
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oppilaaksi 
Kruununhaan 

yläasteen kouluun 
2021! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  
 
 

Kruununhaan yläasteen kouluun hakeutumisen 
tärkeitä päivämääriä ja ohjeita 
 
Painotettu opetus 
 
Kruununhaan yläasteen koulussa tarjotaan painotettua opetusta musiikissa ja 
tanssitaiteessa. Painotettuun opetukseen oppilaat valitaan valintakokeella koko 

kaupungin alueelta. Samaan painotettuun opetukseen haetaan yhteisellä valintakokeella, 
jossa käytetään yhdenmukaisia valintakriteereitä. Oppilas voi hakea samalla kokeella 
useampaan samaa painotusta tarjoavaan kouluun. Tanssitaidetta opetetaan vain 
Kruununhaan yläasteen koulussa. Musiikin painotettua opetusta tarjotaan useassa eri 
koulussa. Painotetun opetuksen verkosta ja koulukohtaisista enimmäisoppilasmääristä 
päättävät kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja perusopetusjohtaja. 
Enimmäisoppilasmäärät vahvistetaan marraskuun alkupuolella, ja päivitämme tiedot tähän 
oppaaseen. 
 
Painotettuun opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita. Jos 
helsinkiläisten hyväksytysti valintakokeen suorittaneiden hakijoiden jälkeen on tilaa, 
voidaan painotusopetukseen ottaa myös muualla asuvia oppilaita. Hakija katsotaan 
helsinkiläiseksi, jos hakijan kotiosoite on viimeistään soveltuvuuskoepäivänä Helsingissä. 
 
Oma oppilaaksiottoalue / Design-opetus sisäisenä painotuksena 
 

Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu 
(nk. lähikoulu). Kruununhaan yläasteen koulu on oman oppilaaksiottoalueen lähikoulu. 
Lähikoulun oppilaille on koulun sisäisenä painotuksena design-linja, mikäli oppilas ei 
erikseen hakeudu musiikin tai tanssitaiteen painotusopetukseen. Designiin otetaan 
lähtökohtaisesti vain oman oppilaaksiottoalueen oppilaita. Mikäli kaikki oppilaspaikat eivät 
kuitenkaan täyty omalta alueelta, voidaan oppilaaksi ottaa myös muualla asuvia. Designiin 
ei ole valintakoetta. 
 
Yleistä tietoa Helsingin kaupungin oppilaaksiottoperusteista löytyy osoitteesta: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/oppilaaksiotto 
 
 
Hakulomake 

 

- Painotettuun opetukseen ja yläkouluihin haetaan syksyllä 2020 Wilmassa. Wilman 

lomake aukeaa maanantaina 16.11.2020. 

- Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja tallentaa/lähettää 

lomake riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla opiskella.  

 
 

 

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


  
A) Haku painotettuun opetukseen valintakokeella (musiikki tai tanssitaide) 

Mikäli oppilas hakee toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella muuhun kuin 

hänelle osoitettuun lähikouluun Helsingin sisällä, huoltaja lisää hakukohteet 

lomakkeeseen ja lähettää/tallentaa sen. Lomakkeella voi hakea enintään kolmeen 

opetukseen. Hakija asettaa opetukset ja niitä tarjoavat koulut lomakkeella 

ensisijaisuusjärjestykseen, joka on sitova. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen 

hakukohteeseensa, häntä ei huomioida toissijaisiksi tai kolmanneksi asetettujen 

opetusten oppilaaksiotossa. 

 

Lomakkeet – Oppilaskortti 7. luokalle – Täytä kohta ”Haku 7. luokalle 

toissijaisen oppilaaksioton perusteella”: 

 

 
 

 
 

Esimerkki 1 

 



  
 

Esimerkki 2 Voit hakea jopa kolmeen eri painotusopetukseen. 

Voit halutessasi hakea myös saman painotuksen kohdalla useaan samaa painotusta 

tarjoavaan kouluun (musiikki). 

 
 

 

B) Oppilas siirtyy kaupungin osoittamaan lähikouluun (oma oppilaaksiottoalue – 

Kruununhaan yläasteen koulu) 

Oppilaan huoltaja tarkistaa lomakkeen tiedot ja lähettää Wilma-lomakkeen 

lisäämättä hakukohteita, mikäli oppilas siirtyy (lomakkeella valmiina näkyvään) 

kaupungin osoittamaan lähikouluun 7.vuosiluokalle. Oman oppilaaksiottoalueen 

oppilaille lomakkeessa näkyy valmiiksi osoitteen mukaisena lähikouluna 

Kruununhaan yläasteen koulu. Tällöin oppilas ilmoittautuu yläkouluun oman 

oppilaaksiottoalueen oppilaana (design-linja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Aikatauluja 

 

Esittely- ja infotilaisuus etänä la 7.11.2020 klo 10.15  

Nykyisille 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen suunnattu Kruununhaan yläasteen 

koulun esittely- ja infotilaisuus järjestetään etänä lauantaina 7.11.2020 klo 10.15. 

Esittelemme koulumme toimintaa ja hakeutumista 7. luokalle vuonna 2021. 

 

Etäohjelma la 7.11. 

klo 10.15–11.00 kaikille yhteinen ohjelma 

vapaavalintaiset linjojen infotilaisuudet: 

klo 11.15 musiikin painotusopetus,  

klo 11.45 tanssitaiteen painotusopetus  

klo 12.15  design-linja (sisäinen painotusopetus, oman alueen oppilaat) 

 

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksien kautta. Koululle ei valitettavasti voi saapua paikan 

päälle.  

 

Liity tilaisuuteen tästä 
 

tai vaihtoehtoisesti https://urly.fi/1O2i 

 

 

 

HAKU painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen 16.11.–15.12.2020 
 

Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella 16.11.–15.12.2020 

välisenä aikana. Alakoulu tiedottaa hakuajan alkamisesta ja lomakkeesta oppilaiden 

huoltajille. 

 

- Tiistaina 15.12.2020 on lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa. 

- Valintakokeeseen osallistuvan oppilaan huoltajat huolehtivat siitä, että Wilman 

lomakkeeseen on merkitty oikea painotus, jonka valintakokeeseen oppilas 

osallistuu. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.  

- Helsingissä sijaitsevat muiden tahojen (valtio, yliopisto, yksityiset opetuksen 

järjestäjät) tiedottavat 7. vuosiluokalle siirtymisen käytänteistä ja hakeutumisen 

mahdollisuuksista omia oppilaitaan ja heidän huoltajiaan. Mikäli näiden koulujen 

oppilas haluaa siirtyä 7. vuosiluokalle Kruununhaan yläasteelle, tulee oppilaan 

huoltajan ottaa yhteyttä koulusihteeriin tai rehtoriin. Mikäli näiden koulujen oppilas 

hakee valintakokeella painotusopetukseen (musiikki tai tanssitaide), huoltajan tulee 

toimittaa paperinen hakulomake (www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-

toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/) kouluun hakuajan puitteissa. 

- Ulkopaikkakuntalaiset käyttävät myös erillistä hakulomaketta, joka löytyy kaupungin 

Internet-sivuilta www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-

toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg5NGQyZjYtZGE0Ny00MjkwLTlhMWYtMjUwNzAyZmViNjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235d439eb-8fa0-42d6-89bc-7acbdc497f30%22%2c%22Oid%22%3a%221bb01c10-45b9-4a55-ae69-0d273296193e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://urly.fi/1O2i
http://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/
http://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/
http://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/
http://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/


  
 
 
Valintakokeet  
 

- Painotettuun opetukseen pyrkiville järjestetään valintakokeet  

(EI oman oppilaaksiottoalueen design-linjalle). 

 

- Tanssitaiteen valintakoe, Leipätehdas, Kaikukatu 4 A alasali 

o A–G -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 18.1.2021 klo 9.00–11.00  

o H–J -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 18.1.2021 klo 12.00–14.00 

o K-kirjaimella alkavat sukunimet maanantaina 18.1.2021 klo 15.00–17.00 

o L–O -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 19.1.2021 klo 9.00–11.00 

o P–S -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 19.1.2021 klo 12.00–14.00 

o T–Ö-kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 19.1.2021 klo 15.00–17.00 

 
Valintakokeiden järjestämisessä noudatetaan ajankohtaisia turvallisuus- ja 

hygieniaohjeistuksia.  

 

- Musiikin valintakoe on koulun väistötiloissa Agricolankatu 1–3, auditorio 2. krs 

o Kaikille yhteinen osuus on tiistaina 2.2.2021 klo 13.00. 

o Yhteisessä osuudessa annetaan lisäksi henkilökohtainen yksilöaika 

soitto-/laulunäytteen antamiseen. Yksilökokeet järjestetään 17.2.2021 

mennessä. 

 

- Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua 

kokeeseen varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on 

toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista. Uusintakoe 

järjestetään tanssitaiteessa tiistaina 26.1.2021 ja musiikissa tiistaina 9.2.2021. 

- Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.  

 

- Valintakokeiden sisällöstä, toteuttamistavasta ja niihin valmistautumisesta on 

lisätietoja koulun Internet-sivuilla kohdassa Oppilaaksiotto 

www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/oppilaaksiotto/ 

 
Päätökset 

 
- Oppilaaksiottopäätökset annetaan postin kuljetettavaksi perjantaina 19.3.2021. 

Päätökset postitetaan kotiosoitteeseen. 

- Oppilaiden nimiä ei julkaista Internetissä tai koulun ulko-ovessa eikä 

puhelintiedusteluihin voida vastata lainsäädännön perusteella. 

- Lähetämme myönteisen oppilaaksiottopäätöksen mukana lisätietoja ja Tervetuloa 

Kruununhaan yläasteen koulun oppilaaksi -kirjeen. Koulupaikan vastaanottamista ei 

tarvitse erikseen vahvistaa.  

http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/oppilaaksiotto/


  
- Oppilaan saama koulupaikka tulee peruuttaa viimeistään pe 2.4.2021. Mikäli 

oppilas ei ota paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa kirjallisesti peruutuksesta 

kouluun.  

 

Yleisesti Hakeutumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät löytyvät kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan verkkosivustolta löytyvästä kuudesluokkalaisen oppaasta 

(www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas).  

 

Kaisaniemen, Katajanokan ja Suomenlinnan ala-asteiden 6. luokkien oppilaille on 

järjestetty oma etätutustumistilaisuus lokakuussa 2020.  

 
 
 
 
Lisätietoja: 
 

- Koulun Internet-sivut www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste  
(mm. kielitarjonta, valintakokeet) 

- Koulusihteeri Minna Nieminen (yleiset hakutiedustelut) 
 puh. 09 310 86529, minna.nieminen(at)hel.fi 

- Rehtori Jani Puurula (tiedustelut, päätökset) 
 puh. 09 310 86528, jani.puurula(at)hel.fi 

- Tanssitaiteen painotusopetus:  
 Kaisa Hahl kaisa.hahl(at)edu.hel.fi 

- Musiikin painotusopetus:  
 Timo Pihkanen timo.pihkanen(at)edu.hel.fi  
 Ville Kervinen ville.kervinen(at)edu.hel.fi 

 
Soittopyynnöt opettajille numeroon 09 310 86532 tai 09 310 86529  
 

- Opiskelusta yläkoulussa yleisesti 
o oppilaanohjaaja Satu Hietala, 09 310 86647, satu.hietala(at)edu.hel.fi 
o oppilaanohjaaja Erja Silván, 09 310 86534, erja.silvan(at)edu.hel.fi 

 

 

 

 

Kuulumisiin koulun esittelytilaisuudessa lauantaina 7.11.2020! 

Rehtori Jani Puurula & Krunan opettajat 

http://www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas
http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste
mailto:minna.nieminen@hel.fi
mailto:jani.puurula@hel.fi
mailto:kaisa.hahl@edu.hel.fi
mailto:ville.kervinen@edu.hel.fi
mailto:satu.hietala@edu.hel.fi
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