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LUKU 1 KOKEILUN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 
JA PAIKALLINEN KOKEILUOPETUSSUUNNITELMA

Ohjeita ja ehdotuksia kokeilukunnille kokonaisuudesta, 
jossa on huomioitava

- Perusteiden määräysluonne

- Paikallisen kokeiluopetussuunnitelman
laatiminen

- Vuosittaisen suunnitelman käyttö

- Lapsikohtaiset suunnitelmat

- Kokeilun tutkimukseen ja arviointiin osallistuminen

- Paikallisen arvioinnin ja seurannan tehtävä
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OPH rohkaisee aitoon kehittämisotteeseen!



Luku 2 ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ, 

JÄRJESTÄMINEN JA YLEISET TAVOITTEET

Luku 2.1 

- POL mukaiset esiopetuksen tehtävät koskevat 

myös kokeilua

- Kokeilulain perustelut tuoneet uusia 

kehittämisen painotuksia

• Eheä oppimisen polku

• Lasten päivän eheys

• 5 vuotiaiden huomioiminen toiminnassa

• 2 vuotta tuo aikaa syventymiseen ja mm. tuen  

tarpeiden arviointiin

• Ei yleisiä osaamistavoitteita lapsille

Lukuun 2.2 on koottu kokeilun järjestämiseen 

liittyviä säädösperustaisia kohtia

Lukuun 2.3 on koottu yleisiä sopimus- ja       

säädösperustaisi velvoitteita

Luku 2.4 kuvaa arvoperustan

Luku 2.5 kuvaa oppimiskäsityksen

Luku 2.6 avaa laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteet

• uutta: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä 

elämäntapa.
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Toimintakulttuurin kehittäminen kaksivuotisen 
esiopetuksen kokeilun näkökulmasta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu antaa hyviä mahdollisuuksia rohkeasti 
kokeilla uusia toimintatapoja ja kehittää toimintakulttuuria. Kokeilulaki 
korostaa esiopetuksen vaikuttavuuden, lapsen eheän päivän ja yhtenäisen 
oppimisen polun merkitystä ja samalla haastaa kehittämään näitä. 
Kokeilussa etsitään uusia tapoja kahden ikäluokan yhteiselle laadukkaalle 
työskentelylle ja oppimiselle. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään aiemman 
varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa olevien lasten kanssa. Samalla 
kehitetään entistä sujuvampia siirtymäkäytäntöjä. Kokeiluun osallistuminen 
edellyttää myös muuta kehittämistä kaksivuotisen esiopetuksen 
onnistumiseksi. 

(Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021)

19/02/2021 Opetushallitus 4



Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet

Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2014:

• Kaikille yhteinen esiopetus

• Oppimisen ja oivalluksen ilo

• Lapsi osallisena ja oman elämänsä 
toimijana

• Hyvinvointi ja turvallinen arki
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Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun 
opetussuunnitelman perusteet 2021:

• Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

• Oppimisen, oivalluksen ja leikin ilo

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä 
elämäntapa



Oppimisympäristöt

vahvistettu m.m. seuraavat näkökulmat: 

• inklusiivisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa

• lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta sekä kulttuurista moninaisuutta

• lähiluontoa ja luontoympäristöjä käytetään säännöllisesti eri oppimisenalueiden 
oppimisympäristöinä

• kokeillaan ja kehitetään tieto- ja viestintäteknologian pedagogista käyttöä 
Digitaalisten välineiden käyttö avaa lapsille mahdollisuuksia laajentaa vuorovaikutusta, 
tehdä yhteistyötä sekä tutustua uusiin asioihin, ihmisiin ja kulttuureihin.

• oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa 
Niiden tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, 
fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.

(Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021)
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Yhteistyö kaksivuotisen esiopetuksen aikana ja 
siirtymävaiheissa
• Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun aikana yhteistyötä vahvistetaan erityisesti 

alkuopetuksen kanssa, jotta lapsen oppimisen polun jatkumoa turvataan ja 
yhdessä oppimista vahvistetaan. 

• Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys esiopetuksessa. 
Huoltajan ja henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan 
lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. 

• Laadukas palvelunohjaus ennen lapsen esiopetukseen hakemista on osa 
yhteistyötä. 

• Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa kehitetään siirtymäkäytäntöjä ja 
siirtymiin liittyvää ammatillista yhteistyötä suunnitelmallisesti.

(Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021)
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4.4 Oppimisen alueet 

kaksivuotisessa esiopetuksessa



Oppimisen alueet

• Oppimisenalueet muodostuvat eri tiedon-

ja taidonaloihin liittyvistä, esiopetuksen 

kannalta oleellisista opetuksen tavoitteista. 

Oppimisen alueiden tavoitteet ovat 

opettajan työtä ohjaavia tavoitteita.

• Kielten rikas maailma

• Ilmaisun monet muodot

• Minä ja meidän yhteisömme

• Tutkin ja toimin ympäristössäni

• Kasvan, liikun ja kehityn
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Ilmaisun monet muodot

• Lasten oppimisedellytykset, sosiaaliset- ja 

vuorovaikutustaidot ja myönteinen minäkuva 

vahvistuvat, kun he saavat valmiuksia 

ympäröivän maailman jäsentämiseen.

• Sisältää musiikillisen, kuvataiteellisen, 

käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen 

ilmaisun.

• Luvussa vain pieniä päivityksiä teksteissä.
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Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Tutkiva toiminta ja oppiminen ovat keskeisessä roolissa matemaattisten 

taitojen opettelussa sekä ympäristö- ja teknologiakasvatuksessa. 

• Sisältää matemaattisten taitojen tukemisen, ympäristökasvatuksen ja teknologian 

kokonaisuudet.

• Luvussa on päivitetty matemaattisten valmiuksien yksityiskohtaisemmat tavoitteet.
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Matemaattisten taitojen tukeminen

• Lasten matemaattiseen kehitykseen 

liittyvät osa-alueet eivät ole erillisinä 

opeteltavia toimintoja vaan matemaattisten 

taitojen oppiminen tapahtuu usein 

samanaikaisesti.

• Lasten matemaattisen kehityksen keskeiset 

osa-alueet esiopetuksessa:
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Kasvan, liikun ja kehityn 

• Esiopetuksen tehtävänä on luoda pohjaa 

terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja 

liikunnalliselle elämäntavalle sekä kehittää 

lasten terveysosaamista ja turvataitoja.  

Lisäksi tehtävänä on edistää kestävään 

elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja 

puhtaustottumuksia.

• Sisältää liikunnan, ruuan, kuluttajuuden, 

terveyden sekä turvallisuuden 

kokonaisuudet. 

• Yksityiskohtaisimmissa tavoitteissa pieniä 

päivityksiä teksteihin.
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Kielten rikas maailma

• Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa jokaisen lapsen 
kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä 
kielellisten identiteettien kehittymistä.

• Jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, 
otsikko, lasten kielen kehityksen keskeiset osa-
alueet (ks. Kuva).

• Korostuu opettajan rooli, kielen merkitys oppimisen 
ja tiedonhankinnan välineenä, uuden oppimisen ilo, 
myönteisen palautteen merkitys oppimisen ja 
motivaation kannalta, monilukutaito, laaja 
tekstikäsitys, kielitietoisuus ja oppimisympäristön 
rooli.

• Opetuksessa käytetään mm. lastenkirjallisuutta, 
lasten tietokirjoja, lehtiä, verkkotekstejä ja 
äänikirjoja, lauluja myös esimerkiksi erikielisiä 
lauluja, leikkejä ja viittomia, tarinoita.
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Minä ja meidän yhteisömme 1/2

• Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja 

ymmärtää moninaisuutta.

• Aihetta lähestytään historiallisesta ja yhteiskunnallisesta sekä etiikan ja 

katsomusten näkökulmista.

• Lisäys johdantoon: Asioita on tärkeä käsitellä niin, että lapset voivat tuntea olonsa 

hyväksytyksi ja turvalliseksi. Yhteistyötä tehdään kuullen ja kunnioittaen.

• Lisäys yleisiin tavoitteisiin: Opetetaan valmiuksia lähde- ja mediakriittisyyteen sekä 

digiturvataitoja. Tulevaisuusnäkökulma. 
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Minä ja meidän yhteisömme 2/2

• Historiallisessa osiossa lisättiin isovanhempien rooli mukaan, yhteiskunnallisissa asioissa 

lasten osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia. Lisäksi eettisessä kasvatuksessa 

huomioidaan sukupuoleen liittyviä oletuksia ja pohditaan muun muassa ihmisten, sukupuolten ja 

perheiden moninaisuutta.

• Katsomuskasvatus liitetään tapakulttuuriin sekä vuodenkiertoon ja elämänkaareen liittyviin 

juhliin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä.

• Lapsia rohkaistaan erilaisten elämänkysymysten pohdintaan yhdessä toisten kanssa ja heille 

tarjotaan mahdollisuuksia ihmetellä elämänkysymyksiä esimerkiksi leikkien, keskustellen ja 

luovasti itseään ilmaisten.

• Katsomuskasvatus antaa lapsille välineitä ymmärtää uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä 

käsitteitä ja kysymyksiä sekä valmiuksia rakentaa omaa kulttuurista ja katsomuksellista 

identiteettiään. 
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4.5 Kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen 

liittyviä tarkentavia näkökulmia

• Muutos otsikko –tasolla.

• Muutokset: Kieleen ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat koskevat jokaista esiopetukseen 

osallistuvaa lasta. Lasten kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet nähdään 

yhteisön moninaisuutta laajentavana. Kieli- ja kulttuuritietoisessa esiopetuksessa 

kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi esiopetuksen kokonaisuutta.

• Lisäykset: lasten äidinkielenä olevan suomen/ruotsin kielen taidon kehittymisen 

tukemisesta sekä kappale mm. omista kulttuuritaustoista.

• Täsmennetty kappaleita saamelaislapset, romanilapset ja viittomakieltä käyttävät 

lapset.

• Useita muutoksia: vieraskieliset ja monikieliset lapset -> maahanmuuttotaustaiset 

lapset, suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen sisällöt.
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Luku 5 Kasvun ja oppimisen tuki sekä Luku 6 

Oppilashuolto

• Perusopetuslain mukainen ns. 

kolmiportainen tuki sekä opiskelija- ja 

oppilashuoltolain mukainen oppilashuolto

koskevat myös kokeilussa mukana olevia

5-vuotiaita. 

• Kokeilussa käytetään 2014 perusteiden

mukaan laadittuja paikallisen esiopetuksen

opetussuunnitelman määräyksiä. 
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Paikallisen 

kokeiluopetussuunnitelman 

laatiminen



Oma kokeiluopetussuunnitelman laaditaan 

kokeilun perusteiden mukaan!

• Yhteistyössä paikallisesti suunniteltavalla tavalla

• Keskeisintä ammatillisen keskustelun / pohdinnan mahdollisuus

• Perusteissa ohjeet 

• Luvussa 1 lista asioista joita tulee ottaa huomioon

• Kunkin luvun lopussa teksti, jossa kerrotaan mitä osia 

otetaan suoraan perusteista ja missä kohtaa on hyvä tuottaa 

omaa tekstiä

• Voi hyödyntää omaa esiopsia ja vasua!

• Suosittelemme ePerusteet –palvelun käyttöä
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Kiitos


