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Päätös 

kokeilutoimipaikoista



• Opetus- ja kulttuuriministeriö on tällä päätöksellä päättänyt 

kokeilutoimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää 

kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen. 

Kokeilutoimipaikat on listattu oheiseen liitteeseen 1 kunnittain.

• Kokeilutoimipaikkojen alueiden on tällä päätöksellä päätetty 

määräytyvän siten, että kunkin vuonna 2016 tai 2017 syntyneen 

lapsen, joka on varhaiskasvatuksen ulkopuolella, toimipaikaksi 

tulee se esiopetuksen toimipaikka, joka on linnuntietä lähimpänä 

lapsen kotiosoitetta.

Otteita päätöksestä
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• Kokeilulain 5 ja 8 §:n mukaisia toimipaikkojen ja niiden otannan 

edellytyksiä on ministeriön toimesta selvitetty Opetushallituksen 

Varda- ja Koski-tietovarantojen, Digi- ja väestötietoviraston 

väestötietojen, Tilastokeskuksen koulutusastetietojen sekä 

Verohallinnon julkisten verotietojen avulla.

• Kokeilukunnat ovat ennen otantaa tarkistaneet tietovarantojen ja 

rekistereiden avulla laaditut toimipaikkalistaukset ja näin saaneet 

vaikuttaa siihen, mitkä toimipaikat ovat kelpoisia kokeiluun ja 

ovat voineet olla otannan piirissä. 

Taustatyö
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• Koe- ja verrokkiryhmien määräytymistä varten kokeilukunnat ovat ennen 
toimipaikkojen otantaa tarkastaneet ministeriön toimesta laaditun toimipaikka-
lapsilistauksen, jossa kunnan vuonna 2016 syntyneet lapset on määritetty 
varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen toimipaikkoihin. 

• Ne lapset, jotka ovat varhaiskasvatuksen piirissä, on määritetty siihen 
toimipaikkaan, missä he tämänhetkisen tiedon mukaan ovat elokuussa 2021.

• Ne lapset, jotka eivät ole varhaiskasvatuspalvelun piirissä, on määritetty 
lähimpään esiopetuksen toimipaikkaan. 

• Kokeilukunnat ovat tarkastaessaan listaa voineet poiketa lähimmän toimipaikan 
mukaisesta aluejaosta ja määrittää lapsen toiseen toimipaikkaan esimerkiksi 
toimipaikan kapasiteetin ylittymisen vuoksi. 

• Kokeilukunnat vahvistavat erillisillä päätöksillä koe- ja verrokkiryhmät.

Toimipaikkapäätös vaikuttaa koe- ja 

verrokkiryhmän määräytymiseen
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Pienempien kokeilukuntien v. 2016 syntyneet lapset – koko ikäluokka ei 

välttämättä ole koeryhmässä!

Toimipaikka ei ole kelpoinen kokeiluun: Täällä 

varhaiskasvatuksessa v. 2016 syntyneet lapset 

kuuluvat verrokkiryhmään. Samoin tämän toimipaikan 

lähellä asuvat v. 2016 syntyneet lapset, jotka eivät 

vielä ole varhaiskasvatuksessa.

Toimipaikka on kelpoinen kokeiluun: Täällä 

varhaiskasvatuksessa v. 2016 syntyneet lapset kuuluvat 

koeryhmään. Samoin tämän toimipaikan lähellä asuvat 

v. 2016 syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole 

varhaiskasvatuksessa.



Koe- ja verrokkiryhmien 

päättäminen



• Ministeriö on laatinut kuntien päätöksenteon tueksi 

päätösmalleja

• Tiedoksiannon takia päätökset tehdään lapsikohtaisiksi

• Päätökset lähetetään ministeriön toimittamien lapsilistausten 

mukaan

• Koeryhmän perheille toimitetaan samalla esite ja hakuohjeet

• Siirrytään katsomaan päätösmalleja

Päätösmalleista
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Perheiden 

tavoittaminen



• Kokeilukunnan on ilmoitettava koeryhmään kuuluvan lapsen 
huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle mahdollisuudesta 
hakea kokeilutoimipaikassa järjestettävään kaksivuotiseen 
esiopetukseen. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot 2 momentissa 
tarkoitetusta velvollisuudesta, mahdollisuudesta päättää 
kaksivuotiseen esiopetukseen osallistumisesta 
kokeilutoimipaikassa, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun 
opetussuunnitelman perusteista, vaikutuksista kasvun ja oppimisen 
tukeen sekä oppilashuoltoon, koulumatkaetuuteen, 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, lastenhoidon tukiin ja 
perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta sekä 
muista vastaavista tarpeellisista seikoista.

Kokeilulain 6 §
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• Koe- ja verrokkiryhmäpäätökset

• Koeryhmälle esite ja hakuohjeet

• Mitä kunta voisi vielä tehdä? 

• Kääntää materiaaleja useammalle kielelle?

• Avata kunnan sivuille omat info-sivut?

• Mitä ideoita yleisölle tulee?

Mitä kaikkea informointi sisältää?
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Koeryhmän 

perheiden haku- ja 

päätösmenettely



• Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuminen 

kokeilutoimipaikassa edellyttää lapsen huoltajan tai muun 

laillisen edustajan hakemusta. Kokeilukunnan tulee hyväksyä 

hakemus, jos lapsi kuuluu koeryhmään. Kokeilukunta tekee 

päätöksen lapsen ottamisesta kokeilutoimipaikassa 

järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen.

• Haettaessa muutosta tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen 

sovelletaan, mitä muutoksenhausta oppilaaksi ottamisesta 

perusopetuslaissa säädetään.

Kokeilulain 6 §
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• Kunta voi päättää sopivimman hakumenettelyn

Haku kokeiluun
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• Päätösmallina voi käyttää 1-vuotiseen esiopetukseen ottamisen 

päätöksiä

• Viittaukset kokeilulakiin

• Koetteko, että tähän tarvittaisiin oma päätösmalli?

• Muutoksenhaku on olemassa sitä varten, jos otannassa / 

koeryhmään määräytymisessä onkin ollut virhe ja perhe ei 

esimerkiksi enää asu kokeilukunnassa.

Päätös kokeiluun osallistumisesta 

kokeilutoimipaikassa
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• Kokeilulain 6 §: Kokeilukunnan tulee lapsen huoltajan tai tämän 

muun laillisen edustajan tekemästä ilmoituksesta tehdä päätös 

kaksivuotiseen esiopetukseen osallistumisen päättymisestä 

kokeilutoimipaikassa.

• Aloite voi tulla vain perheeltä.

• Koeryhmästä ei voi poistua, vain tavoitteiden saavuttamisen 

tapa muuttuu.

• Osallistumisen päättäminen mahdollistaa esim. osallistumisen 

perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

Kokeiluun osallistumisen päättyminen 

kokeilutoimipaikassa
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Nyt olisi aikaa 

kysymyksille ja 

vastauksille!


