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“Haluaisin oppia kärrynpyörän, voltin, spagaatin ja bäkkäreitä.” 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kangasalla 2021 - 2024 

• Kokeiluun osallistuu koko maassa 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 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö teki valinnat 

kokeilutoimipaikoista (päiväkodit) ja kokeilu- ja 

verrokkiryhmän lapsista 

• Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa 

• Kokeilutoimipaikat Kangasalla ovat Harjunsalon (27 lasta) ja Liuksialan (17 lasta) 

päiväkodit 

• Loput 2016 syntyneet lapset ovat verrokkiryhmää ja tuottavat vertailutietoa 

kokeiluun. Kaupunkiin huhtikuun jälkeen muuttaneet eivät ole mukana kokeilun 

koe- tai verrokkiryhmässä. 

 

Kokeilun tarkoitus on 

• 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 kehitys- 

ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen  

 

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 opetussuunnitelman perusteet  

• Leikkiä ja tutkivaa oppimista korostetaan tehokkaina työskentelytapoina 

• Monilukutaitoa ja matemaattista ajattelua on avattu tarkemmin  

• Opetussuunnitelmassa on vahvistettu: Tieto- ja viestintäteknologiaa, osallisuutta, 

tunnetaitoja, kulttuuri- ja katsomuskasvatusta ja kestävää elämäntapaa 

• Perusteissa kannustetaan eri ikäisten yhdessä toimimiseen 

• Oppilashuolto koskee myös 5-vuotiaita 
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Opetussuunnitelma Kangasalla 

 

• Lasten ja huoltajien osallisuus on huomioitu opetussuunnitelman teossa ja on myös 

kokeilun painopisteitä 

• Siirtymävaiheet varhaiskasvatus-esiopetus-alkuopetus ovat kehittämisen kohteena  

• Kaksivuotinen esiopetus on osa joustavan esi- ja alkuopetuksen Oksa-toimintaa 

• Kaksi vuotta antaa lapsille ja esiopetuksen henkilöstölle runsaasti aikaa tutustua ja 

toimia yhdessä sekä syventyä aiheisiin, jotka lapsia aidosti kiinnostavat 

• Lasten pajoista nousi painotuksiksi monipuoliset mahdollisuudet leikkiä, liikkua ja 

temppuilla sekä erilaiset kädentaidot 

• Huoltajat olivat huolissaan liiasta koulumaisuudesta, he toivoivat oppimisympäristön 

laajentamista muihin toimijoihin (harrastusryhmät, asiantuntijavierailut), korostivat 

leikkimisen tärkeyttä ja nostivat esiin vieraan kielen oppimisen 

• Lasten kanssa suunnitellaan yhdessä toiminnan sisältöjä 

 

 


