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Valinnaisen A2 kielen aloitus

Valinnaisaineet

Hakeutuminen painotettuun 

opetukseen

Oppimisen tuen arviointi



3. luokalla on mahdollisuus aloittaa 
vapaaehtoinen A2-kieli 

• 3. luokalla on mahdollisuus aloittaa vapaaehtoinen A2-kieli.

• Oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa A2-kielessä sama kielitaidon 

taso kuin A1-kielessä 9. luokan päätteeksi.

• A2-kieltä opiskellaan kolmannella luokalla 1 tunti viikossa ja 

neljänneltä alkaen 2-3 tuntia viikossa koulun oman tuntijaon 

mukaisesti

• A2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 7-9 joko ylimääräisinä tunteina tai 

valinnaisaineena.
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Koulumme A2-kielet 

1. lk alkaen A1-kielet englanti, ranska, ruotsi

3. lk alkaen A2-kielet

espanja, ranska, saksa, englanti

6. lk alkaen B1-kieli ruotsi (kaikille paitsi A-ruotsia opiskeleville)

7. lk jatkuen A-kielet englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa

8. lk alkaen B2-kielet espanja, venäjä
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Tuntijako
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VUOSILUOKAT 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk

A-kieli (pakollinen) 2 2 2 2 3 2 2 2 3

Vapaaehtoinen A2-kieli 1 2 2 2 2 2 3

B-kieli: ruotsi (pakollinen) 2 2 2 2

Vapaaehtoinen B2-kieli 2 2



Vapaaehtoinen A2-kieli lapselleni?

• Innostus ja motivaatio

•Opiskelutaidot

•Äidinkielen sujuminen

•Luokanopettajan arvio (oppimiskeskustelu)

•A1-kielen opettajan arvio

•Harrastukset

•Kodin tuki
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Kielten opiskelu

•Pitkäjänteistä työskentelyä myös kotona
•Vuorovaikutusta, pari- ja ryhmätöitä
•Esiintymistaitoja
•Toinen A-kieli lisää tuntimäärää
•Kirjalliset tehtävät kotona
•Usein reunatunteja
•Kodin tuki tärkeä, mutta kohdekieltä ei tarvitse osata
•Sitoutuminen peruskoulun loppuun asti > toisella 
asteella valinnan mukaan
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Kieliryhmien muodostaminen

• Ryhmäkoko min. 15 oppilasta

• Kielimaistiaiset oppilaille tulossa

• espanja: maailmassa yli 500 milj. äidinkielistä puhujaa

• ranska: 76 milj. äidinkielistä puhujaa, kulttuurin ja diplomatian 

kieli

• saksa: Euroopan puhutuin kieli; 100 milj. äidinkielistä puhujaa

> Hienoa, jos kaikki ryhmät syntyvät!
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Ohjeet A2-kielen valintaan 
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3. luokalta alkava valinnaisaine

• 3-6 luokilla 1 vvt = joka toinen viikko kaksoistunti

• Kaikilla muilla paitsi painotetun musiikin oppilailla

• Oppiaineiden opetussuunnitelman eri sisältöalueita painottaen

• Kuvataide

• Käsityö

• Liikunta

• 5-6 luokilla musiikki = orkesteri, mikäli oppilas hallitsee 

jonkun orkesterisoittimen ja lukee nuotteja

• Arviointi emoaineeseen sisältyen; esim. tata-valinnainen liikunta 

arvioidaan osana liikunnan arviointia

• Valinta talvilomaan 17.2.2023 mennessä Wilman kurssitarjottimen kautta
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3. luokalta 
alkava 
painotettu 
opetus ja 
sen 
opinpolut  
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3. luokalta alkava painotettu opetus 
• Oppilaiden on mahdollista hakeutua kolmannella luokalla alkavaan               

painotettuun opetukseen tai yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään 

kouluun. 
• Painotettuun opetukseen oppilaat otetaan valintakokeiden perusteella, jonne huoltajat 

heidät ilmoittavat. 

• Kolmannelta luokalta alkavaa painotettua opetusta tarjotaan kuvataiteessa, 

liikunnassa, musiikissa, nykytanssissa ja taideilmaisussa. 

• Koulut järjestävät 24.10.–11.11.2022 tiedotustilaisuuksia, joiden aikataulut 

löytyvät kyseisen koulun kotisivuilta: 
• https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut

• Painotettua opetusta tarjoavat koulut päivittävät omille kotisivuilleen tarkemmat tiedot 

valintakokeista ja hakeutumisesta. Sivuja kannattaa seurata aktiivisesti, hakijoille ei 

lähetetä erillisiä kutsuja kokeisiin.
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3. luokalta alkava painotettu opetus 
• Hakuaika painotettuun opetukseen on 

Wilmassa 14.11.–7.12.2022. 

• Oppilas voi esittää korkeintaan viisi 

hakutoivetta ensisijaisuusjärjestyksessä. 

Oppilas voi tulla valituksi vain yhteen 

kouluun.

• Hakeutuminen on sitovaa, eli oppilas 

sitoutuu ottamaan paikan vastaan, jos 

tulee valituksi painotettuun opetukseen.

• Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta 

huomioon. 

• Soveltuvuuskokeet järjestetään ma 16.1.– pe 

3.2.2023 välisenä aikana, tarkemmat tiedot 

löydät kunkin painotettua opetusta 

järjestävän koulun kotisivuilta. 

• Mikäli oppilas tulee valituksi painotettuun 

opetukseen, hänen ei tarvitse erikseen 

vahvistaa oppilaspaikkaa. Hänellä on oikeus 

jatkaa painotetussa opetuksessa 

perusopetuksen loppuun saakka 

määritellyssä opinpolussa. 

• Oppilaaksiottopäätökset lähetetään 

perjantaina 17.3.2023
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Myös seitsemänneltä luokalta voi hakeutua 

painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen.



Opinpolku 3. luokalla alkava painotettu opetus 

Musiikki
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Kaisaniemen 

ala-asteen 

koulu

Kruununhaan 

yläasteen 

koulu 

Suutarinkylän 

peruskoulu

Oulunkylän 

yhteiskoulu

Pakilan 

yläasteen 

koulu

Oulunkylän ala-

asteen koulu

Pakilan ala-

asteen koulu

Suutarilan ala-

asteen koulu 

Tahvonlahden 

ala-asteen koulu

Laajasalon 

peruskoulu

Liikunta

Haagan peruskoulu 

Pukinmäenkaaren peruskoulu 

Merilahden peruskoulu 

Puistopolun peruskoulu 

Laajasalon peruskoulu 

Vuoniityn peruskoulu 



Opinpolku 3. luokalla alkava painotettu opetus 

Kuvataide

Nykytanssi -> Tanssitaide
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Meilahden 

yläasteen 

koulu

Pikku-

Huopalahden 

ala-asteen koulu

Taideilmaisu

Kaisaniemen 

ala-asteen 

koulu

Kruununhaan 

yläasteen 

koulu 

Aleksis Kiven peruskoulu 

Puistopolun peruskoulu 



Musiikin soveltuvuuskoe

• Yhteinen koe kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa, joissa on painotetun 

musiikin opetusta.

• Kaksiosainen koe:

• a)Kaikille yhteinen kuunteluosio

• b)Henkilökohtainen osio (n. 15 min)

• Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuneet oppilaat

• kutsutaan kokeisiin.

• Koe järjestetään 16.1.- 3.2. välisenä aikana (kuunteluosio ma 16.1.)

• Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti
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Painotetun musiikin opiskelusta
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Painotettua musiikkia kolme tuntia viikossa

Kaksi tuntia oman ryhmän kanssa ja yksi kuoro- tai orkesteritunti viikossa

Pamuilla käsityötä vain 1 viikkotunti 3., 4. ja 6. luokalla

Ei taito- ja taideainevalinnaista 3.-6. luokalla ja vapaasti valittavaa 5. luokalla



Oppimisen tuki 3. luokalle siirryttäessä

• Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan aina tuen tarpeen muuttuessa ja vähintään 

vuosittain

• 2. luokan kevätlukukauden aikana oppilasta opettavat opettajat arvioivat 

yhdessä  oppilaan tuen tarvetta ja annetun tuen vaikutuksia.

• Jos oppilas siirtyy 3. vuosiluokalle toiseen kouluun, lähettävä koulu huolehtii 

siitä, että tieto oppilaan tarvitsemasta tuesta siirtyy uuteen kouluun.
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Tehostettua 
tukea saanut 

oppilas

Tehostettua 
tukea 

jatketaan

Oppilas siirtyy 
yleiseen 
tukeen

Oppilas siirtyy 
erityiseen 

tukeen

Annetun tuen 

vaikutuksia arvioidaan 
moniammatillisessa 

yhteistyössä Erityistä tukea 
saanut oppilas

Erityistä tukea 
jatketaan

Oppilas siirtyy 
tehostettuun 

tukeen

Oppilas siirtyy 
yleiseen 
tukeen



Lisätietoa

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

www.edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas

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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