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Kokeilun verrokkikunnille

Ohje kokeilun verrokkikunnille perheiden tavoittamisesta

Hyvä kokeilukunnan edustaja,
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) 4 §:n mukaan
”opetus- ja kulttuuriministeriö poimii ositettuna satunnaistamisena kokeiluun
osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät (kokeilukunta), joiden tehtävänä on järjestää
kaksivuotista esiopetusta 5 §:n mukaan poimituissa toimipaikoissa.” Kokeilukunnat on
päätetty päätöksellä VN/583/2021. Kuntanne on päätetty toimivan verrokkikuntana
kokeilua järjestäville kunnille, joten kunnan vuonna 2016 syntyneet lapset kuuluvat
tällöin kokeilun verrokkiryhmään.
Kokeilulain 5 §:n 4 momentin mukaan on kuitenkin kokeilukunnan tehtävä ennen
kokeilun alkamista päättää verrokkiryhmään kuuluvat lapset.
Tämä ohje sisältää mallipohjan verrokkiryhmän lapsikohtaiseksi päätökseksi.
Alleviivatut kohdat on tarkoitettu kunnan täytettäväksi. Kunta voi käyttää harkintaa
päätöksen lopullisessa muotoilussa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa ohessa alustavan verrokkiryhmälistauksen.
Listoihin eivät sisälly ne lapset, joilla on turvakielto. Kunnan on itse lisättävä turvakiellon
omaavat lapset verrokkiryhmäpäätöksen saajiin. Samoin kunnan on muutoinkin
tarkistettava, sisältyvätkö kaikki kunnan vuonna 2016 syntyneet lapset, joilla on
kunnassa kotikuntamerkintä, listaukseen ja tarvittaessa lisättävä puuttuvat lapset
verrokkiryhmäpäätöksen saajiin.
Päätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena kirjeenä. Päätös tulee antaa tiedoksi lapsen
molemmille yhteishuoltajille.
Liitteenä oleva lapsilistaus muodostaa kokeilurekisterin pohjan. Liitteenä oleva listaus
tulee siten säilyttää turvallisesti ja täyttää huolellisesti.
Jos kunta tekee
verrokkiryhmään muutoksia tai lisäyksiä edellä kerrotun mukaisesti, ne on merkittävä
listaukseen.
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Lapsilistaus sisältäen mahdolliset edellä mainitut täydennykset on toimitettava
31.5.2021 mennessä Opetushallitukselle kokeilurekisterin perustamiseksi
kokeilulain 9 §:n 2 momentin nojalla turvasähköpostilla osoitteeseen
kokeilurekisteri@oph.fi.
Lisätietoja
kokeilurekisteristä
osoitteessa
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu Tämä ohje
korvaa webinaarissa 7.4.2021 kerrotun toimintaohjeen kokeilurekisteritietojen
toimittamisesta. Kokeilurekisteriä koskevat kysymykset: kokeilurekisteri@oph.fi
Materiaalit löytyvät myös osoitteesta https://minedu.fi/aineistoja-ja-ohjeita
Lisätietoja antaa Anne-Maj Teliö, anne-maj.telio@minedu.fi, +358 295 330 035
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