
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 
Perusopetus 

KOULUTULOKKAAN ILMOITTAUTUMINEN 
SOVELTUVUUSKOKEESEEN 

        Kun palautat lomakkeen sähköisesti, allekirjoitukseksi riittää, että täytät kentän kirjoittamalla nimesi tietokoneella. 

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan kaikkiin ensimmäisen luokan painotetun opetuksen soveltuvuuskokeisiin (painotettu musiikin opetus, kaksikielinen 
opetus, englanninkielinen opetus). Ohjeet lomakkeen täyttämiseen löytyvät tämän asiakirjan toiselta sivulta. 

Lomakkeen viimeinen palautuspäivä on pe 29.1.2021. Palauta täytetty lomake turvasähköpostin liitteenä. Mene osoitteeseen securemail.hel.fi ja 
tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Kirjoita viestin vastaanottajaksi 
soveltuvuuskoe.koulutulokkaat@hel.fi ja viestin aiheeksi ensimmäisen painotusvaihtoehdon ensimmäisenä olevan koulun nimi. Liitä lomake 
lähetettävään viestiin. 

HAKIJAN TIEDOT 
Sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus Äidinkieli 

Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

Oppilaan lähikoulu 

HUOLTAJIEN TIEDOT 
Nimi Sähköpostiosoite 

Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

Puhelin päivisin 

Nimi Sähköpostiosoite 

Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

Puhelin päivisin 

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

 Musiikin painotettu opetus 
 Kaksikielinen suomi-espanja –opetus 
 Kaksikielinen suomi-kiina –opetus 
 Kaksikielinen suomi-venäjä –opetus 
 Kaksikielinen suomi-viro –opetus 
 Englanninkielinen opetus 
 Kaksikielinen suomi-englanti –opetus* 

*Millä kielellä suoritat soveltuvuuskokeen?
 suomi        englanti 

koulu 1: ____________________________________________________ 

koulu 2: ____________________________________________________ 

koulu 3: ____________________________________________________ 

koulu 4: ____________________________________________________ 

koulu 5: ____________________________________________________ 

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

 Musiikin painotettu opetus 
 Kaksikielinen suomi-espanja –opetus 
 Kaksikielinen suomi-kiina –opetus 
 Kaksikielinen suomi-venäjä –opetus 
 Kaksikielinen suomi-viro –opetus 
 Englanninkielinen opetus 
 Kaksikielinen suomi-englanti –opetus* 

*Millä kielellä suoritat soveltuvuuskokeen?
 suomi        englanti 

koulu 1: ____________________________________________________ 

koulu 2: ____________________________________________________ 

koulu 3: ____________________________________________________ 

koulu 4: ____________________________________________________ 

koulu 5: ____________________________________________________ 

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

https://securemail.hel.fi/
mailto:soveltuvuuskoe.koulutulokkaat@hel.fi


 

Lomakkeen täyttöohjeet ja tietoa oppilaaksiotosta 
 

Ensimmäiseltä luokalta alkavia painotusvaihtoehtoja ovat painotettu musiikin opetus, kaksikielisen opetuksen kaikki 
kielivaihtoehdot ja englanninkielinen opetus. 
 
Hakija voi ilmoittautua enintään kahden eri painotusvaihtoehdon soveltuvuuskokeeseen. Jos hakija hakee kahteen 
painotusvaihtoehtoon, painotukset merkitään ensisijaisuusjärjestykseen. Oppilaaksiotossa huomioidaan ensin 1. 
painotusvaihtoehto ja vasta sen jälkeen tarvittaessa 2. painotusvaihtoehto. 
 
Jos samaa painotusta tarjotaan useammassa kuin yhdessä koulussa, samalla soveltuvuuskokeella voi pyrkiä kaikkiin 
tätä painotusta tarjoaviin kouluihin. Myös koulut merkitään ensisijaisuusjärjestykseen. Hakija osallistuu 
soveltuvuuskokeeseen ensimmäiseksi merkityssä koulussa. Jos hakija hyväksytään ensimmäiseksi vaihtoehdoksi 
merkittyyn kouluun, häntä ei enää oteta huomioon muissa kouluissa. Jos hakijaa ei hyväksytä ensimmäiseksi 
vaihtoehdoksi ilmoitettuun kouluun, hänet huomioidaan toiseksi vaihtoehdoksi ilmoitetun koulun oppilaaksiotossa, ja 
niin edelleen. Lista painotuksia tarjoavista kouluista löytyy tämän lomakkeen lopusta. 
 
Hakijan tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen ja saavuttaa kokeen hyväksytty alin pistemäärä. Oppilaspaikat 
täytetään soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneilla hakijoilla kokeen pistemäärien osoittamassa järjestyksessä. 
Helsingissä järjestettävään opetukseen otetaan ensisijaisesti helsinkiläisiä hakijoita.  
 
Lisätietoja painotetusta, kaksikielisestä ja englanninkielisestä opetuksesta saa koulujen verkkosivuilta sekä 
osoitteesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen. Osoitteesta löytyvät myös 
tarkemmat ohjeet ilmoittautumislomakkeen palauttamista varten. 
 
 
Ensimmäiseltä luokalta alkavia painotuksia tarjoavat koulut 
 
MUSIIKKI  
Porolahden peruskoulu 
 
ENGLANNINKIELINEN OPETUS  
Ressun peruskoulu  
Maunulan ala-asteen koulu 
 
KAKSIKIELINEN OPETUS 

 
SUOMI-ENGLANTI  
Kulosaaren ala-asteen koulu  
Laajasalon peruskoulu  
Malmin peruskoulu  
Töölön ala-asteen koulu  
Vesalan peruskoulu  
 
SUOMI-ESPANJA  
Käpylän peruskoulu  
 
SUOMI-KIINA  
Meilahden ala-asteen koulu  
 
SUOMI-VENÄJÄ  
Myllypuron peruskoulu  
 
SUOMI-VIRO  
Latokartanon peruskoulu  

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