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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 28.10.2020 
Voimaan 1.1.2021  
 
 

RUOTSIN KIELIKYLPYOPETUKSEN 
OPPILASVALINTAPERUSTEET 
 
YLEISPERIAATTEET 
 
- Ruotsin kielikylpyopetus on tarkoitettu Espoossa asuville oppilaille. Oppilaaksi voi hakea koko 

Espoon alueelta. 
 

- Ruotsin kielikylpyopetukseen haetaan suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuosittain 
määritteleminä määräaikoina. Määräajan jälkeen toimitetut hakemukset hylätään. Jos ruotsin 
kielikylpyopetukseen hakeminen edellyttää erillisten liitteiden tai hakemusten toimittamista, 
huoltajan tulee toimittaa ne suomenkielisen opetuksen tulosyksikön määrittelemän määräajan 
puitteissa. 

 
- Valintakokeet järjestetään suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuosittain määritteleminä 

ajankohtina. Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä opetuspisteessä, jonka hän on merkinnyt 
hakulomakkeeseen ensimmäiseksi hakutoiveekseen. Valintakokeeseen voi osallistua vain 
kerran vuoden aikana.  

 
- Jos ruotsin kielikylpyopetukseen ensimmäiselle luokalle hakeva ei ole vielä oppivelvollinen, 

huoltajien tulee toimittaa Suomessa tehty kehitysarvio (psykologin tai lääkärin lausunto) 
suomenkielisen opetuksen tulosyksikön erikseen määrittämänä ajankohtana.  

 
- Jos hakija on valintakoepäivänä sairas, eikä voi osallistua valintakokeeseen, hakijalle voidaan 

järjestää uusi valintakoe. Huoltajan tulee ilmoittaa asiasta valintakokeen järjestävän koulun 
rehtorille/koulunjohtajalle ennen valintakokeen alkamista ja esittää sairauden osoittava/todistava 
lääkärinlausunto ennen valintakokeiden alkamista tai välittömästi lausunnon saatuaan. Uuteen 
valintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat olleet sairaana varsinaisena 
valintakoepäivänä eivätkä ole sen takia voineet osallistua valintakokeeseen. Ratkaisuvalta 
uuden valintakoepäivän järjestämisestä on koulun rehtorilla/koulunjohtajalla.  

 
- Hakijat valitaan ruotsin kielikylpyopetukseen pääsääntöisesti lukuvuoden alusta alkaen, 

koulussa olevien luokka-asteiden ajaksi.  
 

- Ruotsin kielikylpyopetukseen valittu hakija ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen 
nuoremmalla siskollaan/veljellään ole lähikouluun hakiessaan sisarusperusteeseen perustuvaa 
oikeutta päästä samaan kouluun.  

 
- Toisessa kunnassa asuvia hakijoita voidaan ottaa ainoastaan, jos espoolaisten valintaperusteet 

täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita oppilaspaikkoja. Jos toisessa kunnassa asuva 
hakija on aikeissa muuttaa Espooseen ennen seuraavan lukuvuoden koulutyön alkua, voidaan 
hakija ottaa huomioon kuten Espoossa asuva, mutta hänestä tehdään ehdollinen päätös ja se 
tulee voimaan vain, jos hakija muuttaa Espooseen ennen koulutyön alkua. Suomenkielisen 
opetuksen tulosyksikkö määrittelee vuosittain tähän liittyvän määräpäivän. 

 
- Ruotsin kielikylpyopetukseen perustettavat opetusryhmät ja opetukseen valittavien oppilaiden 

vähimmäis- ja enimmäismäärät päätetään vuosittain lautakunnassa.  
 
- Ruotsin kielikylpyopetusta tarjoavien koulujen johtokunnat voivat päättää valintaperusteita 

tarkentavista perusteista, kuten valintakokeen pisteytyksestä. 
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1. VALITSEMINEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE  
 
Hakijat valitaan ruotsin kielikylpyopetukseen ensimmäiselle luokalle valintakokeen perusteella. 
Valintakoe koostuu kahdesta koeosiosta:  
- Suomen kielen valmiuksia kartoittava koe (0-45 pistettä) 
- Ruotsin kielen peruskäsitteiden hallintaa mittaava koe (0-15 pistettä) 
 
Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0-60 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. 
Jos hakijoiden pistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee suomen 
kielen valmiuksia kartoittavan kokeen pistemäärä. Jos suomen kielen valmiuksia kartoittavan 
kokeen pistemäärä on myös sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.  
 
Jos espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita oppilaspaikkoja, 
voidaan toisessa kunnassa asuvia hakijoita ottaa valintakokeen pistemäärän mukaisessa 
järjestyksessä.  
 
Niistä valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen 
rajallisen määrän takia, muodostetaan kouluittain varasijalista valintakokeen pistemäärän 
mukaisessa järjestyksessä siten, että espoolaiset hakijat ovat etusijalla. Jos oppilaspaikkoja 
vapautuu, otetaan oppilaita vapautuneille paikoille varasijalistan mukaisessa järjestyksessä 
elokuun loppuun asti, jolloin varasijalista raukeaa. 

 
 
2. VALITSEMINEN SEITSEMÄNNELLE LUOKALLE  

 
Ruotsin kielikylpyopetukseen seitsemännelle luokalle hakevilta edellytetään opiskelua ruotsin 
kielikylpyopetuksessa alakoulussa Espoossa tai muualla. Jos hakijoita on enemmän kuin 
oppilaspaikkoja, suoritetaan hakijoiden kesken arvonta.  
 
Jos espoolaisten valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita oppilaspaikkoja, 
voidaan toisessa kunnassa asuvia hakijoita ottaa arvonnan mukaisessa järjestyksessä.  
 
Niistä valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen 
rajallisen määrän takia, muodostetaan kouluittain varasijalista arvonnan perusteella siten, että 
espoolaiset hakijat ovat etusijalla. Jos oppilaspaikkoja vapautuu, otetaan oppilaita vapautuneille 
paikoille varasijalistan mukaisessa järjestyksessä elokuun loppuun asti, jolloin varasijalista 
raukeaa.  
 
 

3. VALITSEMINEN MUILLE VUOSILUOKILLE 
 
Jos lukuvuoden aikana on vapautunut oppilaspaikkoja ja ne eivät ole täyttyneet kesken 
lukuvuotta Espooseen muuttaneista hakijoista, voidaan vapautuneille oppilaspaikoille valita 
huoltajan hakemuksesta uusia oppilaita. Vuosiluokille 2-6 ja 8-9 hakevilta edellytetään taustaksi 
kielikylpykoulussa tai ruotsinkielisessä koulussa opiskelua Suomessa tai ulkomailla. 

 


