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Lähikoulu löytyy omalta asuinalueelta

• Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän 

vuotta. Koulu alkaa syyslukukauden 2021 alussa niillä lapsilla, jotka ovat 

syntyneet vuonna 2014.

• Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle 

koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. 

• Jos oppilas käy yhtenäistä peruskoulua, jossa on 1.–9. luokat, koulua  ei 

tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirtyessä.

• Lisäksi Helsingissä on yksityisiä kouluja ja valtion kouluja.



Laajasalon alueen koulut 

• Laajasalon peruskoulu – vuosiluokat 1-9

• Poikkilaakson ala-aste – vuosiluokat 1-6

• Santahaminan ala-asteen koulu – vuosiluokat 1-6

• Tahvonlahden ala-aste – vuosiluokat 1-6

• Kruunuvuorenrannan peruskoulu – vuosiluokat 7-9

Kepa



Hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun

• Lapsi voi hakeutua myös muuhun kuin lähikouluun. Lähikouluun 

otetaan aina ensisijaisesti omalta alueelta tulevat oppilaat, mutta 

jos tilaa on, myös muita voidaan ottaa valintaperusteiden 

osoittamassa järjestyksessä. Perusteet:
• Sisaruus

• Jatkuvuus

• Koulumatka

• Tällöin huoltajat vastaavat oppilaan mahdollisesta kuljettamisesta 

aiheutuvista kustannuksista.



Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

Opetussuunnitelmassa korostuvat

o perustietiedot ja taidot 

o laaja-alainen osaaminen
oajattelun taidot

oyhdessä toiminen 

oarjen taidot 

Lasta kannustetaan tuomaan esille 

omia ideoita ja kiinnostuksensa 

kohteita.



A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla

• A1-kieli on kaikille oppilaille yhteinen 

oppiaine, ensimmäinen vieras kieli 1. 

luokalta alkaen. Kieli valitaan kouluun 

ilmoittautumisen yhteydessä.

• A1-kielten esittelyvideo

• Kieliohjelma
• A1: englanti, ranska, ruotsi

• A2: englanti, espanja, saksa, ranska

https://vimeo.com/apogeeoy/review/305735525/66281da409


Tuntijako

19.11.2020 Etunimi Sukunimi 8

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



S2 Suomi toisena kielenä

• Jos oppilaan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, tai oppilaalla on 

monikielinen tausta, voi hän opiskella suomi toisena kielenä (S2) -

oppimäärää. Kielitaidon taso arvioidaan koulussa, mutta huoltaja päättää 

oppimäärän valinnasta.

• S2-oppimäärän mukaisesti voi opiskella kunnes suomen kielen taito riittää 

suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. S2-opetus ei ole 

tukiopetusta tai erityisopetusta, eikä se lisää oppilaan tuntimäärää. S2-

oppimäärän opetus voi tapahtua joko erillisissä S2-ryhmissä tai S2-opetusta 

voi saada myös suomen kieli ja kirjallisuus -tunneilla.
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Oman äidinkielen opetus

Opetukseen voivat ilmoittautua

oppilaat, joiden äidinkieli tai kotikieli 

on muu kuin suomi tai ruotsi

oppilaat joiden lähisuvun äidinkieli 

tai kotikieli on romani tai saame

paluumuuttajaoppilaat, jotka 

haluavat osallistua ulkomailla 

hankitun kielitaidon ylläpito-

opetukseen

• Opetusta järjestetään oppilaiden 

ilmoittautumisten perusteella

jossakin helsinkiläisessä koulussa. 

• Opiskelu on perusopetusta 

täydentävää opetusta, joka lisää 

viikoittaista tuntimäärää 2 

tunnilla. 

• Opetukseen osallistumisesta 

annetaan sanallisen todistus 

lukuvuositodistuksen liitteenä.
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Oppimisen arviointi
• ohjaa ja kannustaa opiskelua monipuolisesti

• kehittää itsearvioinnin taitoja

• on eettistä ja oikeudenmukaista, rohkaisevaa

• on oppilaita osallistavaa vuorovaikutusta

• vahvistaa oppilaan luottamusta omiin 

kykyihin ja vahvuuksiin.

• 1. – 3. luokilla sanallinen arvionti ja 4. – 9. 

luokilla numeroarviointi 

lukuvuositodistuksessa.
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Tukea opiskeluun

• Opetusjärjestelyt

• Oppimateriaalit

• Oppimisympäristö

• Ryhmäkoko, ryhmittelyt

• Tukiopetus

• Eriyttäminen

• Laaja-alainen erityisopetus:

• pienryhmäopetus

• Samanaikaisopetus

Yleinen

Tehostettu

Erityinen



Tukea oppimiseen ja 
koulunkäyntiin
• Kuraattori 

• auttaa, jos oppilaalla on pulmia koulunkäynnissä, kavereiden 

kanssa tai jos hänen elämässään on ollut suuria muutoksia; 

selvittää kasvatukseen ja kotitilanteeseen liittyviä asioita

• Koulupsykologi

• auttaa oppimiseen, keskittymiseen ja mielenterveyteen 

liittyvissä pulmissa; selvittää kasvatukseen ja kotitilanteeseen 

liittyviä asioita

• Terveydenhoitaja mm. tapaa oppilaan lukuvuosittain 

terveystarkastuksessa

• Koululääkäri

• mm. tekee laajan terveystarkastuksen kaikille 1.-, 5.- ja 8.-

luokkalaisille

• Oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia.
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Koululaisten iltapäivätoiminta Helsingissä, 
mitä koulupäivän jälkeen?

Puoli päivää koulussa 

Koulupäivän jälkeen?



19.11.2020

Koululaisten 

iltapäivätoiminta 

leikkipuistossa

Maksutonta toimintaa –

välipalamaksu

Lv 2020-21: 36,10 e/kk

Perusopetuksen 

iltapäivätoiminta

1.–2.-luokkalaisille ja 

erityisen tuen päätöksen 

saaneille lapsille

Lv 2020-21:

100 €/kk klo 16 saakka

120 €/kk klo 17 saakka

Maksuista voi hakea maksuhuojennusta tai vapautusta 

Koululaisten iltapäivätoiminta ei subjektiivinen oikeus



Koululaisten iltapäivätoiminta
• Koululaisten iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä 

turvallisessa ympäristössä koulun jälkeen 

• Iltapäivätoiminnassa vaihtelevat leikki ja ohjattu toiminta

• Toiminnassa tärkeää on lasten omat leikit, ulkoilu, rentoutuminen ja 

kavereiden kanssa oleminen

• Päivittäin toimintaa on sisä- ja ulkotiloissa

• Ohjaajat huolehtivat lasten toiminnasta ja turvallisuudesta iltapäivän ajan
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Iltapäivätoiminnan haku

Hakuaika on oppilaaksiottopäätöksen jälkeen

22.3. – 23.4.2021.

Alueen iltapäivätoimintapaikat löytyvät tammikuussa

koulujen kotisivuilta > meidän koulu > iltapäivätoiminta

www.hel.fi/iltapaivatoiminta

19.11.2020

http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta


Aamupäivätoiminta

Aamupäivätoiminta on ennen koulupäivän alkua pienille 

koululaisille järjestettyä toimintaa. Sitä järjestetään kaupungin 

peruskouluissa tai koulujen lähellä olevissa leikkipuistoissa. 

Aamupäivätoiminta on vapaaehtoista ja maksutonta. 

Toiminnassa ei tarjota aamupalaa mutta lapsi voi tuoda kotoa 

omat eväät. 

Lisätietoa toiminnasta saat koululta. Kouluun ilmoittautumisen 

yhteydessä kysytään alustavasti tarvetta. Aamupäivätoimintaa 

ei järjestetä, jos koulu alkaa kello 8.30 tai aikaisemmin.
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Lentoon Laajikasta –
ilo, luovuus, arvostus, ystävyys 


