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Kokeilutoimintaa järjestäville toimipaikkamäärältään pienemmille
kokeilukunnille

Ohje kokeilutoimintaa järjestäville kokeilukunnille perheiden tavoittamisesta

Hyvä kokeilukunnan edustaja,
opetus- ja kulttuuriministeriö on juuri päättänyt kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun
kokeilutoimipaikat. Ministeriön päätös käytännössä määrittää sen, ketkä lapset kuuluvat koe- ja
ketkä verrokkiryhmään.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) 5 §:n 4 momentin mukaan on
kuitenkin kokeilukunnan tehtävä ennen kokeilun alkamista päättää koe- ja verrokkiryhmään
kuuluvat lapset.
Koe- ja verrokkiryhmään kuuluvat lapset
Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa ohessa alustavat koe- ja verrokkiryhmälistaukset, joihin
lasten koe- tai verrokkiryhmään kuulumisen ja kunnan päätöksen tulee lähtökohtaisesti
perustua.
Listoihin eivät sisälly ne vuonna 2016 syntyneet lapset, joilla on turvakielto. Kunnan on itse
määritettävä näiden turvakieltolasten kuuluminen koe- tai verrokkiryhmään aiemmin
toimitettujen
ohjeiden
mukaisesti (Ohje kokeilukunnille toimipaikka-lapsiaineiston
tarkistamiseen, VN/3673/2021-OKM-2).
Kunnan on huomioitava listauksiin myös niin sanotuissa yhdistelmätoimipaikoissa
varhaiskasvatuksessa olevat lapset, sillä otanta on kohdistunut vain kelpoisiksi merkittyihin
esiopetuksen toimipaikkoihin. Mikäli saman pihapiirin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen
toimipaikat ovat kokeilussa niin sanottu yhdistelmätoimipaikka, on kunnan huolehdittava
varhaiskasvatuksen toimipaikan lasten päättämisestä koe- tai verrokkiryhmään esiopetuksen
toimipaikan statuksen mukaisesti.
Kunnan on muutoinkin tarkistettava, vastaavatko koe- ja verrokkiryhmien listaukset kokeilulain
mukaista koe- ja verrokkiryhmiin määräytymistä. Huomioittehan, että koe- tai verrokkiryhmään
ei kuulu lapsi, joka aloittaa viisivuotiaana esiopetuksen perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen
opetuksen järjestäjän opetuksessa.
Lapsilistojen eli kokeilurekisterin pohjan täyttäminen
Liitteenä olevat lapsilistaukset muodostavat kokeilurekisterin pohjan. Liitteenä olevat listaukset
tulee siten säilyttää turvallisesti ja täyttää huolellisesti. Jos kunta tekee koe- ja verrokkiryhmiin
muutoksia tai lisäyksiä edellä kerrotun mukaisesti, ne on merkittävä listaukseen.
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Turvakieltolapsia koskeva muutosohje:
Lisää lapset listaan ottaen mallia muista riveistä.
Yhdistelmätoimipaikkoja koskeva muutosohje:
1. Koeryhmä_päätös sarake on esitäytetty sen mukaan, onko lapselle osoitettu toimipaikka
arvottu koe- vai verrokkiryhmään (kokeilu_status sarake).
2. Koeryhmä_päätös sarakkeen ei tule poiketa kokeilu_status sarakkeesta paitsi
yhdistelmätoimipaikkoja koskevassa erityistapauksessa: Jos vuonna 2016 syntynyt lapsi on
varhaiskasvatuksessa toimipaikassa, jonka on kokeilussa määritetty olevan osa
kokeilutoimintaa toteuttavaa yhdistelmätoimipaikkaa, on lapsi merkittävä kuuluvaksi
koeryhmään.
-> Tällöin lapsen koeryhmä_päätös sarakkeeseen vaihdetaan ”kyllä”, esitäytetyn ”ei:n” sijaan.
-> Tällöin yhdistelmä_oid sarakkeeseen kopioidaan sen esiopetuksen toimipaikan OID-tunnus,
jonka kanssa varhaiskasvatuksen toimipaikka on yhdistetty.
Lapsilistaus sisältäen mahdolliset edellä mainitut muutokset ja täydennykset on
toimitettava 31.5.2021 mennessä Opetushallitukselle kokeilurekisterin perustamiseksi
kokeilulain
9
§:n
2
momentin
nojalla
turvasähköpostilla
osoitteeseen
kokeilurekisteri@oph.fi.
Sarakkeet
O-S
(koeryhmään_haku
sarakkeesta
tulee_vakan_ulkopuolelta sarakkeeseen) täydennetään kunnassa syksyllä 2021 sen jälkeen,
kun perheet ovat hakeutuneet kokeiluun ja lapset aloittaneet kokeilussa. Näitä sarakkeita ei
tarvitse täyttää tällä kerralla. Opetushallitus tiedottaa näiden tietojen toimittamisesta erikseen
myöhemmin.
Lisätietoja
kokeilurekisteristä
osoitteessa
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu Tämä ohje korvaa
webinaarissa 7.4.2021 kerrotun toimintaohjeen kokeilurekisteritietojen toimittamisesta.
Kokeilurekisteriä ja tiedoston toimittamista koskevat kysymykset: kokeilurekisteri@oph.fi
Koe- ja verrokkiryhmäpäätökset
Tämä ohje sisältää mallipohjat koe- ja verrokkiryhmän lapsikohtaiseksi päätökseksi. Alleviivatut
kohdat on tarkoitettu kunnan täytettäväksi. Kunta voi käyttää harkintaa päätöksen lopullisessa
muotoilussa, esimerkiksi siirtää osan mallipohjan teksteistä päätöksen liitteeksi.
Koeryhmäpäätöksen ohessa kunnan on toimitettava perheelle kokeilusta kertova esite sekä
hakuohjeet, kuinka koeryhmään kuuluvan lapsen perhe voi hakea kokeilutoimipaikassa
järjestettävään kokeilutoimintaan. Esite on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön,
Opetushallituksen ja Kansaneläkelaitoksen toimesta ja niitä on toimitettu kuntien kirjaamoon
postitse. Esitteisiin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä anne-maj.telio@minedu.fi.
Hakuohjeet voitte päättää itse kuntanne palvelujärjestelmään sopivalla tavalla.
Koeryhmäpäätös annetaan tiedoksi saantitodistuksella, koska päätös asettaa lapsen huoltajille
velvoitteita. Päätös tulee antaa tiedoksi lapsen molemmille yhteishuoltajille.
Verrokkiryhmäpäätöksen oheen ei liitetä liitteitä. Verrokkiryhmäpäätös voidaan antaa tiedoksi
tavallisena kirjeenä. Päätös tulee antaa tiedoksi lapsen molemmille yhteishuoltajille.
Materiaalit ovat saatavilla myös osoitteessa https://minedu.fi/aineistoja-ja-ohjeita
Lisätietoja antaa Anne-Maj Teliö, anne-maj.telio@minedu.fi, +358 295 330 035
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