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ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2022 
 
Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on 
osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta esiopetukseen on lapsen 
huoltajalla. 
 
Pertunmaan kunnassa on valittavana yksi esiopetuspaikka, Pertunmaan yhtenäiskoulu 
(osoite: Kirkkotie 3, Pertunmaa). Maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 
2016 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on vuonna 2015 syntyneillä, joiden 
koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä vuonna 2017 syntyneillä, joille on 
tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. 
 
Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2022 – 2023 tapahtuu Wilman kautta. 
Tämän ohjeen liitteenä on Wilman avainkoodi ilmoittautumista varten. Luo itsellesi 
Wilma-tunnus ohjeen mukaisesti tai liitä avainkoodi jo olemassa olevaan tunnukseesi. 
Kun olet saanut esiopetukseen ilmoitettavan lapsesi näkyviin Wilma-tunnuksellesi, löydät 
ilmoittautumislomakkeen Wilmasta välilehdeltä LOMAKKEET (Esiopetukseen 
ilmoittautuminen). Riittää, että toinen huoltajista täyttää ilmoittautumislomakkeen. 
Täytä lomake myös siinä tapauksessa, ettet ilmoita lastasi esioppilaaksi Pertunmaalle. 
HUOM! Lomakkeita ei löydy Wilman mobiilisovelluksista, vaan selaimen kautta 
osoitteesta: https://pertunmaa.inschool.fi 
 
Säilytä Wilma-tunnuksesi, koska se tulee olemaan käytössä koko lapsesi kouluajan 
Pertunmaalla. Molempien huoltajien kannattaa jo nyt aktivoida tunnuksensa, koska 
emme lähetä ennen esiopetuksen alkamista avainkoodeja uudelleen automaattisesti. Ne 
huoltajat, jotka eivät ole ennestään Pertunmaan Wilmassa, eivät voi käyttää Wilmaa 
esim. viestien lähettämiseen ennen kuin lapsi on siirretty koulutulokkaasta esioppilaaksi. 
Tämä tulee tapahtumaan kesän aikana. 
 
Ilmoittautumiset tulee tehdä 14.4.2022 mennessä. 
 
Mikäli lomaketta ei löydy tai Wilma-tunnuksen luomisessa tai ilmoittautumisessa on 
muita ongelmia, ota yhteyttä Pertunmaan koulutoimistoon (Salla Hutri, puh. 050 314 
5845, salla.hutri@pertunmaa.fi ) 
 
Esikoulukuljetus 
Maksuttomaan esikoulukuljetukseen ovat oikeutettuja lapset, joiden matka kotoa / 
päivähoitopaikasta on vähintään 1 km. Mikäli huoltaja haluaa anoa lapselleen 
maksuttoman kuljetuksen tätä lyhemmälle matkalle, tulee asiasta olla lääkärin/ 
psykologin lausunto lapsen terveydellisistä syistä tai kuljetusta voi anoa matkan 
vaarallisuuden perusteella. Matkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään 
koulutoimistossa apuna Koululiitu-ohjelmaa. 
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Esioppilaat pyritään hakemaan kotipihasta. Lapsella on oikeus saada kuljetus kotoa tai 
päivähoitopaikasta ja vastaavasti takaisin. On myös mahdollista, että lapsen kuljetus 
järjestetään huoltajan ilmoituksen mukaisesti sekä kotoa että päivähoitopaikasta. 
 
Ilmoitus kuljetustarpeesta tehdään esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. 
Mahdolliset anomukset alle 1 km:n esikoulukuljetuksesta tulee tehdä mahdollisimman 
pian, mieluiten 2.5.2022 mennessä. Vapaamuotoiset anomukset Pertunmaan sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnalle osoitteella: Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa tai Wilma-viestinä 
koulutoimistoon. 
 
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikan, hae sitä erillisellä sähköisellä 
haulla Pertunmaan kunnan kotisivulta (varhaiskasvatus ja koulutus>lasten 
päivähoito>varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen). Muistathan, että päivähoitoon voi 
hakea jatkuvasti. Hakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee 
päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai 
koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa 
haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee 
hoitopaikan. 
 
Lisätietoja: Pertunmaan yhtenäiskoulun rehtori Sari Mäkeläinen, puh. 050 389 5540 tai 
koulutoimiston toimistosihteeri Salla Hutri, puh. 050 314 5845 
Päivähoidon osalta lisätietoja antaa va. päiväkodin johtaja Minja Rosman puh. 050 389 
5523. 


