
Tervetuloa 
koulutulokkaiden 
tilaisuuteen





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 lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja 
luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta.

• Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan 
koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

• AI 8, MA 3, YL 2, katsomusaineet 1, MU 1, KU 1, KÄ 2, LI 2



Haagalaisuus
YHTEISÖLLINEN PERUSKOULU

turvallinen oppilaan polku ykkösestä ysiin

JOUSTAVA JA OPPILASKESKEINEN OPISKELU

vapaus ja vastuu yksilönä ja ryhmässä

KANNUSTAVA JA AVOIN KOHTAAMINEN

hyvä ja reilu ilmapiiri. Jokaista kunnioitetaan yksilönä

KESTÄVÄ TULEVAISUUS

liikunta, urheilu, terveet elämäntavat, ympäristön kunnioittaminen

Kepa



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.

• Uudet opetussuunnitelmat sisältävät mm.
• toiminta-ajatuksen ja arvot
• kuvauksen toimintakulttuurista
• oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
• oppimisen, kasvun, hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tuen tavoitteet
• oppimisen arvioinnin perusteet
• Helsingin kouluissa lisäksi ilmiöpohjaista opiskelua



Koulussa opitaan
tulevaisuuden taitoja ja 
laaja-alaista osaamista

• Helsingissä on edistyksellinen, pedagogisesti 
monipuolinen ja digitaalisia työvälineitä 
hyödyntävä kasvatus ja koulutus. 

• Tuemme yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista, 
joka perustuu jokaisen oppijan vahvuuksien 
löytämiseen. 

• Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, 
oppimisympäristöjä, oppimisprosesseja ja 
osaamistamme. 



1. luokalta alkava kielten opetus –
miksi ja miten?
• Monipuolinen kielitaito on yksi 

tulevaisuuden avaintaidoista.

• Alkuopetus on vieraan kielen 
oppimisen otollista aika.

• Opetuksessa painottuvat suullinen 
ilmaisu ja vuorovaikutus.

• Varhennettu kielten opetus lisää 
motivaatiota kielten opiskeluun.

• Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti  
ja elämyksellisesti.

varhennetun kielen opiskelua



Helsingin kouluissa on laaja kieliohjelma
• A1-kieli

• Alkaa lv 2018-19 kaikilla oppilailla 1. luokalta

• Ruotsin kielen kielikylpy
• Oppilaalla on oikeus päästä kielikylpypolun mukaiseen kouluun oppilaaksi.
• Oppilas voi hakeutua myös muuhun kielikylpykouluun. Tällöin noudatetaan toissijaisen 

oppilaaksioton periaatteita.

• Laajamittainen kaksikielinen opetus 
• Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella.

• Kielirikasteinen opetus eli suppea kaksikielinen opetus
• Tarkoitettu oman oppilaaksiottoalueen oppilaille (ml. tavallinen toissijainen otto).
• Tarjotaan kaikille halukkaille koulun oppilaille (ei karsintaa).



Helsingin peruskouluissa opetettavat 
vieraat kielet

1.lk alkava 4.lk alkava 6.lk alkava 8.lk alkava
A1 A2* B1 B2

englanti englanti englanti espanja
espanja espanja ruotsi italia
ranska ranska kiina
saksa ruotsi latina
venäjä saksa ranska
ruotsi venäjä ruotsi

Soveltuvuuskokeella: 
englanti, espanja, venäjä, 

kiina viro

* Kielitarjonta päivitetään 
keväällä 2018

saksa
venäjä



Uutta kieliohjelmassa
• suomi-saame-opetus

• Pasilan peruskoulussa aloitetaan elokuusta 2018 alkaen 
laajamittainen kaksikielinen suomi-saame-opetus.

• kiinan kielen opetuksen laajentaminen
• Kiina on ollut kielivalikoimassa Meilahden ala-asteella jo usean 

vuoden ajan ja nyt kyseistä kieltä pääsee oppimaan myös 
Itäkeskuksen peruskoulussa. 



Meidän koulun 
kieliohjelma
A1-kielet: en, ru, sa, ve
A2-kielet: en, ru, sa, ea
B1-kielet: ru
B2-kielet: sa, ea, ve



Avoin alku 9.8.2018
Lopullisia luokkajakoja ei tehdä ennen koulun alkua.

Oppilaat jaetaan yhdeksään ryhmään, jotka nimetään värikoodein
Avoin alku on 2½ viikon mittainen sisältäen kolme jaksossa
Jokaisessa jaksossa kullakin luokanopettajalla on eri väriryhmäkokoonpano
Erityisopettajat mukana koko avoimen alun ajan

Kepa



Oppilaaksiotto
• Oppilaalla on aina oikeus päästä osoitteensa mukaiseen lähikouluun 

• Muu soveltuva koulu: 
• 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.



Painotettu opetus
• Peruskoulut voivat painottaa opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. 

Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella.
• Soveltuvuuskokeissa arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella kyseistä 

oppiainetta. Kokeisiin ei voi valmentautua etukäteen. 
Soveltuvuuskokeiden ajankohdat sekä tarkemmat tiedot kokeista 
löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilta.

• Painotettuja oppiaineita opiskelevilla lapsilla kouluviikko voi olla 1–2 
tuntia pidempi kuin muilla.



Helsingin peruskouluissa on 
mahdollisuus saada 
monenlaista tukea 
koulutyöhön.

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



Iltapäivätoiminta
• 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen 

oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa
• koulupäivän jälkeen. 
• Lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia 

leikkejä, liikkua, pelata, ulkoilla, tavata 
kavereita ja rentoutua sekä osallistua 
ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona.

• Hakuaika: 24.1.–27.4.2018.
• Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta



Koulumme oppilaiden 
iltapäivätoimintapaikat
• Koulut täydentävät omat iltapäivätoiminnan vaihtoehdot



Ilmoittautuminen 
sähköisesti tai käymällä koululla
• Omaan lähikouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 8.-24.1.

osoitteessa wilma.edu.hel.fi. 
• Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla keskiviikkona 24.1. klo 8.00-

10.00 tai 17.00-19.00. 
• Ensimmäiseltä luokalta alkavan A1-kielen valinta tehdään ilmoittautumisen 

yhteydessä
• 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 tämän rivin 
jälkeen tyhjä rivi ennen seuraavaa lausetta
Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että koulussa on tilaa.



Tärkeät päivämäärät
• 8.-24.1.2018 sähköinen kouluun ilmoittautuminen Wilmassa.
• 24.1.2018 klo 8.00-10.00 ja 17.00-19.00 kouluun ilmoittautuminen omalla 

lähikoululla.
• 24.1.-27.4.2018 iltapäivätoiminnan hakuaika.
• Kaksikielisen ja A1-kielen opetuksen soveltuvuuskokeet ti 30.1.2018 

kielelliset valmiudet ja ke 31.1.2018 kielitaitokokeet
• 7.3.2018 mennessä huoltajille lähetetään rehtorin tekemä päätös lapsen 

oppilaaksi ottamisesta
• 19.3.2018 mennessä huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei ota 

vastaan lapsen koulupaikkaa
• 9.8.2018 lukuvuosi alkaa, katso kellonaika oman koulun kotisivuilta!



Kiitos osallistumisesta!
Lisätietoja 
edu.hel.fi/tervetuloakouluun


