
TIEDOTE TULEVIEN 7.-LUOKKALAISTEN HUOLTAJILLE  

Tulevien 7. luokkalaisten huoltajainfo järjestetään etänä keskiviikkona 18.11. 

klo 19. Linkki infoon lähetetään samana päivänä noin klo 18.45. Samalla 

ohjeistamme ja katsomme yhdessä Wilmalomakkeen täyttämisen ja 

lähettämisen.  

Tervetuloa mukaan kuulemaan, millaista on opiskella Taiviksen peruskoulussa 

luokilla 7.-9.!  

7. luokalle hakeutumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät löytyvät kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan verkkosivustolta löytyvästä kuudesluokkalaisen oppaasta 

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

Tarkempaa tietoa soveltuvuuskokeista ja hakeutumisesta löytyy painotettua opetusta 

tarjoavien koulujen verkkosivuilta.  

Hakeutuminen tapahtuu Wilmassa. Jokainen huoltaja käy läpi Wilma-järjestelmässä 

(wilma.edu.hel.fi) lomakkeen ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle”. Lomakkeella on valmiina 

näkyvissä oppilaan perustiedot ja tieto kaupungin oppilaalle osoittamasta 

(lähi)koulusta 7. vuosiluokalle siirryttäessä. 

Lomakkeella voi  

- ilmoittaa jatkavansa yhtenäisessä peruskoulussa eli Taiviksessa tai  

- ilmoittaa siirtyvänsä kaupungin osoittamaan osoitteen mukaiseen lähikouluun tai  

- hakea painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen tai muuhun 

kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun toissijaisten oppilaaksiottokriteerien 

perusteella soveltuvuuskokeella. (Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen 

opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeilla).  

Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja 

tallentaa/lähettää lomake riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. 

luokalla opiskella. (Näin varmistetaan, että jokainen huoltaja on saanut tiedon 

mahdollisuudesta hakea painotettuun/kaksikieliseen opetukseen.)  

Lomakkeen täyttäminen/ tallentaminen eri tapauksissa  

1. Oppilas jatkaa yhtenäisessä peruskoulussa tai siirtyy kaupungin 

osoittamaan lähikouluun  

Oppilaan huoltaja tarkistaa lomakkeen tiedot ja lähettää Wilma-lomakkeen 

lisäämättä hakukohteita, mikäli oppilas jatkaa yhtenäisessä peruskoulussa 7. 

luokalla. Oppilaan huoltaja tarkistaa lomakkeen tiedot ja lähettää Wilma-lomakkeen 

lisäämättä hakukohteita. Mikäli oppilas siirtyy (lomakkeella valmiina näkyvään) 

kaupungin osoittamaan lähikouluun 7.vuosiluokalle, myös tässä tapauksessa 

hakukohde jätetään täyttämättä.  

2. Oppilas hakee toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella muuhun 

kuin hänelle osoitettuun lähikouluun  



Mikäli oppilas hakee toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella muuhun kuin 

hänelle osoitettuun lähikouluun Helsingin sisällä, huoltaja lisää hakukohteet 

lomakkeeseen ja lähettää/tallentaa sen. Lomakkeella voi hakea enintään kolmeen 

opetukseen. Hakija asettaa opetukset ja niitä tarjoavat koulut lomakkeella 

ensisijaisuusjärjestykseen, joka on sitova. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen 

hakukohteeseensa, häntä ei huomioida toissijaisiksi tai kolmanneksi asetettujen 

opetusten oppilaaksiotossa.  

3. Oppilas hakee toisen kunnan alueella sijaitsevaan kouluun 

Oppilaan huoltaja ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen kouluun, mikäli oppilas hakee 7. 

vuosiluokalle toisen kunnan alueella sijaitsevaan kouluun.  

Oppilaspaikan vastaanottaminen  
 

Huoltajan ei tarvitse erikseen vastaanottaa oppilaspaikkaa. Mikäli tarjottua 

oppilaspaikkaa ei oteta vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta kirjallisesti 

hyväksymiskirjeessä annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli oppilas ei ota 

soveltuvuuskokeella / muuten toissijaisessa oppilaaksiotossa saamaansa paikkaa 

vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että Helsingin 

kaupungin oppilaalle osoittaman lähikoulun rehtorille. Mikäli oppilas on hakenut 

opetukseen muualle kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, mutta ei ole tullut valituksi, 

tulee huoltajan olla yhteydessä Helsingin kaupungin oppilaalle osoittaman lähikoulun 

rehtoriin/kansliaan. 


