
Siirtyminen 7. luokalle 
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Opinpolun mukainen jatkumo

Hakeutuminen painotettuun opetukseen

Oppimisen tuen tarpeen arviointi



Vaihtoehdot siirryttäessä 7. luokalle

Opinpolun mukainen siirtyminen 

7. luokalle
• Oppilas voi siirtyä alakoulusta oman 

opinpolun mukaiseen yläkouluun

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas voi jatkaa 

nykyisessä koulussa tai hakeutua oman 

osoitteen mukaiseen lähikouluunsa

• Painotetussa, laajamittaisessa 

kaksikielisessä tai englanninkielisessä 

opetuksessa oleva oppilas voi jatkaa oman 

opinpolun mukaisessa koulussa tai 

hakeutua oman osoitteen mukaiseen 

lähikouluunsa

Hakeutuminen johonkin 

muuhun vaihtoehtoon 
• Oppilas voi hakea painotettuun, 

kaksikieliseen tai englanninkieliseen 

opetukseen 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin 

osoittamaan lähikouluun toissijaisten 

oppilaaksiottokriteerien perusteella 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin 

kouluun

2



Hakeutuminen 7. luokalle 

• Koulumme oppilaiden yläkoulu on 

pääsääntöisesti Torpparinmäen 

peruskoulu, jonka tiedotustilaisuus on 

uusille oppilaille on 14.1.2022

• Hakuaika 7. luokalle on Wilmassa 

15.11.–15.12.2021 välisenä aikana. 

• Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia 

27.10.–11.11.2021. 

• Aikataulut löytyvät kyseisen koulun 

kotisivuilta: 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut

/koulut
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Kaikkien 6. luokkalaisten on täytettävä hakeutumisen lomake!

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut


Opinpolkujen jatkumo painotetussa 
opetuksessa
• Jos oppilas on valittu ala-asteen aikana alkaneeseen 

painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen 

tai kielikylpyyn, hänellä on oikeus jatkaa 

opetuksessa määritellyn opinpolun mukaisesti 9. luokalle asti

• Oppilas voi myös hakeutua toissijaisesti muualle kuin opinpolun 

mukaiseen vaihtoehtoon
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Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen tai 
englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin 
omaan lähikouluun

• Oppilas voi merkitä Wilma-lomakkeeseen enintään viisi 

hakuvaihtoehtoa. 
• Hakuvaihtoehdot ilmoitetaan ensisijaisuusjärjestyksessä.

• Vaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä, ja oppilas voi tulla 

valituksi vain yhteen kouluun.

• Hakeutuminen on sitovaa eli oppilas sitoutuu ottamaan paikan vastaan, 

jos tulee valituksi painotettuun opetukseen

• Huoltaja voi muuttaa valintoja Wilma-lomakkeella hakuajan aikana mutta 

ei sen jälkeen. 

• Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakuaika päättyy 

15.12.2021
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Hakulomake (1)
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Tarkista tiedot. Jos tiedoissa on 

virheitä, ota yhteyttä nykyisen 

koulun koulusihteeriin.



Hakulomake (2)

• Hakulomakkeen osa 1 on hieman eri näköinen eri oppilailla riippuen siitä, 

opiskeleeko oppilas yhtenäisessä peruskoulussa vai ala-asteen koulussa 

(vain luokat 1-6) sekä siitä, opiskeleeko oppilas painotetussa, kaksikielisessä, 

englanninkielissä tai kielikylpyopetuksessa

• Huoltajalle näkyy automaattisesti oikeanlainen lomake

• Osa 1:n lopussa huoltaja valitsee yhden vaihtoehdon sen mukaan, siirtyykö 

oppilas lähikouluun, jatkaako hän painotetussa / kaksikielisessä / 

englanninkielisessä / kielikylpyopetuksessa vai hakeeko hän johonkin muuhun 

koulu- tai painotusvaihtoehtoon
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Hakulomake (2a)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, ei 

painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen/kielikylpyopetus
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Hakulomake (2b)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen 

opetus
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Hakulomake (2c)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, kielikylpyopetus
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Hakulomake (2d)

• Ala-asteen koulun oppilas, ei 

painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen/kielikylpyopetus
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Hakulomake (2e)

• Ala-asteen koulun oppilas, painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen opetus
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Hakulomake (2f)

• Ala-asteen koulun oppilas, kielikylpyopetus
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Hakulomake (3)
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Valitse enintään 5 

hakuvaihtoehtoa. Merkitse 

hakuvaihtoehdot 

ensisijaisuusjärjestykseen 

niin, että ylin vaihtoehto on 

ensimmäinen hakutoive.

Täytä tämä osio vain, jos 

oppilas hakee johonkin 

muuhun kouluun kuin omaan 

lähikouluun tai opinpolun 

mukaiseen kouluun.

Tämä valintaruutu näkyy ainoastaan niillä oppilailla, jotka opiskelevat jo 6. luokalla 

painotetussa, kaksikielisessä, englanninkielisessä tai kielikylpyopetuksessa. 

Lähikoulupaikan säilyttämistoiveesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa.



Hakulomake (4)
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Tallenna tiedot tästä. Voit 

muuttaa valintoja ja tallentaa 

ne uudelleen hakuajan 

aikana. Hakuajan päättymisen 

jälkeen valintoja ei enää voi 

muuttaa.

Tästä näet, milloin hakemus on 

viimeksi tallennettu.

Lisätietokenttään ei pääsääntöisesti tarvitse kirjoittaa mitään. 

Jos oppilas on opiskellut erityisluokalla ja hänen on tarkoitus 

jatkaa opiskelua erityisluokalla, tiedon siitä voi kirjoittaa 

lisätietokenttään. 



7. luokalta alkava painotettu opetus

• Valintakokeet järjestetään ke 12.1.–to 10.2.2022 välisenä aikana, tarkemmat 

tiedot löydät kunkin painotettua opetusta järjestävän koulun kotisivuilta.

• Mikäli oppilas tulee valituksi painotettuun opetukseen, hänen ei tarvitse 

erikseen vahvistaa oppilaspaikkaa. 

• Oppilaaksiottopäätökset lähetetään perjantaina 18.3.2022
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Painotettu, kaksikielinen 
ja englanninkielinen 
opetus 
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6. luokalta jatkuva englanninkielinen ja 
laajamittainen kaksikielinen opetus
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Englanninkielinen opetus Suomi-englanti -opetus

Suomi-espanja -opetus

Suomi-kiina -opetus

Suomi-venäjä -opetus

Suomi-viro -opetus

Suomi-pohjoissaame -opetus

6. luokalla englanninkielisessä tai laajamittaisessa kaksikielisessä 

opetuksessa opiskelevilla on oikeus jatkaa samassa opetuksessa 

opinpolun mukaisessa koulussa 7. luokalla. Näiden ryhmien 

vapaita paikkoja voivat hakea kaikki kuudesluokkalaiset.



6. luokalta jatkuva painotettu opetus

2.11.2021 19

Musiikki KuvataideLiikunta

Taideilmaisu

Nykytanssi -> tanssitaide

6. luokalla painotetussa opetuksessa opiskelevilla on oikeus jatkaa samassa opetuksessa 

opinpolun mukaisessa koulussa 7. luokalla. Näiden ryhmien vapaita paikkoja voivat hakea 

kaikki kuudesluokkalaiset.



7. luokalta alkavat painotetut, 
englanninkieliset ja kaksikieliset opetukset
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Näissä painotuksissa ja opetuksissa kyseessä on 7. luokalta alkava kokonaan uusi painotus/opetus tai 

1./3. luokalta alkanut painotus/opetus, johon perustetaan 7. luokalle kokonainen uusi rinnakkaisryhmä. 

Kaikki kuudesluokkalaiset voivat hakea.

Englanninkielinen opetus
• Kulosaaren yhteiskoulu

• Ressun peruskoulu

Laajamittainen kaksikielinen 

suomi-englanti -opetus
• Helsingin uusi yhteiskoulu

Digitaalinen kuvataide
• Meilahden yläasteen koulu

Ilmaisu
• Kannelmäen peruskoulu

Kuvataide
• Helsingin Uusi yhteiskoulu

• Helsingin yhteislyseo

• Meilahden yläasteen koulu

• Porolahden peruskoulu

Latina
• Helsingin normaalilyseo

• Herttoniemen yhteiskoulu

• Suutarinkylän peruskoulu

• Töölön yhteiskoulu

Liikunta 
• Haagan peruskoulu (URHEA)

• Herttoniemen yhteiskoulu (URHEA)

• Laajasalon peruskoulu

• Lauttasaaren yhteiskoulu (URHEA)

• Maunulan yhteiskoulu

• Pakilan yläasteen koulu

• Pasilan peruskoulu (URHEA)

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu 

(URHEA)

• Puistopolun peruskoulu (URHEA)

• Pukinmäenkaaren peruskoulu 

(URHEA)

Liikunta ja kotitalous
• Yhtenäiskoulu

Luonto ja tiede
• Merilahden peruskoulu

• Käpylän peruskoulu

• Vesalan peruskoulu

Matematiikka
• Helsingin yhteislyseo

• Maunulan yhteiskoulu

• Munkkiniemen yhteiskoulu

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu

• Töölön yhteiskoulu

Matematiikka-luonnontiede
• Vartiokylän yläasteen koulu

Mediakasvatus
• Hiidenkiven peruskoulu

• Vuoniityn peruskoulu

Musiikki
• Kruununhaan yläaste 

Taideilmaisu
• Puistopolun peruskoulu

Tanssi, liike ja ilmaisu
• Pitäjänmäen peruskoulu

Teknologiakasvatus
• Aurinkolahden peruskoulu

Viestintä
• Vartiokylän yläasteen koulu



Oppimisen tuki 7. luokalle siirryttäessä

• Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan aina tuen tarpeen muuttuessa ja vähintään 

vuosittain

• 6. luokan kevätlukukauden aikana oppilasta opettavat opettajat arvioivat 

yhdessä oppilaan tuen tarvetta ja annetun tuen vaikutuksia

• Tehostetun tuen oppilailla arvioidaan, jatketaanko tehostettua tukea, 

tarvitaanko erityisen tuen päätöstä, vai siirtyykö oppilas yleisen tuen piiriin

• Erityisen tuen oppilailla erityisen tuen päätös tulee aina tarkistaa ennen 

seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä

• Erityisen tuen tarkistamisen yhteydessä arvioidaan, jatketaanko erityistä 

tukea vai siirtyykö oppilas tehostetun tai yleisen tuen piiriin

• Jos oppilas siirtyy 7. vuosiluokalle toiseen kouluun, vanha koulu huolehtii 

siitä, että tieto oppilaan tarvitsemasta tuesta siirtyy uuteen kouluun
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Lisätietoa

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

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

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut

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

oppilaalle/tehostettu-erityinen-tuki/
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http://www.edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/tehostettu-erityinen-tuki/

