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LASTEN ILMOITTAMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEEN 2022 

1. OPPIVELVOLLISUUS JA ESIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN                             

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.  Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona 
lapsi täyttää seitsemän vuotta (vuonna 2015 syntyneet). Lapsen on osallistuttava 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun 
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään viitenä päivänä 
viikossa neljä tuntia päivässä. 

2. OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN 

Oppilaan koulupaikka määräytyy esi- ja perusopetuksessa perusopetuslain § 6 mukaan 
ensisijaisesti lähikouluperiaatteella siten, että kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun. 
Kangasniemen sivistys- ja hyvinvointilautakunta on määritellyt oppilaaksiottoalueet, joiden 
mukaan lähikoulu osoitetaan. Oppilaan huoltaja voi päättää, että lapsi hakeutuu muuhun kuin 
kunnan osoittamaan ensisijaiseen kouluun.  Tällöin oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan 
koulukuljetukseen, ellei opetuksen järjestäjä päätä perustellusta hakemuksesta matkaedun 
myöntämisestä oppilaaksi oton yhteydessä. 

3.  LAPSEN ILMOITTAMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEEN 

Ilmoittautuminen tapahtuu 6.2.2022 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelmassa. Riittää, kun toinen 
huoltajista tekee ilmoittautumisen. Huoltajille lähetetään kirje ilmoittautumisohjeineen. 

4. KULJETUS 

Oppivelvollisilla lapsilla, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi (5) kilometriä, on oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen koulumatkoillaan. Kangasniemellä 0.–2.-vuosiluokkien oppilaille 
järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on yli kolme (3) kilometriä. Tällöin ei 
tarvitse tehdä erillistä koulukuljetushakemusta.  

Koulukuljetuksen ja -matkojen säännöt ovat luettavissa  
https://www.kangasniemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus/koulukuljetukset/ 

Oppilaalle voi hakea perustellusta syystä maksutonta koulukuljetusta alle kolmen kilometrin 
koulumatkalle. Oppilaalle voi hakea paikkaa olemassa olevista koulukuljetusreiteistä myös ns. 
itsemaksavana matkustajana. Tällöin olemassa olevaan koulukuljetusreitille voidaan ottaa 
lisämatkustajana oppilas, joka maksaa koulumatkasta (1,70 €/suunta), mikäli reitillä on tilaa. 
Koulukuljetushakemus tehdään 30.4.2022 mennessä.  
Linkki sähköiselle hakemukselle löytyy em. osoitteesta.   

  

https://www.kangasniemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus/koulukuljetukset/
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5. 1.–2.-LUOKKALAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA  

JA ESIKOULULAISTEN TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS 

Kalliolan koulun 1.- ja 2.-luokkalaisten iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän 
kautta 27.5.2022 mennessä. Päätökset ryhmien muodostamisesta tehdään kesäkuun aikana ja 
päätöksestä ilmoitetaan huoltajalle kotiin.  
https://www.kangasniemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/opetus/koululaisten-iltapaivatoiminta/ 

Vuojalahden ja Koittilan kouluilla koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa 
varhaiskasvatus.  
Hakemus tehdään eDaisy-järjestelmän kautta mielellään toukokuun loppuun mennessä. 
https://kangasniemi.daisynet.fi/edaisy -> Varhaiskasvatushakemus 

Esikoululaisen aamu-, iltapäivä-, ilta- ja viikonloppuhoito on täydentävää varhaiskasvatusta. 
Täydentävän varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen tulojen ja koon mukaan 
varhaiskasvatuslain mukaisesti. Hoitopaikkaa varhaiskasvatuksesta haetaan eDaisy-järjestelmän 
kautta mielellään toukokuun loppuun mennessä. 
 https://kangasniemi.daisynet.fi/edaisy -> Varhaiskasvatushakemus 

  

LISÄTIETOJA 

Mika Huovinen 
sivistys- ja hyvinvointijohtaja, p. 040 534 5785 

Joni Kääriäinen 
alakoulujen rehtori p. 040 665 0142 

Henna Forss 
varhaiskasvatuksen johtaja p. 040 678 3020 

Päivi Paappanen (Wilma-tunnukset) 

palvelusuunnittelija p. 040 678 1006 

  

TERVETULOA KOULUTIELLE! 

Kangasniemen sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
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