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Kaksikielinen opetus Espoossa

 Tarkoitettu Espoossa asuville suomea äidinkielenään puhuville oppilaille. 
Osa oppiaineista opetetaan englannin kielellä. 

 Oppilaaksi voi hakeutua koko Espoon alueelta. 

 Oppilaalla ei ole subjektiivista oikeutta päästä kaksikieliseen opetukseen 
(vrt. lähikoulu).

 Ei oikeutta koulumatkaetuuteen eikä oppilaan nuoremmalla sisaruksella 
ole sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun 
(hakiessaan lähikouluun).
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Opetusta tarjoavat koulut ja opetukseen 
valittavien enimmäismäärä

 Haukilahden ja Nöykkiön yläkoulut, vuosiluokat 
vuosiluokilla 7-9 

 Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäiskoulut, 
vuosiluokat 1-9. 

 Haukilahden ja Nöykkiön kouluihin voidaan valita 7. 
luokalle enintään 24 valintaperusteet täyttävää 
hakijaa. Opetusryhmän perustamisen edellytyksenä 
on, että valintaperusteet täyttäviä hakijoita on 
vähintään 18.

 Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäisissä 
peruskouluissa opetusryhmiä voidaan täydentää 
niin, että opetusryhmässä on enintään 24 
valintaperusteet täyttävää hakijaa. 
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Ennen hakulomakkeen täyttämistä
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 Tutustu hakuohjeisiin ja kaksikielisen 
opetuksen oppilasvalintaperusteisiin 
osoitteessa espoo.fi/kouluunhakeminen
> Painotettu opetus > Kaksikielinen 
opetus (suomi-englanti).

 Kysy, jos jokin hakuun tai 
oppilasvalintaan liittyvä asia 
on epäselvä ja/tai kaipaat 
tarkennusta.



Hakeminen

 Täytä Hakemus peruskoulun 7. 
luokalle –lomake Wilmassa
https://espoo.inschool.fi/connect
10.1.–18.1.2022. Ota yhteyttä 
lapsesi nykyiseen kouluun, jos 
sinulla on kysyttävää Wilma-
tunnuksiin liittyen. 

 Hakulomake on hyvä täyttää hyvissä 
ajoin, sillä Wilma ruuhkautuu lähellä 
hakuajan päättymistä. 

 Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei 
huomioida eivätkä myöhässä 
hakeneet voi osallistua 
valintakokeeseen!
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Hakemuksen täyttäminen Wilmassa
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Lomakkeen kohta 4 (painotettuun 
opetukseen hakeminen)

1. Merkitse rasti kohtaan ’Oppilas 
hakee painotettuun opetukseen 
ja/tai eri opetusmuotoihin’. 

2. Ilmoita kaksikielistä opetusta 
tarjoavat koulut 
hakujärjestykseen. Ilmoittamasi 
hakujärjestys on sitova!

Jos lapsesi opiskelee Jalavapuiston 
tai Niittykummun koulussa 6. luokalla 
kaksikielisessä opetuksessa ja haluat 
lapsesi jatkavan 7. luokalla samassa 
opetusmuodossa, ilmoita kaikki 
kaksikielistä opetusta tarjoavat 
koulut hakujärjestykseen.



Paperisen lomakkeen täyttäminen
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 Jos Sinulla ei ole mahdollisuutta 
täyttää hakulomaketta Wilmassa, 
täytä paperinen Hakemus 
peruskoulun 7. luokalle –lomake 
(espoo.fi/opetuksenlomakkeet).

 Palauta lomake lapsesi nykyiseen 
Espoon kaupungin kouluun 
viimeistään 18.1.2022. Jos lapsesi 
opiskelee toisen opetuksen järjestäjän 
tai kunnan koulussa, palauta 
hakemus Suomenkielisen 
perusopetuksen tulosyksikköön. 
Palautusosoite näkyy lomakkeella.

 Myöhässä saapuvia hakemuksia ei 
huomioida eikä myöhässä hakenut voi 
osallistua valintakokeeseen! 



Huomioitavaksi

 Painotus on lapsesi ensisijainen hakukohde ja hänelle 
osoitetaan lähikoulu vain, jos hän ei tule valituksi 
hakemaansa/hakemiinsa painotuksiin.

 Lähikoulun osoittamisessa huomioitavat asiat voi 
ilmoittaa lomakkeen kohdassa 3 siltä varalta, että lapsesi 
ei tule valituksi hakemaansa/hakemiinsa painotuksiin. 

– Nämä tiedot (terveydentila, sisarusperuste, 
lähikoulutoive) huomioidaan vain siinä tilanteessa, että 
lapsellesi osoitetaan lähikoulu. 

 Ilmoita kaikki kaksikielisen opetuksen koulut 
hakujärjestykseen. Jos ilmoitat vain osan ja lapsesi ei tule 
valituksi näihin kouluihin, hän ei voi myöhemmin hakea 
muuhun kaksikielisen opetuksen kouluun.

 Hakulomaketta ei tarvitse täyttää, jos lapsesi opiskelee 
Kilonpuiston tai Kuitinmäen yhtenäisessä peruskoulussa 6. 
luokalla kaksikielisessä opetuksessa ja hän jatkaa oman 
koulunsa kaksikielisessä opetuksessa 7. luokalla.
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Valintakoe

 Kaksikielisen opetuksen valintakoe järjestetään 
26.1.2022 klo 9 kaksikielistä opetusta 
tarjoavassa koulussa. Valintakoejärjestelyt ovat 
kaikille samat!

 Hakijoiden tulee saapua koululle viimeistään klo 
8:45. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua! 

 Valintakokeeseen eivät osallistu

 Jalavapuiston ja Niittykummun koulujen 
kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla 
opiskelevat oppilaat, jotka hakevat 
kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle

 Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäisissä 
peruskouluissa kaksikielisessä opetuksessa 
6. luokalla opiskelevat oppilaat, jotka jatkavat 
oman koulunsa kaksikielisessä opetuksessa 
7. luokalla.
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Valintakoe

Lapsesi hakiessa samanaikaisesti englanninkieliseen opetukseen, valintakoe 
suoritetaan seuraavasti:

 Jos hakutoive 1 = kaksikielinen opetus
 Kaksikielisen opetuksen valintakoe järjestetään 26.1.2022 klo 9. Valintakoe 

suoritetaan siinä kaksikielistä opetusta tarjoavassa koulussa, jonka olet 
merkinnyt hakulomakkeella ensimmäiseksi hakutoiveeksi. Valintakoejärjestelyt 
ovat kaikissa kouluissa samat!

 Hakijoiden tulee saapua koululle viimeistään klo 8:45. Valintakokeeseen ei 
lähetetä erillistä kutsua! 

 Jos hakutoive 2 = englanninkielinen opetus 
 Valintakoe suoritetaan 26.1.2022 klo 9 Espoo International Schoolissa (os. 

Lillhemtintie 1).
 Hakijoiden tulee saapua koululle viimeistään klo 8:45. Valintakokeeseen ei 

lähetetä erillistä kutsua! 
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Valintakokeeseen valmistautuminen

Hakija

 Selvitä etukäteen, missä valintakokeen järjestävä
koulu sijaitsee ja miten sinne pääsee. 

 Huolehdi saapumisestasi paikalle hyvissä ajoin 
ennen valintakokeen alkamista. Myöhässä
saapuvia ei oteta valintakokeeseen.

 Varustaudu lyijykynällä, pyyhekumilla ja 
teroittimella. Halutessasi voit ottaa mukaan 
juomapullon ja pienen välipalan. 

Huoltaja

 Hae lapsellesi poissaololupaa valintakokeen 
ajalle.

 Jos lapsesi on valintakoepäivänä sairas, ilmoita
sairastumisesta ennen valintakokeen alkamista ja 
toimita lääkärinlausunto. Mahdollisen uuden 
valintakokeen järjestämisestä päättää rehtori. 

11



Oppilasvalintaperusteet 7. luokalle

Hakijat valitaan seuraavassa järjestyksessä:

1. Hakijat, jotka opiskelevat kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla.

2. Hakijat, joiden taustana on englanninkielinen opetus Suomessa tai ulkomailla.

3. Hakijat, jotka suorittavat hyväksytysti englannin kielen kokeen.

Tasatilanteessa kussakin etusijajärjestyksen mukaisessa kohdassa hakijoiden keskinäisen 
järjestyksen ratkaisee arpa.

Jos espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita 
oppilaspaikkoja, voidaan toisessa kunnassa asuvia oppilaita valita valintaperusteiden 
mukaisessa järjestyksessä.

Niistä valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi 
oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista arvonnan 
mukaisessa järjestyksessä siten, että espoolaiset hakijat ovat etusijalla. 
Oppilaspaikkojen vapautuessa, valitaan hakijoita varasijalistan mukaisessa järjestyksessä 
syksyllä järjestettävään valintakoepäivään asti, jolloin varasijalista raukeaa.
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Päätöksen tiedoksianto

 Voit valita lapsesi päätöksen 
tiedoksiantotavan täyttäessäsi 
Hakemus peruskoulun 7. luokalle –
lomakkeen. 

 Lastasi koskeva päätös annetaan 
tiedoksi vain lomakkeella valitsemallasi 
tavalla:

a) Päätös julkaistaan Wilmassa 
6.4.2022. Päätöstä ei postiteta.

b) Päätös postitetaan 6.4.2022. 
Päätöstä ei julkaista Wilmassa. 
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Jos lapsesi valitaan kaksikieliseen 
opetukseen

 Oppilaspaikkaa ei tarvitse vahvistaa vastaanotetuksi. 
Päätös on voimassa koulussa olevien vuosiluokkien
ajan.

 Lapsesi ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen. 

 Lapsesi nuoremmalla siskolla/veljellä ei ole 
sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan
kouluun hakiessaan lähikouluun. 

 Jos lapsesi haluaa luopua oppilaspaikastaan
kaksikielisessä opetuksessa, täytä Lähikouluun
hakeminen –lomake (espoo.fi/opetuksenlomakkeet) ja 
palauta se siihen kouluun, johon toivot lapsesi 
pääsevän.
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Jos lastasi ei valita kaksikieliseen opetukseen

 Lapsellesi osoitetaan lähikoulu 6.4.2022.

 Lähikoulun osoittamisperusteet, ks. espoo.fi/kouluunhakeminen

 Voit hakea lastasi toissijaiseen kouluun.

 Hakuajat ja –ohjeet sekä oppilasvalintaperusteet, ks. 
espoo.fi/kouluunhakeminen.

 Ei ole muutoksenhakukeino eikä tarkoita toiseen lähikouluun hakemista.

 Voit tehdä oikaisuvaatimuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rehtorin päätöksestä. Muutoksenhakuohje on lapsesi päätöksen liitteenä.
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Espooseen ennen koulun alkua 
muuttavat oppilaat

 Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle –lomake 
Wilmassa https://espoo.inschool.fi/connect 10.1.-
18.1.2022. Ilmoita lomakkeella tuleva osoite Espoossa ja 
täsmällinen muuttopäivä.

 Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta 
Wilmassa, täytä paperinen lomake 
(espoo.fi/opetuksenlomakkeet) ja palauta se viimeistään 
18.1.2022 Suomenkielisen perusopetuksen 
tulosyksikköön. Osoite lomakkeella. 

 Lapsesi tulee osallistua valintakokeeseen 26.1.2022
samanaikaisesti espoolaisten hakijoiden kanssa. 

 Jos lapsesi tulee valituksi, hänelle tehdään 6.4.2022 
ehdollinen päätös. Päätös tulee voimaan vain, jos muutto 
Espooseen tapahtuu viimeistään 1.8.2022 ja tiedot 
näkyvät tuolloin väestötietojärjestelmässä.
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö tarkistaa 
tiedot Digi- ja väestötietovirastolta.
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Information in English

Visit espoo.fi/en/schooladmissions
> Weighted-curriculum education
> Bilingual education (Finnish-
English)


