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Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
Lisäohje koe- ja verrokkiryhmien määräytymisestä ja merkitsemisestä kokeilurekisteriin
VN/3673/2021-OKM-6
Päivitetty 21.4.2021

1. Voimmeko siirtää lapsen toiseen toimipaikkaan? Miten tämä merkitään
kokeilurekisteriin?
Siirto kokeilutoimipaikasta verrokkitoimipaikkaan (isoissa kunnissa, kuntapäätöksen liite 1 s. 1)

Ennen 8.4. (kokeilutoimipaikkojen päätöspäivä) tehdyt siirtohakemukset voi hyväksyä siten, että
lapsen kokeilustatus määrittyy syksyn oikean toimipaikan mukaisesti, tässä tapauksessa
verrokkiryhmäksi (sarake kokeilu_status). Sarakkeeseen koeryhma_paatos merkitään ”ei”. Myös
toimipaikan tiedot on korjattava vastaamaan oikeaa toimipaikkaa (toimipaikan_ -alkuiset sarakkeet).
Lapselle toimitetaan verrokkiryhmän päätös. Kommenttikenttään merkitään siirtohakemuksen
päivämäärä (merkintä ”ennen 8.4.” riittää).

Jos hakemus on tehty 8.4. tai sen jälkeen, lapsen status -sarake on edelleen koeryhmän mukainen,
mutta koeryhma_paatos sarakkeeseen merkitään “ei”. Otannan aikaisen toimipaikan tietoja ei
muuteta. Meidän täytynee laatia uusi mallipohja tällaisten perheiden tavoittamiseen, sillä lapsen
status on määrittynyt toimipaikkojen otannassa koeryhmäksi, mutta lienee tosiasia, että lapselle ei nyt
tässä tilanteessa ole mahdollista järjestää kokeilua, ei uudessa eikä vanhassa paikassa?
Kommenttikenttään heille merkitään siirtohakemuksen päivämäärä (merkintä ”8.4. jälkeen” riittää).

Kysymys onkin näissä tilanteissa siis hyvin pitkälti siitä, milloin siirtohakemus on tullut.

Siirto verrokkitoimipaikasta kokeilutoimipaikkaan (isoissa kunnissa, kuntapäätöksen liite 1 s. 1)

Ennen 8.4. (kokeilutoimipaikkojen päätöspäivä) tehdyt siirtohakemukset voi hyväksyä siten, että
lapset siirretään kokeilutoimipaikkaan ja koeryhmään. Jos lapsella on nyt verrokkistatus, muuttakaa
lapsen kokeilu_status koeryhmäksi ja tehkää lapselle sarakkeeseen koeryhma_paatos merkintä
”kyllä”. Myös toimipaikan tiedot on korjattava vastaamaan oikeaa syksyn toimipaikkaa
(toimipaikan_ -alkuiset sarakkeet). Kommenttikenttään merkitään siirtohakemuksen päivämäärä
(merkintä ”ennen 8.4.” riittää). Lapselle toimitetaan koeryhmän päätös.

8.4. ja sen jälkeen tehdyt siirtohakemukset voitte sinänsä käsitellä normaalisti ja harkintanne mukaan
osoittaa paikan kokeilutoimipaikasta, mutta lasten status kokeilussa pysyy verrokkeina ( eli mitään
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sarakkeita ei muuteta). Niiden verrokkien, jotka oikeasti osallistuvat koeryhmän kanssa samaan
toimintaan, merkitään syksyllä osallistuu_kokeilutoimintaan sarakkeeseen ”kyllä”. Näin saamme
tietoa siitä, kuka oli kokeilutoiminnan vaikutuksen alaisena, vaikka oli verrokki.

Kysymys onkin näissä tilanteissa siis hyvin pitkälti siitä, milloin siirtohakemus on tullut.

HUOM! Hakemuksen päivämäärällä ei ole väliä isoissa kunnissa, jos lapsi vaihtaa
kokeilutoimipaikasta toiseen kokeilutoimipaikkaan tai verrokkitoimipaikasta toiseen
verrokkitoimipaikkaan. Tällöin kaikki sarakkeet korjataan siirron mukaisesti.
Mitään muutoksia ei tule tehdä taulukkoon enää sen jälkeen, kun koe- ja
verrokkiryhmäpäätökset ovat lähteneet perheille. Seuraavat kirjaukset kokeilurekisteriin
tehdään syksyllä.

Pienet kokeilukunnat (kuntapäätöksen liite 1 s. 2)

Pienten kuntien kohdalla ei tarvitse ottaa huomioon hakemuksen ajankohtaa. Pienissä kunnissa rivin
voi aina korjata kokonaisuudessaan ja päätöksen tehdä sen mukaisesti.

HUOM! Mitään muutoksia ei tule tehdä taulukkoon enää sen jälkeen, kun koe- ja
verrokkiryhmäpäätökset ovat lähteneet perheille. Seuraavat kirjaukset kokeilurekisteriin
tehdään syksyllä.

2. Mitä jos lapsi on muuttanut pois kunnasta?
Jos lapsi on muuttanut pois kunnasta, lapsi ei enää kuulu kokeilun kohdejoukkoon. Kokeilurekisteriin
jätetään päätös-sarake tyhjäksi, kommentti-sarakkeeseen kirjoitetaan ”muuttanut”. Muut tiedot jäävät
ennalleen. Perheelle ei toimiteta koe- eikä verrokkiryhmäpäätöstä.

3. Mitä jos lapsi on vasta muuttanut kuntaan?
Isot kunnat (kuntapäätöksen liite 1 s. 1):
Jos lapsi on muuttanut kuntaan ennen 8.4.2021 ja hänelle olisi järkevintä osoittaa paikka
kokeilutoimipaikasta, merkitkää hänen tietonsa ottaen mallia muista koeryhmään kuuluvien riveistä.
Lapselle toimitetaan koeryhmän päätös.
Jos lapsi on muuttanut kuntaan 8.4.2021 tai sen jälkeen, lapsi on jäänyt kokeilun ulkopuolelle eikä
hän kuulu kokeilun kohdejoukkoon. Hän voi kuitenkin osallistua kokeilutoimipaikan toimintaan,
mutta virallisesti hän osallistuu tällöin varhaiskasvatukseen ja 1-vuotiseen esiopetukseen.
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Pienet kunnat (kuntapäätöksen liite 1 s. 2):
Pienten kuntien kohdalla ei tarvitse ottaa huomioon hakemuksen ajankohtaa. Pienissä kunnissa rivin
voi aina korjata kokonaisuudessaan ja päätöksen tehdä sen mukaisesti.

4. Koeryhmässä lapsi, joka sijoitettu toiselle paikkakunnalle. Paluu syksyksi
on erittäin epätodennäköistä. Miten toimimme hänen kohdallaan?
Olemme ohjeistaneet, että kunnalla ei ole kokeilun järjestämisvelvollisuutta lapselle, jonka kotikunta
on muualla. Koska lapsen palvelut ovat tällä hetkellä sijoituskunnassa, ei ole myöskään
järkevää kutsua lasta takaisin kotikuntaan kokeilua varten. Asiassa on otettava huomioon myös
lapsen myöhempi koulupolku. Kotikuntana voitte toimia seuraavasti: Koska lapsi on ollut arvonnan
hetkellä
mukana
listoissa,
hänen
kokeilustatuksensa
säilyy
kokeilurekisteritaulukossa kokeilu_status sarakkeessa sellaisena kuin se on siihen otantatyössä merkitty, mutta
sarakkeeseen koeryhma_paatos merkitään arvo ”ei”. Kommentti-sarakkeeseen kirjoitetaan ”sijoitettu
toiselle paikkakunnalle”. Lapsen perheelle ei toimiteta koe- eikä verrokkiryhmäpäätöstä, hänen
katsotaan poistuneen kokeilun kohdejoukosta.

5. Lapsi
on
yksityisessä
päiväkodissa
naapurikunnassa
palveluseteliasiakkaana. Lähetetäänkö heille kirje verrokkiryhmään
kuulumisesta?
Jotta lapsi voisi varhaiskasvatussuhteen perusteella määräytyä koeryhmään, hänellä tulisi olla sekä
varhaiskasvatussuhde että kotikunta tässä samassa kunnassa. Koska lapsi on ollut arvonnan hetkellä
mukana
listoissa,
hänen
kokeilustatuksensa
säilyy
kokeilurekisteritaulukossa kokeilu_status sarakkeessa sellaisena kuin se on siihen otantatyössä merkitty, mutta
sarakkeeseen koeryhma_paatos merkitään arvo ”ei”. Kommentti-sarakkeeseen kirjoitetaan ”vakassa
toisessa kunnassa”. Lapsen perheelle ei toimiteta koe- eikä verrokkiryhmäpäätöstä, hänen katsotaan
poistuneen kokeilun kohdejoukosta.

6. Koeryhmään tullut mukaan lapsi, joka on tosiasiallisesti yksityisessä
perhepäivähoidossa. Ilmeisesti hoitaja ei ole ilmoittanut lapsen
tietoja Vardaan, joten ”pompsahtanut” listalle mukaan. Miten toimimme
hänen
kohdallaan?
Tarjoammeko
mahdollisuutta
osallistua
kokeiluryhmään, vai pitäisikö muuttaa verrokkiryhmään kuuluvaksi?
Asiaa tulee pohtia siten, että jos siirrätte tämän lapsen koeryhmään, kaikki samassa asemassa olevat
lapset tulisi siirtää myös. Mikäli tätä mahdollisuutta ei kaikille voida tarjota, voitte korjata (tässä
tapauksessa lisätä?) lapsen varhaiskasvatustiedot toimipaikan-alkuisiin sarakkeisiin, merkitä
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toimipaikan
kelpoisuudeksi
”ei”,
merkitä
lapsen kokeilu_statuksen verrokkiryhmäksi
ja koeryhma_paatokseen arvo ”ei”. Kommentteihin voisi laittaa ”ei sittenkään kelpoinen”.

