
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 
Perusopetus 

HAKEUTUMINEN 3. LUOKALLE 
PAINOTETTUUN OPETUKSEEN 
LUKUVUODELLE 2023-2024

Tällä lomakkeella haetaan 3. luokalta alkavaan painotettuun opetukseen. Tämä lomake on tarkoitettu hakijoille, jotka 
eivät opiskele Helsingin kaupungin koulussa 2. vuosiluokalla. Kaupungin koulujen kakkosluokkalaiset täyttävät 
hakulomakkeen Wilmassa. Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti helsinkiläisiä hakijoita. 

Hakuaika on 14.11. - 7.12.2022. Täytetty lomake palautetaan hakijan ensisijaisen hakuvaihtoehdon kouluun hakuajan 
päättymiseen mennessä. Hakijan kaikkien huoltajien tulee hyväksyä lomakkeella ilmoitetut tiedot. 

3. luokalta alkavaa painotettua opetusta järjestetään seuraavissa kouluissa:

Kuvataide: Aleksis Kiven peruskoulu, Pikku-Huopalahden ala-asteen koulu 
Liikunta: Haagan peruskoulu, Tahvonlahden ala-asteen koulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Merilahden peruskoulu, 
Puistopolun peruskoulu 
Musiikki: Kaisaniemen ala-asteen koulu, Laajasalon peruskoulu, Oulunkylän ala-asteen koulu, Pakilan ala-asteen 
koulu, Suutarilan ala-asteen koulu, Vuoniityn peruskoulu 
Nykytanssi: Kaisaniemen ala-asteen koulu 
Taideilmaisu: Puistopolun peruskoulu 

Hakija voi hakea enintään viiteen eri hakuvaihtoehtoon. Yksi hakuvaihtoehto sisältää aina koulun ja painotuksen. 
Huoltaja merkitsee hakuvaihtoehdot ensisijaisuusjärjestyksessä niin, että numero 1 on ensisijainen hakuvaihtoehto. 
Hakuvaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä, ja jos hakija tulee valituksi vaihtoehtoon 1, häntä ei 
huomioida muiden hakuvaihtoehtojen oppilaaksiotossa. Valinnat ovat sitovia eikä niitä voi hakuajan päättymisen 
jälkeen muuttaa. Oppilas sitoutuu ottamaan paikan vastaan, mikäli hän tulee valituksi.  

Painotettuun opetukseen hakeudutaan valintakokeen kautta. Samaa painotusta järjestävät koulut käyttävät samaa 
valintakoetta. Hakija suorittaa valintakokeen ensisijaisen hakuvaihtoehdon koulussa. Hakijan on suoritettava 
valintakoe hyväksytysti. Valintakokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan valintakokeiden pistemäärän 
mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ja opetusryhmät täytetään tässä järjestyksessä enimmäisoppilasmäärään asti. 

HAKIJAN TIEDOT 
Sukunimi  Etunimet (kutsumanimi alleviivataan)      

Henkilötunnus Äidinkieli  

Kansalaisuus Puhelinnumero 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Oppilaan nykyinen koulu (2. luokka) Oppilaan lähikoulu  



HUOLTAJIEN TIEDOT 
Nimi  Puhelinnumero   

Osoite Postinumero ja -toimipaikka  

Sähköpostiosoite     

Nimi  Puhelinnumero 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka  

Sähköpostiosoite     

HAKUVAIHTOEHDOT 

Kirjoita hakuvaihtoehdot ensisijaisuusjärjestyksessä niin, että ensisijainen hakuvaihtoehto on numero 1, toissijainen 
hakuvaihtoehto on numero 2 ja niin edelleen. 

KOULUN NIMI PAINOTUKSEN NIMI

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Allekirjoittamalla vakuutan/vakuutamme, että hakijan kaikki huoltajat hyväksyvät ilmoitetut tiedot. 

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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