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Laajamittainen suomi-englanti opetus –
Extensive bilingual Fi-En programs:

• Laajasalon peruskoulu 50 % sov.koe / aptitude test:

• Kulosaaren ala-aste 50 % suomi / englanti

• Vesalan peruskoulu 50 %

• Töölön ala-aste 25-50 %

•

• Malmin peruskoulu 25 % sov.koe / aptitude test:

suomi

• Maunulan ala-aste 80 % sov.koe / aptitude test:

• Ressun peruskoulu 80 % englanti



Mitä on kaksikielinen opetus?
- What is Bilingual Education?

• Sujuva kielitaito molemmissa kielissä, joilla oppilas opiskelee

• Ongelmaratkaisutaitoja, joustavaa ajattelua ja  

sopeutumiskykyä erilaisiin tilanteisiin

• Kohdekieltä ja oppiainetta yhtä aikaa (CLIL-opetus)

• The student achieves fluency in both languages used 

in the classroom.

• The student learns problem solving skills, critical thinking, 

and adaptibility into different situations.

• Content and language intergrated learning (CLIL).
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Content and language integrated learning
Esimerkit: matematiikka ja ympäristöoppi opiskellaan lähes 

kokonaan englanniksi. Samalla opetellaan sanastoa. 
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• Kodin tuki äidinkielen taitojen ja koulutehtävien 

tukemisessa tärkeä, läksyksi usein esim. sanaston harjoittelua.

• Huoltajien ei tarvitse osata kaksikielisen opetuksen kohdekieltä, paitsi Ressun 

peruskoulussa ja Maunulan ala-asteella oppilaan yhden kotikielen 

tulee olla englanti.

Huom! 3.luokalla ei voi valita painotettua musiikkia.

* Onko lapsi itse motivoitunut ja innostunut? 

• The support of home in learning mother tongue and 

with school work is important. 

• The guardians do not need to know the target language (except in Ressu 

comprehensive school and Maunula primary school, where either of the 

guardians needs to have English as the home language).

• Note: music emphasis (gr. 3 ->) not possible

• Motivation and interest of the child? 5



Laajasalon Peruskoulussa
Program in Laajasalo comprehensive school

• 2019 alkaen

• Lv 2021-2022 luokat 1, 2 ja 3.

• Opetussuunnitelma www.ops.edu.hel.fi

• 50 % englanniksi: matematiikka, ympäristöoppi, englanti, taito- ja taideaineita

• Jatkuu yläluokille 7-9, opetus yläluokilla 25%-50% englanniksi

• Since 2019

• Grades 1, 2, 3 in 2021-2020

• Curriculum www.ops.edu.hel.fi

• 50% in English: Maths, science, English language arts, and some of arts & crafts, 

music, P.E.

• Lower secondary grades 7-9: 25%-50% in English

http://www.ops.edu.hel.fi/
http://www.ops.edu.hel.fi/


Soveltuvuuskoe 3.2. – Aptitude test 3.2.

• Tervetuloa kouluun –opas

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

• Hakuaika 13.1. – 29.1.2021, INFO KOULUN NETTISIVUILTA TAMMIKUUSSA!

• Huom! Tarkista ohjelma, johon ilmoittaudut (laajamittainen kaksikielinen opetus),    

1. ja 2. sijaiset koulut sekä valintakokeen kieli (suomeksi vai englanniksi)

• Sähköpostitse kutsu ohjeineen valintakokeeseen ma 1.2. (seuraa koulun www-sivuja 

poikkeusjärjestelyiden varalta)

• Brochure Tervetuloa kouluun:

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

• Sign-up 13.1. - 29.1.2021.  FOLLOW INFO ON THE SCHOOL WEBSITE IN JANUARY!

• Pls, pay careful attention to the instructions, and the program you choose (extensive bilingual 

education – laajamittainen kaksikielinen opetus), 1st/2nd choice schools, test in English or Finnish

• Invites to the test will be sent by email on 1.2. (follow school website in case of special 

arrangements)
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Ke 3.2. soveltuvuuskoe

• Oppilas osallistuu kokeeseen koulussa, joka on valittu 1. vaihtoehdoksi 

• Laajasalon peruskoulussa Alatalossa, Holmanmoisionpolku 1

• klo 9 koe alkaa; paikalla viimeistään klo 8.30 liikuntasalissa

• Kokeen osa-alueet: Kielelliset tehtävät, kuullun ymmärtäminen

• Koe suomeksi tai englanniksi

• Mahdolliset sairauslomatodistukset toimitettava koepäivän aikana

• Uusintapäivä sairastuneille

• Pe 19.2. päätökset tiedoksi huoltajille (ei puhelintiedusteluja)

Wednesday 3.2. test day

• The student takes the aptitude test in the 1st choice school 

• In Laajasalo primary school at the building ”Alatalo”, Holmanmoisionpolku 1

• The test starts at 9:00, the student should be present at 8:30 in the school gym.

• Parts of the test: Linguistic tasks, listening comprehension

• Test is similar in both languages and will be done in either Finnish or English

• In case of sickness, medical certificate needs to delivered on the day of the test.

• Resit test will be organized

• Fri 19.2. results will be sent out (no phone inquiries)
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Yhteystiedot – Contact information

Posti Laajasalon peruskoulu
Mailing address PL 84302

00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri Kiia Kairamaa, kiia.kairamaa@hel.fi
School secretary 040-3348186

Koordinoiva opettaja Tiia Thurén, tiia.thuren@edu.hel.fi
Coordinator 050-340 5985 (klo 14.15-15.15)

Rehtori Marja Riitta Rautaparta, 050-3269810
Principal marja.rautaparta@hel.fi
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