vammaisuus. Moninaisuus ei kuitenkaan 

määräydy vain yksilöllisistä lähtökohdista, vaan se sisältää myös kulttuurisia käytäntöjä (Herman-

fors, 2017, 91). Käsitteellisenä kenttänä moninaisuus on sekä sosiaalitieteissä että arjen käytän-

teissä pitkään kamppaillut yksinkertaistettujen vastakkainasettelujen kanssa. Tämä on havaittavissa 

erityisesti suhteessa kulttuurisiin, uskonnollisiin tai katsomuksellisiin kysymyksiin, jotka kasvatuksen 



 

 

konteksteissa ovat usein läsnä. Esimerkiksi globaali pohjoinen ja globaali etelä, traditionaalinen ja 

moderni, uskonnollinen ja sekulaari on usein asetettu vastakkain. Tosiasiassa niin yhteiskunnan, yh-

teisöjen, perheiden kuin yksilöidenkin 'kulttuureihin', 'uskontoihin' ja 'katsomuksiin' mahtuu huo-

mattavasti monipiirteisempiä intersektionaalisia rakenteita kuin mitä nämä ääripäät ulkopuolelta 

määriteltyinä voivat edustaa (Kuusisto & Garvis, 2020). Tämänkaltainen nyky-yhteiskunnan ”super-

diversiteetti” (Vertovec, 2015) eli moninaistuva moninaisuus on merkitsevästi monisyisempää kuin 

se todellisuus, jonka yksinkertaistetut vastakkainasettelut ja käsitteet tavoittavat (Bouma ym., 

2022.) Erityisesti uskontojen ja katsomusten moninaisuus on usein jäänyt vähemmälle huomiolle 

tarkasteltaessa inkluusiota ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä varhaiskasvatuksessa 

(Raivio ym. 2022; Kuusisto, 2017).  

 

Inkluusion näkökulmasta varhaiskasvatuksessa keskiössä on ammatillinen sensitiivisyys suhteessa 

jokaisen lapsen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja yksilölliseen oppimisen tukemiseen (Raivio ym., 

2022; Rissanen ym., 2017). Yksilöiden erottelemisen sijaan inklusiivisessa kasvatuksessa keskitytään 

kasvatuksen konteksteihin ja niihin liittyviin erilaisuutta rakentavien tekijöiden poistamiseen. Inklu-

siivista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista kasvatusta toteutettaessa pyritäänkin näkemään moni-

naisuus yhteisenä etuna. Näin ollen inklusiivisen varhaiskasvatuksen arvopohja rakentuukin ennen 

kaikkea moninaisuuden kunnioittamiselle. (Hermanfors, 2017). 

 

 

Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda 2030 korostaa inklusiivisen kasvatuksen ja 

lapsen oikeuksien julistuksen osana myös lapsen oikeutta uskonnonvapauteen sekä spirituaaliseen, 

moraaliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Varhaiskasvatusta voidaan tarkastella relationaalisen etii-

kan näkökulmasta sosiaalisen kestävyyden kasvu- ja kasvatusympäristönä (socially sustainable com-

munities of care), jossa arjen vuorovaikutus suhteessa lapsiin rakentuu hoivateoista ja -tapahtumista 

(events and acts of care), joiden kautta voidaan tukea jokaisen lapsen hyvinvointia ja osallisuutta 

osana sosiaalisen kestävyyden vahvistamista yhteiskunnassa (Raivio ym., 2022). Inklusiivisen kasva-

tusympäristön keskiössä onkin jokaisen lapsen yksilöllinen kokemus osallisuudesta ja hyväksytyksi 

tulemisesta yhteisössä, sekä yhteenkuuluvuuden tunteesta ryhmän jäsenenä, riippumatta hänen 

yksilöllisistä erityispiirteistään (Nilholm & Alm, 2010; Hermanfors, 2017). 

 

2.3 Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa 
Lapsen oikeus kehityksen ja oppimisen tukeen sekä inklusiiviseen varhaiskasvatukseen on Suomessa 

yksiselitteinen. Lapselle tulee tarjota ne tukitoimet, joita hän oppimisen, kehityksen, kasvun, hyvin-

voinnin ja osallisuuden toteutumiseksi tarvitsee (OKM, 2021). Myös Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 

3§) määrittelee, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on muiden muassa ”tunnistaa lapsen yksilölli-

sen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tar-

vittaessa monialaisessa yhteistyössä”. Varhaiskasvatuslain muutokset sekä siitä seurannut vasun 

perusteiden ja paikallisten vasujen päivitykset ovat osittain asettaneet tuen järjestämiselle uudet 

tavoitteet. 



 

 

 

 Lapsen saama tuki ja kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa  
Lapsen saama tuki pohjautuu laadukkaalle varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle, jonka 

osaksi lapsen tarvitsemat tukitoimet suunnitellaan (Heiskanen, Pyökkimies & Syrjämäki, 2022). Lap-

sen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen ja esi-

opetuksen aikana sekä lapsen siirtyessä perusopetukseen. Tämä johdonmukainen jatkumo turva-

taan päivitetyssä varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 15 a §) sekä vasun perusteissa, 1.8.2022 alkaen, 

säätämällä lapselle annettavasta kolmitasoisesta tuesta varhaiskasvatuksessa. Lapselle tarjottava 

tuki voi olla muodoltaan yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Käsitteellisesti säädösperustassa pu-

hutaan lapsen tuesta ja yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tuen tasoina että hallinnol-

lisena rakenteena (Heiskanen, Pyökkimies & Syrjämäki, 2022).  

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 15 a §) yleinen tuki kuvataan yksittäisistä tukimuodoista koostu-

vana ja sitä toteutetaan lapsen omassa ryhmässä (Opetushallitus, 2022). Jos yleinen tuki ei ole riit-

tävää tai lapsi tarvitsee vahvempaa tukea, tarjotaan lapselle tehostettua tukea tämän yksilöllisten 

tarpeiden mukaan. Tehostettu tuki on säännöllistä ja se usein koostuu useista samanaikaisesti to-

teutettavista tukimuodoista. Jos tehostettu tuki todetaan riittämättömäksi tai jos lapsi tarvitsee tu-

kea vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta merkittävästi hänen toimintaky-

kyään alentavasta oppimisen tai kehityksen tuen tarpeesta johtuen, annetaan lapselle yksilöllisesti 

suunniteltua erityistä tukea. Erityinen tuki muodostuu useista tukimuodoista ja on luonteeltaan jat-

kuvaa ja kokoaikaista. (Alila, 2022; Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Erityisen ja tehostetun tuen pii-

riin kuuluva lapsi on myös otettava huomioon päiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstön mitoi-

tuksessa (Varhaiskasvatuslaki 35 ja 38 §). Lapsen tuki muodostaa laajenevan ja voimistuvan jatku-

mon, jossa tuen intensiteetti ja systemaattisuus sekä tukitoimien kesto ja monipuolisuus yhdessä 

tarvittavan erityisosaamisen määrän kanssa muuttuvat yleisen, tehostetun ja erityisen tuen välillä 

(Heiskanen, Pyökkimies & Syrjämäki, 2022).  

 

Käytännössä lapsen tuki koostuu pedagogisista, rakenteellisista ja hoidollisista ratkaisuista (Varhais-

kasvatuslaki 540/2018, 15 b §), ja se sisältää tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

palveluita, yhteistyötä moniammatillisessa ja monialaisessa verkostossa sekä erilaisia tukipalveluita, 

kuten tulkitsemis- ja avustamispalveluita (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 15 c §; Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet, 2022). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kuvaa pedagogista tukea 

esimerkiksi toistuvien toimintojen sekä lapselle selkeän ja ennakoitavan päivärytmin luomisena, 

sensitiivisinä ja saavutettavina vuorovaikutus- ja kommunikointitapoina, toimintakulttuurin kehittä-

misenä sekä toiminnan suunnitteluna, havainnointina, dokumentointina ja arviointina (Opetushalli-

tus, 2022). Lisäksi voidaan käyttää myös lapsen yksilöllisistä tarpeista nousevia, erityispedagogisia 

menetelmiä joko yhden lapsen, pienen ryhmän tai koko lapsiryhmän yhteisenä toimintana. Raken-

teellista tukea on henkilöstön osaaminen, ryhmän lapsimäärän pienentäminen, henkilöstön mitoi-

tukseen tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut, tulkitsemis- ja avustamispalvelut, apuvälineiden käyttä-

minen, esteettömyyden huomioiminen sekä pien- tai erityisryhmän käyttö. Hoidollinen tuki puoles-

taan tarkoittaa lapsen tarvitseman hoidon, hoivan ja avustamisen tarpeen huomioimista (lapsen 



 

 

pitkäaikaissairauksien hoito, lääkitys, ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvät avustamisen tarpeet ja 

apuvälineet). (Opetushallitus, 2022.)  

 

Lapsen tuen järjestämisen periaatteita ovat yksilöllisyys, välitön aloittaminen, inklusiivisuus, peda-

gogisuus, joustavuus ja vaikuttavuus (ks. Alila, 2022, 18–19). Lapsen tuki on aina yksilöllistä ja sitä 

annetaan joustavasti lapsen tarpeiden pohjalta, mutta yksilöllisyyden aste korostuu tehostetussa ja 

erityisessä tuessa. Tukitoimet aloitetaan heti tarpeen ilmettyä eikä tuen antamisen perusteena saa 

edellyttää esimerkiksi diagnoosia tai lausuntoja. Lapsi voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tu-

kea koko varhaiskasvatuspolkunsa ajan aina esiopetuksen ja koulun aloitukseen asti. Tarpeen mu-

kaan lapselle annetaan varhaiskasvatusta osittain tai kokonaan pienryhmässä, integroidussa lapsi-

ryhmässä tai erityisryhmässä. Tuen laadukas toteuttaminen edellyttää aina myös tiivistä yhteistyötä 

huoltajien kanssa. Lisäksi etenkin tehostetun ja erityisen tuen osalta, yhteistyö erityisopettajan ja 

muiden asiantuntijoiden kanssa on tärkeää. (Alila, 2022, 18–19). 

 

Varhaiskasvatuksessa lapsen saama yleinen, tehostettu tai erityinen tuki suunnitellaan aina osana 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tähän asiakirjaan kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuk-

sen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet 

tavoitteiden toteuttamiseksi, tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä tuen vai-

kuttavuuden arviointi (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 23 §). Varhaiskasvatuslain mukaan yleisen 

tuen kohdalla tehdään hallintopäätös annettavista tukipalveluista, kun taas tehostetun ja erityisen 

tuen kohdalla hallintopäätös annettavasta tuesta tehdään aina lapsikohtaisesti. Laissa säädetään 

myös hallintopäätökseen liittyvästä muutoksenhausta. (Alila, 2022). 

 

 Tuesta päättäminen 
Varhaiskasvatuslain (15 e §) mukaan tehostetusta ja erityisestä tuesta on tehtävä hallintopäätös 

viipymättä. Päätöksessä on mainittava lain mukaiset pedagogiset, rakenteelliset ja hoidolliset tuen 

muodot sekä varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut. Tukipalveluita ovat muun mu-

assa erityisopettajan antama konsultaatio ja opetus, sekä varhaiskasvatukseen osallistumisen edel-

lyttämät tulkitsemis- ja avustamispalvelut ja apuvälineet. Lapsen saamista tukipalveluista tulee an-

taa hallintopäätös silloin, kun asiasta ei päätetä tehostetun tai erityisen tuen päätöksen yhteydessä 

(Varhaiskasvatuslaki 15 e §). Oikaisua päätökseen voidaan vaatia aluehallintovirastolta. 

Päätöksen tekee lähtökohtaisesti varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta (Varhaiskas-

vatuslaki 15 e §). Myös kunnan järjestämisvastuusta suhteessa lapseen säädetään varhaiskasvatus-

laissa (Varhaiskasvatuslaki 6 §). Lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja toteutumista tulee arvioida tar-

peen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitel-

man tarkastamisen yhteydessä tai tuen tarpeen muuttuessa (Varhaiskasvatuslaki 15 d §). Hallinto-

päätöstä tulee tällöin tilanteen mukaan joko muuttaa tai kumota, mikäli tuen tarpeen on havaittu 

muuttuneen. Hallintopäätösmenettelyssä noudatetaan hallintolakia, esimerkiksi ennen päätöksen 

tekemistä varhaiskasvatuksen järjestäjän on kuultava lapsen huoltajaa tai muuta laillista edustajaa 

siten kuin hallintolaissa säädetään (34 §). 



 

 

 Arvioinnin tavoitteet ja arviointikysymykset 
Arvioinnissa tarkastellaan paikallisten vasujen toteutumista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 

Kuten edellä on kuvattu, suomalainen varhaiskasvatus sekä sitä ohjaava lainsäädäntö ovat viime 

vuosina olleet muutoksessa (Opetushallitus, 2022; Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Meiltä kuitenkin 

puuttuu kansallinen kokonaiskuva siitä, miten viimeaikaiset muutokset ovat toteutuneet eri osa-

puolien näkökulmista ja miten muutokset vaikuttaneet varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja ar-

keen. Tämän arvioinnin perustana on kehittävä arviointi, joka keskittyy kehittämistarpeiden tunnis-

tamiseen tarkastus- ja valvontatoimien sijaan (Moitus & Kamppi, 2020). Kehittävän arvioinnin kes-

kiössä on myös tulevaisuuteen suuntautuminen sekä osallisuus ja vuorovaikutteisuus. Arvioinnissa 

pyritään luomaan yhdessä oppimisen mahdollisuuksia sekä monipuolisia tilaisuuksia osallistua ja 

vaikuttaa arviointiin. Kehittävä arviointi perustuu toimijoiden väliseen luottamukseen. Luottamuk-

seen perustuva arviointi puolestaan nojaa toimijoiden väliseen avoimuuteen ja keskusteluun sekä 

koulutusorganisaation vastuuseen toimintansa kehittämisestä. Kehittävän arvioinnin tarkoituksena 

on tuottaa tietoa toiminnan kehittämistä varten, pelkästään asioiden tilan tarkastelun sijaan. (Moi-

tus & Kamppi, 2020). 

 

Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää kansallisella ja paikallisella tasolla vasun perusteiden uudis-

tettujen tavoitteiden viemiseksi pedagogisen toiminnan tasolle, mikä samalla toimii myös varhais-

kasvatuksen laadun kehittämisen perusteena. Arvioinnissa tuotetaan tietoa, miten paikallisten var-

haiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto toteutettiin. Lisäksi kuvataan, mitkä tekijät edistävät tai 

estävät niin inklusiivisen varhaiskasvatuksen kuin lapsen tuen toteuttamista päiväkodeissa ja perhe-

päivähoidossa sekä miten varhaiskasvatuksen kentällä ylipäätään ymmärretään inkluusion ja lapsen 

tuen käsitteistö. Arviointikohteet ja arviointikysymykset on kuvattu seuraavassa taulukossa: 

  



 

 

Arvioinnin teema Arviointikysymykset Yhteys arviointi-

suunnitelman paino-

pistealueisiin 

Kerättävä aineisto ja  

aineistonkeruun aika-

taulu 

Paikallisten varhais-

kasvatussuunnitel-

mien toteutuminen 

päiväkodeissa ja per-

hepäivähoidossa 

Miten varhaiskasva-

tussuunnitelman käyt-

töönotto toteutui pai-

kallisella tasolla? 

 

Koulutusjärjestel-

män toimivuuden li-

sääminen ja Jatku-

van kehittämisen tu-

keminen 

Päiväkodinjohtajien ky-

sely (2/2023) 

 

Varhaiskasvatuksen 

henkilöstön kysely 

(2/2023) 

 

Perhepäivähoidon ky-

sely (2/2023) 

Mitkä tekijät edistävät 

tai estävät inklusiivisen 

varhaiskasvatuksen to-

teutumista päiväko-

deissa ja perhepäivä-

hoidossa? 

 

Koulutusjärjestel-

män toimivuuden li-

sääminen ja Yhden-

vertaisuuden edistä-

minen 

Mitkä tekijät edistävät 

tai estävät lapsen tuen 

toteuttamista päiväko-

deissa ja perhepäivä-

hoidossa? 

Koulutusjärjestel-

män toimivuuden li-

sääminen ja Yhden-

vertaisuuden edistä-

minen 

Taulukko 1. Arvioinnin tavoitteet ja kysymykset 

 

Arviointi kytkeytyy Karvin koulutuksen arviointisuunnitelman mukaiseen tiedontuottamiseen erito-

ten kahden painopisteen kautta: Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja Yhdenvertaisuu-

den edistäminen. Koulutusjärjestämän toimivuuden lisäämiseen liittyvät arvioinnit liittyvät seuraa-

viin kysymyksiin: 

• Miten koulutusjärjestelmä toimii kokonaisuutena? 

• Millaisia vaikutuksia koulutusuudistuksilla on ollut? 

• Millainen on koulutusjärjestelmän reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin? 
 

Yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät arvioinnit puolestaan pyrkivät vastaamaan kysymyksiin: 

• Mikä on koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tila Suomessa? 

• Mitkä tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista? 
 

Tämän arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen kansalliselle ohjausjärjestel-

mälle sekä paikallisen tason toimijoille siitä, miten päivitettyjen varhaiskasvatussuunnitelmien käyt-

töönotto on toteutunut paikallisella tasolla. Lisäksi arviointi tuottaa tietoa siitä, miten 



 

 

varhaiskasvatussuunnitelman mukainen inkluusioperiaate ymmärretään ja toteutetaan sekä miten 

lasten tuki käytännössä toteutuu varhaiskasvatuksessa. Koska arvioinnissa kartoitetaan eri toimijoi-

den osallistumista paikallisten vasujen uudistusprosessiin, arviointi kytkeytyy jossain määrin myös 

Jatkuvan kehittämisen tukemisen painopisteeseen. Lisäksi, koska arvioinnissa kartoitettavan in-

kluusioperiaatteen toteutuminen ja lapselle sopivan tuen tarjoaminen tasaa eroja oppimisessa ja 

tarjoaa hyvän pohjan myöhemmälle oppimiselle, arviointi on yhteydessä myös Oppimisen ja osaa-

misen kehittämisen painopisteeseen. 

 

 

 Arviointiaineisto, hankinta ja analysointi 
Arviointi toteutetaan keräämällä aineisto kyselylomakkeilla vastaajaryhmiltä. Aineistot kerätään kunnallis-

ten ja yksityisten; 

(1) päiväkotien johtajilta,  

(2) varhaiskasvatuksen erityisopettajilta, opettajilta, sosionomeilta, hoitajilta   

(3) perhepäivähoitajilta. 

 

Kyselyt koostuvat pääosin määrällisistä mittareista, mutta sisältävät myös muutamia avokysymyk-

siä. Kyselyiden teemat keskittyvät vastaajien taustoihin, paikallisen vasun uudistamisprosessin ete-

nemiseen yksikössä/päiväkodissa/perhepäivähoidossa sekä henkilöstön saamaan tukeen vasun uu-

distuksen käyttöönoton yhteydessä. Päiväkodin johtajien kyselyllä arvioidaan lisäksi, miten paikalli-

sen vasun uudistamisprosessia on johdettu ja miten henkilöstöä on uuden vasun käyttöönotossa 

tuettu. Lisäksi kyselyssä selvitetään, miten johtaja näkee inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutta-

misen sekä lasten kolmitasoisen tuen järjestämisen. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatussa 

kyselyssä arvioidaan vastaavasti henkilöstön saamaa tukea ja lisäksi oman lapsiryhmässä tapahtu-

van toiminnan inklusiivisuutta sekä tuen toteuttamisen sekä siihen liittyvän työnjaon järjestämistä. 

Perhepäivähoidon tiedonkeruu keskittyy samoihin teemoihin kuin päiväkodin henkilöstön. 

 

Kaikki kyselyt toteutetaan Webropol-kyselyohjelmistolla suomen- ja ruotsinkielisinä helmikuussa 

2023. Aineistoja analysoidaan pääasiallisesti kvantitatiivisin menetelmin hyödyntäen IBM SPSS 28-

ohjelmistoa. Kyselyiden sisältämiä laadullisia kysymyksiä analysoidaan hyödyntäen sisällönanalyy-

sia. Kaikki analyysit toteutetaan Karvissa. 

  



 

 

 Arviointihankkeen organisointi ja aikataulu 
Arviointihakkeesta Karvissa vastaa projektipäällikkö Lassi Kannel ja arviointiasiantuntija Julia Kuusi-

holma-Linnamäen tukemana. Arvioinnin toteuttamista tukee erillinen monialainen asiantuntija-

ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii professori Heidi Harju-Luukkainen (Tampereen yliopisto). 

Muut jäsenet ovat yliopistotutkija Noora Heiskanen (Itä-Suomen yliopisto), professori Arniika Kuu-

sisto (Helsingin yliopisto) sekä palvelualuejohtaja Vesa Kulmala (Turun kaupunki). Asiantuntijaryh-

män tehtävänä on tukea arviointiraportin suunnittelua, tuottamista ja toteuttamista sekä auttaa 

laatimaan kehittämissuosituksia yhteistyössä Karvin hankehenkilöstön kanssa. Asiantuntijaryhmä 

tapaa säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Arviointiryhmän työskentely on osa hanketta toteu-

tettavaa työaikaresurssia.  

 

Arviointi sijoittuu alkaneen arviointikauden (2020–2023) loppupuolelle, ajanjaksolle 2022–2023. Ar-

viointiraportti julkaistaan syksyllä 2023 samaan aikaan varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vah-

vuudet ja kehittämiskohteet -arviointiraportin kanssa. Hankkeen toteuttamisaikataulu on seuraa-

vanlainen: 

Aikataulu Toiminta 

5/2022  Arviointitehtävän tarkennus ja rajaus 

6/2022 Projektipäällikön valinta, arviointiryhmän nimittäminen 

Työskentelyn ja hankehallinnon valmistelu 

8/2022 Hankesuunnitelman kirjoittaminen, hankkeen aikataulun laadinta 

9/2022 Hankesuunnitelman ja aikataulun tarkennus, asiantuntijaryhmän kokoaminen ja 

aloittaminen. Kyselyiden laatimisen aloittaminen 

10/2022 Kyselyiden työstäminen, raportin taustaosuuden kirjoittamisen aloittaminen 

11/2022 Raportin taustaosuuden kirjoittaminen, käännöstoimiston kontaktointi, kyselyi-

den työstäminen 

12/2022 Kyselyiden viimeistely ja rakentaminen Webropoliin ja lähetys kommentointikier-

rokselle Karvissa. Otannan tekeminen 

1/2023 Kyselyiden pilotointi, palautteen läpikäynti ja käännättäminen 

2/2023 Kyselyiden lähettäminen vastaajille 

3/2023 Kyselyaineiston siivoaminen ja valmistelu analyyseihin 

4/2023 Analyysien tekeminen ja tulosten kirjoittaminen raporttiin 

6/2023 Johtopäätösten ja toimenpidesuositusten laatiminen. Raportin tulososan ja taus-

taosan viimeistely 

6/2023 Raportin kokonaisuuden viimeistely. Raportin käännös ja taitto/painoprosessin 

hallinnointi 

7–8/2023 Tiivistelmän ja tiedotteen kirjoittaminen. Julkaisutilaisuuden organisointi, kielen-

tarkastus ja tiivistelmien käännätys 

9/2023 Raportti, tiivistelmä ja tiedote valmiit käännöksineen. Tiedotteiden ja somevies-

tien lähetys ja tulosten esittely Arviointineuvostolle ja OKM:lle 



 

 

10/2023 Julkaisutilaisuuden suunniteltu ajankohta viikolla 41 (9.–13.10) 

11/2023 Hankkeen sulkeminen 

Taulukko 2. Arvioinnin aikataulu 

 

 Viestintä ja tiedottaminen 
Arviointihankkeen viestintä toteutetaan Karvin viestinnän ohjeistusten ja periaatteiden mukaisesti. 

Arvioinnista viestitään ensisijaisesti hankkeen kotisivujen kautta, mistä löytyy hankekuvaus ja jonne 

myös päivitetään hankesuunnitelma sen hyväksynnän jälkeen. Hankkeen kotisivut löytyvät suo-

meksi, ruotsiksi ja englanniksi. Arvioinnin edetessä laaditaan tarkempi viestintäsuunnitelma, johon 

tarkennetaan eri kohderyhmille suunnattu viestintä ja tiedottaminen arvioinnin tuloksista sekä 

hankkeen loppuraportin julkaisemisesta syksyllä 2023. Arvioinnin päättymisen jälkeen tuloksista, 

johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista voidaan viestiä Karvin viestintäkanavien lisäksi myös 

muiden toimijoiden kautta. Aktiivisella ja läpinäkyvällä viestinnällä pyritään lisäämään hankkeen vai-

kuttavuutta ja tavoitettavuutta. Viestinnästä vastaa koko hankkeen ajan hankkeeseen nimetty pro-

jektipäällikkö yhdessä muun projektihenkilöstön kanssa tarpeen vaatiessa Karvin viestintäasiantun-

tijoiden tukemana. 

  



 

 

 Riskienhallinta ja henkilötietojen käsittely 

arviointihankkeessa 

Hanke noudattaa Karvin laadunvarmistuksen käytäntöjä ja teema-arviointien ohjeistuksia. Hank-

keen riskeiksi tunnistetaan esimerkiksi tiedonkeruun kuormittavuus. Kuormittavuuden minimointiin 

kiinnitetään aineistonkeruun yhteydessä huomiota muun muassa keskittymällä tiedonkeruussa vain 

arvioinnin toteuttamisen kannalta välttämättömiin teemoihin sekä välttämällä muiden käynnissä 

olevien tiedonkeruiden päällekkäisyyttä. Arvioinnin riskiksi tunnistetaan myös arvioinnin laajuus, jo-

hon pyritään puuttumaan ensisijaisesti arviointikohteen ja -teemojen tarkalla rajauksella. Laadun-

hallintaa pyritään toteuttamaan myös hyödyntämällä hankkeessa riittäviä ja monialaisia henkilös-

töresursseja kattavan asiantuntijuuden varmistamiseksi. 

 

Karvi toteuttaa arviointeja osana lakisääteisiä tehtäviään. Luotettavan arvioinnin ja tämän avulla 

saatavien päätösten tekeminen vaatii riittävien taustatietojen keräämisen osallistujilta. Näin ollen 

henkilötietojen käsittely mahdollistaa luotettava arvioinnin ja siten Karvin lakisääteisen tehtävän 

toteuttamisen. Kerättävien henkilötietojen laajuus pidetään kuitenkin mahdollisimman suppeana ja 

lisäksi yhteystietoja ja vastauksia käsittelevät vain arviointihankkeen työntekijät. Tässä arvioinnissa 

toteutettavassa kyselyssä kysyttäviä epäsuoria tunnistetietoja ovat työskentelykunta ja ammatti-

nimike. Lisäksi, vaikka kysely toteutetaan anonyymisti, niissä kysytään joitain henkilökohtaisia tie-

toja kuten koulutustausta ja asuinkunta. Vaikka kerättävien henkilötietojen laajuus on suppea, niin 

tiedonkeruuvaiheessa syntyy henkilötietoryhmiä arvioinnin kohteena olevista. Arviointiin osallistu-

vien anonymiteetistä huolehditaan siten, ettei tulosten raportoinnissa yksittäinen vastaaja ole tun-

nistettavissa. Näin ollen mahdolliset riskit ja uhkat arviointiin osallistuvien oikeuksille ja vapauksille 

ovat pieniä. 

 

Arviointiaineistoa säilytetään Valtorin ylläpitämällä verkkolevyllä, jonne pääsy on rajoitettu suoja-

tuilla käyttöoikeuksilla. Vain ne Karvin asiantuntijat, joiden virkatehtäviin aineiston käsittely kuuluu, 

pääsevät verkkolevylle. Valtori vastaa verkkolevyn tietoturvallisuudesta teknisillä tiedonsuojausme-

netelmillä, joihin kuuluvat esimerkiksi palomuuri- ja muiden tietoliikennelaitteiden suojaukset ja 

valvonta. Verkkolevyltä on mahdollista tarkistaa, kenen toimesta henkilötietoja on tallennettu, 

muutettu tai siirretty. Karvin tietosuojayhteyshenkilö toimii yhteistyössä Opetushallituksen tieto-

suojavastaavan kanssa aktiivisesti henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamisen paranta-

miseksi. 
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