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Osallisuus on paljon enemmän kuin 

vasu-lomake 
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Kerro lapsestasi 

 

Samu on veikeä pieni poika, joka tykkää hirveästi Legoista. Kovin on 

temperamenttia eikä aina korvia. Ihana jätkän pätkä! 

 

Lapseni terveiset päivähoitoon 
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Mitä on osallisuus? 
(mukaillen Kristine Järnefelt; Leena Turja; Anna-Maria Isola) 
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OSALLISUUDEN PALIKAT 

Ilmaisen 
Minua kuunnellaan 

Vaikutan 
Ajatukseni otetaan huomioon 

Kuulun 
Tämä prosessi on meidän yhteinen 
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Onko lapsen osallistumisella rajat? 
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Oletus: puhuva lapsi, 

keskusteleva ja 

kirjoittava aikuinen 

Mikä on lempiruokasi? 

Kenen kanssa tykkäät leikkiä? 

Mikä päiväkodissa on kivaa?  

Mikä jännittää/harmittaa? 

Mitä haluaisit oppia?  

Piirrä oma kuvasi. 



                    JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

Lapsi pystyy osallistumaan 
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Pystyvä lapsi 

Kehittyvä lapsi 

Toimijuus 

Riippuvuus 

Lapsi on luontaisesti kiinnostunut 

osallistumaan, aktiivinen toimija 

MAHDOLLISTUUKO OSALLISUUS? 

Lapsi osallistuu mahdollisuuksiensa 

mukaan, välttämättä ei mahdollista 

PYSTYYKÖ OSALLISTUMAAN? 
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Kasvattaja on velvollinen etsimään keinot 

jokaisen lapsen osallistumiseen 
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Puhuttu 

kieli 

”Järkevä” 

keskustelu 

Mun 

paras 

kaveri 

on Miia 
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Myös vanhemman osallisuus tulee taata 

ja näkökulma kirjata vasuun 
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Monialainen 

yhteistyö 

Pedagogiikka 

Kasvatus-

yhteistyö 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Ei korvia 

Kertoo 

kotona, että 

kiusataan 

Jätkän pätkä 

”En puhu 

suomea” 
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Samun (5v) vasu-kirjaukset 

Samu on kiinnostunut rakentelusta, isä kertoo, että 

rakentelee taitavasti kotona Legoista. Otetaan rakentelu 

tueksi värien nimeämisen ja numeroiden harjoitteluun 

(perusvärit, lukualue 1-5). Järjestetään vähintään kerran 

viikossa ”rakentelukerho” yhdessä kaverien kanssa. 

Aikuinen nimeää palikoiden värit ja rakennetaan 1-, 2-, 3-, 

4- ja 5- kerroksisia eri värisiä taloja.  

11.9.2016 

Kirjattu vasu-

keskustelussa 

(LTO & isä) 

Äidin kanssa juteltiin pihalla, että Samu rakentaa jo 6-

kerroksisia taloja kotona, laskee kerrokset itse. Rakentelu 

näyttää olevan Samun juttu. Otetaan rakenteluhetkille 

mukaan laajemmin sanastoa (iso, pieni, takana, edessä). 

25.11.2016 

Välikirjaus 

LTO 

2.2.2017  

Kirjattu vasu-

keskustelussa 

(LTO, äiti & isä) 

Samu kertoi, että haluaisi pikku-Legot päiväkodissakin, 

sellaiset kuin kotona. Käydään lainaamassa 

eskariryhmästä. Samu laski kaverin kanssa ulkona 

ämpäreitä, viisi ämpäriä! Värejä mietitään vielä yhdessä. 

Noora Heiskanen  Jyväskylän yliopisto  noora.j.heiskanen@jyu.fi 
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KESKUSTELLAAN! 
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1) lapsen osallisuuden mahdollistava 

lapsen vasuprosessi  

2) huoltajan osallisuuden 

mahdollistava lapsen vasuprosessi  

3) mikä tukee lapsen huomioimista 

yksilöllisesti? (vahvuudet ja tuen 

tarpeet) 

Työpisteissä pohdimme seuraavia 

teemoja: 


