
Tervetuloa kouluun!
Esite koulutulokkaan huoltajalle

lukuvuosi 2022 – 2023



Koulun aloitus on tärkeä ja jännittävä vaihe lapsen elämässä. 
Lapselle avautuu uusi maailma, johon kuuluu uusia tapoja, 
rooleja, yhteisiä pelisääntöjä, lapsia ja aikuisia sekä erilaisia 
oppimisympäristöjä. Perusopetuksen tärkein tavoite on tukea 
oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja.

Jokainen koulun aloittava oppilas on ainutlaatuinen. Lasta 
tuetaan oppimisessa hänelle sopivalla tavalla. Koulun aloittava 
lapsi tarvitsee ohjausta ja turvaa. Siksi on tärkeää, että huoltajat 
ja koulu yhdessä tukevat oppilaan koulunkäyntiä. Vanhemmat 
voivat keskustella opettajan kanssa oppimisen lisäksi myös 
muista lapsen elämän asioista. Tervetuloa yhteistyöhön!

Näin ilmoitat lapsen ensimmäiselle luokalle 
Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 
ja kouluun haku ovat 10.–21.1.2022. Täytä Peruskoulun 
ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen -lomake Wilmassa 
(espoo.inschool.fi). Saat avainkoodin Wilma-tunnuksen luomista 
varten ja ohjeet tunnuksen luomiseen tämän esitteen mukana 
tulevasta henkilökohtaisesta kirjeestä. 

Jos et voi täyttää lomaketta Wilmassa, tulosta ja täytä 
lomake Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 
(espoo.fi/opetuksenlomakkeet). Postita paperinen lomake 
siten, että se on perillä viimeistään 21.1.2022. Paperilomakkeen 
palautusosoite: Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö, 
oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, PL 31, 02070 ESPOON 
KAUPUNKI.

Lisätietoa kouluun hakemisesta ja opiskelusta peruskoulussa
Tarkemmat ohjeet kouluun hakemisesta löytyvät osoitteesta 
espoo.fi/kouluunhakeminen.

Tarvitsetko apua ilmoittautumiseen?
Oppilasasiainsihteeri auttaa sähköpostitse 
oppilasrekisteri@espoo.fi ja puhelimitse ma-pe 040 507 0817. 
Varauduthan hakuaikana siihen, että puheluissa voi olla 
ruuhkaa.

http://espoo.inschool.fi
http://espoo.fi/opetuksenlomakkeet
http://espoo.fi/kouluunhakeminen
mailto:oppilasrekisteri%40espoo.fi?subject=


Kaipaatko lisätietoa erityisestä tuesta?
Erityisen tuen suunnittelijoihin voi olla yhteydessä sähköpostitse 
erityinentuki@espoo.fi ja haun aikana ti-to klo 15–16 puhelimitse 
040 636 9198.

Koulun aloittamisen tärkeät päivämäärät
• Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja 

kouluun hakeminen 10.–21.1.2022
• Englanninkielisen opetuksen valintakoe 2.–3.2.2022
• Kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen valintakokeet 3.–4.2.2022
• Iltapäivätoimintaan hakeminen Wilmassa 10.1.–16.5.2022
• Oman äidinkielen opetukseen hakeminen Wilmassa 

1.1.–30.4.2022
• Koulumatkaetuuden hakeminen viimeistään 16.5.2022
• Tutustumispäivä koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen 

toukokuussa. Koulut ilmoittavat tarkan päivän verkkosivuillaan 
espoo.fi/koulun-nimi (esim. espoo.fi/aarnivalkean-koulu).

• Ensimmäinen koulupäivä 11.8.2022

Espoossa on 75 suomenkielistä peruskoulua ja 11 ruotsinkielistä 
peruskoulua. Lisäksi kaupungissa on kaksi yksityiskoulua, 
Espoon kristillinen koulu (ekk.fi) ja Espoon Steinerkoulu 
(espoonsteinerkoulu.fi), joiden hakuohjeet löytyvät koulujen 
verkkosivuilta.

Jos lapsi pystyy opiskelemaan suomeksi ja ruotsiksi, voit 
valita, ilmoitatko lapsen suomenkieliseen vai ruotsinkieliseen 
peruskouluun. Jos haet paikkaa lapsellesi ruotsinkielisestä 
peruskoulusta, ota yhteyttä ruotsinkielisiin sivistyspalveluihin 
hakuaikana 10.–21.1.2022 ma–pe klo 10–12. Yhteystiedot: 
skolanmalan@esbo.fi tai puhelimitse 09 8162 7600

mailto:erityinentuki%40espoo.fi?subject=
http://ekk.fi
http://espoonsteinerkoulu.fi
mailto:skolanmalan%40esbo.fi?subject=

