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LÄHTÖKOHTIA VASUT 
UUSIKSI - PROJEKTILLE

Opetushallitus määräsi helmikuussa 2022 uusista 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja samaan aikaan 

varhaiskasvatuslakiin tulee uusia merkittäviä velvoitteita 

varhaiserityiskasvatukseen liittyen. Edessä on tiivis ja 

työntäyteinen kevät kun paikallisia vasuja päivitetään. Työn 

tulisi olla valmiina elokuuhun 2022 mennessä. Miten saada 

kaikki valmiiksi?

Työkuorman alle ei tarvitse jäädä yksin. Vertikal järjestää 

kevään ja alkukesän aikana Vasut uusiksi –

yhteistyöprojektin, joka tarjoaa mahdollisuuden työstää 

paikallisia vasuja yhteistyössä muiden varhaiskasvatuksen 

toimijoiden ja alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa!

TERVETULOA MUKAAN!



Projektin rakenne: 5 webinaaria ja 
asiantuntijoiden tuki

Viisi vuorovaikutteista etätapaamista, jotka pitävät sisällään mm.:

• Alustuspuheenvuoroja: mihin uudistukset kohdentuvat ja mitä ne konkreettisesti tarkoittavat?

• Työpajoja: miten hyödyntää keskinäistä osaamisen jakamista ja yhteistyötä?

• Keskustelua: miltä osin nyt käytössä olevia paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia on tarpeen 

arvioida ja kehittää? Entä miten lapsen tuen tarpeen ja tuen toteutumisen arviointi muuttuvat?

• Menetelmiä: kuinka toteuttaa koko henkilöstön perehdyttäminen uusiin velvoitteisiin?



Asiantuntijat

Projektin asiantuntijoina toimivat muun muassa:

• Liisa Ahonen, KT

• Jouni Lahti, projektipäällikkö, VO

• Simo Pokki, johtava asiantuntija, VO

• Piia Roos, KT, VO

• Heidi Wartiainen, KM, VO



Sisällöistä

• Projektin aikana käydään kattavasti läpi vasun perusteiden muutokset paikallisen vasun 

kannalta. Tarkastelun keskiössä ovat etenkin muutokset liittyen lapsen oikeuteen yleiseen, 

tehostettuun tai erityiseen tukeen

• Webinaareissa käydään läpi tarvittavia kirjauksia ja keskustellaan käytännön toimenpiteistä 

hallinnollisiin näkökulmiin liittyen

• Prosessin aikana luodaan mallitekstejä ja -pohjia

• Osana prosessia on tilaisuus perehtyä siihen, miten varhaiserityiskasvatusta toteutetaan eri 

kunnissa menettelytapojen ja tunnuslukujen kautta



Hinnat
• 5 webinaaria á 2,5 tuntia ajalla 4/2022-8/2022

• Aloituswebinaari to 28.4. klo 14:00-16:30.

• Muut ajankohdat sovitaan ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.

• Osallistuvan organisaation materiaalien kommentointi ja yhden tunnin tilaajakohtainen etäohjaus 

• Projektissa hyödynnetyt  materiaalit

• Maksuton osanotto erilliseen varhaiserityiskasvatuksen webinaariin (touko-kesäkuu)

• Hinta on 490 €, hinta sisältää yhden osanottolinkin (Teams tmv.), jolloin saman linkin kautta voi osallistua 

useampi osanottaja samalta koneelta. Alennus saman organisaation muille osanottajille eri koneelta - 20 %

• Kunnille hintaan lisätään alv, yksityisillä hinta sis. alv.



Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset

• www.vertikal.fi

• heidi.wartiainen@vertikal.fi

• Puh. 040 517 9288

• Ilmoittautumiset viimeistään 
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