
 
 
 
 
 

 

Perusopetukseen, esiopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä 
esioppilaiden varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen lukuvuonna 2023–2024 
 
Perusopetukseen ilmoittautuminen 

 
Syksyllä 2023 aloittavat koulunsa vuonna 2016 tai sitä aikaisemmin syntyneet 
lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. 
 
Oppilas ilmoitetaan siihen kouluun, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu 
syyslukukauden 2023 alussa. Oppilaille lähetettävässä kirjeessä on ilmoitettu 
oppilaan tämänhetkisen osoitteen mukainen lähikoulu. Mikäli valitaan muu kuin 
lähikoulu ja oppilas tarvitsee kuljetusta, huoltaja vastaa kuljetusjärjestelyistä ja 
kustannuksista.  
 
Koulunsa syksyllä 2023 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu 
sähköisesti Wilma-ohjelmassa ajalla 20.2.-8.3.2023. 
 
Kauhavalaiselle huoltajalle lähetetään kirjallinen ohje ilmoittautumisesta. Kou-
lutoimistoon voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee opastusta ilmoittautumisessa. 
Kauhavalle muuttavat uudet oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulutoimistoon. 
 
Huoltajan, joka haluaa lapsensa koulunkäynnin aikaistamista tai lykkäämistä, 
tulee toimittaa viipymättä tätä asiaa koskeva hakemus opetuspäällikölle, osoite 
Härmäntie 18, 62300 Härmä.  
Hakemukseen on liitettävä asiantuntijalausunto, joka tukee hakemusta. 

 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Kauhavalla lukuvuonna 2023–2024 

 
Arkikoulupäivisin klo 7–17 järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat 
hakea 1.–2. vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien oppilaat, joilla on 
perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta ja oppilas opiskelee luok-
kamuotoisessa erityisen tuen pienryhmässä. Tuleville 1. luokkalaisille on lähe-
tetty tiedote toimintaan hakemisesta. Tulevat 2. luokkalaiset saavat tiedotteen 
koululta.  
 
Haku lukuvuoden 2023–2024 perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimin-
taan 8.3.2023 mennessä.  
 

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja esioppilaan varhaiskasvatukseen hakeminen 
 
Perusopetuslain mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiope-
tuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 
2017 syntyneet lapset. 
 
Myös esiopetuksen syksyllä 2023 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen 
tapahtuu sähköisesti Wilma-ohjelmassa ajalla 20.2.-8.3.2023. 



 

 
Kauhavalaiselle huoltajalle lähetetään kirjallinen ohje ilmoittautumisesta. Kou-
lutoimistoon voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee opastusta ilmoittautumisessa. 
Kauhavalle muuttavat uudet esioppilaat voivat ottaa yhteyttä koulutoimistoon. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus saada esi-
opetusta täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäiväkodissa, 
jos siihen on tarvetta huoltajien työssä käynnin, opiskelun tai lapsen tarvitse-
man tuen takia. Perusopetuslain perusteella kunnan on siten esiopetuspaikois-
ta päättäessään huomioitava, että lapsella on mahdollisuus saada varhaiskas-
vatusta osa-aikaisesti joko päiväkodissa tai perhepäiväkodissa. 
 
Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sen 
osalta noudatetaan varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteita. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan tarvittavat tukitoi-
meenpiteet. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. 
 
Jos esiopetusikäisellä lapsella on myös varhaiskasvatuksen tarve, sitä 
voidaan hakea jo esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä, mutta vii-
meistään 31.3.2023 mennessä. Sähköisen hakemuksen voi täyttää Kauha-
van kaupungin internetsivuilla. 
 
Kauhavalla 17.2.2023  Kasvatus- ja opetuslautakunta 


