Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta
Kiuruvesi on valikoitunut elokuussa alkavaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun. Kiuruvedellä
kokeilupaikkoina ovat seuraavat päiväkodit: Kuorevirta, Satumetsä, Päiväkakkara ja Tempo.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on
•
•
•
•
•

vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
selvittää perheiden palveluvalintoja
saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja
oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –
kehittämisohjelmaa.
Miten kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan?
Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti
satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Koska kokeilu
perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.
Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta, on 105. Näiden kuntien lisäksi on
valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat
verrokkikuntina.
Kokeilua voidaan järjestää vain sellaisissa esiopetuksen toimipaikoissa, joissa
lapset voivat osallistua myös täydentävään varhaiskasvatukseen.
Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman
perusteet ja tukee kokeilun järjestäjiä kokeilun toimeenpanossa.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla
kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä
sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia.
Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella
saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.
Mitä kokeilu tarkoittaa siihen osallistuville lapsille ja perheille?
Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Jos lapsen halutaan
osallistuvan kokeiluun kaksivuotista esiopetusta järjestävässä toimipaikassa, huoltajien
tulee hakea lapselle paikka kokeilusta. Esiopetus on perheille maksutonta.
Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen
esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi

vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa
kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.
Tieto koeryhmään kuuluvista lapsista on tullut kuntaan vk 16. Kunta on vahvistanut
kokeiluun osallistumisen ja siitä tehdyt päätökset on postitettu huoltajille vk 17 alussa.
pääsääntöisesti kokeiluun pääsevät mukaan ne lapset, jotka jo ovat kokeiluryhmissä ja ne
2016 syntyneet lapset, jotka ovat kotihoidossa. Koeryhmään eivät siis kuulu
perhepäivähoidossa olevat lapset. Siltä osin perheiden ja lasten yhdenvertaisuus ei
toteudu ja se on ollut lain säätäjällä tiedossa.
Perheiden tulee ilmoittaa lapsensa kokeiluun mukaan ja tästä on tarkemmat ohjeet
perheille postitetussa kirjeessä.
Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen johtaja Eeva Peltola, puh. 040 533 8547

