Usein kysytyt kysymykset 2-vuotisesta esiopetuskokeilusta
Kokeilun käytännön järjestelyt
•

Miten lapsi voi päästä mukaan 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun

Kokeilussa mukana olevat yksiköt ja mukaan päässeet lapset on valittu satunnaisotannalla.
•

Tarvitseeko lapsen olla samassa varhaiskasvatuspaikassa koko kokeilun ajan?

Ei tarvitse. On ymmärrettävää, että tilanteet muuttuvat ja lapsi voi siirtyä toiseen kokeilussa mukana
olevaan varhaiskasvatuspaikkaan.
•

Tarvitseeko lapsen olla mukana kokeilussa kaksi vuotta?

Ei tarvitse. Lapsen osallistumisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun voi peruuttaa.
•

Edellytetäänkö, että jokaisessa ryhmässä on pätevä varhaiskasvatuksen opettaja?

Kokeilussa noudatetaan lain määräämiä henkilökunnan kelpoisuusehtoja.
•

Miten esiopetus yksikössä konkreettisesti järjestetään?

Esiopetusta ohjaa opetussuunnitelman perusteet. Turussa laaditaan lisäksi paikallinen
opetussuunnitelma, jota esitellään huoltajille vanhempainilloissa.
•

Tuleeko lapselle ryhmämuutoksia ja muuttuvatko opettajat?

Turun kaupunki pyrkii siihen, että ryhmät muuttuisivat mahdollisimman vähän. Tähän vaikuttaa
kuitenkin moni asia, joten ryhmä- ja opettajamuutokset ovat mahdollisia.
•

Kuinka iso ryhmäkoko 5-vuotiaiden esiopetusryhmässä on?

Kokeilussa noudatetaan varhaiskasvatuksen lainsäädännön kautta tulevaa henkilöstömitoitusta.
Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä on oltava vähintään yksi henkilö enintään
seitsemää lasta kohti.
•

Kuinka iso ryhmäkoko erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetusryhmässä on?

Kokeilussa noudatetaan lain määräämää henkilöstömitoitusta. Riippuen lapsen tarpeista ryhmäkoko
pienenee.
•

Onko lapsella kokeilussa läsnäolovelvollisuus? Voiko alussa olla poissa, jos on tarvetta
esimerkiksi lomien takia?

Poissaoloihin suhtaudutaan joustavasti. Lasten huoltajien olisi hyvä ilmoittaa päiväkotiin tiedossa
olevista poissaoloista. Toiveena on, että lapsi olisi mahdollisimman paljon läsnä.

•

Pitääkö täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittautua erikseen, jos lapsi ei ole vielä
varhaiskasvatuksessa?

Jos lapsi ei ole vielä varhaiskasvatuksessa, niin hänet ilmoitetaan sekä täydentävään
varhaiskasvatukseen että esiopetukseen.
Jos lapsi on jo varhaiskasvatuksessa, niin hänet ilmoitetaan vain esiopetukseen.
Jos lapsi siirtyy yksityisestä varhaiskasvatuksesta kunnalliseen, niin hänet ilmoitetaan sekä
esiopetukseen, että täydentävään varhaiskasvatukseen.

Toiminnan sisältö
•

Järjestetäänkö huoltajille infotilaisuus, kun paikalliset ja päiväkotikohtaiset
opetussuunnitelmat valmistuvat?

Jokainen päiväkoti järjestää syksyllä vanhempainillan. Siellä käydään läpi opetussuunnitelmaa.
•

Miten esiopetuksen opetussuunnitelman teemat eroavat varhaiskasvatussuunnitelmasta?

Suunnitelmissa on paljon samaa. Tavoitteet ovat tarkemmin kohdennettu 5- ja 6-vuotiaille lapsille.
Tarkemmin suunnitelman perusteista voi lukea Opetushallituksen dokumentista.
2-vuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Varhaiskasvatusmaksu täydentävän varhaiskasvatuksen osalta
•

Mikä on täydentävän hoidon maksujen prosenttiosuus?

Esiopetus on 20 tuntia viikossa. Ylimenevä tarve on täydentävää hoitoa.

Enintään 20h

50% maksusta

enintään 27,5h

65% maksusta

Enintään 35h

85% maksusta

Yli 35h

100% maksusta

Lue lisää varhaiskasvatusmaksuista
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia elokuun alussa, tämä saattaa vaikuttaa
asiakasmaksuihin.

