
Lähikoulu
Jos lapsi osaa jo suomen tai ruotsin kieltä, ota 
yhteyttä oman lähikoulun rehtoriin. Lähikoulun voi 
tarkistaa Palvelukartalta osoitteesta  
palvelukartta.hel.fi. Syötä osoitekenttään 
kotiosoitteenne, niin palvelu kertoo lähikoulun. 

Muu kuin lähikoulu
Koulupaikan voi saada myös muusta kuin omasta 
lähikoulusta kuten esimerkiksi toisesta lähialueen 
koulusta. Tämä ei kuitenkaan koske painotettua, 
englanninkielistä ja kaksikielistä opetusta. Muuhun 
kuin lähikouluun voi päästä oppilaaksi, jos koulussa 
on tilaa. Ota yhteyttä haluamasi koulun rehtoriin.

Tutustu myös englantirikasteiseen opetukseen 
verkkosivuillamme.

Valmistava opetus
Jos lapsi ei osaa suomen tai ruotsin kieltä, perus-
opetukseen valmistava opetus on hyvä vaihtoehto. 
Valmistavassa opetuksessa opiskellaan suomen tai 
ruotsin kieltä ja kaikkia perusopetuksen aineita sekä 
tutustutaan suomalaiseen kouluun. 

7–8-vuotiaat valmistavan opetuksen oppilaat 
opiske-levat omassa lähikoulussaan, ja valmistava 
opetus on osa muuta opetusta. Kun valmistava 
opetus päättyy, lapsi jatkaa samassa 
opetusryhmässä perusopetuksen oppilaana. 9–17-
vuotiaat oppilaat saavat valmistavaa opetusta 
omissa valmistavan opetuksen ryhmissään. Ryhmiä 
ei ole kaikissa kouluissa, mutta jokaiselle oppilaalle 
yritetään löytää ryhmä mahdollisimman läheltä 
omaa kotia tai hyvien kulkuyhteyksien päästä. 

Lisätietoja ja ohjeet valmistavaan opetukseen 
ilmoittautumiseen löydät valmistavan opetuksen 
verkkosivulta. Voit myös ottaa yhteyttä suunnittelija 
Hannaleena Maarianvaaraan  
(hannaleena.maarianvaara@hel.fi,  
puh. +358 (0)9 310 28105). 

Yksityiset koulut
Helsingin kaupungin koulujen lisäksi pääkaupunki-
seudulla on useita yksityisiä, valtion ylläpitämiä 
sekä muiden kuntien ylläpitämiä kouluja, joissa 
tarjotaan opetusta eri kielillä. Yksityiskoulujen 
mahdolliset lukukausimaksut kannattaa ottaa huo-
mioon. Jos olet kiinnostunut alla olevista kouluista, 
ota suoraan yhteyttä koulun rehtoriin. 

Helsinki:
• Saksalainen koulu
• Ranskalainen Jules Verne -koulu 
• Englantilainen koulu
• Helsingin eurooppalainen koulu
• Suomalais-venäläinen koulu
• Helsingin kansainvälinen koulu
• Kielo International School
• Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Espoo:
• Espoon kansainvälinen koulu

Vantaa:
• Vantaan kansainvälinen koulu

Seuraavat hakuajat Helsingin 
kaupungin englanninkieliseen 
ja kaksikieliseen opetukseen
Tiedot tulevista hakuajoista päivitetään 
verkkosivuillemme hyvissä ajoin ennen hakuaikojen 
alkamista. Jos olet kiinnostunut, seuraa sivuja 
säännöllisesti.

Lisätiedot ja tiedustelut
Anni Holopainen, koulutuskoordinaattori 
anni.holopainen@hel.fi 
puh. +358 (0)9 310 27922

Tarvitsetko koulupaikan lapselle?
Onko perheesi juuri muuttanut Helsinkiin? Etsitkö 
koulupaikkaa lapsellesi? Toimi näin:

https://palvelukartta.hel.fi/fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/valmistava/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/valmistava/
mailto:hannaleena.maarianvaara@hel.fi
https://www.dsh.fi/fi/
https://ecolejulesverne.fi/fi/
https://www.engs.fi/
https://www.eshelsinki.com/suomeksi
https://www.svk-edu.fi/
https://ishelsinki.fi/
https://hrsk.fi/
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Espoo_International_School
https://www.sivistysvantaa.fi/internationalschoolofvantaa/index.html
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen/
mailto:anni.holopainen@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/englantirikasteinen-opetus/
https://hrsk.fi/
https://www.kieloschool.fi/



