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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun tekeminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. 
Päikky sisältää toiminnallisuuden, joka mahdollistaa lapsen vasun sähköisen suunnitteluprosessin. 
Kasvattajilla on käytössä sähköinen vasu ja huoltajat voivat antaa tietoja, kommentteja ja lukea 
ajantasaista varhaiskasvatussuunnitelmaa oman Päikky – käyttäjäliittymän kautta. 

Päikyn myötä vasun tekeminen helpottuu huomattavasti: ei enää lukuisia papereita täytettävänä, 
vaan kaikki hoituu helposti sähköisesti ja tietoturvallisesti.
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Mikä vasu?
Jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle 
lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasva-
tussuunnitelma eli lapsen vasu. Vasu laaditaan yhteis-
työssä huoltajien ja lapsen kanssa. Vasu mahdollistaa 
jokaisen lapsen vahvuuksien, mielenkiinnon kohteiden 
ja tarpeiden kartoittamisen. 

Suunnitelmaan kirjataan myös tavoitteet pedagogiselle 
toiminnalle sekä siitä tulee käydä ilmi, miten nämä ta-
voitteet pyritään saavuttamaan. Suunnitelmaa tarken-
netaan lapsen tarpeiden mukaan ja arvioidaan vähintään 
kerran vuodessa.

Sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma
Päikky sisältää lapsen sähköisen varhaiskasvatussuunni-
telman. Toteutuksessa on huomioitu Opetushallituksen 
kuvaus dokumentoinnin jatkuvasta prosessista ja sen 
eri vaiheista: valmistautuminen, suunnitelman teko, 
arviointi sekä vasu käytännön työvälineenä.

Päikyssä on mukana Opetushallituksen mallin mukainen 
lomakepohja. Lomakkeen teko on joustavaa ja aikai-
sempia pohjia voi käyttää hyväksi uusissa lomakepoh-
jissa. Organisaatio voi tehdä useita eri lomakepohjia. 
Sähköisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on 
selkeä ja jatkuva suunnittelu ja kirjauksia voi tehdä aina 
tarpeen mukaan. 

Vasu näkyväksi huoltajille
Sähköisen vasun avulla saadaan lisättyä huoltajien 
osallisuutta lapsen varhaiskasvatukseen. Ennen va-
su-keskustelua vanhemmilta voidaan sähköisesti tie-
dustella lasta koskevia asioita. Huoltajien näkemykset ja 
kommentit ovat käytettävissä  suunnitelmaa tehtäessä. 
Huoltajat voivat lisäksi osallistua lapsensa vasun arvioin-
tiin. Organisaatio voi itse tehdä kyselyt sen sisältöisiksi 
kuin haluavat. Valmis vasu on on julkaistavissa huolta-
jien Päikky-käyttöliittymään.



Lapsen vasun toiminnallinen sisältö
• Vasu - lomakepohjan tekeminen – voi olla useita eri lomakkeita.
• Esitietokysely huoltajille - voi olla eri kyselyt aloittaville ja jatkaville lapsille.
• Kyselyyn vastaaminen huoltajan Päikyssä (apissa ja selaimessa).
• Kyselyn vastauksien hyödyntäminen suunnitelman teossa.
• Edellisten vasujen hyödyntäminen uuden suunnitelman teossa.
• Suunnitelman julkaisu huoltajille. Huoltajat voivat kommentoida suunnitelmaa.
• Suunnitelman hyväksyminen julkaisemisen yhteydessä automaattisesti tai käsin erikseen.
• Suunnitelman seuranta - täydentäminen ja toteutuman kirjaus.
• Suunnitelman toteutumisen arviointi – huoltajat voivat osallistua arviointiin myös sähköisesti.
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Hyödyt
• Suunnitelmat tietoturvallisesti tallennettuna 

järjestelmään.
• Suunnitelmat saatavilla paikasta riippumatta.
• Suunnitelmien käytettävyys arjessa paranee.
• Mahdollistaa tiedon keräämisen ja tallentamisen 

edeltä käsin esim. vasu –keskustelua varten.
• Mahdollistaa huoltajien sähköisen osallistumisen. 
• Huoltajilla pääsy lapsen voimassa olevaan suunni-

telmaan.
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Mitä vielä on tulossa
Päikyn sähköinen vasu mahdollistaa kasvattajille lapsen päivittäisen tavoitteiden seurannan 
ja havainnointien kirjaamisen suoraan mobiilisovelluksessa. Organisaatio itse voi jatkossa 
määritellä, mitä tietoja lapsesta kasvattajille mobiilisovelluksessa julkaistaan. Kasvattajien 
huomiot voidaan kirjata sähköiseen vasuun, vaikka päivittäin. Lisäksi sähköisistä vasuista saa-
daan tehtyä raportteja, joita voidaan käyttää apuna toiminnan suunnittelussa.

Enemmän kuin pelkkä sähköinen lomake
• Suunnittelussa on käytetty opetushallituksen 

dokumentoinnin prosessikuvausta.
• Jokainen organisaatio voi laatia itselleen sopivan 

lomakemallin.
• Suunnitelmat saatavilla paikasta riippumatta.
• Suunnitelmien käytettävyys arjessa paranee.
• Huoltaja voi antaa esitiedot sähköisesti vasu- 

keskustelua varten.
• Huoltaja voi tarkastella vasua sähköisesti, milloin 

vain.
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