
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan syksyllä 2023 alkavan 1. luokan englanninkielisen, laajamittaisen kaksikielisen 
sekä painotetun opetuksen valintakokeeseen. Ilmoittautua voi myös sähköisesti osoitteessa https://
lomake.hel.fi/1-lk-valintakoe. 

Ilmoittautumisaika on 9.-29.1.2023. Lomake palautetaan ensimmäisen hakuvaihtoehdon kouluun hakuajan 
aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Ilmoittautumiseen vaaditaan hakijan kaikkien huoltajien 
suostumus. 

Oppilas voi hakea enintään viiteen eri hakuvaihtoehtoon. Yksi koulu ja sen tarjoama painotus on yksi 
hakuvaihtoehto. Vaihtoehdot merkitään ensisijaisuusjärjestyksessä ja käsitellään tämän järjestyksen mukaan. 
Valintojen järjestystä ei voi hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa. Jos oppilas tulee valituksi ensimmäiseen 
hakuvaihtoehtoonsa, muita vaihtoehtoja ei käsitellä ollenkaan. Oppilas voi tulla valituksi vain yhteen 
hakuvaihtoehtoon.  

Englanninkieliseen, laajamittaiseen kaksikieliseen ja painotettuun opetukseen hakevilta edellytetään 
valintakokeeseen osallistumista. Valintakokeet järjestetään tammi-helmikuussa 2023. Tarkemmat tiedot kokeiden 
ajasta ja paikasta löytyvät painotettua, kaksikielistä ja englanninkielistä opetusta järjestävien koulujen kotisivuilta. 

Koulujen kotisivut löytyvät osoitteesta https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/. 

1. luokalta alkavaa englanninkielistä, laajamittaista kaksikielistä ja painotettua opetusta tarjoavat seuraavat koulut:

• Musiikki: Porolahden peruskoulu, musiikki
• Englanninkielinen opetus: Ressun peruskoulu, Maunulan ala-asteen koulu
• Kaksikielinen suomi-englanti -opetus: Kulosaaren ala-asteen koulu, Laajasalon peruskoulu, Malmin

peruskoulu, Töölön ala-asteen koulu, Vesalan peruskoulu
• Kaksikielinen suomi-espanja -opetus: Käpylän peruskoulu
• Kaksikielinen suomi-venäjä -opetus: Myllypuron peruskoulu,
• Kaksikielinen suomi-viro -opetus: Latokartanon peruskoulu
• Kaksikielinen suomi-kiina -opetus: Meilahden ala-asteen koulu

Lisätietoa painotetusta, kaksikielisestä ja englanninkielisestä opetuksesta sekä oppilaaksiotosta löytyy osoitteesta 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa. 
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Kansalaisuus Puhelinnumero 
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HUOLTAJIEN TIEDOT 
Nimi Sähköpostiosoite       

Osoite  Postinumero ja -toimipaikka  

Puhelinnumero   

Nimi Sähköpostiosoite       

Osoite  Postinumero ja -toimipaikka  

Puhelinnumero 

HAKUVAIHTOEHDOT 

Kirjoita hakuvaihtoehdot ensisijaisuusjärjestyksessä niin, että ensisijainen hakuvaihtoehto on numero 1, 
toissijainen hakuvaihtoehto on numero 2 ja niin edelleen. 

KOULUN NIMI PAINOTUKSEN/OPETUKSEN NIMI  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Allekirjoittamalla vakuutan/vakuutamme, että hakijan kaikki huoltajat hyväksyvät ilmoitetut tiedot. 

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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