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Kuudesluokkalaisen opas

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kas

vatus-ja-koulutus/perusopetus/
kuudesluokkalaiset

Löytyy myös:

1) Koulun kotisivut -> Ajankohtaista

2) Wilma-viestissä

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset


7.LUOKALLE SIIRTYMINEN

• Yhtenäisen peruskoulun oppilaat 

jatkavat pääsääntöisesti 

opiskelua omassa koulussaan.

• Alueellisessa erityisen tuen 

pienryhmässä opiskelevat 

jatkavat pääsääntöisesti 

osoitteenmukaisessa lähikoulussa 7. 

luokalla.



•Peruskoulut voivat painottaa opetuksessaan 

tiettyjä oppiaineita. Painotettuja oppiaineita 

opiskelevilla lapsilla kouluviikko voi olla 1–2 

tuntia pidempi kuin muilla.

•Painotettuun opetukseen pyritään 

soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan 

valmiuksia opiskella kyseistä oppiainetta.

•Oppilas voi ilmoittautua korkeintaan 

kolmeen soveltuvuuskokeeseen. Saman 

oppiainepainotuksen koulut käyttävät samaa 

soveltuvuuskoetta ja järjestävät kokeet 

samanaikaisesti.



TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

• Oppilas hakee yläkouluun sähköisesti Wilman välityksellä 

viimeistään tiistaina 15.12.2020. Hakeminen tapahtuu 

huoltajan Wilma-tunnuksilla.

• 6. luokkien oppilaat saavat maanantaina 16.11.2020 omalta 

luokanopettajaltaan esitäytetyn oppilaskortin, johon on 

merkitty oppilaan lähikoulu.

• Paperilomakkeella on mahdollista hakeutua oman kaupungin 

ylläpitämään yläkouluun siinä tapauksessa, että Wilma-

järjestelmä ei toimi. (Varotoimi siirtymävaiheessa.)

• Paperilomakkeella haetaan aina, jos haetaan erityistä tukea 

pienryhmään, toiseen kuntaan tai valtion, yliopiston tai 

yksityisen tahon ylläpitämään kouluun.



HAKULOMAKE

JOKAINEN TÄYTTÄÄ HAKULOMAKKEEN 

WILMASSA ja TARKISTAA LOMAKKEEN TIEDOT

- voit ilmoittaa jatkavasi omassa yhtenäisessä 

peruskoulussa

- voit ilmoittaa siirtyväsi omaan lähikouluun, jos se ei 

ole PPPK

- voit hakea painotettuun, kaksikieliseen tai 

englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin 

nykyiseen kouluun tai omaan lähikouluun



HAKULOMAKE

Lomakkeella voit hakea enintään kolmeen opetukseen.

Laita hakutoiveet ensisijaisuusjärjestykseen eli 

ensimmäiseksi se, jota toivot eniten jne. Järjestys on sitova.

Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi, ei sinua 

enää huomioida toisen tai kolmannen hakutoiveen 

valinnassa.

Jos et pääse mihinkään näistä kolmesta valinnasta, on 

sinulla oikeus jatkaa omassa osoitteen mukaisessa 

lähikoulussa tai omassa yhtenäisessä peruskoulussa. 

Tällöin myös tekemäsi valinnat, esim. painotus jatkuu 

halutessasi.



HAKULOMAKE

Mene Wilman selaimella

www.wilma.edu.hel.fi

Lomakkeet ->

"Oppilaskortti 7. luokalle"

http://www.wilma.edu.hel.fi/


OMA LUOKANOPETTAJA 
ANTAA APUA 
LOMAKKEEN 

TÄYTTÄMISESSÄ.

VOITTE ESIM. SOPIA 
AJAN KOULULLE



TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

• Painotetun opetuksen soveltuvuuskokeet 

järjestetään 14.1.–17.2.2021.

• Oppilaaksiottopäätökset postitetaan 

perjantaina 19.3.2021.

• Huoltaja ilmoittaa kirjallisesti viimeistään 

2.4.2021, jos nuori ei ota tarjottua paikkaa 

vastaan.



YLÄKOULUN PAINOTTEINEN 
OPETUS PUISTOPOLUSSA

• Puistopolun peruskoulussa on kaksi painotuslinjaa:

urheilu – ja liikuntapainotus sekä taideilmaisu

• Jos nuori on innostunut urheilusta, liikunnasta, 

ilmaisutaidosta, kuvataiteesta, käsitöistä tai musiikista, 

kannattaa hakea ☺



TAIDEILMAISU

• Yhdistää perinteisiä taito- ja taideaineita: ilmaisutaitoa, kuvataidetta, 

kädentaitoja ja musiikkia.

• On uusi oppiaine: perustettu vuonna 2016 Puistopolun peruskoulussa

• Tukee nuoren itseilmaisun ja itsetunnon kehitystä.

TAIDEILMAISULUOKALLA..

- saa monipuolista taideopetusta 2 – 4 tuntia viikossa

- opiskellaan samanhenkisessä ryhmässä

- vieraillaan eri taidekohteissa ja saadaan kokemuksia erilaisista 

taideprojekteista.

Helsinki Education Week 2020 

ThingLink https://www.thinglink.com/card/1369993435074789378

https://www.thinglink.com/card/1369993435074789378


ESIMERKKI 
TAIDEILMAISUPAINOTUKSESTA

9. luokan taideilmaisua opiskelevan lukujärjestys



TÄHÄN MENNESSÄ TAPAHTUNUTTA

Projekteja ja taidetyöpajoja

Omakuvia

Nykytanssia ja akrobatiaa Käsikirjoitusta Nukketeatteria ja näytelmiä



URHEILULUOKKA
/ 

LIIKUNTALUOKKA

Olympiakomitean Urheiluyläkoulu

vuodesta 2017 sekä liikuntaluokat

• Urheilu-tai liikuntaluokalla liikuntaa 4-8 

h/vko, mahdollisuus osallistua

lajiaamuihin

URHEILUYLÄKOULUSSA SAA…

• urheilua tukevan innostavan ilmapiirin

• 10 h laadukasta liikuntaa ja urheilua

kouluviikkoon n. klo 8-16 välisenä aikana

koulupäivän yhteydessä

• mahdollisuuden yhdistää koulun ja 

urheilun toimivasti

• seurojen ohjaamat laji- ja 

yleisharjoitukset koulupäivän

yhteydessä

• Urheiluluokalla Kasva Urheiljaksi-

kokonaisuuden (terveystieto, 

liikunta,opo ja kotitalous)



Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma koordinoi 

valtakunnallista urheiluyläkoulutoimintaa. Yläkouluvaihe on tärkeä 

osa Urheilijan polkua

• Urheilevan oppilaan koululiikunta ja yleisvalmennus kehittää 

nuoren perusliikuntataitoja ja fyysisiä ominaisuuksia 

monipuolisesti. Liikunta on kevyttä ja sopii kaikkien lajien 

urheilijoille

• 7- luokalla Kasva urheilijaksi-kokonaisuus koostuu 

terveystiedosta, oppilaanohjauksesta sekä perusliikunnasta



URHEILULUOKAT 2020-2021

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-10
Perusliikunta 7 lk

(kuormitus kevyt)

Urhea-lajiaamu

(kuormitus 

kohtalainen) tai Kasva 

Urheilijaksi-

fysiikkatreeni

Painotettu liikunta 

7-8 lk sekä Urhea 

lajiaamu 

(kuormitus 

kohtalainen)

Painotettu liikunta 9 

lk

10-12
Kasva Urheilijaksi-

tunnit 7 lk

Perusliikunta 9 lk Perusliikunta 8 lk

(kuormitus kevyt)

13-14
Kasva Urheilijaksi & 

TT 9 lk

14-16
Valinnaisiliikunta 9 lk

(palloilukurssi)

Urhea-lajitreeni 

tai kaikkien lajien 

yhteinen 

fysiikkatreeni

Kasva 

Urheilijaksi & TT 

8 lk



URHEILULUOKKA 
/ 

LIIKUNTALUOKKA

YLÄKOULUIÄSSÄ…

• nuoren fyysinen ja psyykkinen kehitys 

on voimakkaimmillaan

• laadukas harjoittelukokonaisuus ja 

urheilulliset elämäntavat pitävät mielen 

virkeänä ja mahdollistavat kehittymisen 

terveenä urheilijana

• urheilu ja liikuntaharrastukset tukevat 

tutkitusti oppimista

• luodaan tärkeä perusta myöhäisemmän 

vaiheen vaativampaa harjoittelua varten

• harjoittelun määrä lisääntyy 

nousujohteisesti

• nuori urheilija oivaltaa omatoimisen 

harjoittelun merkityksen kehittymiselle



URHEILUPAINOTUS

Heteniityn kenttä

Jäähalli Uimahalli Erilaiset turnaukset

Salibandyn aamutreenit Futiksen aamutreenit



AAMUTREENIT:
JÄÄKIEKKO, SALIBANDY, VOIMISTELU, KORIPALLO, 
JALKAPALLO JA YLEISFYSIIKKA SEKÄ MUUTA 
LAJIT: TAITOLUISTELU, MUODOSTELMALUISTELU, 
RINGETTE JNE.



SOVELTUVUUSKOKEET

Liikunta

Ke 27.1.2021 klo 8.15 alkaen 

Vuosaaren urheilutalolla, 

Vuosaarentie 5.

(Uusinta ma 15.2.)

Urheiluluokalle lajikohtaiset 

pääsykokeet pe 29.1.2021.

(Uusinta ke 17.2.)

www.soveltuvuuskoe.fi

Taideilmaisu

Ma 25.1.2021

klo 12.30 alkaen Yläpuistossa,

Pohjavedenkatu 3

(Uusinta 1.2.)

Uusintapäivään osallistuminen 

edellyttää lääkärintodistuksen

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/puistopolun-peruskoulu/ajankohtaista/ajankohtaista
http://www.soveltuvuuskoe.fi


LAJIOSA 29.1.2021

• Urheiluyläkoulukokeilun urheiluluokille hakijoiden tulee osallistua 

soveltuvuuskokeen perusosan lisäksi ns. lajiosaan. Lajitesti 

järjestetään jalkapallossa, jääkiekossa, salibandyssä, koripallossa, 

voimistelussa, uinnissa, taitoluistelussa, muodostelmaluistelussa ja 

uimahypyissä. Muiden lajien urheilijoille on yhteinen lajitestin 

yleisosa

• Lajiosa toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Oppilas voi 

osallistua vain yhden lajin testitapahtumaan.

• http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/soveltuvuuskoe-2020/

http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/soveltuvuuskoe-2020/


HAKEUTUMINEN PAINOTETTUUN 
OPETUKSEEN VUOSAARESSA

• Aurinkolahden peruskoulu: teknologia

• Merilahden peruskoulu: liikunta sekä luonto ja tiede

• Puistopolun peruskoulu: taideilmaisu, liikunta ja Suomen 

Olympiakomitean urheiluyläkoulu eli Urhea

• Vuoniityn peruskoulu: media ja musiikki

• Pääsykokeiden ajankohdat löytyvät koulujen nettisivuilta eikä 

kokeisiin lähetetä erillistä kutsua.

• Päätös valinnasta tiedoksi kirjallisesti. Jos ei halua ottaa  

paikkaa vastaan, huoltajan tulee ilmoittaa siitä 2.4.2021 

mennessä ko. kouluun.



LUOKKIEN 
MUODOSTAMISEN PERIAATTEITA

• 7-luokkien muodostamiseen vaikuttaa:

- oppilasmäärät

- mitä A-kieltä/-kieliä oppilas opiskelee

- painotettuun opiskeluun päässeiden määrä

- Kuudensien luokkien opettajilta saatu niveltieto

• Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon 

kaveritoiveet (luokanopettajalle) ja yksi toive pyritään 

toteuttamaan

• Kesken lukuvuoden luokkasiirtoja tehdään ainoastaan 

vahvoista syistä.



TOISSIJAINEN OPPILAAKSIOTTO

• Koulu voi ottaa muiden koulujen oppilaita

soveltuvuuskokeen perusteella (painotettu, 

kaksikielinen tai englanninkielinen opetus)

• Etusija helsinkiläisillä hakijoilla

• Toissijaisessa oppilaaksiotossa menettää

absoluuttisen oikeuden omaan lähikouluun.



OPPILAAN TUEN TOTEUTUMINEN
TEHOSTETTU TUKI

Tuen tarpeen muuttumista arvioidaan vuosittain.

• Siirtyminen yleiseen tukeen (pedagoginen arvio)

• Tehostetun tuen jatkaminen (oppimissuunnitelma)

• Erityiseen tukeen siirtyminen (pedagoginen selvitys)

• Tieto oppilaan saamasta tehostetusta tuesta siirtyy koulun 

toimesta yläkouluun.



OPPILAAN TUEN TOTEUTUMINEN
ERITYINEN TUKI

• Erityisen tuen tarkistaminen

• Syyslukukauden aikana hakuprosessi valmiiksi, jos haetaan 

erityisen tuen pienryhmään tai vahvempaan tukeen

• Tammikuun aikana hakuprosessi valmiiksi, jos haetaan erityistä 

tukea muun opetuksen yhteydessä

Hakuprosessi: Pedagoginen selvitys, moniammatillinen käsittely ja 

kuuleminen sekä mahdollinen asiantuntijalausunto. Mukaan liitetään 

tulostettu oppilastietokortti.

• Tieto oppilaan saamasta erityisestä tuesta siirtyy koulun toimesta 

yläkouluun.



HTTPS://WWW.SOVELTUVUUSKO
E.FI/WP-

CONTENT/UPLOADS/2018/11/SO
VELTUVUUSKOE_YL%C3%A4KOU

LUT_2019.PDF

https://www.soveltuvuuskoe.fi/wp-content/uploads/2018/11/Soveltuvuuskoe_yl%C3%A4koulut_2019.pdf

