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Kaksivuotisen 
esiopetuksen kokeilun 
OPS -webinaari



Tavoitteet kokeilulle

Sujuva palveluun ohjaus

Osallistava OPS-prosessi

Onnistunut kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilun käynnistäminen ja 
oppilashuollon palvelujen käyttöönotto



Toimeenpanon valmistelu Vantaalla

Työryhmä OPS-työskentelyyn

Työryhmä toimeenpanon valmisteluun
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Tukea viestintään

Monikielinen ja kulttuuritietoinen viestintä 
(englannin lisäksi myös venäjä, viro, arabia, 
somali, albania?)

Viestintä perheille
- Mitä eroa 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksella 

ja kaksivuotisella esiopetuksella?
- Mitä tarkoittaa velvoittavuus?
- Tutkimuksellinen osuus?
- Tukimateriaalia vanhempaintilaisuuksiin

Tukimateriaalit henkilöstölle kaksivuotisen 
esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen



Kokeilussa etsitään uusia tapoja 
kahden ikäluokan yhteiselle 
laadukkaalle työskentelylle ja 
oppimiselle. (kokeilu OPS, 19)

Kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilussa kehitetään erityisesti 

uusia toimintatapoja kahden 
ikäluokan yhteiselle oppimiselle. 

(kokeilu OPS, 20)

Kaksivuotinen esiopetus voidaan toteuttaa kokeiluun osallistuvien kahden ikäluokan yhteisenä opetuksena. Lasten 
näkökulmasta asetelma tukisi oppimisen polun eheyttä ja mahdollistaisi joustavan oppimisen eteneminen taitojen ja 
tarpeiden mukaan ikäryhmästä riippumatta. Kahden ikäluokan ryhmässä opettaja voi myös hyödyntää kokeneempien 

lasten osaamista esiopetuksen käytäntöihin ohjaamisessa. Kokeilukunta kuitenkin päättää paikallisesti sopivasta 
tavasta muodostaa esiopetusryhmät kokeilun aikana. (kokeilu OPS, 11)

Ryhmien muodostaminen?



Varhaiskasvatus Kaksivuotinen esiopetus Yksivuotinen esiopetus

2021-2022

Otanta vuonna 2016 

syntyneistä lapsista

Otanta vuonna 2017 

syntyneistä lapsista

12
Ikäluokka 2015

1. luokka

Ikäluokka 2014

??

Vasu-perusteet Kokeilu OPS EOPS POPS



Varhaiskasvatus Kaksivuotinen esiopetus

2022-2023

1. luokka

Ikäluokka 2018

Otanta vuonna 2016 

syntyneistä lapsista

Otanta vuonna 2017 

syntyneistä lapsista

12
Ikäluokka 2015

Vasu-perusteet Kokeilu OPS POPS



Varhaiskasvatus Kaksivuotinen esiopetus

2023-2024

1. luokka

Ikäluokka 2018

?

Otanta vuonna 2016 

syntyneistä lapsista

Otanta vuonna 2017 

syntyneistä lapsista

12

Vasu-perusteet Kokeilu OPS POPS



Osaamisen jakamista 
käytännön kysymysten 
äärellä?

Kuntayhteistyö

Loisto-verkoston hyödyntäminen?

Webinaarit ja muut jakamisen alustat?



Kiitos!


