
Kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla 

Myös Vuosaaressa ensi syksyn ekaluokkalaisten ilmoittautuminen kouluun on nyt käynnissä. 
Ilmoittautua voi sähköisesti Wilmassa 9.–25. tammikuuta tai käymällä pääkoululla keskiviikkona 25. 
tammikuuta. Opetusvirasto lähettää koteihin viimeistään 8. maaliskuuta tiedon, minkä koulun 
oppilaaksi lapsi on otettu. Päätöksestä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus. Lisäksi viimeistään 
21.4. Vuosaaren esikoululaisten koteihin lähetetään erillinen kirje siitä, missä koulun toimipisteessä 
lapsi aloittaa koulun. Tästä päätöksestä ei ole mahdollista valittaa. Iltapäivätoiminnan hakuaika 
päättyy 28.4.2017.  

Vuosaaressa toimii 1.8.2017 alkaen neljä yhtenäistä peruskoulua, joissa on luokat 1–9. Jokaisessa 
koulussa on vähintään kaksi toimipistettä. Kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla, jotka on merkitty 
lihavoidulla tekstillä. 

Vuoniityn peruskoulu: Koukkusaarentien, Venemestarintien sekä Heteniityntien toimipisteet 
Puistopolun peruskoulu: Punakiventien, Pohjavedenkadun ja Lohikäärmeenpolun toimipisteet 
Merilahden peruskoulu: Kallvikinniementien ja Jaluspolun toimipisteet 
Aurinkolahden peruskoulu: Iiluodonpihan, Villiruusunkujan ja Aurinkotuulenkadun toimipisteet 

Ilmoittautumispaikka ei ole välttämättä se koulurakennus, jossa lapsi aloittaa syksyllä koulutiensä. 
Rehtorit muodostavat lopulliset luokat maalis–huhtikuussa siten, että lasten koulumatkat ovat 
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä ja että luokkiin saadaan muodostettua toimivat 
ryhmäkokoonpanot. Vuosaaren koulut lähettävät viimeistään huhtikuussa koteihin tiedon siitä, 
missä toimipisteessä lapsen koulu elokuussa alkaa. 

Kotia lähimpänä oleva koulu ei aina ole lapsen lähikoulu 
 
Kullekin koululle on määritelty opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksellä oma 
oppilaaksiottoalue. Opetusvirasto osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan oppilaaksiottoalueen 
mukaisesta lähikoulusta. Lähikoulu ei siis aina ole oppilaan kotia lähimpänä sijaitseva 
koulurakennus. Oppilaaksiottoalueiden rajoja tarkistetaan määräajoin sen mukaan, miten 
oppilasmäärät alueella muuttuvat. 
Jokaisella lapsella on oikeus päästä omaan lähikouluunsa. Rehtorilla on mahdollisuus ottaa lisäksi 
kouluun muitakin oppilaita. Silloin käytetään ns. toissijaisia valintaperusteita, mutta 
opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston määrittelemä aloittavien ekaluokkalaisten 
enimmäisoppilasmäärä ei saa ylittyä eikä aloittavien luokkien määrä lisääntyä. 
Oppilaaksiottoperusteet ja muuta kouluun ilmoittautumiseen liittyvää tietoa on koottu 
opetusviraston verkkosivuille osoitteeseen www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun. 
 
Oppivelvollisuusilmoitus mukaan ilmoittautumispäivänä 
 
Opetusvirasto on lähettänyt tammikuun alussa oppilaiden koteihin kirjeet, joista ilmenee oppilaan 
lähikoulu sekä ilmoittautumisohjeet ja -aikataulu. 
Kouluun voi ilmoittautua joko sähköisesti Wilmassa 9.–25.1. tai käymällä koululla keskiviikkona 
25.1. klo 8.00–10.00 ja 17.00–19.00. 
 
Ilmoittautumiseen otetaan mukaan oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen 
asuinosoitteen mukainen lähikoulu. Jos lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa, kouluun 
ilmoittaudutaan 25.1. sen koulun päätoimipisteessä, johon lapsi pyrkii. 
 


