
 

 HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 
Perusopetus 
 
ENGLANNINKIELISEN TAI KAKSIKIELISEN 
OPETUKSEN SOVELTUVUUSKOE, 
ILMOITTAUTUMINEN 
Salassa pidettävä JulkL 24.1 §:n kohdat 25, 30 ja 32 

 

1) https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen 
2) https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Rekisteriselosteet/Kasko/Perusopetuksen%20opintohallinnon%20rekisteri.pdf  

 
 
OPETUKSEEN HAETAAN SOVELTUVUUSKOKEELLA 
Voit hakea kaikkiin samaa opetusmuotoa tarjoaviin kouluihin samalla hakemuksella ja samalla soveltuvuuskokeella. 
Englanninkielisen opetuksen ja kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet järjestetään eri päivinä. 1. luokan englanninkielisen ja 
kaksikielisen opetuksen täydennyshakuun voivat osallistua vain ne perheet, jotka ovat muuttaneet Helsinkiin tammikuun 2022 
jälkeen. 

Hakuaika alkaa 2.5. klo 12.00 ja päättyy 22.7. klo 12.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 

Ilmoittautumiseen vaaditaan hakijan kaikkien huoltajien suostumus.  

Täytä ja tulosta hakemus. Liitä hakemukseen kopio hakijan viimeisimmästä koulutodistuksesta. Postita hakemus liitteineen 
osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, englanninkielinen/kaksikielinen opetus, PL 51300, Töysänkatu 2D, 
00510 Helsinki. Voit myös jättää hakemuksen liitteineen suljetussa kirjekuoressa rakennuksen pääoven vieressä olevaan 
postilaatikkoon tai vahtimestareille rakennuksen aukioloaikana.  

Lisätietoja Hel.fi-verkkosivustossa: 

Hakeutuminen erikieliseen opetukseen1) 
Perusopetuksen opintohallinnon rekisteri2) 
 
HAKIJAN TIEDOT 
Lapsen sukunimi Lapsen etunimet 

Lapsen henkilötunnus tai syntymäaika Lapsi hakee vuosiluokalle, merkitse numerolla 1 – 9  

Lapsen kotiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

HUOLTAJAN TIEDOT 
Huoltajan sukunimi Huoltajan etunimet 

Sähköpostiosoite Puhelin päivisin 

TOISEN HUOLTAJAN TIEDOT 
Huoltajan sukunimi Huoltajan etunimet 

Sähköpostiosoite Puhelin päivisin 

HAKUKOHTEET 
Valitse hakukohde eli opetusmuoto, johon haet. Voit hakea enintään kahteen eri opetusmuotoon. Voit hakea kaikkiin samaa 
opetusmuotoa tarjoaviin kouluihin. Merkitse koulut hakutoiveesi mukaisessa järjestyksessä niin, että ensimmäinen koulutoive on 
1, toinen toive on 2 ja niin edelleen. Opetusmuodot ja koulut ovat lueteltuna tämän lomakkeen toisella sivulla. 

1. Painotusvaihtoehto (merkitse x) Kirjoita ensisijaisuusjärjestyksessä koulut, joihin haet 
 

 Englanninkielinen opetus 
 Kaksikielinen suomi-englanti –opetus* 

        *Millä kielellä suoritat soveltuvuuskokeen? 
         suomi         englanti 

 Kaksikielinen suomi-espanja –opetus 
 Kaksikielinen suomi-venäjä –opetus 
 Kaksikielinen suomi-viro –opetus 
 Kaksikielinen suomi-kiina –opetus 

 

koulu 1: ____________________________________________________ 
koulu 2: ____________________________________________________ 

koulu 3: ____________________________________________________ 

koulu 4: ____________________________________________________ 
koulu 5: ____________________________________________________ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Rekisteriselosteet/Kasko/Perusopetuksen%20opintohallinnon%20rekisteri.pdf
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Rekisteriselosteet/Kasko/Perusopetuksen%20opintohallinnon%20rekisteri.pdf


1) https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Rekisteriselosteet/Kasko/Perusopetuksen%20opintohallinnon%20rekisteri.pdf  

2. Painotusvaihtoehto (merkitse x) Kirjoita ensisijaisuusjärjestyksessä koulut, joihin haet 
 

 Englanninkielinen opetus 
 Kaksikielinen suomi-englanti –opetus* 

        *Millä kielellä suoritat soveltuvuuskokeen? 
         suomi         englanti 

 Kaksikielinen suomi-espanja –opetus 
 Kaksikielinen suomi-venäjä –opetus 
 Kaksikielinen suomi-viro –opetus 
 Kaksikielinen suomi-kiina –opetus 

 

koulu 1: ____________________________________________________ 

koulu 2: ____________________________________________________ 
koulu 3: ____________________________________________________ 

koulu 4: ____________________________________________________ 

koulu 5: ____________________________________________________ 

LISÄTIETOJA 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi sekä hyväksyn antamieni tietojen tallentamisen ja käsittelyn Helsingin kaupungin 
perusopetuksen opintohallinnon rekisterin rekisteriselosteen1) mukaisesti. Lisäksi vakuutan, että lapsen kaikki huoltajat antavat 
suostumuksensa hakemuksen lähettämiselle. 

Päiväys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Päiväys Toisen huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
OPETUSMUODOT JA KOULUT 
 
Englanninkielinen opetus 

• Ressun peruskoulu, luokka 1   
• Maunulan ala-asteen koulu, luokka 1 

Kaksikielinen suomi-englanti –opetus 
• Kulosaaren ala-asteen koulu, luokat 1. - 6.   
• Laajasalon peruskoulu, luokat 1. - 4.   
• Malmin peruskoulu, luokat 1. - 5.   
• Vesalan peruskoulu, luokat 1. - 3.   
• Töölön ala-asteen koulu, luokat 1. - 6. 

 Kaksikielinen suomi-espanja -opetus, Käpylän peruskoulu, luokat 1. - 9. 
 Kaksikielinen suomi-venäjä -opetus, Myllypuron peruskoulu, luokat 1. - 9. 
 Kaksikielinen suomi-viro -opetus, Latokartanon peruskoulu, luokat 1. - 9. 
 Kaksikielinen suomi-kiina -opetus, Meilahden ala-asteen koulu, luokat 1. - 6. 
 Kaksikielinen suomi-kiina -opetus, Meilahden yläasteen koulu, luokat 7. - 9. 
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