
Kaksikieliseen opetukseen 
(suomi-englanti) 

1. luokalle hakeminen

1

Lukuvuosi 2023-2024



Kaksikielisen opetuksen 
tiedotustilaisuudet

 Tiedotustilaisuudet
 Jalavapuiston koulu, 10.1.2023 klo 18 

Kilonpuiston koulu, 11.1.2023 klo 18 
Kuitinmäen koulu, 10.1.2023 klo 18 
Niittykummun koulu, 10.1.2023 klo 18

 Kouluilla tai Teamsin välityksellä.

 Tiedotustilaisuudet ovat samansisältöiset.

 Tietoa kaksikielisestä opetuksesta, 
hakemisesta, oppilasvalinnasta.

• Mahdollisuus saada tarvittavaa neuvontaa.
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https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/jalavapuiston-koulu
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/kilonpuiston-koulu
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/kuitinmaen-koulu
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/niittykummun-koulu


Kaksikielinen opetus 
Espoossa
 Tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille 

oppilaille. 

 Oppilaaksi voi hakeutua koko Espoon alueelta.

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

 Noudattaa peruskoulun opetussuunnitelmaa, mutta 
opetuskielenä on vuosiluokilla 1–2 pääosin englanti. 
Lukemaan ja kirjoittamaan opetellaan molemmilla 
kielillä. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy 
asteittain. 

 A1-kielenä on englanti ja vapaaehtoisena A2-kielenä 
saksa, Niittykummun koulussa lisäksi ruotsi. 
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Kaksikielinen opetus 
Espoossa
 Kaksikielistä opetusta tarjoavat koulut
 Luokat 1-6: Jalavapuiston ja Niittykummun koulu, 
 Luokat 1-9: Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäiset 

peruskoulut
 Luokat 7-9: Espoonlahden ja Nöykkiön yläkoulut, 

 Oppilasmäärä
 1. luokalle voidaan valita enintään 25 

valintaperusteet täyttävää hakijaa. 
 Opetusryhmän perustaminen edellyttää 18 

valintaperusteet täyttävää espoolaista hakijaa.

 Hakijat valitaan koulussa olevien luokka-asteiden 
ajaksi.

 Opetuksen valituilla ei ole oikeutta 
koulumatkaetuuteen.
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Kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen 
opetuksen erot

Englanninkielinen opetus Kaksikielinen opetus (suomi-englanti)

Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet

Tuntijako; pienin eroavuuksin SU vs. EN

Enimmäisoppilasmäärä 25 / ryhmä

Englannin kieli työvälineenä kaikissa 
oppiaineissa

Ylemmillä vuosiluokilla oppiaineita enemmän suomeksi

Kansainvälinen koulu Osana suomenkielistä peruskoulua (ns. linja)

A1: EN
A2: RA, ES

A1: EN
A2: SA (Niittykummun koulussa SA + RU)
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Hakeminen
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 Hakeminen tapahtuu Wilmassa 
10.1.-20.1.2023 täyttämällä
Peruskoulun ensimmäiselle 
luokalle ilmoittautuminen –
lomake.

 Luo henkilökohtainen Wilma-
tunnus osoitteessa
https://espoo.inschool.fi/connect. 

 Wilma-tunnuksen luomiseksi 
tarvitset toimivan 
sähköpostiosoitteen ja 
avainkoodin. Avainkoodi löytyy 
sinulle postitetun Tervetuloa 
kouluun! -esitteen mukana tulleen 
Ilmoitus oppivelvollisuuden 
alkamisesta -kirjeen lopusta.
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https://espoo.inschool.fi/connect


Ennen hakulomakkeen täyttämistä

 Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen -
lomake avautuu Wilmassa 10.1.2023. Lomake on 
täytettävissä hakuajan 10.1.–20.1.2023. 

 Tutustu 
 Hakuohjeisiin
 Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) 

oppilasvalintaperusteisiin 

 Hakua koskevat verkkosivut
 espoo.fi/kouluunhakeminen > Painotettu opetus > 

Kaksikielinen opetus (suomi-englanti).
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Hakemuksen täyttäminen Wilmassa

Kirjaudu Wilmaan (https://espoo.inschool.fi) luomallasi henkilökohtaisella tunnuksella.
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https://espoo.inschool.fi/


Hakemuksen täyttäminen Wilmassa

10

1) Valitse lomakkeen kohdassa 3 
ilmoittautumistiedoksi vaihtoehto A 

2) Merkitse tarkentavat hakutiedot.

3) Ilmoita lomakkeen kohdassa 5.1 kaksikielistä 
opetusta tarjoavat koulut hakujärjestykseen. 
Hakujärjestys on sitova!

4) Merkitse rasti kohdassa 5.1, jos lapsesi vanhempi 
sisarus on kaksikielisessä opetuksessa.



Paperisen hakemuksen täyttäminen

11

 Jos Sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta 
Wilmassa, täytä paperilomake. Lomake löytyy 
osoitteesta espoo.fi/opetuksenlomakkeet.

 Palauta paperilomake viimeistään 20.1.2023 
postitse osoitteella: Suomenkielisen perusopetuksen 
tulosyksikkö, oppilasasiainsihteeri Sara Raitala, PL 
31, 02070 ESPOON KAUPUNKI. Lomakkeen voi 
halutessaan palauttaa myös sähköpostin liitteenä 
osoitteeseen oppilasrekisteri@espoo.fi. 

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

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/opetuksen-lomakkeet#section-17225
mailto:oppilasrekisteri@espoo.fi


Kaksikielisen opetuksen 
valintakoe
 Valintakoe järjestetään 2.2.2023. 

 Valintakoe suoritetaan siinä kaksikielistä opetusta 
tarjoavassa koulussa, joka on merkitty 
hakulomakkeessa ensisijaiseksi hakutoiveeksi. 
Koejärjestelyt ovat kaikille samat!

 Lapsesi saa erillisen kutsun valintakokeeseen. 
Valintakoekutsu lähetetään Peruskoulun 
ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen –
lomakkeella näkyvään sähköpostiosoitteeseen. 
Tarkista, että sähköpostiosoite on oikein!

 Valintakoe koostuu kahdesta koeosiosta:
1) Suomen kielen valmiuksia kartoittava koe
2) Englannin kielen peruskäsitteistöä ja kielitaitoa 

kartoittava koe
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Valintakokeeseen 
valmistautuminen
 Valintakokeessa tehdään ikäkauteen kuuluvia 

esiopetustyyppisiä tehtäviä. Lapsesi ei tarvitse olla 
luku- ja kirjoitustaitoinen, mutta hänen pitää osata 
kuunnella ohjeita ja toimia niiden mukaan. 

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

 Huolehdi lapsesi saapumisesta paikalle hyvissä ajoin 
ennen valintakokeen alkamista.

 Jos lapsesi sairastuu valintakoepäivänä, ilmoita
asiasta valintakokeen järjestävän koulun rehtorille 
ennen valintakokeen alkamista ja toimita sairauden 
osoittava/todistava lääkärinlausunto ennen 
valintakokeiden alkamista tai välittömästi lausunnon 
saatuasi.
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Hakeminen samanaikaisesti englanninkieliseen 
opetukseen (Wilma)
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1) Valitse ilmoittautumistiedoksi vaihtoehto A. 
2) Merkitse tarkentavat hakutiedot.
3) Ilmoita haettavat opetusmuodot ja koulut hakujärjestykseen. 

Hakujärjestys on sitova!
4) Merkitse rasti, jos lapsesi vanhempi sisarus on kaksikielisessä 

opetuksessa.
5) Merkitse koeosion suorittaminen suomen kielellä. 1

2
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Hakeminen samanaikaisesti englanninkieliseen 
opetukseen
 Lapsesi tulee osallistua kaksikielisen opetuksen JA

englanninkielisen opetuksen valintakokeisiin 
1.2.-2.2.2023. 
 1.2.2023: Englannin kielen koe. Koe suoritetaan 

Espoo International Schoolissa.
 2.2.2023: Suomen kielen valmiuksia kartoittava 

sekä englannin kielen peruskäsitteistöä ja 
kielitaitoa kartoittava koe. Koe suoritetaan 
kaksikielistä opetusta tarjoavassa koulussa. 

 Lapsesi saa erillisen kutsun valintakokeisiin. 
Valintakoekutsu lähetetään Peruskoulun 
ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen –
lomakkeella näkyvään sähköpostiosoitteeseen. 
Tarkista, että sähköpostiosoite on oikein!
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Koulun aloittaminen vuotta
aiemmin
Edellyttää
 Psykologisin ja tarvittaessa lääkärin lausuntoa lapsesi 

edellytyksistä/kouluvalmiuksista. Tutkimukset toteutetaan 
yksityisesti ja vastaat huoltajana tutkimuksista aiheutuvista 
kustannuksista. 

 Perusopetuksen aluepäällikön myöntämän luvan (päätös).

Toimi näin
1. Varaa lapsellesi tutkimusaika kouluvalmiuden arvioimiseksi

(esim. Mehiläinen, Pro Neuron, Pikkujätti, Terveystalo). 
2. Ota yhteyttä suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköön

p. 040 507 0817 tai oppilasrekisteri@espoo.fi avainkoodin
saamiseksi. 

3. Luo Wilma-tunnus ja täytä Peruskoulun ensimmäiselle
luokalle ilmoittautuminen –lomake Wilmassa 10.1.-20.1.2023 
tai palauta paperinen lomake viimeistään 20.1.2023. 

4. Täytä lisäksi Perusopetuksen poikkeava aloittaminen –
lomake (espoo.fi/opetuksenlomakkeet) ja palauta se 
lausuntoineen viimeistään 10.2.2023 osoitteella: 
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö, oppilasasioiden
asiantuntija Jemina Sirviö, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 

5. Toimita kopio lapsesi lausunnosta valintakokeen järjestävän
koulun rehtorille ennen valintakoetta. 16
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Oppilasvalintaperusteet

Oppilaat valitaan 1. luokalle valintakokeen perusteella. Valintakoe koostuu kahdesta koeosiosta:
1) Suomen kielen valmiuksia kartoittava koe (0-45 pistettä)
2) Englannin kielen peruskäsitteistöä ja kielitaitoa kartoittava koe (0-30 pistettä).

Hakijan tulee saavuttaa valintakokeen jokaisessa osiossa määritelty alin pistemäärä JA kokonaispisteissä määritelty 
alin pistemäärä tullakseen valituksi kaksikieliseen opetukseen. 

Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0-75 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoiden 
kokonaispistemäärät ovat samat, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee sisarusperuste. Jos sisarusperustekin 
on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Valintakokeen hyväksytysti suorittaneista, jotka eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, 
muodostetaan varasijalista valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä siten, että espoolaiset 
hakijat ovat etusijalla. Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita valitaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä 
syksyllä järjestettävään valintakoepäivään asti, jolloin varasijalista raukeaa.
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Valintaperusteet löytyvät osoitteesta espoo.fi/kouluunhakeminen > Painotettu opetus > Kaksikielinen opetus 
(suomi-englanti)



Päätöksen toimitus

 Päätöksen toimittamiseksi on kaksi 
vaihtoehtoa:
1) Päätös julkaistaan Wilmassa 

26.4.2023. Päätöstä ei postiteta.
2) Päätös postitetaan 26.4.2023. 

Päätöstä ei julkaista Wilmassa. 

 Voi valita päätöksen toimitustavan 
(tiedoksianto) täyttäessäsi Peruskoulun 
ensimmäiselle luokalle 
ilmoittautuminen –lomakkeen. 
Valitsemasi tiedoksiantotapa on sitova!
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Jos lapsesi valitaan 
kaksikieliseen opetukseen

 Oppilaspaikkaa ei vahvisteta 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 ja palauta se siihen kouluun, 
johon toivot lapsesi pääsevän.

 Jos lapsesi muuttaa pois Espoosta, ilmoita asiasta 
kaksikielistä opetusta tarjoavan koulun rehtorille.
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Jos lapsesi ei tule valituksi 
kaksikieliseen opetukseen
 Lapsellesi osoitetaan lähikoulu 26.4.2023.

 Lähikoulun osoittamisperusteet, ks. 
espoo.fi/kouluunhakeminen > Lähikoulu ja 
toissijainen koulu. 

 Voit hakea lastasi muuhun kuin hänelle osoitettuun 
lähikouluun eli ns. toissijaiseen kouluun 9.5.2023. 
 Hakuohjeet ja -ajat sekä oppilasvalintaperusteet, 

ks. espoo.fi/kouluunhakeminen > Lähikoulu ja 
toissijainen koulu.

 Ei ole muutoksenhakukeino eikä tarkoita toiseen 
lähikouluun hakemista. 

 Lapsesi ei voi osallistua samana vuonna uudelleen 
kaksikielisen opetuksen valintakokeeseen.

 Voit tehdä oikaisuvaatimuksen Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle rehtorin päätöksestä. 
Muutoksenhakuohje on lapsesi päätöksen liitteenä. 20

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/kouluun-hakeminen/lahikoulu-ja-toissijainen-koulu
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/kouluun-hakeminen/lahikoulu-ja-toissijainen-koulu


Valmistava opetus
Kenelle?
 Jos lapsesi ei osaa suomea, suomen taito on yksittäisiä 

sanoja tai muuten hyvin vähäinen.

Miten?
 Ryhmässä on 10-12 oppilasta
 Ryhmää opettaa luokanopettaja ja lisäksi luokassa on 

kouluavustaja
 Opetusta viikossa 23,5 h (1. luokkalaisella muuten 20 

h/viikko)
 Koulun oppilashuoltopalvelut ovat käytettävissä, jos on 

tarvetta
 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma ohjaa 

opetusta
 Oppilaat osallistuvat yleisopetuksen suomenkielisen 

opetuksen luokkien opetukseen (integraatio) niin paljon 
kuin mahdollista

 Ryhmiä on jokaisella Espoon alueella.

Jos lapsesi tarvitsee valmistavaa opetusta, ole 
yhteydessä esiopettajaan tarkempien hakuohjeiden 
saamiseksi. 21



Iltapäivätoimintaan
hakeminen
 Täytä Hakemus iltapäivätoimintaan –lomake

Wilmassa (https://espoo.inschool.fi) 
26.4.-10.5.2023. 

 Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää
lomaketta Wilmassa, täytä paperinen lomake
(espoo.fi/opetuksenlomakkeet) ja palauta
lomake suomenkielisen perusopetuksen
tulosyksikköön viimeistään 10.5.2023 klo
15:45. 
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https://espoo.inschool.fi/
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/opetuksen-lomakkeet#section-17225


Espooseen ennen koulun 
alkua muuttavat
 Ota yhteyttä suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköön 

avainkoodin saamiseksi (puh. 040 507 0817 tai 
oppilasrekisteri@espoo.fi).

 Luo Wilma-tunnus ja täytä Peruskoulun ensimmäiselle 
luokalle ilmoittautuminen –lomake Wilmassa 10.1.-
20.1.2023. Ilmoita lomakkeella tuleva osoite Espoossa ja 
täsmällinen muuttopäivä. 
 Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Wilmaa, täytä 

paperilomake (espoo.fi/opetuksenlomakkeet) ja palauta 
se viimeistään 20.1.2023 osoitteella: Suomenkielisen 
perusopetuksen tulosyksikkö, oppilasasiainsihteeri Sara 
Raitala, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

 Lapsesi tulee osallistua valintakokeeseen samanaikaisesti 
espoolaisten koulutulokkaiden kanssa. 

 Jos lapsesi tulee valituksi, hänelle tehdään 26.4.2023 
ehdollinen päätös. Päätös tulee voimaan vain, jos muutto 
Espooseen tapahtuu viimeistään 1.8.2023 ja tiedot näkyvät 
tuolloin väestötietojärjestelmässä. Suomenkielisen 
perusopetuksen tulosyksikkö tarkistaa osoitetiedot.
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Vinkkejä huoltajalle

 Tutustu Sinulle postitettuun esitteeseen, kaksikielisen opetuksen 
hakuohjeisiin ja oppilasvalintaperusteisiin ennen hakulomakkeen 
täyttämistä.

 Täytä hyvissä ajoin Peruskoulun ensimmäiselle luokalle 
ilmoittautuminen –lomake, sillä Wilma ruuhkautuu lähellä hakuajan 
päättymistä. Jos täytät paperisen lomakkeen, postita se ajoissa. 

 Huolehdi hakemuksen toimittamisessa määräajassa. Myöhässä 
toimitettuja hakemuksia ei huomioida eikä myöhässä hakeva 
koulutulokas voi osallistua valintakokeeseen! 

 Muista tarkistaa/ilmoittaa sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa. 
Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse ko. lomakkeella näkyvään 
sähköpostiosoitteeseen.

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

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

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/kouluun-hakeminen/painotettu-opetus/kaksikielinen-opetus-suomi-englanti
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