
Ruotsin kielikylpyopetukseen 
7. luokalle hakeminen

Lukuvuosi 2022-2023



Ruotsin kielikylpyopetus

 Tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille 
oppilaille. 

 Oppilaaksi voi hakeutua koko Espoon 
alueelta.

 Ei valintakoetta. Hakijoilta edellytetään 
opiskelua ruotsin kielikylpyopetuksessa 
alakoulussa Espoossa tai muualla.

 Oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen 
eikä hänen nuoremmalla sisaruksellaan ole 
sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä 
samaan kouluun (hakiessaan lähikouluun).
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Kielikylpyopetusta tarjoavat koulut ja 
opetukseen valittavien määrä

 Espoonlahden ja Haukilahden koulut (vuosiluokat 7-9). 

 Voidaan valita enintään 24 valintaperusteet täyttävää hakijaa. 

 Opetusryhmän perustamisen edellytyksenä on, että 
valintaperusteet täyttäviä hakijoita on vähintään 18.

3



Ennen hakulomakkeen täyttämistä

Tutustu hakuohjeisiin ja kielikylvyn 
oppilasvalintaperusteisiin osoitteessa 
espoo.fi/kouluunhakeminen > Painotettu 
opetus > Ruotsin kielikylpyopetus.
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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 kielikylpyopetusta 
tarjoavat koulut 
hakujärjestykseen. 

Jos lapsesi opiskelee Päivänkehrän, 
Soukan tai Westendinpuiston
koulussa 6. luokalla 
kielikylpyopetuksessa ja haluat 
lapsesi jatkavan 7. luokalla samassa 
opetusmuodossa, ilmoita molemmat 
ruotsin kielikylpyopetusta 
tarjoavat koulut hakujärjestykseen.

Lomakkeella ilmoittamasi 
hakujärjestys on sitova! 



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! 



Huomioitavaa hakulomakkeen 
täyttämisestä

 Ruotsin kielikylpyopetus on lapsesi ensisijainen 
hakukohde. Lähikoulu osoitetaan vain, jos lapsesi 
ei tule valituksi hakemaansa kielikylpykouluun. 

 Lähikoulun osoittamisessa huomioitavat asiat voi 
ilmoittaa lomakkeen kohdassa 3 siltä varalta, että 
lapsesi tule valituksi hakemaansa 
kielikylpyopetukseen tai muuhun hakemaansa 
painotettuun opetukseen. 

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

 Jos ilmoitat vain toisen kielikylpyopetusta 
tarjoavan koulun ja lapsesi ei tule valituksi, hän ei 
voi myöhemmin hakea enää toiseen 
kielikylpyopetusta tarjoavaan kouluun.
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Oppilasvalintaperusteet 7. luokalle

 Hakijoita edellytetään opiskelua ruotsin kielikylpyopetuksessa alakoulussa 
Espoossa tai muualla. 

 Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, suoritetaan hakijoiden kesken 
arvonta.

 Toisessa kunnassa asuvia hakijoita voidaan valita vain, jos espoolaisten 
valintaperusteet täyttävien hakijoiden jälkeen on vielä vapaita oppilaspaikkoja.

 Valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät tule 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.
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Päätöksen tiedoksianto

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

 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 ruotsin 
kielikylpyopetukseen

 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. 

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

 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 tai palauta paperinen lomake viimeistään 
18.1.2022. Ilmoita lomakkeella tuleva osoite 
Espoossa ja täsmällinen muuttopäivä.

 Jos lapsesi tulee valituksi kielikylpyopetukseen, 
hänelle tehdään 6.4.2022 ehdollinen päätös. 
Päätös tulee voimaan vain, jos muutto Espooseen 
tapahtuu viimeistään 1.8.2021 ja tiedot näkyvät 
tuolloin väestötietojärjestelmässä.

 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö 
tarkistaa osoitetiedot Digi- ja väestötietovirastolta.
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Information in English

Visit espoo.fi/en/schooladmissions
> Weighted-curriculum education
> Swedish-language immersion 
education.


