
Siuntiossa alkaa kaksivuotinen esiopetuskokeilu elokuussa 2021! 

Lähetämme tänä keväänä jokaiselle 2016 syntyneelle kirjeen kotiin koskien elokuun 2021 kokeilu 

esiopetuksen hakua, tavoitteita, kuljetusta ja oppilashuoltoa koskevaa infoa.  

Kaksivuotinen esiopetus tullaan järjestämään kaikissa esiopetusta järjestävissä yksiköissä. Suomenkielinen 

esiopetus järjestetään Aleksis Kiven koululla ja ruotsinkielinen esiopetus järjestetään Sjundeå Svenska 

Skolanissa. Esiopetus on varhaiskasvatuksen järjestämää. Hakeminen esiopetukseen ja sitä täydentävään 

varhaiskasvatukseen tapahtuu wilman kautta. Hakuaika 15.03.-31.03.2021. 

Esiopetusryhmät tulevat muodostumaan 2021 elokuussa 2015 ja 2016 syntyneistä lapsista. Toiminta 

toteutetaan tarkoituksen mukaisissa erilaisissa pienryhmissä. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö suunnitellaan 

lapsilähtöisesti ja lasten toiveita huomioiden.   

Kokeilu esiopetuksen tarkoituksena on, että lapsella on mahdollisuus edetä omaan oppimisen tahtiin ja 

hänellä on kaksivuotta aikaa saada esiopetusta ennen koulun alkua. Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa 

noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa: Kaksivuotisen kokeilun esiops. 

”Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin 

perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta 

tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan 

tahtiin”. (OPH Uutinen 08.02.2021) 

Kaksivuotisen kokeilun aikana toimintaa arvioidaan ja kehitetään Opetushallituksen tuella. 

Päiväkodeissa järjestetään huoltajille Teamsin kautta infoilta ma 8.3.21 klo.17-18. Mikäli haluat osallistua 

infoon, olethan yhteydessä osastosihteerin: Maj-Brit Hellström,  varhaiskasvatus(at)siuntio.fi 

Lisätietoja kokeilusta:  

Varhaiskasvatuspäällikkö     
Mari Mikonaho-Ratia 
050 386 0827 
mari.mikonaho-ratia(at)siuntio.fi 

Suomenkielinen palvelualuevastaava 
Tuire Rönkkö 
044 386 1298     
tuire.ronkko(at)siuntio.fi 

Ruotsinkielinen palvelualuevastaava 
Nina Isometsä p. 044 386 1043 
nina.isometsa(at)siuntio.fi  

                         

                                           Kuva Pixabay 

 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilun-opetussuunnitelman-perusteet


 

Usein kysytyt kysymykset: 

Onko pakko osallistua? 

- Ei ole. Kokeiluun hakeutuminen on vapaaehtoista. 

Onko kokeilusta mahdollista jäädä kesken pois? 

- Ei ole. Kokeiluun osallistuminen on velvoittavaa. Kokeilusta kerätään valtakunnallisesti erilaista 

tietoa kokeilun vaikuttavuudesta lopullisen päätöksen pohjaksi.  

Jos lapseni ei nyt osallistu, pääseekö hän eskariin seuravan vuonna? 

- Kyllä pääsee. Eskari alkaa normaalisti kokeiluvuosina 6 vuotiailla, jotka eivät ole osallistuneet vuotta 

aiempana esiopetukseen. 

Jääkö lapseni päiväkotiin, jos hän ei nyt osallistu kokeiluun? 

- Lapsi jää siihen varhaiskasvatusyksikköön, jossa hän tällä hetkelläkin on. Hänen oppimista ja 

hyvinvointia tuetaan edelleen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

Voiko lapseni osallistua vain esiopetukseen 4h? 

- Kyllä voi. 

Meille ei riitä pelkkä esiopetusaika. Tarvitsemme hoitoa kokopäivälle. Onko mahdollista? 

- Kyllä on. Esiopetuksen haun yhteydessä lapselle haetaan esiopetusta täydentävää 

varhaiskasvatusta. Täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan ennen esiopetusajan alkua ja sen 

päättymisen jälkeen samassa yksikössä samojen työntekijöiden kanssa.  

Onko esiopetus liian koulumaista 5- vuotiaalle? 

- Ei ole. Kokeilun esiopetussuunnitelmassa painottuu leikki ja tutkiminen. Kahden vuoden aikana on 

tarkoitus vahvistaa uteliaisuutta oppimiseen ja tiedonhaluun leikin ja oivallusten kautta. Oppimisen 

iloa ja janoa ruokitaan lapsilähtöisellä positiivisen pedagogiikan menetelmällä.   
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