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Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa 

 

Keväällä 2016 on mahdollista ilmoittautua loma-, aamu- ja iltapäivähoitoon myös Wilma-
järjestelmän kautta. Tätä varten huoltaja tarvitsee Wilma-tunnuksen. Jos huoltajalla ei ole Wilma-
tunnusta, hänen tulee olla yhteydessä lapsen kouluun.  

Loma-, aamu- ja iltapäivähoito on tarkoitettu kehitysvammaisille ja autistisille lapsille, joilla on 
vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen voimassa oleva päätös hoidon 
järjestämisestä. Tarvittaessa huoltajat voivat olla yhteydessä oman alueensa vammaispalvelujen 
sosiaalityöntekijään. Ilmoittautumislomakkeen voi edelleenkin palauttaa myös paperisena. Palvelun 
toteuttamisen edellyttämät tiedot siirretään perusopetuksen koululle ja Vammaispalveluihin. 
Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten aamu-, iltapäivä- ja lomahoidon asiakasrekisterin 
seloste löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta. 

Huom: Ilmoittautumislomaketta ei voi täyttää Wilman mobiilisovelluksissa. Lomakkeen 
täyttämiseen on siis käytettävä Wilman kokoversiota joko tietokoneen tai mobiililaitteen 
internetselaimella. 

 

Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen Wilmassa 

Huoltaja kirjautuu Wilmaan normaalisti omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan osoitteessa 
https://wilma.espoo.fi/  

  

  

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Opetus_ja_koulutus/Perusopetuksen_lomakkeet%2811351%29
https://wilma.espoo.fi/
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Sisäänkirjautuneena Wilmassa siirrytään osioon Hakemukset ja päätökset. Mikäli otsikkoa ei näy 
sinisessä ylävalikossa, se on todennäköisesti pienemmillä näytöillä oikean reunan ”Lisää”-linkin 
alla piilossa. 

 

 

Hakemukset ja päätökset -osiossa valitaan oikean reunan laatikosta ”Tee uusi hakemus” lomake 
nimeltään ”Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä loma-ajan hoitoon” tai 
”Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä lukuvuoden 2016–2017 aamu- ja 
iltapäivähoitoon”. Jos käytetty näyttö on pieni, sivun oikeassa reunassa on ainoastaan nappi 
nimeltään ”Tee uusi hakemus” ja lomake löytyy sitä klikkaamalla. 
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Ilmoittautumislomakkeessa on tarkemmat täyttöohjeet. Kun lomake on täytetty, se tallennetaan 
oikean yläreunan napista ”Tallenna tiedot”. 

 

Ilmoittautuminen on tallentunut järjestelmään, kun ruudulle tulee vihreä tallennusilmoitus.  
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Ilmoittautumislomake myös jää näkyviin Wilman Hakemukset ja päätökset -osioon. 

 

 

Ilmoittautumislomakkeen muokkaaminen 

Ilmoittautumislomakkeen tietoja voi muokata ilmoittautumisajan sisällä. Tällöin Wilman 
Hakemukset ja päätökset -osiossa valitaan listasta tallennettu hakemus LH Ilmoittautuminen 
loma-ajan hoitoon tai IPH16-17 Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivähoitoon haluttu lomake 
klikataan auki. 
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Ilmoittautumislomakkeen lukuversion oikeassa yläreunassa otsikon vieressä on laatikko, jossa 
lukee muokattavan lomakkeen nimi, kuten kuvassa ”Ilmoittautuminen vammaispalveluiden 
päätöksellä loma-ajan hoitoon”, jota klikataan, jos halutaan avata uudelleen lomakkeen 
täyttöversio. Ohje lomakkeen muokkaamiseen näkyy myös ilmoittautumislomakkeen lukuversion 
yläosassa otsikon ”Ilmoittautumislomakkeen tietojen muokkaaminen” alla. 

 

Muutoksien tekemisen jälkeen lomake tallennetaan kuten ensimmäiselläkin kerralla ja muutokset 
tallentuvat järjestelmään. Muutokset myös näkyvät heti lomakkeen lukuversiossa Wilmassa. 

Ilmoittautumisajan päätyttyä lomakkeeseen ei voi enää tehdä muutoksia Wilman kautta. Tällöin 
lomakkeen lukuversiossa ei enää ole kuvassa näkyvää nappia muokkauslomakkeeseen. 
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Päätöksen toimittaminen Wilmaan 

Ilmoittautumislomakkeessa huoltajan on mahdollista valita myös päätöksen toimitus sähköisesti 
Wilman kautta. Tällöin huoltajalle ei lähetetä paperista päätöstä kotiin, vaan päätös julkaistaan 
Wilman Hakemukset ja päätökset -osiossa julkaisupäivänään. Päätös näkyy samalla rivillä kuin 
hakemuskin, nimellä LH Myönteinen päätös lomahoitopaikasta. Jos päätös on tehty kielteisenä, 
päätöksen nimi on KLH Kielteinen päätös lomahoitopaikasta. Aamu- ja iltapäivähoidon päätös 
on IPH Myönteinen päätös aamu- ja iltapäivähoitopaikasta. Kielteisenä tehty päätös on 
nimeltään KIPH Kielteinen päätös aamu- ja iltapäivähoitopaikasta. Päätös avataan luettavaksi 
klikkaamalla päätöksen nimeä.  
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Päätös on luettavissa suoraan Wilmasta, mutta lisäksi sen voi myös tulostaa. Tuloste näkyy 
päätöksen oikeassa yläreunassa nimellä ”Espoo: SUO päätös lomahoitopaikasta (huoltajan 
tuloste)”. 

 


