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 Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 otetaan pian käyttöön.  Uusien 

perusteiden laatijana on Opetushallitus, jonka ohjauksen ja hallinnan alle varhaiskasvatus 

nykyään kuuluu. Uusien perusteiden merkittävä muutos on sen velvoittavuus, joka muuttaa 

asiakirjan luonteen aivan erilaiseksi ja aiheuttaa täten muutoksia varhaiskasvatuksen 

näkemyksissä, ajatuksissa ja käytännöissä. Uudet perusteet on tehty yhteistyössä alan 

asiantuntijoiden kanssa, mutta sen lähtökohtana on ollut uusi varhaiskasvatuslaki, jonka uusia 

päämääriä uudistettu varhaiskasvatussuunnitelman perusteet myötäilee. Tärkeä tavoite tällä 

uudistuksella on vahvistaa tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman varhaiskasvatuksen 

toteutumista  koko maassa. Uudet perusteet vievät varhaiskasvatusta kohti 

monikulttuurisempaa yhteiskuntaa, se nostaa lapsen kaiken varhaiskasvatusajattelun keskiöön 

ja korostaa laaja-alaista oppimista, monilukutaidon merkitystä unohtamatta. Se ravistelee 

myös totuttuja käytäntöjä  liittyen uskonnon perehdyttämiseen ja tutustumiseen. Laaja 

yhdenvertaisuuden periaate on yksi uusien perusteiden punaisista langoista, kuten myös 

pedagogiikka, josta on tullut koko varhaiskasvatuksen perustuspilari. Leikin pedagogista 

merkitystä korostetaan vahvasti. Uusien perusteiden myötä lastentarhanopettajan rooli ja 

vastuu toiminnasta korostuu. 

Avainsanat: varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, pedagogiikka, monilukutaito, muutos, 

velvoittavuus 
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1 JOHDANTO 

 Laki lasten päivähoidosta laadittiin vuonna 1973 ja on selvää, että se on kaivannut maailman 

muuttuessa päivittämistä tälle vuosituhannelle jo jonkin aikaa. Varhaiskasvatus siirtyi opetus-

ja kulttuurihallituksen alaisuuteen 2015 ja se vahvisti varhaiskasvatuksen asemaa osana eheää 

kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Näin varhaiskasvatuslaki sai päivitykselleen ensimmäisen 

askeleen. Varhaiskasvatuslaki (36/1973) määrää lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja 

varhaiskasvatuksen tavoitteista. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015 ja se on 

antanut raamit ja suunnan uusille varhaiskasvatuksen perusteille 2016. 

Käytän myöhemmin varhaiskasvatussuunnitelmien perusteista lyhennettä vasu, koska se on 

yleisesti käytössä varhaiskasvatuksen piirissä. Tutkimukseni aikana olen perehtynyt sekä 

vanhaan vasuun 2003, että uudistettuun vasuun 2016. Olen analysoinut analyyttisesti näiden 

kahden eroavaisuuksia ja syitä muutosten takana. 

 Uudistusten lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen 

toimintaympäristön muutokset. Uusien perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata 

varhaiskasvatusta laadukkaaseen, tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen toteutumiseen koko 

maassa. Lapsi toiminnan keskiössä, monikulttuurisuus ja laaja-alainen oppiminen ovat eräitä 

tärkeitä esimerkkejä uudistetun vasun sisällöllisistä suuntaviitoista. 

Toimintaa ohjaava vasu on ollut käytössä aiemminkin. Hyvin oleellinen muutos vanhan ja 

uuden välillä on sen oikeudellisesti velvoittava määräys. Paikallisia painotuksia ei ole 

poissuljettu, mutta perusteet ovat kaikille samat ja ne pyrkivät tarjoamaan kaikille tasa-

arvoisen varhaiskasvatuksen hoitomuodosta tai sijainnista riippumatta. Miettiessäni 

kandidaatin tutkielman aihetta kiinnostuin tästä hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Aihe 

kiinnostaa minua niin ammatillisesta näkökulmasta, kuin myös päivähoidon asiakkaan 

roolista käsin. Suurimpina kysymyksinä minulla oli; mikä muuttuu? Miksi? Näihin 

kysymyksiin lähdin etsimään vastauksia.  

Aiempia aivan vastaavia tutkimuksia, ei luonnollisestikaan vielä löydy. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kohdistuvia tutkimuksia ylipäätäänkin on aika 

vähän tarjolla. Pirjo Raution "Lapsidiskurssit Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa" on 

tiettävästi ensimmäinen tutkimus, joka on kohdistunut aiempaan Vasuun. Oulun yliopistossa 

on käynnissä myös tutkimushanke, joka selvittää vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneiden 
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varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksia. Koska lainsäädännön muuttuminen 

on ollut lähtökohtana myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistamiselle, jota 

tutkimukseni koskee, on Oulun yliopiston tutkimushanke myös minua erityisesti kiinnostava 

ja ajankohtainen tutkimus. 
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2 TUTKIMUSPROSESSI 

2.1 Tutkimusongelma 

Tutkin kandidaatin työssäni mahdollisia muutoksia uudessa Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet asiakirjassa verrattuna ensimmäiseen, vuonna 2003 julkaistuun Vasuun. 

Tutkimusaineistoni kohdistui ja rajoittui siten luonnollisesti näihin kahteen asiakirjaan vasu 

2003 ja vasu 2016, joiden välisiä eroavaisuuksia aloin etsiä. Vasut tuovat julki tämän 

hetkisen, yleisen oppimiskäsityksen. Niistä ilmenee myös yhteiskuntamme ja 

oppimisympäristömme jatkuva muuttuminen, joihin uusin vasu pyrkii tavoitteillaan 

vastaamaan. 

Päätavoitteenani oli tuoda esille konkreettiset eroavaisuudet ja pohtia, mitä se mahdollisesti 

tarkoittaa käytännön työssä. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

– Miksi uusi vasu on laadittu? 

– Mikä muuttuu ja miksi? 

2.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdesta suomenkielisestä, 2000-luvulla tehdyistä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet- nimisistä asiakirjoista, joista molemmista löytyy sekä 

verkkojulkaisu, että painettu kirja, molemmilla virallisilla kielillämme. Toinen niistä, vasu 

2003 on Stakesin määrittelemä opas. Opas-määritelmä kuvaa hyvin sen sisällön tarkoitusta. 

Toinen, vasu 2016, on opetushallituksen antama määräykset ja ohjeet 2016:17, joka 

puolestaan kertoo heti sen tarkoituksen olevan velvoittava ja määräävä. 

 Molempien laadinnassa on hyödynnetty varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, sekä kuultu eri 

sidosryhmiä. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot ovat 

saaneet myös kommentoida, ehdottaa muutoksia ja painotuksia perusteiden luonnosvaiheissa. 

Uutta vasua kävi muun muassa luonnosvaiheessa opetushallituksen Webrol -järjestelmän 

kautta kommentoimassa 136 kuntaa ja lisäksi yksityisiä varhaiskasvatuksen järjestäjiä, 

yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammattioppilaitoksia, yhdistyksiä ja asiantuntijatahoja, 

sekä huoltajia ja lapsia. (Opetushallitus; Kooste varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

kommentoinnista huhtikuussa 2016 ) 
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Tutkimusaineiston rajaaminen näihin kahteen oli luonnollinen valinta, jotta tutkimukseni 

laajuus pysyy sille asetetuissa tavoitteissa. Mahdollisuuksia laajempaan vertailuun olisi ollut 

esimerkiksi ottamalla Esiopetuksen perusteet mukaan tutkimukseen. Jotta tutkimuksen ydin 

pysyisi kasassa, on aineisto rajattu vain näihin kahteen, tutkimuksen kannalta olennaisimpiin 

aineistoihin. 

2.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuskohteestani johtuen, valikoitui tutkimusmetodikseni laadullinen, eli kvalitatiivinen 

tutkimus. Sieltä luontevin tutkimusote on aineistolähtöinen, fenomenoslogis-hermeneuttinen 

sisällönanalyysi, koska tutkimuksessani tarkastelen, erittelen ja etsin mahdollisia 

eroavaisuuksia tutkittavien aineistojen sisältä. 

Sisällönanalyysin pyrkimys on kuvata tutkittavaa ilmiötä yleisesti ja tiivistetysti. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s.103). Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä- se etsii tekstin merkityksiä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.104). 

 Koska tutkimukseni keskittyy ainoastaan rajattuun aineistoon, eivät analyysiyksiköt ole 

ennalta määrättyjä ja teoria rakentuu aineiston pohjalta. Tämä induktiivisuus etenee 

väitteissään yksittäisistä yleisimpiin (Eskola & Suoranta 1998, 83) Lähtökohtana 

induktiivisessa otteessa ei siis ole teorian tai hypoteesien testaaminen. (Hirsjärvi ym. 2004, 

155.) 

Tutkimukseni aloitin hankkimalla molemmat varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirjat, 

sekä tutustumalla opetushallituksen sivuilla lisämateriaaleihin. Luin ja tutustuin myös 

erilaisiin kirjoituksiin ja raportteihin alan lehdissä, sekä uuteen varhaiskasvatuslakiin. Hain 

tietoa myös erilaisista ajankohtaisista oppimiskäsityksistä, joista sain tukea päätelmilleni. 

Aiheen ajankohtaisuudesta johtuen erilaisia asiaa käsitteleviä kirjoituksia löytyikin paljon. 

Säilyttääkseni mahdollisimman neutraalin ja objektiivisen tutkimusotteen, yritin pysyä 

provosoitumatta lukemistani kirjoituksista, sillä onhan vasu ollut aiheena paljon ajatuksia ja 

tunteita herättävä. Varsinaiset tutkimukseni kohteet, vasut, luin ensin useampaan otteeseen 

läpi. Sen jälkeen aloin kiinnittämään huomioni niiden välisiin eroihin. Listasin kummastakin 

vasusta niiden sisältöaiheet ja vertasin niitä keskenään. Näin sain poimittua esiin uudet 

sisällöt ja huomioitua muutokset vanhaan. Minua olisi kiinnostanut laajentaa aiheeni 
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koskemaan myös lastentarhanopettajien ajatuksia tulevista muutoksista, mutta tutkimuksen 

laajuuden huomioiden, se ei olisi ollut järkevää. 

Perusteasiakirjat olivat sisällöiltään varsin erilaisia. Siinä missä toinen kertoo, että 

leikkiminen, liikkuminen ja tutkiminen ovat lapselle ominaisia tapoja ajatella ja toimia, toinen 

vaatii kaiken toiminnan olevan pedogisesti perusteltua. Tutkittavien materiaalien sisällöllisistä 

erilaisuuksista johtuen vasujen systemaattinen vertailu, ei ollut aivan yksiselitteistä ja selvää. 
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3 VASUT TUTKIMUSKOHTEENA 

3.1 Varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet ovat opetushallituksen (Vasu 2016) ja Stakesin (Vasu 

2003) laatimat perusteasiakirjat, jotka ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen 

sisällöllistä toteuttamista. Ne ovat valtakunnallisen varhaiskasvatuksen ohjauksen väline. 

(Vasu 2013, s. 7) "Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävä on tukea ja ohjata 

varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä, sekä edistää laadukkaan ja 

yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa." (Varhaiskasvatuksen perusteet 

2016, s. 8) " Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen 

toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten 

huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä, sekä lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. (Varhaiskasvatuslaki 1 § (580/2015)" (Vasu 2016, s. 

8)  

Vasussa määrätään varhaiskasvatuksen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, 

varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta 

yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. Vasu on varhaiskasvatuksen 

järjestäjiä oikeudellisesti velvoittava määräys. Vasu on kolmitasoinen. Se koostuu 

valtakunnallisesta, paikallisista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. (Karila; Vaikuttava 

varhaiskasvastus 2016) 

Molemmat vasut ovat syntyneet omista lähtökohdistaan, sen hetkisen tarpeen mukaan. Toisen 

taustalla vaikuttaa varhaiskasvatuslaki, toisen valtioneuvoston periaatepäätös 

varhaiskasvatuksen valtakunnallisesta linjauksesta. 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi kunnissa on omat, paikalliset, 

omaleimaiset vasut, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin. Näiden sisältöihin en tutkimuksessani 

lähde perehtymään, vaan olen rajannut tutkimuksen ainostaan valtakunnallisiin perusteisiin. 

3.2 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003 

Vasu 2003 on ensimmäinen varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista ohjaava asiakirja. 

Stakes sai sen tehtäväkseen valtioneuvoston tehtyä periaatepäätöksen varhaiskasvatuksen 



 

12 

 

linjauksista. (Sosiaali ja terveysministeriön julkaisu 2002:9) Tämän vasun sisältöä on 

tarkistettu kahteen otteeseen siitä saadun palautteen perusteella. Ensimmäisen 

valtakunnallisen vasun katsotaan lisänneen yhteistyötä kunnissa ja kuntien välillä, sekä 

nostaneen varhaiskasvatuksen sisältöineen ja laatuineen taas keskusteluiden aiheeksi. 

Tässä vasussa tavoitteeksi on asetettu seuraavaa : 

"Varhaiskasvatussuunitelman perusteiden tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen 

yhdenvertaista toteuttamista koko maassa, ohjata sisällöllistä kehittämistä ja luoda osaltaan 

edellytyksiä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle yhdenmukaistamalla toiminnan 

järjestämisen perusteita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on lisätä 

varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta lapsensa 

varhaiskasvatuksen palveluissa ja moniammatillista yhteistyötä sellaisten eri palvelujen kesken, 

joilla tuetaan lasta ja perhettä ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista". 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003) 
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3.3 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

Uuden varhaiskasvatuslain myötä on syntynyt uusi vasu. Tämän muutoksen taustalla on uusi 

rakennepoliittinen hallitusohjelma ja varhaiskasvatuksen siirtyminen sosiaali- ja 

terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Uusi varhaiskasvatuslaki painottaa 

muun muassa opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, painottaen erityisesti 

pedagogiikkaa. Sen tavoitteena on vähentää valtakunnallisesti osaamis- ja koulutuseroja. 

Opetushallitus on laatinut uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka on 

varhaiskasvatuslain perusteella annettu määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten vasut 

tehdään ja toteutetaan. Uusi vasu, joka otetaan käyttöön 1.8.2017 on jatkoa opetushallituksen 

laatimille suunnitelmille esiopetukseen ja perusopetukseen. Samalla se sitoo 

varhaiskasvatuksen kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelmää ja sen pedagogista 

kokonaisuutta. 

"Varhaiskasvatuslain tavoitteiden muotoilu kiinnitti suomalaisen varhaiskasvatuksen 

kansainväliseen elinikäistä oppimista painottavaan suuntaukseen. Valtakunnallisten 

varhaiskasvatussuunnitelmien tehtävä on nyt konkretisoida ja linjata, kuinka lain henki saadaan 

viedyksi pedagogisiin käytäntöihin." (Karila 2016, s.43) 

Uudistusten lähtökohtana on ollut pitkälti jatkuvassa muutoksessa olevat kasvu- ja 

toimintaympäristömme. Uusia perusteita on valmisteltu hyödyntäen uusimpia tuloksia 

tutkimuksen- ja kehittämisensaralta, sekä yhteistyössä alan eri sidosryhmien kanssa.  

Tavoitteena on ollut luoda yhteiskuntaamme sopiva ja kehittämistä ohjaava asiakirja. 

Varhaiskasvatussuunnitelmien tehtävänä on edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen 

varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa ja tukea, sekä ohjata sen kehittämistä ja 

toteuttamista. Perusteissa määrätään keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, eikä paikallisissa, 

omaleimaisissa vasuissa saa jättää mitään niistä pois. 

Useissa varhaiskasvatuksen laatua koskevissa tutkimuksissa on todettu laadukkaalla 

päivähoidolla olevan pitkäaikaisia ja merkittäviä vaikutuksia lasten oppimistulosten ja 

sosiaalisten taitojen paranemiseen läpi koko kouluajan. (Esim. Schweinhart & Weikart 1993; 

Sylva & Willtshire 1993) Laadukkaasta päivähoidosta hyötyvät ennen kaikkea lapset, joiden 

kasvuympäristöä voidaan pitää muuten laadultaan heikkona. Esimerkiksi kasvuympäristö, 

jossa heidän kehitystään haittaavia tekijöitä voivat olla vanhempien terveysongelmat tai 

päihteet. (Melhuis 1993; Heckman 2011; Leseman & Slot 2014) 
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Suomalaisen päivähoidon piirissä toteutettujen tutkimusten, kokeilujen ja kuntien omien 

laadunarviointien kautta voidaan todeta eri kuntien ja päivähoitoyksiköiden laadullisissa 

tasoissa olevan eroja. (Heikkilä ym. 1977) Näiden erojen tiedostaminen ja arviointi ovat 

ensimmäisiä askeleita laadullisien eroavaisuuksien poistamiseksi. (Hujala, Puroila, Parrila, 

Nivala; 2007) 

 Uuden vasun tavoitteena on tukea uuden varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumista ja 

toimintakulttuurin kehittämistä. Päämääränä on varhaiskasvatuksen laadun jäsentäminen, 

vahvan ammatillisuuden, sekä osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen etenkin lapsilla ja 

vanhemmilla. 

Uusissa perusteissa määrätään muun muassa varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä 

sisällöistä, laajasta yhteistyöstä ja lapsikohtaisten suunnitelmien sisällöstä. Normin pohjalta 

laaditut lakisääteiset paikalliset vasut otetaan käyttöön viimeistään elokuussa 2017 ja tuolloin 

ryhdytään tekemään myös lapsikohtaiset vasut. 
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4 HAVAITUT SYYT, MUUTOKSET JA EROAVAISUUDET 

Olen käyttänyt lukemisen helpottamiseksi tärkeiden asiasanojen ja osien lihavointia (Vasu 

2016) ja kursivointia (Vasu 2003), jotta havaitut eroavaisuudet löytyvät tekstistäni 

helpommin. 

4.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uusimisen taustat ja syyt 

"Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistuksen lähtökohtana ovat lasten 

kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset." (Vasu 2016 , s. 8) 

Maailma, ympäristö ja kulttuuri jossa elämme muuttuu koko ajan. Näiden muutosten 

tuomiin haasteisiin uusi vasu pyrkii tuomaan työvälineitä. Kasvuympäristömme ja 

varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on muuttunut monikulttuurisemmaksi, ympäristö 

muuttuu, kuten myös talous ja työelämä. Maailma globalisoituu nopeasti lyhyessä ajassa. 

Olennaista on myös se, että muutos ei pysähdy vaan jatkaa kehittymistään. Kaikki tämä vaatii 

meiltä uusia taitoja, tietoja ja työtapoja, jotta pystymme antamaan lapsille tarvittavat 

valmiudet oppia ja elää alati muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa perinteinen arvopohjakin on 

kokenut muutoksia. Varhaiskasvatus on nyt osa koulutusjärjestelmää ja koulutuspolitiikkaa. 

Toinen uusien perusteiden lähtökohta on varmistaa yhdenvertaisen ja laadukkaan 

varhaiskasvatuksen avulla se, että kaikki saavat yhdenvertaiset edellytykset kasvuun 

kehittymiseen ja oppimiseen. Vanhan vasun tavoitteena oli edistää yhdenvertaista 

toteuttamista. Varhaiskasvatus tunnustetaan ja ymmärretään nyt elinikäisen oppimissen 

tärkeänä kehitys-ja oppimisvaiheena. 

Kolmas lähtökohta löytyy arvoperustasta ja käsityksestä lapsesta oppijana. Yleinen 

oppimiskäsitys on siirtynyt taas askeleen entistä kauemmas behavioristisesta näkemyksestä, 

entistä lähemmäs konstruktiivista näkemystä. Konstruktivismi soveltuu ehkä parhaiten 

nopeasti muuttuvaan maailmaamme ja se tuomiin haasteisiin. Enää ei opeteta ja kasvateta, 

vaan tuetaan oppimista ja kasvua. Lapsi itse on aktiivinen oppija ja oppimista tapahtuu 

koko ajan ja kaikkialla. Myöskään esimerkiksi kulttuuriperintöä ei enää pelkästään siirretä, 

vaan sitä uusinnetaan tähän päivään ja aikaan sopivaksi. 

"Koulutuksen ja kasvatuksen keskeiseksi tavoitteeksi on noussut oppimaan oppimisen taitojen 

kehittäminen. Oppijalle on luotava edellytykset jatkuvaan uuden oppimiseen. Oppimaan 
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oppimisen taitojen ymmärtämiselle ja opettamiselle ei behavioristinen oppimiskäsitys anna 

riittävästi lähtökohtia". (Hujala, Puroila, Parrila, Nivala; Päivähoidosta varhaiskasvatukseen, 

2007, s.50) 

4.2 Muutokset 

Uudessa vasussa otetaan esille seuraavat asiat, joita edellisessä vasussa ei ollut, tai ne 

esitettiin eri näkökulmasta: 

4.2.1 Velvoittavuus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti 

velvoittava määräys, ikään kuin juridinen varhaiskasvatuksen laadun viitekehys. Vanha vasu 

oli luonteeltaan ja päämärältään ohjaava ja neuvova. Se ei ollut velvoittava. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen 

keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien 

välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

sisällöstä 

Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea 

pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää 

tavoitetta tai sisältöä. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee 

arvioida ja kehittää. (Vasu 2016, s. 8-9) 

4.2.2 Ulkopuolinen arviointi 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä 

osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arviointia on siis laajennettu 

kansalliselle tasolle. Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tulee olla oma-aloitteista, 

suunnitelmallista ja säännöllistä. Vanhassa vasussa neuvottiin ja suositeltiin ottamaan 

arviointiin mukaan henkilöstön, hallinnon lisäksi vanhemmat, lapset ja eri yhteistyötahot. 

Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason sekä järjestäjä-, 

yksikkö- ja yksilötason näkökulmista. Kansallisen tason arvioinnin tehtävänä on tukea 

varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Kansallisen 

tason arvioinnit palvelevat varhaiskasvatuksen kehittämistä paikallisesti, alueellisesti ja 
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valtakunnallisesti. Arviointitietoja voidaan hyödyntää myös kansainvälisissä vertailuissa. 

Ulkopuolista arviointia voidaan järjestää myös muiden tahojen suorittamana tai 

kansainvälisenä arviointina. (Vasu 2016) 

4.2.3 Lapsi keskiössä. 

Lapsen etu, tarpeet ja oikeudet ovat lähtökohtana kaikessa varhaiskasvatuksessa. Lapsen 

mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida. Varhaiskasvatuksessa tulee varmistaa 

lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Aiemmassa 

vasussa linjaus oli se, että lapset olisi hyvä ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja 

mahdollisesti selvittää lapsen tahto ja niin edelleen. Nyt lapsi velvoitetaan ottamaan mukaan, 

suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan.  

Tuen järjestämisen lähtökohtana on lapsen vahvuudet, tarpeet ja monialaista yhteistyötä ohjaa 

lapsen edun ensisijaisuus. 

Lapsella on oikeus siihen, että hänen vasunsa laatija on henkilö, joka on saanut 

pedagogisen koulutuksen ja osaa arvioida, miten pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja 

henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisössä toimimisessa. Vanhassa vasussa 

puhutaan vain henkilöstöstä, ilman minkäänlaisia tarkennuksia. 

 Yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja 

suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen 

kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, 

varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 

mukaisesti. (Vasu 2016) 

4.2.4 Syrjäytymistä ehkäisevä palvelu 

Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä 

ehkäisevä palvelu. (Vasu 2016) Syrjäytyminen, on vasussa käytetty, aivan uusi teema ja 

huolenaihe, jota ei aiemmassa ole suoraan mainittu. 
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4.2.5 Osallisuus ja aktiivinen toimijuus 

Uuden vasun oppimiskäsitys pohjautuu muun muassa näkemykseen lapsesta aktiivisena 

toimijana, joka on synnynnäisesti utelias ja halukas oppimaan. 

Osallisuus ei ole uusi käsite, sillä jo 1960-luvulla poliittisen heräämisen aikaan kirjoitettiin 

ihmisten oikeudesta olla osallisia omassa arjessaan sekä laajemmin poliittisessa 

päätöksenteossa. Aktiivisen kansalaisen on sellainen, joka osallistuu yhteiseen 

päätöksentekoon (esim. Arnstein, 1969). 

Opitut tiedot ja taidot, joita lapsi saa varhaiskasvatuksessa, vahvistavat heidän osallisuuttaan 

ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Yksi varhaiskasvatuslain tavoitteista on edistää ja 

ohjata toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.  

Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta kaikessa toiminnassa. Tämä 

edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. 

Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy 

osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen 

kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vahvistaa osallisuutta. (Vasu 2016) Vanhassa 

vasussa kautta linjan on ohjeistus siitä, että olisi hyvä kuulla ja ottaa mukaan suunnitteluun, 

tekemiseen, arviointiin. Ja pääasiassa puhuttiin vanhemmista. Nyt siihen velvoitetaan 

ottamaan mukaan niin vanhemmat kuin lapsetkin. 

Osallisuutta päivähoidossa voidaan lapsen kohdalla määritellä Vennisen, Leinosen & Ojalan 

(2010, 17–18) tutkimuksen mukaan osallisuuden kokemuksiin: Lapsella on oikeus iloita 

itsestään, tuntea olevansa tärkeä ja merkityksellinen. Näin hän kokee itsensä ja tarpeensa 

huomioiduksi. Lapsi saa harjoitella uusia oppimisen, omatoimisuuden taitoja aikuisen 

turvallisessa suojassa. Lapsi saa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Lapsi 

saa harjoitella vastuuseen kasvamista, valintojen tekemistä ja päätöksiin osallistamista. Lapsi 

on osa kotia, lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa myös päiväkodissa, jossa hän 

tulkitsee kokemuksiaan aikuisen ja vertaisryhmän kanssa.  

Vanhempien osallisuutta kuvaa käsite kasvatuskumppanuus joka on yhteistyötä kuvaava 

käsite ja suhde, joka pitää sisällään kahden osapuolen välisen kuuntelemisen, 

kunnioittamisen, luottamuksen ja dialogin (Kaskela & Kekkonen, 2006, 18, 38). Vanhempien 

osallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa heitä kuulemalla ja heidän 
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vaikutusmahdollisuuksiaan parantamalla on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskuntapoliittisen 

näkemyksen mukaista toimintaa, jonka avulla parannetaan varhaiskasvatuksen laatua (Hujala, 

1999, 103). Kasvatuskumppanuudessa mielipiteet, toiveet ja näkemykset omasta lapsestaan 

otetaan huomioon lapsen kohtaamisessa, kasvatuksessa ja perustarpeiden tyydyttämisessä. 

(Kaskela & Kekkonen 2006, 13–16). Hyvä vuorovaikutus luo vanhemmalle positiivisen 

kokemuksen lapsensa hoidosta ja opetuksesta (Knopf & Swick, 2007, 292). Toisaalta myös 

lapsen ja kasvattajan välinen hyvä suhde lisää vanhemman luottamusta ja yhteistyöhaluja 

(McGrath, 2007, 1408).  

4.2.6 Demokraattiset arvot 

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten 

yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsella tulee olla mahdollisuus kehittää 

taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta 

liittyvistä syistä riippumatta. 

Vanhassa vasussa neuvotaan kohtamaan lapsi yksilöllisten tarpeiden, persoonallisuuden ja 

perhekulttuurinsa mukaisesti ja hän kokee olevansa tasa-arvoinen riippumatta 

sukupuolestaan, sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustastaan tai etnisestä alkuperästään. 

Demokratiaa ei aiheena vanhasta vasusta löydy. 

Varhaiskasvastuksen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa, antaa valmiuksia 

ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, 

uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. (Vasu 2016) 

Vanhassa vasussa neuvotaan kohtamaan lapsi perhekulttuurinsa mukaisesti, mutta uusi vasu 

määrää luomaan puitteet kehittää taitojaan monipuolisesti taustoista huolimatta.  

4.2.7 Laaja yhdenvertaisuuden periaate 

Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina riippumatta 

henkilöön liittyvistä tekijöistä. Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. (Vasu 2016) 

Vanhan vasun arvopohjasta löytyy periaate lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimuksesta, 

mutta se ei ota kantaa aikuisten yhdenvertaisuuteen. 
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"Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 

vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista 

koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa 

tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky 

syrjiä." (Yhdenvertaisuuslaki 8§) 

4.2.8 Sitoutumattomuus 

Varhaiskasvatus on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat 

lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta 

tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Tämä on merkittävä uudistus, sillä perinteisesti 

valtauskontomme on ollut vahvassa asemassa. Nyt enää tutustutetaan kaikkiin läsnäoleviin 

uskontoihin, kun ennen perehdytettiin. 

Vanhassa vasussa 2003 uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio määriteltiin seuraavasti: 

Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen ja tapoihin ja käytäntöihin 

perehdytetään. Lapsia lähellä olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten tapoihin 

tutustutaan. (Vasu 2003) 

4.2.9 Pedagogiikka 

Uusi vasu korostaa pedagogista merkitystä ja lastentarhanopettajan pedagogista 

vastuuta. (Varhaiskasvatuslaki 1& 7 a§) Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan 

suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä 

toiminnan arvioinnista ja kehittymisestä on lastentarhanopettajalla. Vanhassa vasussa 

puhutaan vain henkilöstöstä, eikä se siis tarkemmin määrittele, kuka siitä on vastuussa ja 

minkälaisella koulutuspohjalla. 

Opettaja ohjeistetaan kriittiseen, tarkastelevaan ja tutkivaan työotteeseen. Kaikki toiminta 

tulee olla pedegogisesti perusteltavissa. Dokumentointi ja sen pedagoginen sisältö on 

nostettu keskeiseksi työvälineeksi, niin arvioinnissa kuin suunnittelussa. 
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Dokumentointi, lasten toimintaa kuvaava oppimistarina perustuu Margaret Carrin (2001) 

kehittämään menetelmään, jolla seurataan ja dokumentoidaan lasten kehitystä ja oppimista 

päiväkodin arjen keskellä. Dokumentoinnin, oppimistarinan, lapsikohtaisen vasun 

perustavoite on voimaannuttaa pientä oppijaa ja edesauttaa vanhempien kanssa tehtävää 

yhteistyötä. (Kronqvist& Kumpulainen; Lapsuuden oppmisympäristöt 2011) 

"Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten 

kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. (Varhaiskasvatuslaki 9b§) 

Toimintakulttuuriin vaikuttaa keskeisesti johtaminen. Toimintakulttuurin kehittäminen 

edellyttää pedagogista johtamista, joka on varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteelllista 

ja suunnitelmallista johtamista, arviointia ja kehittämistä.(Vasu 2016) Johtaminen ja sen 

merkitys nähdään nyt tavoitteiden toteuttamisen varmistajana. Johtamisesta vanha vasu ei 

vastaavasti sano mitään. 

4.2.10 Sivistys 

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin 

ihmisiin, ympäristöön ja tietoon, sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. (Vasu 2016) Sivistys-

sanaa ei vanhasta vasusta löydy. 

4.2.11 Kestävät arvot 

 Tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. 

Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että 

sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. 

Varhaiskasvatus luo perustaa ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää 

ekologisen kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksien 

toteutumiselle. (Vasu 2016) Näin suoraan ei vanha vasu asiaa käsittele. 

4.2.12 Leikin pedagoginen merkitys 

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on 

tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat 

säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan, sekä huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia. 
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Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Henkilöstön psyykkinen ja fyysinen 

läsnäolo tukee lasten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä. 

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen 

hyvinvoinnille ja oppimiselle, sekä kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Leikki saa näkyä ja 

kuulua, sille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. (Vasu 2016) 

Vanha vasu nimeää leikin lapselle ominaiseksi tavaksi toimia ja ajatella, kuten myös 

liikkumisen, tutkimisen ja eri taiteenaloihin liittyvän ilmaisemisen. Nämä otetaan huomioon 

toiminnan suunnittelussa ja toteutuksen muodoissa ja ne ovat toimintaa ohjaavia. 

4.2.13 Laaja-alainen osaaminen 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen 

osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. 

Osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Siihen, miten lapset käyttävät tietojaan ja taitojaan vaikuttavat lasten 

omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee 

ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä 

kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja 

yhdistävää osaamista. 

Vanha vasu kertoo, että sisällöllisten orientaatioiden(matemaattinen, luonnontieteellinen, 

historiallis-yhteiskunnallinen, estettinen, eettinen, uskonnollis-katsomuksellinen) kautta 

lapselle avautuu vähitellen inhimillisen ymmärryksen, tiedon ja kokemisen monimuotoista 

kirjoa ja siihen liittyviä prosesseja. 

 Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Laadukas 

pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisen osaamisen 

kehittymiseen vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, miten eri 

oppimisympäristöjä käytetään sekä miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Laaja-

alaisen osaamisen tavoitteet otetaan huomioon toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen 

kehittämisessä sekä kasvatuksessa, opetuksessa ja hoidossa. Laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja perusopetuksen 

opetussuunnitelmien perusteisiin. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat ohjanneet vasun 

valmistelua, ja ne tulee ottaa huomioon paikallisissa suunnitelmissa. 
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– Vasun viisi laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta ovat: 

– Ajattelu ja oppiminen 

– Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

– Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. 

– Monilukutaito ja tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen. 

– Osallistuminen ja vaikuttaminen (Vasu 2016) 

4.2.14 Itsesäätelytaidot 

Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun 

heidän kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. (Vasu 2016) 

Itsesäätelytaitoja ei ole aiemmassa vasussa huomioitu. 

4.2.15 Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen 

sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan 

erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja 

tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, 

audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten 

kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito. 

Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tavitsevat aikuisen mallia sekä rikasta 

tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja. 

Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa 

käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja 

yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto-ja 

viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. Tieto- ja 

viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Tieto- 

ja viestintäteknologiaa hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. (Vasu 

2016) 

Vanha vasu neuvoo ottamaan harkiten huomioon tieto- ja viestintäteknologian hyödyt ja 

mahdollisuudet työssä. Nyt ne velvoitetaan olemaan osa luontevaa oppimisympäristöä ja 

viestinnän väline. 
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4.2.16 Oppiva yhteisö -toimintakulttuurin ytimenä. 

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja 

toisiltaan. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan 

uudenlaisia toimintatapoja. Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen 

jakamiseen ja samalla ammatilliseen kehittymiseen. Yhdessä sovittujen tavoitteiden ja 

tehtävien pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi sekä huoltajilta ja muilta 

yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistävät yhteisön oppimista. Vanha vasu ei määrittele 

henkilöstöä ja lapsia toisiltaan oppivana. 

4.2.17 Oppimisympäristön kehittäminen 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja 

turvallinen oppimisympäristö. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, 

käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 

vuorovaikutusta. Oppimisympäristökäsite sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että 

varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lasten terveen 

itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehitystä. Ergonomia, ekologisuus, 

viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys 

otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä. Ne suunnitellaan 

ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa 

kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät 

oppimisympäristössä. Oppimisympäristöissä edistetään lasten kielellistä kehitystä ja 

kielitietoisuutta sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta. (Vasu 2016) 

Vanha vasu ohjeistaa ottamaan huomioon sekä toiminnalliset että esteettiset näkökulmat ja 

mainitsee että lapset voivat osallistua tilojen ja välineiden suunnitteluun osana erilaisten 

sisältöjen ja teemojen toteuttamista. 

4.2.18 Sukupuoli 

Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina riippumatta henkilöön 

liittyvistä tekijöistä. (Yhdenvertaisuuslaki 7 & 8§)  
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Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat 

yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten 

sukupuolistereotypioiden rikkomisen. 

Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja 

ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja 

ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia 

piirteitä ja puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. (Vasu 2016) 

Vanha vasu ohjeistaa vain kohtaamaan lapsen siten, että hän kokee olevansa tasa-arvoinen 

riippumatta muun muassa sukupuolestaan. 

4.2.19 Kunnioitus. 

Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasisimia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään 

muodossa eikä keneltäkään. 

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Lapsia 

ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa. (Vasu 2016) 

Vanha vasun kasvatuspäämääränä on yksilöllisyyden kunnioittaminen ja se, että lapsi oppii 

ottamaan muita huomioon ja välittämään toisista, suhtautuen myönteisesti itseensä, toisiin ja 

erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöihin. Kiusaamisesta, väkivallasta saati rasismista ei 

suoraan puhuta mitään, ei lasten eikä henkilöstön kohdalla. 

4.2.20 Monikulttuurisuus ja perheiden monimuotoisuus 

Lapset kasvavat moninaisessa ympäristössä – tahtoivat vanhemmat sitä, tai ei. 

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen 

moninaisuus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, 

kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. 

Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa 

maailmassa. (Vasu 2016) 
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Kulttuurin ja uskomusten sisältämät kulttuurin piirteet ja tavat siirtyvät lapsille edellisiltä 

sukupolvilta perheen sisällä sekä päivähoidon, harrastusten ja muiden tälle tasolle kuuluvien 

lähitasojen kulttuurin avulla. (Bronfenbrenner, 2002.) 

Keyes (2002, 185) uskoo, että vanhempien tuovat omat kulttuuriset taustansa ja arvonsa, 

rooliodotuksensa, luonteensa, odotuksensa, vuorovaikutustaitonsa ja tietonsa lapsestaan 

kasvatuskumppanuuteen. Ammattikasvattaja tuo vuorovaikutukseen oman vastaavan 

kulttuurinsa lisäksi ammatilliset taitonsa ja tietonsa. Perhe vaikuttaa lapsen kehitykseen 

tapoihin ja tottumuksiin joka näkyy myös varhaiskasvatuksessa ja myös päinvastoin. 

Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä tukee ja tehostaa lapsen kehitystä. (Ashibi & O’Neal, 

2008, 55, 57, 69.) Tämä korostaa korostaa lapsen yksilöllisyyden ja lähtökohtien 

huomioimista varhaiskasvatuksen toiminnassa (Bronfenbrenner, 2002). 

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden 

erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä 

kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. (Varhaiskasvatuslaki 2 a 

§ 6.kohta) 

Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus ovat uudessa vasussa arkipäivää ja luonnollinen asia, 

kun vanhassa vasussa taas asiaa sivutaan vain vähän. 

4.2.21 Ruokakasvatus 

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen, 

sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen 

ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään syömiseen. Vanhassa vasussa ei tällaiseen olla 

kiinnitetty huomiota. 

4.2.22 Toimintakulttuuri 

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu 

yhteisön vuorovaikutuksessa. Yhteisön kaikki jäsenet vaikuttavat toimintakulttuuriin, ja se 

puolestaan vaikuttaa kaikkiin jäseniin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys vai ei. 

Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Sillä on keskeinen merkitys 

varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Toimintakulttuurin 

kehittäminen edellyttää pedagogiikan johtamista, joka on varhaiskasvatuksen 
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kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista, arviointia ja kehittämistä. 

(Vasu 2016) Pedagogiikasta ei toimintakulttuurista puhuttaessa vanhassa vasussa mainita 

mitään, vain arvoista ja toimintatavoista. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja perheet voidaan nähdä onnistuneen ja laadukkaan 

toiminnan voimavaroiksi. Voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen ovat olennaisia 

osatekijöitä työn innostavuuteen ja kaikken osapuolien hyvinvointiin (esim. Bakker, 

Demerouti & Verbeke, 2004; Hakanen, 2009.)  

Työntekijän rohkaistuminen oman työnsä kehittäjäksi sisältää runsaasti tunteisiin liittyviä 

elementtejä, jonka vuoksi omien ja muiden tunnereaktioiden reflektointi on tärkeää (Kupila, 

2007, 149). Ajan myötä on huomattu, ettei keskittyminen ongelmiin ja uhkiin tuota kestäviä 

ratkaisuja, joten on kiinnostuttu työn positiivisista puolista ja niiden tuomista myönteisistä 

vaikutuksista työelämään (Hakanen, 2009a, 5).  

4.2.23 Kielelliset taidot ja valmiudet 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä 

kielellisten identiteettien kehittymistä. Kieli on lapselle sekä oppimisen kohde että väline. 

 

(Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa vasu 2016 mukaan) 

Riitta -Liisa Korkeamäki kirjoittaa vanhan vasun kielellisistä tavoitteista seuraavasti: 

”Koska kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline, niin kieltä siis tarvitaan kaikissa 

sisällöissä. Tämä periaate lienee ollut lähtökohtana sille, että Vasussa kieltä ei ole sijoitettu 

sisällöllisiin orientaatioihin, vaan se kulkee mukana kaikkialla lapsen arjessa ja kaikessa 

oppimisessa, On pidettävä huolta siitä, että kieltä kehitetään tietoisesti, kun se on 

integroituneena muihin sisältöihin. Vaikka kieli on hieman erilaisessa asemassa esiopetuksen 

perusteissa ja Vasussa, niiden sisällöissä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Molemmissa tavoitteita 
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on asetettu vain opettajalle ja lapsen osuutta tarkastellaan vain niiden mahdollisuuksien kautta, 

joita kasvu- ja oppimisympäristö tarjoaa." (Korkeamäki, 2011, 43) 

Vanha vasu kertoo, että kielen hallintaan liittyvät valmiudet ovat perustana 

oppimisvalmiuksille ja ovat osa varhaiskasvatusta, mutta ei määrittele sitä 

varhaiskasvatuksen tehtäväksi. 
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5 POHDINTA 

Tutkimukseni ollessa laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus, on sen lähtökohtana tutkijan 

avoin subjetiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkijan itsensä ollessa tutkimuksen keskeisin 

työväline, on tutkijan omat asenteet, mielenkiinnonkohteet ja historia vaikuttamassa 

tutkimustuloksiin. (Eskola & Suoranta, 2003, s. 210) Tutkimusta tehdessäni olen pyrkinyt 

varmistamaan tutkimuksen validiteetin siten, että olen tutkinut juuri sitä asiaa, mitä olen 

aikonutkin. Reliabiliteetin, eli tutkimustulosten toistettavuuden olen pyrkinyt varmistamaan 

selkeällä, näkyvällä tutkimusmenetelmällä. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusotteenani oli sisällönanalyysi, joka on tekstianalyysi. Se 

oli mielestäni kaikista käyttökelpoisin ote tarpeisiini. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä- se 

etsii tekstin merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 104). 

Laadullisen aineiston arvioinnissa on oleellista huomioida aineiston merkittävyyteen ja 

riittävyyteen (Eskola & Suoranta, 2003, 214–215). Aineiston rajaaminen tapahtui mielestäni 

hyvin luonnollisesti ja analysoin tutkimuskysymysteni kannalta olennaiset asiakirjat. 

 Lisäksi laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava analyysin 

kattavuus, sillä tulkintoja ei pidä tehdä aineiston satunnaisten poimintojen pohjalta. (Eskola & 

Suoranta, 2003, s. 215.) Tämän välttääkseni kävinkin aineistoni läpi systemaattisesti.  

Tulkintaa vahvistaa jos lukijalle tarjotaan nähtäväksi myös katkelmia aineistosta, joista 

tulkinta on tehty. (Eskola & Suoranta, 2003, s. 216.) Koin tämän järkeväksi menetelmäksi 

myös oman tutkimukseni teossa, sillä se antoi mielestäni tarkkaa tietoa tekemistäni 

huomioista ja siitä syystä olen liittänyt mukaan lainauksia vasuista. 

Uuden vasun tuomat linjaukset varhaiskasvatukseen luovat uuden, entistä suoremman ja 

vahvemman selkärangan koko varhaiskasvatuksen kentälle. Se toimii koko alan 

suuntaviittana. Vaikka Suomi ei ole suuri maa, on toimintamalleja varhaiskasvatuksessa yhtä 

monta kuin on erilaista kuntaa, päiväkotia ja kasvattajaa. On päivänselvää, että eroavaisuuksia 

on niin hyvässä kuin pahassa. Pysyäksemme ajan hermoilla ja pystyäksemme tarjoamaan 

lapsille niitä taitoja ja elämän eväitä, joita hän alati muuttuvassa maailmassa tulee 

tarvitsemaan, on asenteiden, tapojen ja käytäntöjen päivittäminen enemmän kuin 

ajankohtaista. 
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Uuden vasun tuomat muutokset voi kiteyttää aiheeseen muuttuva maailma. Uuden vasun 

myötä huomio on kiinnittynyt monikulttuurisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja laaja-alaisten 

taitojen oppimiseen, jotta kaikilla olisi yhdenvertaiset edellytykset läpi elämän jatkuvaan 

oppimiseen ja kouluttautumiseen. 

Isoon rooliin on nostettu lapsi itse, niin kasvatuksessa, yhteistyössä, osallisuudessa kuin 

aktiivisessa toimijuudessa. Itsesäätelytaidot ovat saaneet myös arvoisensa huomion, sillä 

onhan niiden merkitys lapsen kehitykselle ja eri taitojen oppimiselle hyvin laaja-alaista. 

Huomion on saanut myös syrjäytymisen riskit, sekä eri kulttuurien, tapojen ja uskontojen 

tuomat haasteet tasa-arvoiselle ja demokraattiselle koulutukselle ja kasvatukselle. 

 Uudesta vasusta esiin nousseet uudet painotukset luovat meille kuvan siitä, millaisena 

näemme tämän ja huomisen päivän lapsen. Hän on sivistynyt, itseään, toisia, ekologista 

elämäntapaa arvostava ja ymmärtävä lapsi, joka omalla aktiivisella toiminnallaan vaikuttaa 

oppimiseensa ja yhteisiin asioihin. Hän osaa ajatella, kysyä ja kyseenalaistaakin näkemänsä, 

kuulemansa ja lukemansa. Viestintäteknologian monipuolinen käyttö on myös hänen 

arkipäiväänsä. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle, etenkin pedagogisiin ohjaksiin entistä tiukemmin ohjatun 

lastentarhanopettajan rooli ja vastuu, sekä vasun uudet käytännöt ja vaateet aiheuttavat laajaa 

oman ja työyhteisön toiminnan analysointia ja objektiivista tarkastelua vielä pitkään. Uusi 

vasu haastaa yksilön ja koko työyhteisön niin taidoissa, kuin ajattelu ja toimintamalleissa, 

unohtamatta vanhempia tai lapsiakaan. 

 Kaiken kaikkiaan vasu-päivitys on tullut tarpeeseen ja tulee aiheuttamaan muutoksia niin 

yksilö, kunta ja koko maan tasolla, kasvatusalan koulutuksia unohtamatta. Ja kaikkien uuteen 

varhaiskasvatuslakiin tehtyjen muutosten, sekä uuden vasun painotusten muutosten takana, on 

varmasti päättäjien reagointi kansainvälisen OECD:n Starting Strong IV (10/2015): 

Monitoring Quality in ECEC:ssä Suomelle tulleet arvostelut siitä, ettei Suomessa 

varhaiskasvatuksessa ole yhteistä linjaa varhaiskasvatuksen laadusta. Myös 

varhaiskasvatuksen laadun ja henkilöstön koulutuksen laadun arvioinnin ja seurannan puutetta 

arvosteltiin. Uusi vasu on siis uudessa varhaiskasvatuslaissa tärkeäksi nostettujen aiheiden 

tehtävänanto kentälle, jossa varsinainen kasvatustyö tapahtuu. Mitä tapahtuu sitten, kun 

varhaiskasvatuslain päivittämisen toinen vaihe saadaan valmiiksi? 
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