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Lauttasaaren ala-asteen koulu

• Koulussamme on noin 630 lasta

• Koulussa työskentelee yhteensä noin 50 aikuista

• Koulussamme on yksi lähipalvelun erityisluokka (lk1-6), jota kutsutaan 

Ankkuriksi.

• Perusparannus valmistui huhtikuussa 2022

• Piharemontti on käynnissä, ja valmistunee vuonna 2023

• Koulurakennus on alun perin vuodelta 1954

• Perusparannuksen yhteydessä sivurakennus (ent. musiikkiopisto) on liitetty 

osaksi koulua
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Koulupolku alkaa

• Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia 

lapsen ja koko perheen elämässä.

• Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä 

hieman jännittäen koulun alkamista ja 

koululaiseksi tulemista. 

• Kodin ja koulun tärkeä tehtävä on 

kannustaa ja tukea lasta hänen uudessa 

elämänvaiheessaan.



Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

• Peruskoulun 1. luokalla harjoitellaan koululaisena olemisen perusasioita -

itsestä ja koulutarvikkeista huolehtimista sekä työskentelyä itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

• Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. 

Näihin kuuluvat mm. lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja A1-kielen 

perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta.

• Kaveritaitoja, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan koulussa koko 

perusopetuksen ajan.

• Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan 

koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.



Opetussuunnitelma

• Jokaisen koulun oma opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta. Se 

perustuu valtakunnallisiin ja kuntakohtaiseen opetussuunnitelman perusteisiin. Kaikkien 

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmat löytyvät osoitteesta ops.edu.hel.fi

• Opetussuunnitelma kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu työssään 

painottaa. Se sisältää toiminta-ajatuksen ja arvot, oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien 

tavoitteet ja sisällöt, työtavat ja arvioinnin perusteet.



1. luokalta alkava kielten opetus
A1-kieli
• Toimiva kielitaito on yksi tulevaisuuden 

avaintaidoista.

• Alkuopetus on vieraan kielen oppimisen 

otollista aika.

• Opetuksessa painottuvat suullinen ilmaisu ja 

vuorovaikutus.

• Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti  ja 

elämyksellisesti.

varhennetun kielen opiskelua

https://www.youtube.com/watch?v=LsDuhWeuFOI&feature=youtu.be


Lauttasaaren ala-asteen 
kieliohjelma

A1 -kieli: 

ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA

- 1. luokalta lähtien 2h/vko

A2 -kieli:

ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA

- 3. luokalta lähtien 1h/vko

- 4. luokalta eteenpäin 2h/vko

B1 –kieli:

RUOTSI

- 6. luokalta lähtien 2h/vko



Kielirikasteinen opetus 

• Kielirikasteinen opetus aloitetaan 1. luokalta → jatkuu läpi peruskoulun.

• Kielirikasteinen opetus jatkuu Lauttasaaren yhteiskoulussa luokilla 7-9.

• Opiskeltavista aineista 10-25 % opetetaan englannin kielellä. 

• Kielirikasteinen opetus alkaa nollatasosta → Oppilaan ei tarvitse osata 

englantia koulun aloittaessaan.



Kielikylpyopetuksen keskeisenä tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys,

ruotsin kieli on sekä oppimisen kohde että väline. Ruotsinkieltä käytetään eri 

oppiaineiden opetuksessa ja kouluelämän eri tilanteissa. Kielikylpyopetus on 

tarkoitettu suomenkielisten perheille.

• Lauttasaaren ala-asteen kielikylpyyn otetaan oppilaita, jotka ovat käyneet

vähintään 1-3 vuotta kielikylpypäiväkotia. Jos oppilas on oppinut ruotsinkielen 

muilla tavoin, hänen taitonsa testataan ennen oppilaaksiottoa.

Kielikylpy opetus jatkuu koko peruskoulun ajan.

• A1 -kieli: ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA

• A2 -kieli: ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA
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Kielikylpyluokat



Helsingin peruskouluissa on 
mahdollisuus saada 
monenlaista tukea 
koulutyöhön

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

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


• monipuoliset ja vaihtelevat 

koulutehtävät

• opiskelu joustavissa opetusryhmissä

• oppilaanohjaus

• tukiopetus

• erityisopetus

• oppilashuollon palvelut

• erityisen ja tehostetun tuen palvelut

• Ryhmä työskentelee kouluyhteisön 

hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii 

ratkaisuja tukea tarvitsevien 

oppilaiden auttamiseksi. Ryhmään 

voi kuulua rehtori, 

kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, 

koulukuraattori, koulupsykologi, 

erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä 

tarvittaessa luokanopettaja tai 

luokanvalvoja/ryhmänohjaaja. 

Oppimista tukevat 

yleisesti

Moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmä



Kouluvalmiudesta

= lapsen valmius tulla ryhmään/kouluun ja osallistua siellä 

annettavaan opetukseen

• Voidaan karkeasti jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki 

yhtä tärkeitä

• Työskentelytaidot

• Tiedolliset valmiudet

• Sosiaalinen / tunne-elämän kypsyys

• Lisäksi oppimismotivaatio, kiinnostus oppia uusia asioita, on 

olennainen osa kouluvalmiutta.
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Oppilaaksiotto

• Oppilaalla on aina oikeus päästä osoitteensa mukaiseen lähikouluun. 

• Muu soveltuva koulu: 
• Kielikylpyluokka/painotettu opetus

• oppilaalla on erityisen tuen päätös erityisluokalle

• oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tarkoituksenmukaiseen 

kouluun, jossa voi opiskella 1. luokalta alkavaa A-kieltä.

Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa. Koulun

osoittamisessa voidaan ottaa huomioon matkan pituus ja turvallisuus. 

Tarvittaessa käytetään arvontaa, jos halukkaita oppilaita on enemmän 

kuin koulussa on tilaa.



Oppilaaksi Lauttasaaren ala-asteen kouluun

• Rehtori, koulupsykologi & -kuraattori, erityisopettajat ja/tai luokanopettajat 

muodostavat omat kotiryhmät pedagogisin perustein
• Kouluissa toimitaan lisäksi joustavin opetusryhmin 

• Luokkiin jakamisen perusteena ovat  
• varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyöpalaverit 

• tukea tarvitsevien oppilaiden tasainen jakautuminen

• sukupuolten jakautuminen suhteellisen tasaisesti, moninaisuus huomioiden

• jokaisella oppilaalla tuttu/tuttuja oppilaita esikouluryhmästä → kaveritoiveita emme ota 

vastaan

• Kielikylpy/kielirikasteisuus



Koululaisten iltapäivä –

mitä koulupäivän jälkeen?

Puoli päivää 
esiopetuksessa

Puoli päivää esiopetusta 
täydentävässä 

varhaiskasvatuksessa

Iltapäivätoiminnan yksikkö, 15.11.2022

Muualla

?
Puoli päivää 

perusopetuksen 
iltapäivätoiminnassa

Puoli päivää koulussa

12.12.2022



Iltapäivätoiminnan yksikkö, 15.11.2022

Hakeminen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Hakuaika 6.3. - 1.5.2023

Haetaan verkossa https://lomake.hel.fi/iltapaivatoiminta tai  tulostettavan 
lomakkeen voi postittaa. 

Päätös postitetaan huoltajille 1.7.2023 mennessä.

Maksuhuojennusta voi hakea elokuusta alkaen, kun päätös 
iltapäivätoimintaan on tehty (ajantasaisilla tulotiedoilla)

Hakuajan ulkopuolella saapuneiden hakemusten käsittely alkaa 
elokuussa. Varmuutta paikan järjestymisestä ei voida antaa. 

Hakuohjeet, iltapäivätoiminnan toimintapaikat ja lisätietoa löytyy iltapäivätoiminnan internet-sivuilta 

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

Huom. Uudet hel.fi-sivut tulevat vuoden 2023 alkupuolella 

12.12.2022

https://lomake.hel.fi/iltapaivatoiminta
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta


Ilmoittautuminen 
sähköisesti tai käymällä koululla
• Omaan lähikouluun voi ilmoittautua 9.1.-29.1.2023 ASTI-järjestelmässä. 

• Omaan lähikouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla 

keskiviikkona 25.1. klo 8.00-10.00. 

• Ilmoittautuminen pitää tehdä koululla, jos
• lapselle esitetään erityistä tukea 

• lapselle valitaan sellainen A1-kieli, jota ei opeteta omassa lähikoulussa

• jos lapsi pyrkii painotettuun tai vieraskieliseen opetukseen tai 

• jos lapsi hakeutuu muusta syystä muuhun kuin lomakkeessa ilmoitettuun lähikouluun
• Jos lapsen osoite on muuttunut loppuvuodesta 2022

Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että koulussa on tilaa.



Tärkeät päivämäärät

• 9.1.-29.1.2023 sähköinen kouluun ilmoittautuminen 

• 25.1.2023 klo 8.00-10.00 kouluun ilmoittautuminen omalla lähikoululla.
• Lauttasaaren ala-asteen koulu, Myllykalliontie 3

• 17.1.-31.1.2023 huoltajakuulemiset, mikäli lapselle esitetään esiopetuksesta erityisen 

tuen päätöstä; varaa aika rehtorilta, esiopetus ohjeistaa ja auttaa.

• Hakuaika iltapäivätoimintaan on 6.3.-1.5.2023.

• Oppilaaksiottopäätökset postitetaan 3.3.2023. 

• Kouluun tutustuminen on ke 9.8. klo 8.30-9.30. Kutsu ja opettajan tervehdys tuleville 

ekaluokkalaisille lähetetään koteihin touko-kesäkuussa 2023.

• Lukuvuosi alkaa to 10.8.2023 



Kiitos osallistumisesta!

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-

koulutus/perusopetus/tervetuloa

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/lauttasaaren-ala-aste/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/lauttasaaren-ala-aste/

