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Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja 

kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.  

Opetushallituksen järjestämän kaksivuotisen esiopetuskokeilun 

tavoitteena on: 

 vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa 

 kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta 

 selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen         

välisiä jatkumoita 

 selvittää perheiden palveluvalintoja 

 saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista   

lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin 

ja terveen itsetunnon muodostumiseen. 
 

Tärkeä osa kokeilua on lapsia koskeva seurantatutkimus, jossa 

arvioidaan lasten kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia, 

sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja hyvinvointia kolmena 

peräkkäisenä syksynä.  

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vahvistetaan lasten 

kasvun ja oppimisen tukea. Kokeiluun osallistuvilla lapsilla on 

oikeus saada tarpeen mukaan tukea kehittymiseen, oppimiseen ja 

hyvinvointiin. Perusopetuslain mukainen kasvun ja oppimisen tuki 

(nk. kolmiportainen tuki) sekä opiskelija- ja oppilashuoltolain 

mukainen oppilashuolto ulottuvat kokeilun myötä myös 

viisivuotiaisiin. Tuki suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Parikkalan kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma löytyy 

Parikkalan kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuksen alta.  

 



 

Esiopetusaika on päivittäin klo. 9-13.  

 

Päivään sisältyy ulkoilua, leikkiä, asioiden ja ilmiöiden 

havainnointia ja yhdessä pohtimista sekä leikin kautta oppimista.  

 

Harjoittelemme ryhmässä toimimista, kaveritaitoja, tutkimme 

matematiikan ja kielen ilmiöitä osana arkea, liikumme, lepäämme, 

syömme, leikimme, taiteilemme, musisoimme ja retkeilemme.  

 

Ensimmäisenä eskarivuonna käytössä ei ole esiopetuskirjoja.  

 

Hoitoajat ilmoitetaan päiväkodin sähköpostiin. Akuutit asiat 

(poissaolot, muutokset) ilmoitetaan ryhmän puhelimeen. 

Whatsappin kautta saatte valokuvia toiminnasta.  

Yhteiset tiedotteet ja lapsen henkilökohtainen esiopetuksen 

oppimissuunnitelma löytyvät Wilmasta.  

 

Syksyn aikana vanhempien kanssa keskustellaan ja laaditaan 

yhdessä lapselle esiopetuksen oppimissuunnitelma. Keväällä 

yhdessä arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy ryhmissä säännöllisesti. 

Hän pitää pienryhmiä tarvittaessa mm. suunmotoriikan, 

hienomotoriikan ja suomen kielen vahvistamiseen.  

 

Esioppilas voi saada maksuttoman koulukuljetuksen tai 

vanhemmat voivat saada koulumatkatukea, jos matka kotoa 

esiopetukseen on yli kolme kilometriä. Kuljetusasioista lisätietoa 

saa varhaiskasvatuspäällikkö Heli Räsäseltä. 

 



 

OPPIMISEN OSA-ALUEET kaksivuotisessa ESIOPETUSKOKEILUSSA 

 
 

Kielten rikas maailma 

  

Esiopetuksessa herätellään uteliaisuutta ja  

kiinnostusta kieleen, tuetaan vuorovaikutusta  

ryhmässä ja kannustetaan lapsia monnipuoliseen  

ilmaisuun.  

- Kuunnellaan, luetaan, katsellaan ja  

           keksitään itse tarinoita ja kertomuksia 

- Harjoitellaan keskustelua, neuvottelua,   

pyytämistä ja kysymistä, vuorottelua ja  

           toimimista erilaisissa tilanteissa  

- Sanoitetaan arjen tilanteita ja  

           käytetään tarvittaessa apuna kuvia   

- Lorut, laulut ja esitykset 

 

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 

Esiopetuksessa lasta tuetaan tekemään 

havaintoja ympäristöstään. Herätellään 

oivaltamisen ja oppimisen iloa yhdessä 

toimien.  

o tutkitaan  

o havainnoidaan 

o vahvistetaan luonnontuntemusta 

o vertaillaan 

o mitataan 

o luokitellaan 

o opetellaan ongelmanratkaisua ja 

tekemään omia päätelmiä 

 



 

Ilmaisun monet muodot 

 

o musiikillinen toiminta 

o käsitöiden tekeminen 

o kuvallinen ilmaisu 

o suullinen ja kehollinen ilmaisu 

   

Ilmaisun eri muodot tuovat näkyväksi 

lapsen ajattelua, tunteita sekä tapaa 

nähdä ja kokea maailmaa 

 

 

 

 

 

 

 

Minä ja meidän yhteisömme 

 

o Pohditaan yhdessä lapsen tasolla  

lähiympäristön menneisyyttä, 

ajankohtaisia asioita  

sekä tutustutaan kulttuuriperinteisiin  

o Arjen tilanteissa sanoitetaan ja  

pohditaan eettisiä valintoja ja  

harjoitellaan  

vuorovaikutustaitoja.  

o Laaditaan yhteisiä sopimuksia ja  

tarjotaan lapselle osallistumisen ja  

vaikuttamisen kokemuksia ryhmässä 

o Perheiden erilaiset taustat,  

uskonnot/katsomukset ja arvot  

huomioidaan toiminnassa  

 

    



 

Kasvan, liikun ja kehityn 

 

o monipuolisia kokemuksia ohjatusta ja 

omaehtoisesta liikunnasta 

o mahdollisuus harjoitella karkea ja- 

hienomotorisia taitoja  

o terveellinen ruokavalio 

o riittävä lepo 

o harjoitellaan itsestä huolehtimista ja arjen 

taitoja 

o kunnioitetaan ja suojellaan omaa ja toisten 

kehoa 

o toisten huomioonottamista sekä tunteiden 

tunnistamista ja hallintaa harjoitellaan 

o kestävä elämäntapa ja kohtuullinen 

kuluttaminen 

o turvallinen liikkuminen lähiympäristössä 

 

Tavoitteena on luoda pohjaa terveyttä ja 

hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle 

elämäntavalle. 

 

 

Lapsia ohjataan kokeilemaan ja opettelemaan uusia tietoja ja taitoja 

oppimisen alueiden mukaisesti. Lasten mielenkiinnon kohteet huomioidaan 

myös suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiinnostavien asioiden ja teemojen 

opettelu motivoi lapsia oppimaan ja iloitsemaan oppimastaan.  

 

Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki on olennainen osa kaksivuotisen 

esiopetuksen toimintaa. Esiopetuksessa tärkeitä arvoja ovat oppimisen 

ilo, toisten kunnioittaminen, itseluottamus ja myönteinen minäkuva, tunne- 

ja vuorovaikutustaidot sekä itseohjautuvuus ja yhteisöllisyys   



Yhteystiedot 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö  

Heli Räsänen puh. 044 7811 239,  heli.rasanen@parikkala.fi 

 

Päiväkoti Laulujoutsen puh. 040 5305 269 / 044 7811 922 

paivakoti.laulujoutsen@parikkala.fi 

 

Päiväkoti Kuperkeikka puh. 050 5289 015 

paivakoti.kuperkeikka@parikkala.fi 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

Mervi Muukkonen puh. 040 4823 943, mervi.muukkonen@parikkala.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


