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Kruununhaan yläasteen kouluun hakeutumisen 
tärkeitä päivämääriä ja ohjeita 
 
Yleistä 
 
Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu 
(nk. lähikoulu). Kruununhaan yläasteen koulu on oman oppilaaksiottoalueen lähikoulu. 
Lähikoulun oppilaille on koulun sisäisenä painotuksena design-linja, mikäli oppilas ei 
erikseen hakeudu musiikin tai tanssitaiteen painotusopetukseen. Designiin otetaan 
lähtökohtaisesti vain oman oppilaaksiottoalueen oppilaita. Mikäli kaikki oppilaspaikat eivät 
kuitenkaan täyty omalta alueelta, voidaan oppilaaksi ottaa myös muualla asuvia. Designiin 
ei ole valintakoetta. 
 
Kruununhaan yläasteen koulussa tarjotaan painotettua opetusta musiikissa ja 
tanssitaiteessa. Painotetussa opetuksessa voivat jatkaa automaattisesti yhtenäisen 
opinpolun mukaisesti ne Kaisaniemen ala-asteen oppilaat, jotka ovat Kaisaniemessä 
musiikin tai nykytanssin painotusopetuksessa. Nämä oppilaat eivät osallistu 
valintakokeeseen.  
 
Painotettuun opetukseen valitaan uusia oppilaita 7. luokalta alkaen myös koko kaupungin 
alueelta eli kaikilla oppilailla on mahdollisuus päästä Krunan oppilaaksi. Oppilaat valitaan 
valintakokeella. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Lisätietoja valintakokeesta, 
aikataulusta ja toteutuksesta on saatavilla koulun verkkosivuilla ja tästä oppaasta. 
 
Painotetun opetuksen verkosta ja koulukohtaisista enimmäisoppilasmääristä päättävät 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja perusopetusjohtaja. 
Enimmäisoppilasmäärät vahvistetaan marraskuun alkupuolella. 
 
Yleistä tietoa Helsingin kaupungin oppilaaksiottoperusteista löytyy osoitteesta: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/oppilaaksiotto 
 
 
Hakulomake 

 

- Painotettuun opetukseen ja yläkouluihin haetaan syksyllä 2021 Wilmassa 

(https://helsinki.inschool.fi/) 15.11.–15.12.2021.  

- Wilman lomake ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle” aukeaa maanantaina 15.11.2021. 

- Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja tallentaa lomake. 

Jos lomakkeen ilmoittamissa perustiedoissa on virheitä, huoltaja ilmoittaa niistä 

oman (sen hetkisen) koulun koulusihteerille. 

- Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan ja huoltajien perustiedot sekä tieto 

kaupungin oppilaalle osoittamasta lähikoulusta tai opinpolun mukaisesta painotetun, 

laajamittaisen kaksikielisen tai englanninkielisen opetuksen koulusta 7. 

vuosiluokalle siirryttäessä. 

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


  
- Valinnat ovat sitovia. Lomakkeen tietoja voi muuttaa hakuaikana, mutta hakuajan 

päättymisen jälkeen tietoja ei voi enää muuttaa.  

 

- Lomakkeella voi (Kruununhaan yläasteen koulun tapaus) 

o ilmoittaa siirtyvänsä kaupungin osoittamaan lähikouluun 

o ilmoittaa jatkavansa oman opinpolun mukaisessa painotetussa opetuksessa 

(Kaisaniemen ala-asteen tanssitaiteen ja musiikin oppilaat) 

o hakea painotettuun musiikin ja/tai tanssitaiteen painotusopetukseen 

Kruununhaan yläasteelle, valinta valintakokeen perusteella 

o hakea Kruununhaan yläasteen yleislinjalle (design-painotus) oman alueen 

ulkopuolisena oppilaana toissijaisen oppilaaksioton perusteella 

 

- Jos oppilas hakeutuu muualle kuin omaan lähikouluunsa tai opinpolun mukaiseen 

kouluunsa 

o hän voi hakea enintään viiteen hakuvaihtoehtoon. Yksi hakuvaihtoehto 

sisältää aina koulun sekä sen sisällä mahdollisen painotuksen.  

o huoltaja valitsee hakuvaihtoehdot hakulomakkeelle 

ensisijaisuusjärjestyksessä niin, että ylin vaihtoehto on ensimmäinen 

vaihtoehto.  

o Valinnat ovat sitovia. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen 

hakuvaihtoehtoonsa, häntä ei oteta huomioon muissa hakuvaihtoehdoissa.  

 

- Jos oppilas ei tule valituksi mihinkään hakuvaihtoehtoonsa,  

o hänellä on edelleen oikeus asuinosoitteen mukaiseen lähikoulupaikkaansa  

o tai oman opinpolkunsa mukaiseen painotetun, kaksikielisen tai 

englanninkielisen opetuksen koulupaikkaan.  

o Lomakkeella hakijan tulee ilmoittaa, jos hän haluaa säilyttää oikeutensa 

opinpolun mukaiseen koulupaikkaan.  

o Lähikoulupaikan säilyttämisestä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. 

 
 
Muiden tahojen ja kuntien oppilaat 

 
- Mikäli muiden tahojen (valtio, yliopisto, yksityiset opetuksen järjestäjät) koulujen 

oppilas haluaa siirtyä 7. vuosiluokalle johonkin Helsingin kaupungin kouluun, 

huoltajan tulee toimittaa paperinen hakulomake kyseiseen kouluun hakuajan 

puitteissa.  

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivustolla ohjeistetaan 

ulkopaikkakuntalaisia oppilaita ja heidän huoltajiaan hakeutumisesta helsinkiläiseen 

kouluun 7. vuosiluokalle. Jos ulkokuntalainen oppilas hakee toissijaisten 

oppilaaksiottokriteerien perusteella, huoltajan tulee toimittaa paperinen hakulomake 

kouluun hakuajan puitteissa koulusihteerille.  

- Muiden kuin kaupungin koulujen sekä ulkokuntalaisten oppilaiden lomakkeet ovat 

saatavilla kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla 



  
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/, ja ne 

saa myös ottamalla yhteyttä koulusihteeriin.  

- Kouluun otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita. Helsinkiin muuttava 

hakija katsotaan Helsingissä asuvaksi, kun oppilaaksiottoa koskevaa päätöstä 

tehtäessä ja lukuvuoden alkaessa hakijan väestörekisterin mukainen asuinosoite on 

Helsingissä. Mikäli painotetun opetuksen ryhmässä on tilaa Helsingissä asuvien 

oppilaiden jälkeen, otetaan ryhmään myös muissa kunnissa asuvia oppilaita, jotka 

ovat suorittaneet valintakokeen hyväksytysti. Ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden 

koulumatkoista ja niiden kustannuksista vastaa oppilaan huoltaja. 

 

 

Aikatauluja 

 

Esittely- ja infotilaisuus etänä ti 9.11.2021 klo 17.00  

Nykyisille 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen suunnattu Kruununhaan yläasteen 

koulun esittely- ja infotilaisuus järjestetään etänä tiistaina 9.11.2021 klo 17.00. 

Esittelemme koulumme toimintaa ja hakeutumista 7. luokalle vuonna 2022. 

 

Ohjelma ti 9.11. 

klo 17.00 Yhteinen ohjelma: koulun esittely ja hakeutumisprosessi 

vapaavalintaiset linjojen infotilaisuudet: 

klo 17.45 Musiikin painotusopetus 

klo 18.15 Tanssitaiteen painotusopetus  

klo 18.45  Design-linja (sisäinen painotusopetus, oman alueen oppilaat) 

 

Tilaisuus järjestetään vain etäyhteyksien kautta.  

 

Liity tilaisuuteen tästä 
 

tai vaihtoehtoisesti https://urly.fi/2hpJ 

 

 

HAKUAIKA 15.11.–15.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDNiMmZkYTAtNTE0OS00NzZkLWI1NzQtZjVjMmI1MGUxNzg5@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2235d439eb-8fa0-42d6-89bc-7acbdc497f30%22,%22Oid%22:%221bb01c10-45b9-4a55-ae69-0d273296193e%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7d&btype=a&role=a
https://urly.fi/2hpJ


  
Valintakokeet 7. luokalla alkavaan painotusopetukseen 
 

- Painotettuun opetukseen 7. luokalla pyrkiville järjestetään valintakokeet. (Valintakoe 

ei koske yleislinjalle tulevia eikä niitä oppilaita, jotka jatkavat Kaisaniemen ala-

asteelta musiikissa ja tanssitaiteessa opinpolun mukaisesti.) 

- Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen ja suorittaa se hyväksytysti. Mikäli oppilas 

ei voi sairauden vuoksi osallistua valintakokeeseen, hän voi lääkärintodistuksella 

osallistua uusintakokeeseen.  

 

- Tanssitaiteen valintakoe, Snellmaninkatu 18 

o A–G -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 17.1.2022 klo 9.00–11.00  

o H–J -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 17.1.2022 klo 12.00–14.00 

o K-kirjaimella alkavat sukunimet maanantaina 17.1.2022 klo 15.00–17.00 

o L–O -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 18.1.2022 klo 9.00–11.00 

o P–S -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 18.1.2022 klo 12.00–14.00 

o T–Ö-kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 18.1.2022 klo 15.00–17.00 

 
- Musiikin valintakoe, Snellmaninkatu 18 

o Kaikille yhteinen osuus on tiistaina 25.1.2022 klo 9.00. 

o Yhteisessä osuudessa annetaan lisäksi henkilökohtainen yksilöaika 

soitto-/laulunäytteen antamiseen. Yksilökokeet järjestetään 9.2.2022 

mennessä. 

- Kaikki musiikin painotettua opetusta tarjoavat koulut käyttävät samaa valintakoetta. 

Jos oppilas on hakuvaihtoehdoissaan Wilman lomakkeessa valinnut myös toisen 

koulun ja sen musiikkipainotuksen, oppilas osallistuu valintakokeeseen siinä 

koulussa, joka on oppilaan kyseisen painotuksen ensimmäinen kouluvaihtoehto. 

 

- Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.  

 

- Valintakokeiden sisällöstä ja toteuttamistavasta sekä kokeisiin valmistautumisesta 

on lisätietoja koulun Internet-sivuilla kohdassa Oppilaaksiotto 

www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/oppilaaksiotto/ 

 

- Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua 

kokeeseen varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on 

toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista. Uusintakoe 

järjestetään tanssitaiteessa tiistaina 25.1.2022 klo 13 ja musiikissa tiistaina 

1.2.2022 klo 13. 

 

- Oppilaspaikat täytetään hakijoilla valintakokeessa saatujen pistemäärien 

osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Ensisijalla ovat helsinkiläiset oppilaat. Jos 

saman hyväksytyn pistemäärän saaneita on enemmän kuin vapaita paikkoja, 

käytetään arvontaa. 

 

http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/oppilaaksiotto/


  
 
Päätökset 

 
- Oppilaaksiottopäätökset annetaan postin kuljetettavaksi perjantaina 18.3.2022. 

Päätökset postitetaan kotiosoitteeseen. 

- Oppilaiden nimiä ei julkaista internetissä tai koulun ulko-ovessa eikä 

puhelintiedusteluihin voida vastata nykyisen lainsäädännön perusteella. 

 
 
Oppilaspaikan vastaanottaminen ja peruminen  
 

- Osallistuessaan valintakokeeseen oppilas sitoutuu ottamaan tarjotun oppilaspaikan 

vastaan, mikäli hän tulee valituksi kyseiseen painotukseen.  

- Huoltajan ei tarvitse erikseen vastaanottaa tai vahvistaa oppilaspaikkaa.   

- Lähetämme myönteisen oppilaaksiottopäätöksen mukana lisätietoja ja Tervetuloa 

Kruununhaan yläasteen koulun oppilaaksi -kirjeen.  

- Jos oppilas ei ota valintakokeella tai muuten toissijaisessa oppilaaksiotossa 

saamaansa paikkaa vastaan, huoltajan tulee ilmoittaa siitä paikkaa tarjonneen 

koulun rehtorille. Oppilaalla on tällöin oikeus asuinosoitteen mukaiseen 

lähikoulupaikkaan tai opinpolun mukaiseen koulupaikkaan, ja huoltajan tulee ottaa 

yhteyttä lähikoulun tai opinpolun mukaiseen kouluun paikan saamiseksi. 

- Jos oppilas on hakenut opetukseen muualle kuin hänelle osoitettuun lähikouluun tai 

opinpolun mukaiseen kouluun mutta ei ole tullut valituksi, huoltajan tulee olla 

yhteydessä Helsingin kaupungin oppilaalle osoittaman lähikoulun tai oppilaan 

opinpolun mukaisen painotettua, kaksikielistä tai englanninkielistä opetusta 

järjestävän koulun rehtoriin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Lisätietoja: 
 

Koulun Internet-sivut www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste  
(mm. kielitarjonta, valintakokeet) 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuston kuudesluokkalaisen oppaasta 
www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas 
 
Kaisaniemen, Katajanokan ja Suomenlinnan ala-asteiden 6. luokkien oppilaille järjestetään 
lisäksi tutustumistilaisuudet koulupäivän aikana marras-joulukuussa.  
 
Koulusihteeri Minna Nieminen (yleiset hakutiedustelut, hakemukset) 

puh. 09 310 86529, minna.nieminen(at)hel.fi 
 
Rehtori Jani Puurula (tiedustelut, päätökset) 

puh. 09 310 86528, jani.puurula(at)hel.fi 
 
Tanssitaiteen painotusopetus  

- lehtori Kaisa Hahl kaisa.hahl(at)edu.hel.fi 
 
Musiikin painotusopetus  

- lehtori Timo Pihkanen timo.pihkanen(at)edu.hel.fi  
- lehtori Ville Kervinen ville.kervinen(at)edu.hel.fi 

 
Soittopyynnöt opettajille p. 09 310 86532 tai 09 310 86529  
 

Opiskelusta yläkoulussa yleisesti 
- oppilaanohjaaja Satu Hietala, 09 310 86647, satu.hietala(at)edu.hel.fi 
- oppilaanohjaaja Erja Silván, 09 310 86534, erja.silvan(at)edu.hel.fi 

 
 
 
 
Lämpimästi tervetuloa hakeutumaan Krunan oppilaaksi! Kuulumisiin koulun 
esittelytilaisuudessa tiistaina 9.11.2021! 

 

Rehtori Jani Puurula  
& Krunan opettajat 

http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste
http://www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas
mailto:minna.nieminen@hel.fi
mailto:jani.puurula@hel.fi
mailto:kaisa.hahl@edu.hel.fi
mailto:ville.kervinen@edu.hel.fi
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