
Kannelmäen peruskoulu

SIIRTYMINEN 7. VUOSILUOKALLE

Tiedotustilaisuus tiistaina 9.11.2021 klo 17.30

Tilaisuuden diat julkaistaan koulumme kotisivuilla 10.11.2021



TILAISUUDEN OHJELMA
OPPILAIDEN TERVEHDYS

KOULUMME ESITTELY

MIKÄ MUUTTUU SIIRRYTTÄESSÄ YLÄLUOKILLE?

KOULUMME LAAJA VALINNAISAINETARJONTA ja 

ILMAISUN SOVELTUVUUSKOEPAINOTETTU OPETUS

HAKEUTUMINEN 7. VUOSILUOKALLE 

SIIRRYTTÄESSÄ: aikataulut, oppilaaksiotto ja 

Wilma-lomake 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA



OPPILAAKSIOTTO

ENSISIJAINEN OPPILAAKSIOTTO

Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueella

hän asuu (nk. lähikoulu).

TOISSIJAINEN OPPILAAKSIOTTO

Perusopetuslain 28 § perusteella kouluun voidaan ottaa oppilaita myös 

toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella, mikäli koulussa on tilaa 

ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen.

HUOM: Mikäli oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, 

ei oppilaalla ole ensisijaista oikeutta päästä takaisin lähikouluun.
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Mikä muuttuu 
siirryttäessä 6. luokalta 
7. luokalle?

http://www.ops.edu.hel.fi
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TUNTIJAKO VUOSILUOKILLAMME 7-9
7 8 9 Yhteensä vuosiluokilla 7-9

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 4 3 3 10

A-KIELI 2 2 3 7

B-KIELI 2 2 2 6

MATEMATIIKKA 3 4 4 11

BIOLOGIA JA MAANTIETO 2 2 3 7

FYSIIKKA JA KEMIA 2 3 2 7

TERVEYSTIETO 2 1 3

USKONTO/ ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1 1 1 3

HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 2 2 3 7

MUSIIKKI 2 2

KUVATAIDE 2 2

KÄSITYÖ 2 2

LIIKUNTA 3 2 2 7

KOTITALOUS 3 3

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN VALINNAISET 

OPINNOT

3 2 5

OPPILAANOHJAUS 1 1 2

VALINNAISET OPINNOT 3 3 6

ILMAISU 

SOVELTUVUUSKOEPAINOTETTU 

1 3* 3* 7

30/ 31 30 30

A2-KIELI 2 2 2 6



VALINNAISET OPINNOT 8. ja 9. luokalla

1) TAITO- JA TAIDEAINEIDEN VALINNAISET OPINNOT (3 + 2)

8. luokalla oppilas valitsee seuraavista oppiaineista 

kaksi (laajuus 2 + 1 vuosiviikkotuntia) ja 9. luokalla 

yhden (2 vuosiviikkotuntia):

MUSIIKKI, KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, 

TEKNINEN TYÖ, TEKSTIILITYÖ

26.11.2021 6



2) VALINNAISET OPINNOT (3 + 3)

ILMAISU (soveltuvuuskoeoton kautta)

Muilla kuin ilmaisuun valituilla oppilailla on valittava:

B2-kieli (espanja, ranska, saksa, venäjä)= 

B2-KIELI ja kielialueen kulttuuriopintoja

KANSAINVÄLISYYTTÄ!

MEDIAA! 

OSALLISUUTTA!

TUTKI!

TYÖELÄMÄÄ! (TEPPO)

YRITÄ! 
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SOVELTUVUUSKOE AIKATAULU

ILMAISUN soveltuvuuskoe pidetään tiistaina 1.2.2022 klo 

9.00 alkaen. Uusinta 8.2.2022 klo 9.00.
Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua 

kokeeseen varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on 

toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.

Ohjeet soveltuvuuskokeesta sekä oma 

soveltuvuuskoeaika lähetetään oppilaalle ja huoltajalle 

(Wilma/sähköposti). 
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ILMAISUN SOVELTUVUUSKOEPAINOTETTU OPETUS

Lukuvuodesta 2022  -2023 vuosiluokilla 7-9 aloittavan 

painotetun opetuksen vähimmäiskoko on 14 

oppilasta ja enimmäisoppilasmäärä 32. 

(kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisen 

jaoston päätös 26.10.2021).
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SOVELTUVUUSKOE

Koostuu kolmesta osa-alueesta:

1) ennakkotehtävä

Soveltuvuuskoepäivänä:

2) haastattelu ja 

3) vapaavalintaisen esitys

Kokeella mitataan oppilaan motivaatiota, harrastuneisuutta 

ja kykyä sitoutua ilmaisun opiskeluun.

Lähtökohtana on hakijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus riippumatta esim. äidinkielestä.
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SOVELTUVUUSKOKEEN PISTEYTYS 

Ennakkotehtävä 0-3 pistettä

Haastattelu 0-4 pistettä

Esitys 0-5 pistettä

Kokeen maksimipistemäärä on 12.

Alin pistemäärä, jolla hakija hyväksytään on 5.

Hakijan tulee saada jokaisesta osa-alueesta vähintään yksi 

piste. 
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LISÄTIETOA:

ILMAISUN SOVELTUVUUSKOEPAINOTETTU OPETUS:

Tiina Suni, tiina.suni@edu.hel.fi tai Wilman kautta
Anne Väre, anne.vare@edu.hel.fi tai Wilman kautta

WILMAN KÄYTTÖ: koulusihteeri Anneli Pukkila, anneli.pukkila@hel.fi
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Siirtyminen 7. luokalle 

13

Opinpolun mukainen jatkumo

Hakeutuminen painotettuun opetukseen

Oppimisen tuen tarpeen arviointi



Hakeutuminen 7. luokalle 

• Koulumme oppilaiden yläkoulu on 

pääsääntöisesti KANNELMÄEN 

PERUSKOULU jonka 

tiedotustilaisuus on 9.11.2021

• Hakuaika 7. luokalle on Wilmassa 

15.11.–15.12.2021 välisenä aikana. 

• Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia 

27.10.–11.11.2021. 

• Aikataulut löytyvät kyseisen koulun 

kotisivuilta: 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut

/koulut
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Kaikkien 6. luokkalaisten on täytettävä hakeutumisen lomake!

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut


Vaihtoehdot siirryttäessä 7. luokalle

Opinpolun mukainen siirtyminen 

7. luokalle

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas voi 

jatkaa nykyisessä koulussa tai hakeutua 

oman osoitteen mukaiseen 

lähikouluunsa

Hakeutuminen johonkin 

muuhun vaihtoehtoon

• Oppilas voi hakea painotettuun, 

kaksikieliseen tai englanninkieliseen 

opetukseen 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin 

osoittamaan lähikouluun toissijaisten 

oppilaaksiottokriteerien perusteella 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin 

kouluun (yksityiset sopimuskoulut)
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Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen tai 
englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin 
omaan lähikouluun

• Oppilas voi merkitä Wilma-lomakkeeseen enintään viisi 

hakuvaihtoehtoa. 
• Hakuvaihtoehdot ilmoitetaan ensisijaisuusjärjestyksessä.

• Vaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä, ja oppilas voi tulla 

valituksi vain yhteen kouluun.

• Hakeutuminen on sitovaa eli oppilas sitoutuu ottamaan paikan 

vastaan, jos tulee valituksi painotettuun opetukseen

• Huoltaja voi muuttaa valintoja Wilma-lomakkeella hakuajan aikana mutta 

ei sen jälkeen. 

• Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakuaika päättyy 

15.12.2021
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Hakeminen Wilmassa

Sininen 

yläpalkki 

kolmen 

pisteen alla:

”Lomakkeet” 

– välilehdellä 
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Hakulomake (1)

26.11.2021 Etunimi Sukunimi 18

Tarkista tiedot. Jos tiedoissa on 

virheitä, ota yhteyttä nykyisen 

koulun koulusihteeriin.



Hakulomake (2)

• Huoltajalle näkyy Wilmassa automaattisesti oikeanlainen lomake

• Osa 1:n lopussa huoltaja valitsee yhden vaihtoehdon sen mukaan:

Jatkaako oppilas omassa lähikoulussa

vai hakeeko hän oman lähikoulun tai jonkin toisen koulun painotettuun 

opetukseen

26.11.2021 Etunimi Sukunimi 19



Hakulomake (2a)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, ei 

painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen/kielikylpyopetus
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Hakulomake (3) PAINOTETTU/ ILMAISU!
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Valitse enintään 5 

hakuvaihtoehtoa. Merkitse 

hakuvaihtoehdot 

ensisijaisuusjärjestykseen 

niin, että ylin vaihtoehto on 

ensimmäinen hakutoive.

Täytä tämä osio vain, jos 

oppilas hakee johonkin 

muuhun kouluun kuin omaan 

lähikouluun tai opinpolun 

mukaiseen kouluun.

Tämä valintaruutu näkyy ainoastaan niillä oppilailla, jotka opiskelevat jo 6. luokalla 

painotetussa, kaksikielisessä, englanninkielisessä tai kielikylpyopetuksessa. 

Lähikoulupaikan säilyttämistoiveesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa.



Hakulomake (4)
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Tallenna tiedot tästä. Voit 

muuttaa valintoja ja tallentaa 

ne uudelleen hakuajan 

aikana. Hakuajan päättymisen 

jälkeen valintoja ei enää voi 

muuttaa.

Tästä näet, milloin hakemus on 

viimeksi tallennettu.

Lisätietokenttään ei pääsääntöisesti tarvitse kirjoittaa mitään. 

Jos oppilas on opiskellut erityisluokalla ja hänen on tarkoitus 

jatkaa opiskelua erityisluokalla, tiedon siitä voi kirjoittaa 

lisätietokenttään. 



Painotettu, kaksikielinen 
ja englanninkielinen 
opetus 
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7. luokalta alkava painotettu opetus

• Valintakokeet järjestetään ke 12.1.–to 10.2.2022 välisenä aikana, tarkemmat 

tiedot löydät kunkin painotettua opetusta järjestävän koulun kotisivuilta.

• Mikäli oppilas tulee valituksi painotettuun opetukseen, hänen ei tarvitse 

erikseen vahvistaa oppilaspaikkaa. 

• Oppilaaksiottopäätökset lähetetään perjantaina 18.3.2022
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7. luokalta alkavat painotetut, 
englanninkieliset ja kaksikieliset opetukset
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Näissä painotuksissa ja opetuksissa kyseessä on 7. luokalta alkava kokonaan uusi painotus/opetus tai 

1./3. luokalta alkanut painotus/opetus, johon perustetaan 7. luokalle kokonainen uusi rinnakkaisryhmä. 

Kaikki kuudesluokkalaiset voivat hakea.

Englanninkielinen opetus
• Kulosaaren yhteiskoulu

• Ressun peruskoulu

Laajamittainen kaksikielinen 

suomi-englanti -opetus
• Helsingin uusi yhteiskoulu

Digitaalinen kuvataide
• Meilahden yläasteen koulu

Ilmaisu
• Kannelmäen peruskoulu

Kuvataide
• Helsingin Uusi yhteiskoulu

• Helsingin yhteislyseo

• Meilahden yläasteen koulu

• Porolahden peruskoulu

Latina
• Helsingin normaalilyseo

• Herttoniemen yhteiskoulu

• Suutarinkylän peruskoulu

• Töölön yhteiskoulu

Liikunta 
• Haagan peruskoulu (URHEA)

• Herttoniemen yhteiskoulu (URHEA)

• Laajasalon peruskoulu

• Lauttasaaren yhteiskoulu (URHEA)

• Maunulan yhteiskoulu

• Pakilan yläasteen koulu

• Pasilan peruskoulu (URHEA)

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu 

(URHEA)

• Puistopolun peruskoulu (URHEA)

• Pukinmäenkaaren peruskoulu 

(URHEA)

Liikunta ja kotitalous
• Yhtenäiskoulu

Luonto ja tiede
• Merilahden peruskoulu

• Käpylän peruskoulu

• Vesalan peruskoulu

Matematiikka
• Helsingin yhteislyseo

• Maunulan yhteiskoulu

• Munkkiniemen yhteiskoulu

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu

• Töölön yhteiskoulu

Matematiikka-luonnontiede
• Vartiokylän yläasteen koulu

Mediakasvatus
• Hiidenkiven peruskoulu

• Vuoniityn peruskoulu

Musiikki
• Kruununhaan yläaste 

Taideilmaisu
• Puistopolun peruskoulu

Tanssi, liike ja ilmaisu
• Pitäjänmäen peruskoulu

Teknologiakasvatus
• Aurinkolahden peruskoulu

Viestintä
• Vartiokylän yläasteen koulu



Oppimisen tuki 7. luokalle siirryttäessä

• Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan aina tuen tarpeen muuttuessa ja vähintään 

vuosittain

• 6. luokan kevätlukukauden aikana oppilasta opettavat opettajat arvioivat 

yhdessä oppilaan tuen tarvetta ja annetun tuen vaikutuksia

• Tehostetun tuen oppilailla arvioidaan, jatketaanko tehostettua tukea, 

tarvitaanko erityisen tuen päätöstä, vai siirtyykö oppilas yleisen tuen piiriin
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ERITYINEN TUKI

• Erityisen tuen oppilailla erityisen tuen päätös tulee aina tarkistaa 

ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä

• Tuki tarkistetaan marras-joulukuussa 2021

• Erityisen tuen tarkistamisen yhteydessä arvioidaan, jatketaanko 

erityistä tukea vai siirtyykö oppilas tehostetun tai yleisen tuen piiriin

• Jos oppilas siirtyy 7. vuosiluokalle toiseen kouluun, vanha koulu 

huolehtii siitä, että tieto oppilaan tarvitsemasta tuesta siirtyy uuteen 

kouluun
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Lisätietoa

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

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

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut

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

oppilaalle/tehostettu-erityinen-tuki/
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http://www.edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/tehostettu-erityinen-tuki/

