
Siirtyminen kolmannelle vuosiluokalle 
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Valinnaisen A2 -kielen aloitus

Hakeutuminen painotettuun 

opetukseen

Oppimisen tuen arviointi



Kolmannella vuosiluokalla oppilailla 
on mahdollisuus aloittaa valinnaisen 
vieraan kielen opiskelu (ns. A2–kieli) 

• Metsolan ala-asteen koulussa voi valita A2-kieleksi: 
• ranskan kielen tai

• saksa kielen. 

• Tänään kielipolusta, kielen opiskelusta ja kielivalinnoista meille 

kertovat kielten lehtorit Tiina Isolehto ja Milla Paloniemi.
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Kielten opiskelusta

• Kielten opiskelu on Metsolassa aktiivista ja innostunutta. 

• Kielten kerhoja on mahdollista järjestää mm. koulun saamalla 

opetushallituksen lisä-rahoituksella.

• Koulussa on käynyt ennen koronaa vuosittain ulkomaalaisia vaihto-

opettajia.
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Termistöä

• 1. luokalta alkava kieli = A1-kieli = ns. pitkä kieli

• 3. luokalta alkava kieli = A2-kieli = ns. toinen pitkä kieli

• 6. luokalta alkava kieli = B1 -kieli = ns. keskipitkä kieli
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Kaikille yhteinen A1 -kieli

• Ensimmäisellä vuosiluokalla alkava A1-kieli on kaikille englanti.
• toiminnallista, mm. leikkien kautta oppimista 

• 2 oppituntia viikossa

• A1-kieltä luetaan peruskoulun päättymiseen asti (ns. pitkä kieli)

• A1-kielen tunteja viikossa/vuosiluokka 2+2+2+2+3+2 (1.-6.lk)
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Valinnainen A2-kieli

• Kolmannelta vuosiluokalta alkaen oppilas voi valita toisen A -kielen (saksa tai 

ranska), joka on vapaaehtoinen valinnainen kieli, eli ns.  toinen pitkä kieli.

• Kolmannelta vuosiluokalta alkavan kielen oppitunteja on viikossa/vuosiluokka 

1+2+2+2 (3.-6.lk)

• Vapaaehtoisen kielen valinta tehdään Metsolassa toisella vuosiluokalla 

talvilomaan mennessä

• Vapaaehtoinen kieli on yksi valinnaisaineista, joten kielivalinnan myötä kielen 

opiskelu jatkuu ala-asteen loppuun saakka ilman muita valinnaisaineita. 
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Valinnaisen kielen opiskelu 

• Suosittu opiskelutapa Metsolassa

• Työjärjestykseen tulee 1 lisätunti kolmannella vuosiluokalla ja 2 lisätuntia 

vuosiluokilla 4-6

• Valinta on sitova.

• Kuudennen vuosiluokan lopussa on tarkoitus päästä A1-kielen tasoiseen 

kielitaitoon.
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Oppilaiden mahdollisia kielipolkuja 
Metsolan ala-asteen koulussa

Vaihtoehtoja:    

• englanti (1.lk), ruotsi  (6.lk) (= pakolliset kielet)

• englanti (1.lk), saksa (3.lk), ruotsi (6.lk)

• englanti (1.lk), ranska (3.lk), ruotsi (6.lk)
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Kielten opiskelu

Laaja-alaiset tavoitteet:

• ajattelun taidot

• vuorovaikutuksen taidot (esiintymistaidot, pari- ja ryhmätöitä)

• kansainvälisyys

• kielten opiskelutaidot

• kulttuurien tuntemus
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Pohdittavaa kielivalintaa tehtäessä

• innostus ja motivaatio?

• opiskelutaidot?

• suomen kielen ja kirjallisuuden tai oman äidinkielen opiskelun sujuminen?

• luokanopettajan / A1-kielen opettajan arvio apuna?

• harrastukset? onko aikaa läksyille?

• kodin tuki?

• kirjallisia tehtäviä ja pitkäjänteistä työskentelyä myös kotona
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Kielten opiskelu yläasteella

• Ala-asteella alkaneiden kielten opiskelu jatkuu yläkoulussa.
• A1 ja A2 -kielet jatkuva ns. pitkinä kielinä

• 6. luokalta alkanut B1 -ruotsi jatkuu keskipitkänä kielenä

• 8. luokalla voi valita vielä B2-kielen (esim. saksa, ranska tai venäjä koulusta 

riippuen)

• Metsolan ala-asteen koulun kielipolku jatkuu omalla lähiyläasteella Oulunkylän 

yhteiskoulussa.
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Kielivalintojen aikataulu Metsolan 
ala-asteen koulussa

• Kielivalinnoista muistutellaan koululta tulevissa viesteissä 

tammikuussa 2023. 

• Kielivalintalomake palautetaan luokanopettajalle perjantaihin  

16.2.2023 mennessä.

• Valinnaisen kielen opetusryhmän perustaminen edellyttää vähintään 

12 oppilaan osallistumista opetukseen.
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Kolmannelta 
vuosiluokalta 
alkava 
painotettu 
opetus ja 
niiden 
opinpolut  
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Kolmannelta vuosiluokalta alkava painotettu opetus 

• Oppilaiden on mahdollista hakeutua kolmannella luokalla alkavaan painotettuun opetukseen 

tai yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun. 

• Painotettuun opetukseen oppilaat otetaan valintakokeiden perusteella, jonne huoltajat 

heidät ilmoittavat. 

• Kolmannelta luokalta alkavaa painotettua opetusta tarjotaan kuvataiteessa, 

liikunnassa, musiikissa, nykytanssissa ja taideilmaisussa. 

• Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia 24.10.–11.11.2022, joiden aikataulut löytyvät kyseisen 

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

• Painotettua opetusta tarjoavat koulut päivittävät omille kotisivuilleen tarkemmat tiedot 

soveltuvuuskokeista ja hakeutumisesta. Sivuja kannattaa seurata aktiivisesti, erillisiä 

kutsuja hakijoille ei lähetetä. 
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Painotetun opetuksen hakuajat

• Hakuaika painotettuun opetukseen on 

Wilmassa 14.11.–7.12.2022. 

• Oppilas voi esittää viisi hakutoivetta 

ensisijaisuusjärjestyksessä. Oppilas voi 

tulla valituksi vain yhteen kouluun.

• Hakeutuminen on sitovaa eli oppilas 

sitoutuu ottamaan paikan vastaan, jos 

tulee valituksi painotettuun opetukseen.

• Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta 

huomioon. 

• Soveltuvuuskokeet järjestetään ma 17.1.– pe 

4.2.2022 välisenä aikana, tarkemmat tiedot 

löydät kunkin painotettua opetusta 

järjestävän koulun kotisivuilta. 

• Mikäli oppilas tulee valituksi painotettuun 

opetukseen, hänen ei tarvitse erikseen 

vahvistaa oppilaspaikkaa. Hänellä on oikeus 

jatkaa painotetussa opetuksessa 

perusopetuksen loppuun saakka 

määritellyssä opinpolussa. 

• Oppilaaksiottopäätökset lähetetään 

perjantaina 18.2.2022
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Myös seitsemänneltä luokalta voi hakeutua 

painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen.



Kolmannelta luokalta alkavan painotetun opetuksen Opinpolku

Musiikki
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Laajasalon peruskoulu 

Vuoniityn peruskoulu 



Opinpolku 3. luokalla alkava painotettu opetus 

Kuvataide

Nykytanssi -> Tanssitaide
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Oppimisen tuki 3. luokalle siirryttäessä

• Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan aina tuen tarpeen muuttuessa ja vähintään 

vuosittain

• 2. luokan kevätlukukauden aikana oppilasta opettavat opettajat arvioivat 

yhdessä  oppilaan tuen tarvetta ja annetun tuen vaikutuksia.

• Jos oppilas siirtyy 3. vuosiluokalle toiseen kouluun, lähettävä 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/

www.edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas

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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