
Matemaattis-luonnontieteelliseen 
opetukseen 7. luokalle hakeminen

Lukuvuosi 2022-2023



Opetusta tarjoavat koulut ja 
opetukseen valittavien 
enimmäismäärä 2022-2023

 Espoonlahden koulu 24

 Järvenperän koulu 24

 Mankkaan koulu 20

 Nöykkiön koulu 24

 Olarin koulu 44

Koulujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
espoo.fi > Kasvatus ja opetus > Perusopetus 
> Peruskoulut. 
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Ennen hakemuksen täyttämistä

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja 
painotetun opetuksen 
oppilasvalintaperusteisiin osoitteessa 
espoo.fi/kouluunhakeminen > Painotettu 
opetus > Muu painotettu opetus 3. ja 7. 
luokalta alkaen.
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Hakemuksen täyttäminen Wilmassa

 Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle 
–lomake Wilmassa 
https://espoo.inschool.fi/connect 8.1.–
18.1.2022. Ota yhteyttä Wilma-tunnuksiin 
liittyvissä kysymyksissä lapsesi 
nykyiseen kouluun. 

 Täytä hakulomake hyvissä ajoin, sillä 
Wilma ruuhkautuu lähellä hakuajan 
päättymistä. 

 Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei 
huomioida eivätkä myöhässä hakeneet 
voi osallistua valintakokeeseen!
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Hakemuksen täyttäminen Wilmassa
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Siirry lomakkeen kohtaan 4 
(painotettuun opetukseen 
hakeminen)

Merkitse rasti kohtaan 
’Oppilas hakee painotettuun 
opetukseen ja/tai eri 
opetusmuotoihin’. 

Ilmoita haettavat painotukset 
hakujärjestykseen. Hakea voi 
enintään neljään kouluun/ 
opetusmuotoon.

Ilmoitettu hakujärjestys on 
sitova!



Paperisen lomakkeen täyttäminen
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 Jos Sinulla ei ole mahdollisuutta 
täyttää hakulomaketta Wilmassa, 
täytä paperinen Hakemus 
peruskoulun 7. luokalle –lomake 
(espoo.fi/opetuksenlomakkeet).

 Palauta paperilomake lapsesi 
nykyiseen Espoon kaupungin kouluun 
viimeistään 18.1.2022. Jos lapsesi 
opiskelee toisen opetuksen järjestäjän 
tai kunnan koulussa, palauta 
hakemus Suomenkielisen 
perusopetuksen tulosyksikköön. 
Palautusosoite näkyy lomakkeella.

 Myöhässä saapuvia hakemuksia ei 
huomioida eikä myöhässä hakenut voi 
osallistua valintakokeeseen! 



Valintakoe

 Suoritetaan siinä koulussa, joka on merkitty 
hakulomakkeessa ensisijaiseksi hakutoiveeksi 
matematiikka- ja luonnontiedepainotuksessa.

 Järjestetään 24.1.2022 klo 9, ei erillistä 
kutsua. Ilmoittautuminen alkaa klo 8:15 alkaen.

 Kaksi koeosiota
 Matematiikka
 Luonnontiede

 Kestää 90 minuuttia
 Kaikki tehtävät jaetaan kerralla
 Valintakokeeseen ei myönnetä lisäaikaa

 Koejärjestelyt ovat kaikille samat, riippumatta mihin 
kouluun haetaan.

 Koulumatkat valintakoepäivänä huoltajan vastuulla.
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Klo 8:15-8:45 Läsnäolotarkistus 
(ei henkilöllisyystodistusta)

Opastettu siirtyminen koetilaan

Valintakoe alkaa klo 9 
ohjeistuksella. 

Koe päättyy noin klo 10:40

 Valintakoeosiot pohjaavat alakoulun 
oppimääriin (matematiikassa 
vuosiluokkien 1-5 sisältö) ja 
harrastuneisuuteen. 

 Valintakokeeseen osallistuminen ei 
edellytä yläkoulun sisältöjen opiskelua. 

 Erilainen, vaativampi koe. Tehtäviä on 
paljon. 

 Monet tehtävät mittaavat ajattelua ja sen 
perustelua ulkoa opitun tiedon sijaan. 

 Luonnontieteen koe sisältää 
monialaisesti tehtäviä biologiasta, 
fysiikasta, kemiasta ja maantiedosta. 

HAE POISSAOLOLUPA 
nykyisestä koulusta

Myöhästynyttä hakijaa ei oteta 
valintakokeeseen. 

Valintakoe



Valintakokeeseen valmistautuminen
 Selvitä etukäteen, missä valintakokeen järjestävä koulu sijaitsee ja miten sinne pääsee.

 Ota mukaan lyijykynä, pyyhekumi, teroitin ja tavallinen suora viivain. Ei laskinta tai muita 
välineitä.

 Kysymykset ovat suomen kielellä. Vastaa suomeksi. Jos jokin sana/käsite muistuu mieleen 
vain vieraalla kielellä, kirjoita se. 

 Tutustu tekstiin huolella ja tee tehtävät sen pohjalta. Tehtäviä ei tarvitse tehdä 
numerojärjestyksessä. 

 Kokeessa voi olla jotain uutta tietoa, mitä sinulle ei ole opetettu aiemmin. Jos pelkkä vastaus 
riittää, se on merkitty selkeästi tehtävässä. Muutoin laske, selitä sanallisesti tai piirrä. Muista 
perustelut! 

 Pyri keskittyneeseen, mutta tarpeeksi rentoon suoritukseen! Tee parhaasi!

 Elektroniset laitteet tulee sulkea ennen kokeen alkua ja ne laitetaan laukkuun. 

 Koe hylätään vilpistä tai vilpin yrityksestä.
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Oppilasvalintaperusteet

 Oppilasvalinnan perusteena on valintakoe.

 Valintakoe koostuu kahdesta osiosta:
 Matematiikan koe (0-60 pistettä)
 Luonnontieteen koe (0-40 pistettä)

 Oppilaat valitaan valintakokeen 
kokonaispistemäärän (0-100 pistettä) 
mukaisessa järjestyksessä.

 Jos hakijoilla on sama kokonaispistemäärä, 
hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee 
matematiikan kokeen pistemäärä. 

 Jos myös matematiikan kokeen pistemäärä on 
sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen 
ratkaisee arpa.
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Päätöksen tiedoksianto

 Valitse päätöksen tiedoksiantotapa 
Hakemus peruskoulun 7. luokalle –
lomakkeella.

 Päätös annetaan tiedoksi vain 
valitsemallasi tavalla:

a) Päätös julkaistaan Wilmassa 
6.4.2022. Päätöstä ei postiteta.

b) Päätös postitetaan 6.4.2022. 
Päätöstä ei julkaista Wilmassa. 
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Ota yhteyttä koulun rehtoriin jos, 
muutat pois Espoosta tai haluat 

luopua oppilaspaikastasi. 

Oppilaspaikkaa ei tarvitse vahvistaa 
vastaanotetuksi. 

OPPILAS VALITAAN

Sinulle osoitetaan lähikoulu 6.4.2022.

Lisätiedot omasta valintakokeesta, 
rita.jarvinen@opetus.espoo.fi

OPPILASTA EI VALITA

Huoltaja voi tehdä päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen Etelä-Suomen 

aluehallintovirastolle. Oikaisuvaatimusohje 
on päätöksen liitteenä.

Ei koulumatkaetuutta eikä 
nuoremmalla sisaruksella 

sisaruusperustetta. 

Voit hakea toissijaiseen kouluun (=muuhun 
kuin lähikouluun) 21.4.2022.  

Päätöksen jälkeen



Espooseen ennen koulun alkua muuttavat
oppilaat

 Täytä Hakemus peruskoulun 7. 
luokalle –lomake Wilmassa 10.1.-
18.1.2022 tai palauta paperinen 
lomake Suomenkielisen
perusopetuksen tulosyksikköön
viimeistään 18.1.2022 (palautusosoite 
lomakkeessa). 

 Ilmoita lomakkeella tuleva osoite
Espoossa ja täsmällinen muuttopäivä.

 Osallistu valintakokeeseen 24.1.2022 
samanaikaisesti espoolaisten 
hakijoiden kanssa.
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 Jos tulet valituksi, sinulle tehdään 6.4.2022 ehdollinen päätös. Päätös tulee 
voimaan vain, jos muutto Espooseen tapahtuu viimeistään 1.8.2022 ja tiedot 
näkyvät tuolloin väestötietojärjestelmässä. Suomenkielisen perusopetuksen
tulosyksikkö tarkistaa tiedot Digi- ja väestötietovirastolta.
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Information in English

Visit espoo.fi/en/schooladmissions > 
Weighted-curriculum education > 
Other options for weighted-curriculum
education.


