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Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 20.1.–4.2.2021

Perusopetus | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)

• Koulutulokaskirjeet Wilma-tunnuksineen ja ohjeineen lähetetään koteihin viikkojen 

3–4 aikana. Samaan aikaan aukeaa hakulomake Wilmassa.

• Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluihin, valmistavaan opetukseen, 

Normaalikouluun, Kristilliseen kouluun ja Steinerkouluun ilmoittaudutaan Wilman 

kautta osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi Paperisia lomakkeita saa tarvittaessa 

päiväkodeista ja palveluohjauksesta.

• Kasvun ja oppimisen palveluohjaus ja päiväkodit auttavat tarvittaessa 

ilmoittautumisen tekemisessä.

• Päätökset koulupaikasta Wilman kautta 6.4.2021. Wilma auki taas tästä lähtien.

• Lukuvuosi alkaa 11.8.2021 ja päättyy 4.6.2022
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Oma koulu

• Koulupaikka määräytyy lapsen tosiasiallisen osoitteen mukaisesti.

• Lähikoulun määräytymisessä huomioidaan erityisesti lapsen terveydelliset syyt, 

koulumatkan pituus ja turvallisuus. Oppilaaksioton perusteet löytyvät 

nettisivuilta https://www.jyvaskyla.fi/opetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-haku.

• Normaalikoulu, Kristillinen koulu ja Steinerkoulu toimivat omien 

oppilaaksiottoperiaatteiden mukaan. Kaupungilla ja Normaalikoululla on yhteinen 

oppilaaksiottoalue.

• Lähikoulu ei ole aina maantieteellisesti lähin koulu.

• Oppilaalla on oikeus pyrkiä myös ns. toissijaiseen kouluun. 1–2 -luokan 

opetusryhmän enimmäiskoko voi olla silloin 20. Päätös on määräaikainen ja huoltajat 

vastaavat koulukuljetuskustannuksista.

Koulumatkat

• 1.–2. -luokkalaiselle korvataan koulukuljetus opetuksen järjestäjän osoittamaan 

ensisijaiseen kouluun, jos matkaa kotiosoitteesta kouluun on yli 3,5 kilometriä.

• Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista turvallista reittiä pitkin.

• Kun kilometriraja täyttyy, hoituu kuljetusetuus automaattisesti koulun toimesta.
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Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin

• Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta.

• Mahdollisuutta aloittaa koulu vuotta aikaisemmin tai myöhemmin on selvitetty jo 

esiopetussyksyn aikana.

• Lapsella tulee olla koulun aloittamiseen vuotta aikaisemmin tiedolliset ja taidolliset 

sekä sosiaaliset ja psykologiset valmiudet. Tämän vuoksi huoltajan on hankittava 

psykologilta koulun käynnin aloittamista puoltava lausunto.

• Lisätietoa omasta päiväkodista ja Kasvun ja oppimisen palveluohjauksesta.

Kouluterveydenhuollon terveiset

• Ensimmäisen kouluvuoden aikana oppilailla on koululääkärin tarkastus osana laajaa 

terveystarkastusta.
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Hakeutuminen esi- ja perusopetuksen valmistavaan opetukseen

• Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan hakuaikana ja päätös koulupaikasta tulee 6.4. 

yleisopetukseen.

• Suomen kielen kielitaito arvioidaan 6.-16.4.2021 välisenä aikana. Mikäli lapsi ei ole 

saavuttanut huhtikuuhun mennessä kehittyvän alkeiskielitaidon rajaa, voidaan hänet 

ohjata esi- ja perusopetuksen valmistavaan opetukseen. 

• Päiväkoti tiedottaa valmistavan opetuksen oppilaspaikasta esiopetusikäiselle ja 

hänen huoltajalleen 30.4.2021 mennessä. 

Pidennetty oppivelvollisuus ja tuen asiat

• Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset tai sairaat lapset 

ja vuonna 2015 syntyneet lapset ilmoittautuvat ensimmäiselle luokalle.

• Lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, jos lähikoulun rehtori on huoltajien 

hakemuksesta ja asiantuntijalausuntoon pohjautuen tehnyt asiasta päätöksen.

• Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä ei lähetetä liitteitä.

• Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulupaikka määräytyy 

ensisijaisesti lähikouluperiaatteen mukaan. Oppilaan tuen tarpeesta riippuen hänelle 

voidaan osoittaa koulupaikka lähikouluperiaatteesta poiketen.
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Kouluun ilmoittaudutaan tekemällä Wilma-tunnus

• Tunnuksen luomiseen tarvitaan toimiva sähköpostiosoite.

• Tunnuksen luominen aloitetaan menemällä osoitteeseen 

https://jyvaskyla.inschool.fi/connect

• Tarkat ohjeet koulutulokaskirjeen mukana.

• Huomioi, että avainkoodi on kertakäyttöinen ja huoltajakohtainen.

• Lomakkeen täyttämisen päätteeksi tallenna lomake ”Tallenna tiedot” painikkeella. 

• Tallennuksen jälkeen avautuu tallennusikkuna ”Kiitos ilmoittautumisestasi, 

lomake on nyt tallennettu”. 

• Sulje ikkuna klikkaamalla OK.

• Lomakkeen tiedot tallennetaan Jyväskylän kaupungin 

oppilashallintojärjestelmään, joten erillistä ilmoitusta lomakkeen lähettämisestä ei 

tule.

• Ohjevideot: https://www.jyvaskyla.fi/opetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-haku
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Aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri

• Jälkkäriin ilmoittaudutaan Wilman kautta 7.-16.4.2021 osoitteessa 

https://jyvaskyla.inschool.fi. Samaan aikaan on myös vaativaa erityistä tukea 

tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan Vertin ilmoittautuminen

https://www.jyvaskyla.fi/opetus/tukea-koulunkayntiin-ja-kasvuun/vertti

• Jälkkärit sijaitsevat koulun tiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. 

Jälkkäripaikat löytyvät osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/opetus/aamu-ja-

iltapaivatoiminta-jalkkari/jalkkarin-toimintapisteet

• Jälkkäri on auki koulupäivisin kello 12.00-17.00. Aamukerhojen tarve kartoitetaan 

koulujen alkaessa.

• Jälkkäri toistaiseksi voimassa olevat toimintamaksut ovat seuraavat:

•    130 €/kk 

- sisarusalennus -25 € koko kuukauden maksusta

• 90 €/kk, jos lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan korkeintaan 12 päivänä  kuukaudessa 

• Jälkkärissä on kuukauden irtisanomisaika (yksi täysi kalenterikuukausi), koskien myös 

maksuluokka-muutoksia. 

• Jälkkäri-maksuun voi hakea muutosta toimeentulotukiasiakkuuden, lastensuojelun tai 

sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella https://www.jyvaskyla.fi/opetus/aamu-ja-

iltapaivatoiminta-jalkkari/jalkkariin-hakeminen-ja-maksut

https://jyvaskyla.inschool.fi/
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A1-kielen valinta

Teams-kielivalintainfot 11.1., 21.1. ja 22.1. Näissä tilaisuuksissa tarkemmin A1-

kielen valinnasta.

• A1-kieli valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Jyväskylän 

perusopetuksen kouluissa valittavina kielinä ovat englanti, ranska, saksa tai venäjä. 

Kuokkala svenska skolassa A1-oppimääränä opiskellaan modersmålsinriktad finskaa 

(äidinkielenomainen suomi). Kortepohjan englanninkielisessä perusopetuksessa A1-

oppimääränä on englanti.

• Saksan, ranskan, tai venäjän kielen ryhmän perustamiseksi tarvitaan vähintään 12 

oppilaan ryhmä/koulu. Mikäli 12 oppilaan minimiryhmäkoko ei täyty edellä mainituissa 

kielissä, alkaa kaikilla oppilailla A1-kielenä englanti. Englannin kielen opetus taataan 

joka tapauksessa.

• Kielivalinta tehdään Wilmassa. Oppilas valitsee ensisijaisen toiveen A1-kieleksi. 

Varalle voi valita toisen kielivalinnan, joka on myös sitova. Mikäli oppilaan omaan 

kouluun ei synny kyseiseen kieleen ryhmää, voidaan oppilaalle hakea toissijaista 

koulupaikkaa toiseen kouluun, jossa kieltä opiskellaan. Tällöin huoltaja vastaa 

koulukuljetuskustannuksista.

Lisätietoa: https://peda.net/jyvaskyla/kieku, pia.barlund@jyvaskyla.fi
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Kielipolut muissa kuin kaupungin perusopetuksen kouluissa

Wilma-lomakkeelle merkitään ensisijainen kielivalinta. Mahdollinen varavalinta on 

sitova.

• Jyväskylän Steinerkoulussa alkavat saksa ja englanti kaikille 1. vuosiluokalla.

• Jyväskylän Kristillisessä koulussa mahdollisia A1-kielivalintoja ovat englanti, saksa, 

venäjä ja ruotsi. Näistä englanti alkaa joka tapauksessa. Muiden vaihtoehtojen 

toteutumiseen tarvitaan vähintään 12 oppilaan ryhmä.

• Jyväskylän Normaalikoulussa alkaa A1-oppimäärä 3. jakson alusta

(tosiasiallinen kielivalinta tehdään vasta syyslukukaudella)

– Wilma-lomakkeelle merkitään valinta kaikesta huolimatta

– Norssissa valittavana ruotsi, espanja, englanti, ranska, saksa, venäjä.
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Jyväskylän kristillinen koulu

Jyväskylän kristillinen koulu

• Voionmaankatu 18, luokat 1-9, oppilaita reilut 260

• Opetuksen järjestämislupa ja rahoitus valtiolta, opiskelu maksutonta

• Valtakunnallinen opetussuunnitelma, samat oppikirjat ja -aineet yms.

• Laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta

• Kärkiteemoina mm. hyvinvointi ja kohtaaminen

• Ei omaa oppilaaksiottoaluetta, huoltajien valinta
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Jyväskylän steinerkoulu

• Perustettu 1983, yksityiskoulu, rahoitus valtiolta

• Opetus valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista

• Erityistehtävä steinerpedagogiikka

• Opetus maksutonta, ei lukukausimaksuja

• Esiopetusta kahdessa steinerpäiväkodissa, Tähtitarhassa ja Pikku-Otavassa

• Perusopetusta luokilla 1-9, oppilaita noin 155

• 2 vierasta kieltä esiopetuksesta lähtien

• saksa ja englanti

• 5. lk. ruotsi ja yläkoulussa ranska

• Taide- ja taitoaineet mukana läpi koko perusopetuksen

• Luontoretkiä ja -liikuntaa

• Esiintymisen iloa kouluvuoden juhlissa

• Ilmiöpohjaista opetusta

• Iltapäivätoimintaa koulun jälkeen Sateenkaaressa

• Taiteellisuus ja toiminnallisuus läpi opetuksen

• Laadukkaat materiaalit opetuksessa
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Jyväskylän normaalikoulu

Yliopiston ylläpitämä yksityiskoulu (maksuton), valtio rahoittaa

• Yhtenäiskoulu kahdessa eri kiinteistössä: alakoulu (Pitkäkatu 8) ja 
yläkoulu-lukio (Yliopistonkatu 1)

• Oppilaita alakoulussa n. 410, yläkoulussa n. 320 ja lukiossa 
opiskelijoita n. 310.

• Erityispiirteenä yliopistollinen opettajankoulutustehtävä = luokan- ja 
aineenopettajaksi opiskelevien harjoittelupaikka

• Kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa

• Tehtävien takia kokenut ja osaava henkilökunta

• Oma oppilaaksiottoalue, mutta voi hakea muualtakin
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Englanninkieliset luokat Kortepohjan koulussa

• E-luokille haetaan samaan aikaan kuin muillekin eppuluokille Wilman kautta.

• E-luokilla annetaan OPS luvun 10 mukaista laajempaa kielirikasteista opetusta: 40% 

opetuksesta suomen kielellä ja 60% englannin kielellä. Tämän vuoksi kaikille E-

luokalle hakeneille järjestetään kielitestit molemmissa kielissä.

• E-luokkien opettajat ovat yhteydessä hakeneisiin hakuajan päätyttyä ja sopivat 

testauspäivän.

• Ilmoitus oppilaspaikasta 1-2 E luokalle tulee Wilman kautta huoltajille samaan aikaan 

kuin muillekin eppuluokalle hyväksytyille.

• 1-2 E luokka on yhdysluokka, jossa opiskelee sekä 1. luokan että 2. luokan oppilaita.

Lisätietoja: Kortepohjan koulun nettisivuilta

E-luokan opettaja Mirva Laitiselta etunimi.sukunimi@edu.jyvaskyla.fi
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Kasvun ja oppimisen palveluohjaus

Palvelupuhelin 014 266 0180

ma, ti ja to klo 9-12 ja ke klo 12-15

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse:

perusopetus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi

Paikan päällä asiointi onnistuu ajanvarauksella

Lisätietoa:

https://www.jyvaskyla.fi/opetus

Kouluun ilmoittautumisen aikana 20.1.- 4.2.2021

palvelupuhelin 014 266 0180

ma-pe klo 8.30-15
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