
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 
Perusopetus 

KAKSIKIELISEN OPETUKSEN JATKUVA HAKU 

Tällä lomakkeella haetaan kaksikieliseen opetukseen, kun oppilas muuttaa Helsinkiin kesken perusopetuksen. 

HAKUEDELLYTYKSET 

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt 26.10.2021 seuraavasti: Jos 
laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa aikaisemmin opiskelleen perusopetusikäisen oppilaan asuinkunta 
muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen, oppilas voidaan opintojen jatkuvuuden mahdollistamiseksi ottaa 
vastaavaan laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa 
seuraavien edellytyksien täyttyessä:  

- Oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä ja
- oppilas on opiskellut perusopetuslain mukaisessa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa muualla

Suomessa ja
- valintakokeen perusteella oppilaalla on riittävät valmiudet osallistua laajamittaiseen kaksikieliseen

opetukseen.

Jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty, oppilasta ei voida ottaa laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen jatkuvan 
haun periaatteen mukaisesti kesken perusopetuksen. Oppilaan kotiosoitteen tulee oppilaaksiottopäätöstä tehtäessä 
sekä opiskelun aikana olla väestötietojärjestelmästä saatujen tietojen mukaan Helsingissä. Jos oppilas muuttaa pois 
Helsingistä, hän saa opiskella laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa kuluvan lukukauden loppuun asti, mutta 
tämän jälkeen hän menettää koulupaikkansa. Hakemiseen 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. Hakemuksen voi täyttää 
myös sähköisesti osoitteessa https://lomake.hel.fi/jatkuva-haku-kaksikielinen. Sähköinen hakeminen edellyttää vahvaa 
tunnistautumista. Koulutuskoordinaattori ottaa yhteyttä kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Loma-
aikoina yhteydenottoaika voi olla pidempi kuin kaksi viikkoa. 

Voit myös lähettää lomakkeen turvasähköpostilla: 
1. Turvasähköpostin pääset lähettämään osoitteessa https://securemail.hel.fi/.
2. Kirjoita Lähettäjä-kenttään oma sähköpostiosoitteesi ja paina Jatka.
3. Paina Tunnistaudu-painiketta ja tunnistaudu suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai

varmennekortilla sivun ohjeiden mukaan.
4. Kirjoita Vastaanottaja-kenttään soveltuvuuskokeet@hel.fi.
5. Kirjoita Aihe-kenttään otsikko ’Jatkuva haku’. Jos haluat, voi lisätä lyhyen viestin Viesti-kenttään.
6. Klikkaa sivun alalaidasta Valitse tiedostot -painiketta ja valitse laitteeltasi täytetty hakulomake ja tarvittavat

liitteet.
7. Paina Liitä-painiketta.
8. Paina lopuksi Lähetä-painiketta.
9. Kun näet Vahvistus-sivun ja viestin ’Viestin lähetys onnistui’, turvasähköpostisi on toimitettu perille. Voit

halutessasi tallentaa lähettämäsi turvasähköpostin Tallenna-painikkeesta.

Lisätietoa englanninkieliseen opetukseen hakeutumisesta löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-
koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-erikielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen. 

https://lomake.hel.fi/jatkuva-haku-kaksikielinen
https://securemail.hel.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-erikielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-erikielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen


HAKEMUS 
 

 Oppilaalla ei ole koulupaikkaa missään helsinkiläisessä koulussa. 
   Oppilas on opiskellut muualla Suomessa annetussa laajamittaisessa kaksikielisessä perusopetuslain 

mukaisessa opetuksessa. 
  Kaksikielisen opetuksen kohdekieli: suomi - _____________________________ 
 
   Kopio oppilaan viimeisimmästä koulutodistuksesta on hakemuksen liitteenä. 
  

 
Oppilas asuu Helsingissä 

 Kyllä 
 Ei, ilmoita oppilaan Helsinkiin muuttamisen päivämäärä: ____________________ 

   
 

Oppilaan edellisen koulun nimi 

Oppilaan edellisen koulun yhteystiedot 

 
HAKIJAN TIEDOT 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

 
HUOLTAJIEN TIEDOT 

Sukunimi ja etunimet Puhelinnumero 

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Sukunimi ja etunimet Puhelinnumero 

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite 

 
ALLEKIRJOITUKSET 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 
Allekirjoittamalla vakuutan/vakuutamme, että hakijan kaikki huoltajat hyväksyvät ilmoitetut tiedot. 
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