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Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Kangasalla
• Kokeilutoimipaikoiksi valikoituivat Harjunsalon ja Liuksialan päiväkodit, joissa esiopetus
järjestetään päiväkodin yhteydessä
• Kokeilussa on ensimmäisenä vuonna mukana 27 lasta Harjunsalossa ja 17 lasta
Liuksialassa
• Loput 2016 syntyneet lapset ovat verrokkiryhmää ja tuottavat vertailutietoa kokeiluun
• Varhaiskasvatusyksikön johtaja Mari Järvenpää toimii kokeilukoordinaattorina
• kokeilun hallinnolliset työt, koordinointi, koulutukset, tiedottaminen

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoitus
• Vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten
osallistumista esiopetukseen
• Kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta

• Selvittää varhaiskasvatuksen esiopetuksen välisiä jatkumoita
• Selvittää perheiden palveluvalintoja
• Saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitysja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen
Kokeilu kestää 2024 toukokuuhun, tuloksia tutkimuksesta saadaan 2025
Kokeilun tarkoituksen toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla toimintaa, lapsia,
käytäntöjä ja opetussuunnitelmaa.
Tietoa kerätään lapsilta, henkilöstöltä ja palvelun järjestäjiltä. Seurantatutkimuksessa myös
huoltajia voidaan haastatella.

Kokeilun lähtökohtia
• Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (mikä poikkeaa esiopetuksesta)
• Koeryhmien lapset ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetukseen ja koulumatkakorvauksiin
(kokeilulaki 4§ ja 5§)

• Kokeiluun osallistuu n. 10 000 viisivuotiasta, joista n. puolet syksyllä 2021
• Otanta suoritettiin niin, että kokeiluun osallistuu 5-vuotiasta lapsiväestöä edustavasti kuntia
eri maantieteellisistä sijainneista, eri kieliryhmistä ja eri kuntatyypeistä
• Isommista kunnista arvotaan sekä koe- että verrokkiryhmiä

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätökset koetoimipaikoista (päiväkodit) ja
kokeiluryhmän lapsista
• Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa. Lapsen
huoltaja siis huolehtii siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa
järjestettyyn esiopetukseen
• Poissaoloista hakemus etukäteen päiväkotiin (1-3 pv ->ryhmä, pidemmät yksikön johtaja)
• Vuorohoidon osalta on oma ohjeistus, eskaria on myös iltaisin ja viikonloppuisin

Kuljetuskorvaus ja työajat
• Kuljetuskorvaus (kokeilussa ensisijainen koulumatkaetuus)
• Esiopetuksen kuljetusten järjestämisessä sovelletaan samoja periaatteita kuin koulukuljetuksissa
• Matka on yli 5 km
• Korvaus maksetaan ainoastaan esiopetusaikana. Jos lapsi tulee varhaiskasvatukseen ennen
esiopetuksen alkua tai jää varhaiskasvatukseen esiopetuksen jälkeen, korvausta ei makseta.
• Kuljetusavustuksen hakemisen ohjeistukset tulevat myöhemmin

• Kaksivuotisessa esiopetuksessa noudatetaan kouluvuoden työaikoja
• Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021–2022
•
•
•
•
•
•

Syyslukukausi 10.8.-22.12.2021
Syysloma 18.-24.10.2021
Joululoma 23.12.2021-9.1.2022
Kevätlukukausi 10.1.-4.6.2022
Talviloma 28.2.-6.3.2022
Pääsiäisloma 14.4.-18.4.2022 (kiirastorstai vapaa)

Esiopetuksen loma-aikoina lapset saavat olla tarvittaessa päiväkodissa samoilla tunneilla.

Kokeilun opetussuunnitelman perusteet
Perustuu esiopetussuunnitelman perusteisiin (2014) ja
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018)

• Leikkiä ja tutkivaa oppimista korostetaan tehokkaina ja
lapsilähtöisinä työskentelytapoina
• Monilukutaidon ja matemaattisen ajattelun kehittymiseen liittyviä opetuksen
tavoitteita on avattu tarkemmin
• Vahvistettu: Tieto- ja viestintäteknologiaa, osallisuutta, tunnetaitoja
(kehotunnekasvatus), kulttuuri- ja katsomuskasvatusta ja kestävää elämäntapaa

• Perusteissa kannustetaan eri ikäisten yhdessä toimimiseen ja korostetaan lapsen
eheän päivän merkitystä
• Oppilashuolto koskee myös 5-vuotiaita
• Perusteissa haastetaan kokeilukuntia varhaiskasvatus-esiopetus-alkuopetus yhteistyön
kehittämiseen

Opetussuunnitelma työskentely Kangasalla
• Perusteisiin lisätään tarkentavia
kuntatekstejä
• 5-vuotiaiden lasten ops-työpajat tuottivat
runsaasti tietoa lasten näkökulmista
moneen suunnitelman kohtaan
• Työpajoista on koottu pilviä, joissa lasten
ääni tulee kuuluviin
• 2-V. EO - OneDrive (sharepoint.com)
• Nettikysely tuotti huimat 98 vastausta,
joista huoltajia oli 94 kpl, myös huoltajien
lainaukset ovat päässeet pilviksi opsiin
toimintaa ohjaamaan
• Henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat
myös olleet opsin valmistelussa mukana

Huoltajien ja lasten tärkeitä asioita

Kangasalan kokeilun opetussuunnitelma
• Siirtymävaiheet ovat kehittämisen kohteena

• "Kaksi vuotta antaa lapsille ja esiopetuksen henkilöstölle runsaasti aikaa tutustua ja
toimia yhdessä sekä syventyä aiheisiin, jotka lapsia aidosti kiinnostavat". Koeryhmissä
pyritään siis henkilöstön ja lasten pysyvyyteen kahden vuoden ajan.
• Lasten pajoista nousi monipuoliset mahdollisuudet leikkiä, liikkua ja temppuilla sekä
erilaiset kädentaidot
• Huoltajien huolena oli, ettei toiminta tule liian koulumaiseksi, he ehdottivat myös
oppimisympäristön laajentamista vahvemmin muihin toimijoihin (harrastusryhmät,
tuokioiden vetäjät), leikkimisen tärkeyttä korostettiin paljon, vieraan kielen oppiminen
nousi myös uutena asiana

• Huoltajat toivoivat myös heidän kuulemistaan kokeilun aikana ja huoltajien osallisuuden
vahvistaminen nousee myös kehittämisen kohteeksi
• Tieto- ja viestintäteknologia on myös vahvasti mukana
• Tutkiva oppiminen on kokeilussa keskeinen työtapa

Tulevaa
• Kehittämistyö alulle yksiköissä
• Harjunsalon ja Liuksialan yhteistyö ja verkostoituminen

• Huoltajien osallisuus ja sen kehittäminen
• Henkilöstön koulutukset (OPH) ja
kaupungin omat (opsin sisällöt)
• Arvioinnin säännöllisyys,
meillä on siihen hyvät rakenteet olemassa

”Onnellinen lapsuus ja nuoruus
- hyvällä yhteistyöllä turvattu”

Kiitos
mari.jarvenpaa@kangasala.fi
p. 0505975719

