
- luokkalaisen
 opas

6.
Tietoa 

7. luokalle 
siirtymisestä 
oppilaalle ja 
huoltajille.

Lukuvuosi 2018–2019
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Tervetuloa

4–5 Tärkeät päivämäärät, 
 lomakkeet ja lisätietoa

6–7 Miten 7. luokalle siirrytään?

8–9 Mitä uutta opiskellaan 
 7.–9. luokilla?

10–11 Kielten opiskelu

Sisällys
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7. luokan alkaessa koulunkäynnissäsi jatkuvat monet tutut asiat, ja 
osa taas muuttuu. Monelle uusi ympäristö, uudet luokkatoverit ja uudet 
opettajat tekevät 7. luokalle siirtymisestä erilaista ja jännittävää. Tutustut 
uusiin kavereihin ja voit vaikuttaa opintoihisi 
valitsemalla useita valinnaisaineita. Vaikka 
luokanopettajaa ei enää ole, oma luokanoh-
jaajasi pitää huolta, että löydät oikeat paikat ja 
saat tarvitsemasi tiedot yläkoulussa opiskelua 
varten. Tukenasi ovat tietysti myös opettajat ja 
muut koulun aikuiset kuten ennenkin.

Seitsemännellä luokalla vapaus ja vastuu kasvavat. Omista asioista 
on huolehdittava tarkemmin kuin aiemmin ja samalla sinuun luotetaan 
yhä enemmän. Oppiaineissa sukelletaan syvemmälle sisältöihin ja 
tulet opiskelemaan eri tyyleillä opettavien opettajien kanssa monin eri 
tavoin. Samalla alkavat oppilaanohjauksen, terveystiedon ja kotitalou-
den oppitunnit, minkä lisäksi työelämään tutustumisen eli TET:n aikana 
pääset opettelemaan työntekoa työelämässä.

9. luokalla haetaan jatko-opintoihin, minkä vuoksi luokkien 7.–9. 
aikana mietitään omaa tulevaisuutta ja omaa itseä. Omien unelmien ja 
tavoitteiden pohtiminen antaa motivaatiota opiskeluun ja tämä vaihe on 

tärkeä askel elämäsi polulla kohti 
aikuisuutta ja itsenäistä elämää. 

Tervetuloterveisin,

Jyrki Karjalainen   Tiina Valtonen
Opinto-ohjaaja   Opinto-ohjaaja
Itäkeskuksen peruskoulu  Myllypuron peruskoulu

luokalle7.
”Seitsemännellä 
luokalla vapaus ja 
vastuu kasvavat.”

”Omien unelmien ja 
tavoitteiden pohtiminen 
antaa motivaatiota 
opiskeluun.”
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Koulut voivat järjestää tiedotustilai-
suuksia. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista 
koulujen kotisivuilta edu.hel.fi/kouluhaku

Oppilastietolomakkeen viimeinen  
palautuspäivä. Kortti palautetaan  
omalle luokanopettajalle.

Soveltuvuuskokeiden ilmoittautumis-
lomakkeen viimeinen palautuspäivä. 
Lomake palautetaan siihen painotetun 
opetuksen kouluun, johon oppilas ensi- 
sijaisesti hakee.

Painotetun opetuksen koulujen  
soveltuvuuskokeet.

Koulut julkaisevat oppilaaksiottopää- 
tökset klo 12.00. Kaikki oppilaaksiotto-
päätökset, ml. päätökset erityisluokille 
postitetaan kotiin.

Viimeinen päivä peruuttaa oppilaan 
soveltuvuuskokeella saama koulupaikka. 
Huoltaja ilmoittaa peruutuksesta kirjal-
lisesti painotetun opetuksen kouluun. 
Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 
29.3.2018, jolloin oppilaaksiotto päättyy.

Lukuvuosi alkaa. Katso oman koulun 
kotisivuilta, mihin aikaan koulu alkaa 
torstaina 9.8.

Tärkeät 
päivämäärät

8.–16.1.

18.1.

22.1.–9.2.
14.3.

29.3.

2018

9.8.
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edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas 
 lomakkeet ja usein kysytyt kysymykset

hel.fi/palvelukartta 
 Opetus ja koulutus -kohdassa 

 opetukseen liittyvät Helsingin palvelut kartalla

edu.hel.fi/kouluhaku 
 Helsingin kaikki koulut aakkosittain ja kouluasteittain jaoteltuna

edu.hel.fi/kouluhaku 
 Helsingin peruskoulut lukuvuosi 2018–2019 (pdf) 

 ja oman koulun kotisivut

Lisätietoa netistä

Kaikki tarvittavat perus-
opetukseen liittyvät 

lomakkeet löytyvät osoitteesta 
edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas

Lomakkeet
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Miten 
7. luokalle 
siirrytään?
Jokaisella on oikeus päästä omaan lähi-
kouluun. Jos oppilas käy yhtenäistä perus-
koulua, koulua ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle 
siirryttäessä. Muut 6. luokkalaiset saavat 
vuoden 2018 alussa oppilastietolomakkeen, 
johon on merkitty oma lähikoulu. 

Silloin, kun oppilas hakee muuhun kuin 
lähikouluun, hän täyttää aina oppilastieto-
lomakkeen sekä painotettuun opetukseen 
hakeutuessa myös soveltuvuuskokeen 
ilmoittautumislomakkeen. 

 Luokanopettaja auttaa tarvittaessa.
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Erityinen tuki
Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan koulussa vuosittain. Jos oppilaalla 
on jo päätös erityisestä tuesta tai hän saa tehostettua tukea, tuen tarve 
arvioidaan aina 6. luokan aikana uudelleen. Tuen tarpeen arviointia varten 
opettaja laatii pedagogisen selvityksen, joka käsitellään moniammatilli-
sesti koulussa. Jos oppilas tarvitsee edelleen erityistä tukea tai oppilaan 
erityinen tuki lopetetaan, oppilasta ja hänen huoltajaansa kuullaan ennen 
päätöksen tekoa. Päätöksen erityisen tuen antamisesta, jatkamisesta tai 
lopettamisesta sekä oppilaaksiotosta erityisluokalle päättää perusope-
tuksen aluepäällikkö ja päätös lähetetään huoltajille kotiin.

Painotettu opetus 
Osassa Helsingin kouluista järjestetään 7.–9. luokilla painotettua  
opetusta. Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella.  
Oppilas voi ilmoittautua korkeintaan kahden eri aineen soveltuvuus- 
kokeeseen. Eri aineiden kokeet pidetään eri päivinä. Soveltuvuuskokeiden 
ajankohdat löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilta. 

Painotetun opetuksen tarjonta ja koulut löytyvät osoitteesta  
edu.hel.fi/kouluhaku > Helsingin peruskoulut lukuvuosi 2018–2019 (pdf)

Oppilaaksioton 
perusteet
Oppilaaksioton perusteet ja siihen liittyvät opetuslautakunnan ja sen suomen- 
kielisen jaoston päätökset löytyvät edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas-sivustolta. 

Oppilaaksioton perusteet ovat saatavilla myös kouluista  
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta: 
kasvatusjakoulutus@hel.fi tai puh. 09 310 86400
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Mitä uutta 
opiskellaan 
7.–9. luokilla? 

Moni asia jatkuu samalla tavalla kuin ennenkin, 
mutta muutamia oppiaineita tulee lisää kuten 
kotitalous, terveystieto ja oppilaanohjaus. 
Eri oppiaineita opettavat aineenopettajat. 

Useimmissa kouluissa lukuvuosi on jaettu 
jaksoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että eri jaksoilla 
voidaan opiskella eri oppiaineita. Oppitunteja 
on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Hyppy- 
tunteja eli tyhjiä tunteja opetustuntien  
välissä ei koulupäivän aikana ole.
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Hyvä oppimisen ympäristö tukee oppilaan oivallusta itsestään 
hyvänä oppijana. Oppimista tapahtuu kaikissa koulun ja lähiympäris-
tön tiloissa sekä Helsingin kaupungissa digitaalisuutta hyödyntäen. 
Tavoitteena on oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittyminen ja 
tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen. 

Jokainen oppilas opiskelee vähintään kaksi oppiainerajat ylittävää, 
pitkäkestoista ilmiöpohjaista kokonaisuutta lukuvuoden aikana. 
Ilmiöpohjaisuus tarkoittaa opiskelua, jossa tarkastellaan todellisen 

maailman ilmiöitä oppiainerajat 
ylittäen. Oppilaat osallistuvat ilmiö-
pohjaisen opiskelun suunnitteluun, 
työtapojen valintaan sekä arviointiin.

Opintojen ohjaus
7. luokalla oppilaalla ei ole enää omaa luokanopettajaa, mutta jokai-
selle luokalle nimetään oma luokanohjaaja. Jokainen aineenopettaja 
ohjaa oppilasta koulunkäynnissä, opiskelutaidoissa, eri oppiaineiden 
opiskelussa ja opiskeluun liittyvissä valinnoissa. 

Opinto-ohjaaja auttaa nuorta miettimään tulevaisuutta ja jatko- 
opintoja. Oppilaanohjaukseen kuuluvat henkilökohtainen ohjaus, pien-
ryhmäohjaus, luokkatunnit ja tutustumisjaksot työelämään (TET).

7. luokan alussa on tärkeää saada luokka toimimaan ryhmänä ja 
luoda turvallinen ilmapiiri kaikille. Usein syyslukukauden alussa  
ryhmäytymistä tuetaan yhteisellä toimin-
nalla, joka myös helpottaa uusiin kaverei-
hin tutustumista.

”Hyvä oppimisen 
ympäristö tukee 
oppilaan oivallusta 
itsestään hyvänä 
oppijana.”

”Opinto-ohjaaja 
auttaa nuorta 
miettimään 
tulevaisuutta ja 
jatko-opintoja.”
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6.–9. luokilla opiskellaan vähintään kahta kieltä (A ja B). Joko A- tai  
B-kielen on oltava toinen kotimainen kieli eli suomenkielisissä perus-
kouluissa ruotsi. Jos oppilas aloittanut myös vapaaehtoisen A2-kielen, 
sen opetus jatkuu 7.–9. luokilla joko ylimääräisinä tunteina tai valinnais- 
aineena. Valinnaisen A2-kielen tuntimäärä vaihtelee kouluittain. Tavoit-
teena on, että oppilas on saavuttanut A2-kielessä 6. luokan loppuun 
mennessä saman kielitaidon tason kuin 3. luokalla alkaneessa A1-kieles-
sä. Koulu voikin 7. luokalla yhdistää vapaaehtoisen A2-kielen ja yhteisen 
A1-kielen oppilaat samaan ryhmään.

Joissakin Helsingin kouluista järjestetään 7. luokalta alkavaa paino- 
tettua kielen opetusta (latina, sekä kaksikielinen suomi-englanti, 
suomi-espanja, suomi-kiina, suomi-venäjä tai suomi-viro opetus). Näihin 
opetuksiin pyritään soveltuvuuskokeella. Kaksikieliseen opetukseen 
pyrkiviltä vaaditaan hyvää kohdekielen hallintaa. 

Lisätietoa kouluista ja aikatauluista: hel.fi/helsinki/fi/paivahoito-ja 
-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/painotettu/painotettu7  

Kielten 
opiskelu

Oppilaaksioton 
perusteet
Oppilaaksioton perusteet ja siihen liittyvät opetuslautakunnan ja sen suomen- 
kielisen jaoston päätökset löytyvät edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas-sivustolta. 

Oppilaaksioton perusteet ovat saatavilla myös kouluista  
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta: 
kasvatusjakoulutus@hel.fi tai puh. 09 310 86400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 luokka

A1

A1

A2

B1

B2

1. luokalla alkava kieli

3. luokalla alkava yhteinen kieli

4. luokalla alkava vapaa- 
ehtoinen kieli, valinnaisaine

6. luokalla alkava yhteinen kieli

7. tai 8. luokalla alkava  
valinnaisaine 

= pakolliset, kaikille yhteiset kielet

Peruskoulun kieliopinnot
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Kielet valinnaisaineina
8.–9.-luokilla voi opiskella valinnaisaineina lisää kieliä (B2-kieli). Valin-
naisia kieliä Helsingin eri kouluissa ovat espanja, italia, kiina, latina, ranska, 
saksa, venäjä ja viro. Koulujen kielitarjonta löytyy koulujen kotisivuilta sekä 
Helsingin peruskoulut lukuvuosi 2018–2019 -esitteestä. Esitteestä löytyy 
myös koulujen painotetun opetuksen, kielikylpyopetuksen ja kaksikielisen 
opetuksen tarjonta. 

edu.hel.fi/kouluhaku
 Helsingin kaikki koulut aakkosittain ja kouluasteittain jaoteltuna 
 Helsingin peruskoulut lukuvuosi 2018–2019-esite 

 Suomi toisena kielenä 
Jos oppilaan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, tai hänellä on monikie-
linen tausta, hän voi opiskella suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärää. Oppi-
laan kielitaidon taso arvioidaan koulussa, mutta oppilaan huoltaja päättää op-
pimäärän valinnasta. Oppilas voi opiskella S2-oppimäärän mukaisesti 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 oppilas voi saada S2-opetusta myös suomen kieli ja kirjallisuus -tunneilla. 
S2-opetus ei heikennä mahdollisuuksiasi jatko-opintojen osalta.

Oman äidinkielen opetus 
Helsingin kaupunki tarjoaa oman äidinkielen, kotikielen tai ulkomailla 
opiskellessa hankitun kielen ylläpito-opetusta. Opetusta järjestetään oppi-
laiden ilmoittautumisten perusteella. Opiskelu on perusopetusta täydentävää 
opetusta, joka lisää viikoittaista tuntimäärääsi 2 tunnilla. Saat opetukseen 
osallistumisesta sanallisen todistuksen lukuvuositodistuksesi liitteenä.

Opetukseen voivat ilmoittautua:
 oppilaat, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi
 oppilaat, joiden lähisuvussa äidinkieli tai kotikieli on romani tai saame
 oppilaat, jotka ovat opiskelleet kyseisellä kielellä ulkomailla ja  
haluavat ylläpitää kielitaitoa 

Ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu omalla koululla. Opetukseen ilmoittau-
tuminen on vapaaehtoista, mutta ryhmään ilmoittautumisen jälkeen sinulta 
edellytetään säännöllistä osallistumista oppitunneille.



Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta
puh. 09 310 86400 arkisin klo 10–12 ja 13–15 
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki
Postiosoite:  PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihde: 09 310 8600 arkisin klo 8.15–16

edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas

Julkaisija Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 
Valokuvat Jefunne Gimpel, painopaikka Grano Oy, 12/2017. 
Oppaan tiedot tarkistettu marraskuussa 2017. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
Ajantasaiset tiedot edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas ja koulujen kotisivuilla.

Seuraa meitä:
 #HelsinkiOppii ja #LastenHelsinki

 @HelsinkiOppii ja @LastenHelsinki

 kasvatus ja koulutus

 kasvatus ja koulutus


