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Tervetuloa 
hakeutumaan 
Kruununhaan yläasteen 
koulun oppilaaksi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Tärkeitä päivämääriä ja ohjeita Kruununhan yläasteen kouluun hakeutumiseen liittyen  
 
 
Painotettu opetus 
 
Kruununhaan yläasteen koulussa tarjotaan painotettua opetusta musiikissa (64 opp.) ja 
tanssitaiteessa (40 opp.). 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 päättää kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto. 
 
Painotettuun opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita. Jos helsinkiläisten 
hyväksytysti valintakokeen suorittaneiden hakijoiden jälkeen on tilaa, voidaan ottaa myös 
muualla asuvia oppilaita.  
 
Oma oppilaaksiottoalue/ Design-opetus sisäisenä painotuksena 
Kruununhaan yläasteen oman oppilaaksiottoalueen oppilaille on kaikille tarjolla design-linja 
koulun sisäisenä painotuksena. Designiin otetaan lähtökohtaisesti vain oman 
oppilaaksiottoalueen oppilaita. Mikäli kaikki oppilaspaikat eivät kuitenkaan täyty oman alueen 
oppilaista, voidaan ottaa myös muualla asuvia oppilaita. Designiin ei ole valintakoetta. 
 
Yleistä tietoa Helsingin kaupungin oppilaaksiottoperusteista löytyy seuraavasta osoitteesta: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/oppilaaksiotto 
 
Aikatauluja 

- Alakoulu jakaa oppilastietokortin sitä tarvitseville oppilaille ma 2.12.2019.  

- Painotettuun opetukseen haetaan oppilastietokortilla. 

 

- 11.1.2020 klo 12.00  

Koulun ja painotusopetusten esittely- ja tiedotustilaisuus lauantaina 11.1.2020 klo 12.00 

alkaen Kruununhaan yläasteen koulun väistötiloissa osoitteessa Agricolankatu 1-3. 

Tilaisuutta ennen on avoimet ovet klo 9.15 alkaen, jolloin voi tutustua koulun toimintaan. 

Yhteisten tilaisuuksien jälkeen on omat infot eri painotuksille. 

 

- 15.1.2020 

Kuudesluokkalaiset palauttavat oppilastietokorttinsa omalle luokanopettajalle omaan 

alakouluun viimeistään keskiviikkona 15.1.2020. 

- Valintakokeeseen menevän oppilaan huoltajat huolehtivat siitä, että oppilastietokorttiin 

on merkitty oikea painotus, jonka valintakokeeseen oppilas osallistuu.  

- Ulkopaikkakuntalaiset käyttävät erillistä hakulomaketta, joka löytyy kaupungin Internet-

sivuilta www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/ 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/oppilaaksiotto
http://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/


  
 
Valintakokeet  
 

- Painotettuun opetukseen pyrkiville järjestetään valintakokeet (EI oman 

oppilaaksiottoalueen design-linjalle) 

 

- Tanssin valintakoe, Leipätehdas Kaikukatu 4 A alasali 

o A–H -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 20.1. klo 10–12  

o I–L -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 20.1. klo 13–15 

o M–R -kirjaimilla alkavat sukunimet torstaina 23.1. klo 10–12 

o S–Ö -kirjaimilla alkavat sukunimet torstaina 23.1. klo 13–15 

 

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

o Kaikkien yhteinen osuus on tiistaina 28.1. klo 13.00 

o Yhteisessä osuudessa annetaan lisäksi henkilökohtainen aika 

soitto/laulunäytteen antamiseen. 

 

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

varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on toimitettava 

koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista. Uusintakoe on tanssitaiteessa tiistaina 

11.2.2020 ja musiikissa torstaina 13.2.2020. 

 

- 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 keskiviikkona 18.3.2020. 

Päätökset postitetaan kotiosoitteeseen. 

- Oppilaiden nimiä ei enää julkaista Internetissä ja koulun ulko-ovessa, eikä 

puhelintiedusteluihin voida vastata uuden lainsäädännön valossa.  

- Ke 1.4.2020 on viimeinen päivä peruuttaa oppilaan saama koulupaikka. Huoltajan tulee 

ilmoittaa kirjallisesti peruutuksesta kouluun, mikäli oppilas ei ota paikkaa vastaan. 

 
 
 
 
 

 

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


  
Alakouluihin toimitetaan kaupungin Kuudesluokkalaisen opas, joka löytyy myös 

osoitteesta www.hel.fi/helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset  

 

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

järjestetään myös erilliset tutustumistilaisuudet Krunassa loka-marraskuun aikana.  

 

 
 
 
Lisätietoja: 
 

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

 
- Koulusihteeri Minna Nieminen (tiedustelut hausta yleisesti) 

 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 ja Ville Kervinen, 

timo.pihkanen(at)edu.hel.fi ja ville.kervinen(at)edu.hel.fi 
 Opettajien soittopyynnöt numerosta 09 310 86532 tai 09 310 86529  
 

- Yleisesti yläkouluopiskelusta 

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 

 
 

 

 

 

Nähdään koulun esittelytilaisuudessa lauantaina 11.1.2020! 

Jani Puurula, rehtori 
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