
Tervetuloa kouluun!

Laajasalon alueen yhteinen 

tilaisuus tulevien 1. luokan 

oppilaiden huoltajille





Lähikoulu löytyy omalta asuinalueelta

• Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän 

vuotta. Koulu alkaa syyslukukauden 2022 alussa niillä lapsilla, jotka ovat 

syntyneet vuonna 2016.

• Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle 

lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns.

• lähikoulu. Kouluverkko on suunniteltu siten, että lähes kaikki oppilaat 

voivat opiskella koko peruskouluaikansa oman asuinalueensa 

lähikoulussa. 

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

tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä. 

• Lisäksi Helsingissä on yksityisiä kouluja ja valtion kouluja.
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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 

valintaperusteidenosoittamassa järjestyksessä. 

Tällöin huoltajat vastaavat oppilaan 

mahdollisesta kuljettamisesta aiheutuvista 

kustannuksista.
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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 7-9
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Ilmoittautuminen kouluun

• Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät Tervetuloa kouluun –vihkosesta.

• Sähköinen ilmoittautuminen omaan lähikouluun on avoinna 5.-30.1.2022.

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa asti.hel.fi.

• Tässä  yhteydessä valitaan myös A1-kielitoive

• Lapselle osoitettu lähikoulu kerrotaan oppivelvollisuusilmoituksessa, joka 

lähetetään tammikuun alussa v. 2022 joko suomi.fi –palveluun tai kirjeitse 

postin tuomana. Oman lähikoulun voi tarkistaa myös osoitteessa 

palvelukartta.hel.fi

• Jos haet lapsellesi koulupaikkaa muusta, kuin omasta lähikoulusta, niin 

ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä haluamallasi koululla keskiviikkona 

26.1. klo 8.00-10.00.

• Erityistä tukea haettaessa rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat 

kuultaviksi ennen erityisen tuen ja erityisluokkapaikan päätöksentekoa.
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Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

• Kahden ensimmäisen 

kouluvuoden aikana opetellaan 

perustietoja ja -taitoja. 

Opetussuunnitelmassa 

korostetaan laaja-alaista 

osaamista, johon kuuluvat 

esimerkiksi ajattelun taidot, 

yhdessä toiminen ja arjen taidot. 

Lasta kannustetaan tuomaan 

esille omia ideoita ja 

kiinnostuksensa kohteita.
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A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla

• A1-kieli on kaikille oppilaille 

yhteinen oppiaine 1. 

luokalta alkaen.  A1-kieli eli 

ensimmäinen vieras kieli 

valitaan kouluun 

ilmoittautumisen 

yhteydessä. Kielitarjonta ja 

viikoittaiset tuntimäärät 

vaihtelevat kouluittain.
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Alueen nykyinen kieliohjelma

-Laajasalon peruskoulu

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

Kaksikielinen suomi-englanti –luokka, jonne haetaan soveltuvuuskokeen kautta

Valinnainen A2-kieli 3.luokalta alkaen: englanti, espanja, saksa, ranska

- Poikkilaakson ala-aste:

A1-kieli 1. luokalta alkaen: englanti

A2-kieli 3. luokalta alkaen: espanja ja saksa 

- Santahaminan ala-aste

A1-kieli 1. luokalta alkaen: englanti

A2-kieli 3. luokalta alkaen: saksa 

- Tahvonlahden ala-aste:

A1-kielet 1. luokalta alkaen: englanti ja espanja

A2-kielet 3. luokalta englanti, espanja ja ruotsi

Kaikissa kouluissa B1-kieli 6. luokalta alkaen kaikille yhteinen: ruotsi



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

• Helsingin kaupunki tarjoaa oman 

äidinkielen, kotikielen tai ulkomailla 

opiskellessa hankitun kielen ylläpito-

opetusta. Opetusta järjestetään 

oppilaiden ilmoittautumisten 

perusteella. Opiskelu on 

perusopetusta täydentävää 

opetusta, joka lisää viikoittaista 

tuntimäärää 2 tunnilla. Opetukseen 

osallistumisesta annetaan 

sanallisen todistus 

lukuvuositodistuksen liitteenä.

• 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
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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 arviointi ja 4.-6.-

luokilla numeroarviointi 

lukuvuositodistuksessa.
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Tukea oppimiseen ja 
koulunkäyntiin
• Jokaiselle koululle on nimetty

• 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.

Kepa



Iltapäivätoiminta koulun jälkeen

• Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tiedotetaan lisää 

kouluunilmoittautumisen yhteydessä. Hakuaika iltapäivätoimintaan 

on 21.3.-22.4.2022.

• Lisätietoja: www.hel.fi/iltapaivatoiminta
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Kiitos osallistumisesta! 


