
Siirtyminen 3. luokalle 
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Valinnaisen A2-kielen aloitus

Hakeutuminen painotettuun opetukseen



3. luokalla on mahdollisuus aloittaa 
vapaaehtoinen A2–kieli 

• 3. luokalla on mahdollisuus aloittaa vapaaehtoinen A2-kieli.

• Oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa A2-kielessä sama kielitaidon taso kuin 

A1-kielessä 9. luokan päätteeksi.

• A2-kieltä opiskellaan kolmannella luokalla 1 tunti viikossa ja neljänneltä 

alkaen 2-3 tuntia viikossa koulun oman tuntijaon mukaisesti.

• A2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 7-9 joko ylimääräisinä tunteina tai 

valinnaisaineena.

• A2-kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta sitova.
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Koulumme A2-kielet 

• Koulussamme voi valita A2-kieleksi: 
• Englanti

• Ranska

• Ruotsi

• Venäjä

• Ryhmä perustetaan, jos saman A2-kielen valitsee koulussamme 12 oppilasta.
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Vuoniityn peruskoulun 
kielipolku

►A1 1. luokka: ranska, saksa, englanti

►A2 3. luokka vapaaehtoinen: ranska, ruotsi, 

venäjä, englanti

►B1 6. luokka: ruotsi, englanti

►B2 8. luokka vapaaehtoinen: ranska, saksa, 

venäjä



VAPAAEHTOINEN A2-KIELI
3. luokalla (1 tunti/viikko), 
minimiryhmäkoko 12 opp.

ranska ruotsi venäjä englanti
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VALINTA

Lapsi voi valita kielen, 
jota vanhemmat eivät 

osaa.

Riittää, että vanhemmat 
seuraavat, että lapsi 
tekee kotitehtävät.

Esim. sanoja voi kysellä 
sanastosta, vaikkei 
kieltä osaakaan.



OPISKELU

Kaikki kielen osa-alueet mukana: puhuminen, kuunteleminen, 
kirjoittaminen ja lukeminen.

Parityöskentely

Vaihtelevat opetusmenetelmät

Laulut ja leikit, esim. Nurkkis, Myrkkysieni, Kaboom

Toiminnallisuus, esim. juoksusanelu tai iPadeilla kuvaaminen 
ryhmissä

Oppikirjan nettitehtävät, Quizlet, Kahoot



Ohjeet A2 –kielen valintaan 

1) Tammi-helmikuussa arviointikeskustelujen yhteydessä luokanopettajat 

keskustelevat  A2-kielen opiskelun edellytyksistä

2) Valintalomake tulee koteihin tammi-helmikuussa ja valinnat tehdään 

helmikuun loppuun mennessä

3) Toteutuvista kieliryhmistä tiedotetaan Wilman kautta maaliskuun aikana

Tammi-helmikuussa 2.-luokkalaisilla ranskan, ruotsin ja venäjän kielimaistiaisia.
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3. luokalta alkavat 
painotetut opetukset ja 
niiden opinpolut  
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3. luokalta 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 24.10.–11.11.2022 tiedotustilaisuuksia, joiden aikataulut löytyvät kyseisen 

koulun kotisivuilta: 

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

• Painotettua opetusta tarjoavat koulut päivittävät omille kotisivuilleen tarkemmat tiedot 

valintakokeista ja hakeutumisesta. Sivuja kannattaa seurata aktiivisesti, hakijoille ei 

lähetetä erillisiä kutsuja kokeisiin.
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3. luokalta alkava painotettu opetus 
• Hakuaika painotettuun opetukseen on 

Wilmassa 14.11.–7.12.2022. 

• Oppilas voi esittää korkeintaan 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 16.1.– pe 

3.2.2023 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 17.3.2023
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Myös seitsemänneltä luokalta voi hakeutua 

painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen.



Opinpolku 3. luokalla alkava painotettu opetus 

Musiikki
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Kaisaniemen 

ala-asteen 

koulu

Kruununhaan 

yläasteen 

koulu 

Suutarinkylän 

peruskoulu

Oulunkylän 

yhteiskoulu

Pakilan 

yläasteen 

koulu

Oulunkylän ala-

asteen koulu

Pakilan ala-

asteen koulu

Suutarilan ala-

asteen koulu 

Tahvonlahden 

ala-asteen koulu

Laajasalon 

peruskoulu

Liikunta

Haagan peruskoulu 

Pukinmäenkaaren peruskoulu 

Merilahden peruskoulu 

Puistopolun peruskoulu 

Laajasalon peruskoulu 

Vuoniityn peruskoulu 



Opinpolku 3. luokalla alkava painotettu opetus 

Kuvataide

Nykytanssi -> Tanssitaide
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Meilahden 

yläasteen 

koulu

Pikku-

Huopalahden 

ala-asteen koulu

Taideilmaisu

Kaisaniemen 

ala-asteen 

koulu

Kruununhaan 

yläasteen 

koulu 

Aleksis Kiven peruskoulu 

Puistopolun peruskoulu 



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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Tehostettua 
tukea saanut 

oppilas

Tehostettua 
tukea 

jatketaan

Oppilas siirtyy 
yleiseen 
tukeen

Oppilas siirtyy 
erityiseen 

tukeen

Annetun tuen 

vaikutuksia arvioidaan 

moniammatillisessa 

yhteistyössä Erityistä tukea 
saanut oppilas

Erityistä tukea 
jatketaan

Oppilas siirtyy 
tehostettuun 

tukeen

Oppilas siirtyy 
yleiseen 
tukeen



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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Opiskelu
musiikkipainotuksessa
VUONIITYN PERUSKOULU



Musiikkipainotus

• Oppilaat valitaan musikaalisuustestien perusteella

• Musiikin opetuksessa laajemmat tavoitteet kuin yleensä 

peruskoulussa

• Opetusryhmän kokoonpano on pääosin kiinteä

• Pitkäjänteinen musiikinopiskelu yksittäisenkin oppilaan kohdalla 

toteutuu

• Yhteishenki



Monipuolista musiikin harrastamista

• Laulaminen

• Soittaminen

• Musiikkiliikunta

• Musiikkitieto

• Projektit, esiintymiset



Testit

• Hakeminen 14.11.-7.12.2022
• Soveltuvuuskokeet ma 16.1.2022 klo 9 osoitteessa Koukkusaarentie 

9, yksilökokeet pe 3.2. mennessä
• Uusintakoe (vain sairaustodistuksella) ma 30.1.
• Aiempaa harrastuneisuutta ei tarvita
• Testataan musikaalisuutta:

• Karman kuuntelutesti ryhmässä
• Henkilökohtainen testi

• Rytmien ja melodioiden toisto, Hinajalaulu, Ratiritiralla
• Vapaaehtoinen soittonäyte



Päätökset postitetaan pe 17.3.2023. 

Hakiessaan painotettuun opetukseen huoltaja sitoutuu 
ottamaan tarjotun paikan haetusta opetuksesta vastaan.
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Kuinka paljon?

• Musiikkitunteja viikossa 3-4

• Kokonaistuntimäärä ei käytännössä lisäänny, muissa taitoaineissa 

tunteja on hieman vähemmän

• Henkilökohtainen harjoittelu



Hyödyt / vaatimukset?

• Pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus

• Esiintymiskokemus, onnistumisen kokemukset

• Yhteisöllisyys

• Vanhempien tuki


