
Hyvät 2017 syntyneiden lasten vanhemmat 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Laitilan kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämään kaksivuotista 
esiopetuskokeilua vuosina 2021–2024. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Koska kokeilu 
perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse. 

Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Jos lapsen halutaan osallistuvan kokeiluun 
kaksivuotista esiopetusta järjestävässä toimipaikassa, huoltajien tulee hakea lapselle paikka kokeilusta. 
Esiopetus on perheille maksutonta. Jos huoltajat päättävät, että lapsi osallistuu kokeiluna järjestettävän 
viisivuotiaiden esiopetuksen sijasta tavanomaiseen varhaiskasvatukseen päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa, se on heille maksullista toimintaa. 

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. 
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa 
järjestettyyn esiopetukseen. 

Kaksivuotista esiopetuskokeilua saa kokeilulain mukaan järjestää vain toimipaikassa, jossa pystytään 
järjestämään myös lapsen täydentävä varhaiskasvatus. Tästä syystä Laitilassa kelpoisia paikkoja ovat 
päiväkodit.  

Kokeiluhankkeen tutkijat sijoittavat rekisteriaineistojen perusteella 2017 syntyneet lapset päiväkoteihin ja 
tarkastavat tiedot kunkin kunnan kanssa. Lapsi on yhdistetty päiväkotiin joko niin, että hän on jo valmiiksi 
siellä varhaiskasvatuksessa tai hän asuu toimipaikan lähellä, mutta ei vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa.  
Lapset on sijoitettu siten, että molemmissa päiväkodeissa on yhtä paljon vuonna 2017 syntyneitä lapsia. 
Esiopetuspaikkaan ei voi hakea muutosta.  
 

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta. Saatte tämän kirjeen liitteenä ohjeet Wilma-tunnusten 
aktivoimiseen ja toivomme, että jokainen käy merkitsemässä Wilmassa osallistuuko lapsi kaksivuotiseen 
esiopetuskokeiluun vai ei. Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta sitä 
tulee hakea https://laitila.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin, joko muutoshakemuksena tai kokonaan 
uutena hakemuksena. Huomioittehan tuntimäärän eli esiopetus (4h/pv) on maksutonta, jolloin 
varhaiskasvatusta tarvitsette lisäksi joko 0-84h/kk tai 85-115h/kk.  

Loma-ajat: 

syyslukukausi: ke 10.8.- ke 21.12.2022 
kevätlukukausi: ma 9.1.- ke 31.5.2023 

Lomat 

syysloma: ma 17.10.-su 23.10.2022 (vko 42) 
joululoma: to 22.12.2022- su 8.1.2023 
talviloma: ma 20.2.-su 26.2.2023 (vko 8) 

Järjestämme kaksivuotisesta esiopetuksesta  teams-vanhempainillan ti  8.2.2022 klo 17.30, jossa voitte 
kysellä asiasta meiltä lisää. Ilmoittaudu vanhempainiltaan lähettämällä s.postia otsikolla vanhempainilta 
osoitteeseen taija.jalonen@laitila.fi. Laitan linkin s-postiin.  Jaamme linkkiä myös fb-sivuillamme, jolloin ei 
tarvitse ilmoittautua.  
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