
   
 

   
 

Lisäinfoa laajamittaisen kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeeseen tulevalle 
 
Soveltuvuuskokeita järjestetään useammassa ryhmässä. Sähköpostitse saamassasi kutsussa on yksilöity 
lapsellesi varattu soveltuvuuskoeaika sekä soveltuvuuskoepaikka. 
 
Tämä info sisältää lisätietoja soveltuvuuskokeen järjestelyistä. 
 
 
Valmistautuminen Lapsen ei tarvitse ennakkoon valmistautua soveltuvuuskokeeseen. Lapselle 

voi kertoa, että hän tulee tekemään erilaisia tehtäviä aikuisten johdolla. 
 
Toivomme, että kotona ei liikaa korosteta soveltuvuuskokeen merkitystä tai 
tuoteta lapselle kiireen tuntua ennen soveltuvuuskokeeseen tuloa, jotta 
tilanne on lapselle mahdollisimman stressitön. 
 
 

Saapuminen Tulkaa koululle hyvissä ajoin ennen soveltuvuuskoeaikaa. Parkkipaikkoja on 
rajoitetusti, joten suosittelemme, että tulette kävellen, mikäli mahdollista. 
Opettaja tapaa soveltuvuuskokeeseen tulevat lapset soveltuvuuskoetilan 
ulkopuolella (ks. soveltuvuuskoepaikka kutsusta). 
 
 

Soveltuvuuskoe 
käytännössä 

Soveltuvuuskoe kestää n. yhden tunnin. 
Mikäli lapsi ei jostain syystä pysty tekemään soveltuvuuskoetta loppuun asti, 
huoltajan on oltava tavoitettavissa puhelimitse. 
 
Soveltuvuuskokeeseen ei saa tulla sairaana. Mikäli lapsi sairastuu, 
lääkärintodistus toimitetaan rehtorille etukäteen tai soveltuvuuskoepäivänä. 
Sairastapauksissa soveltuvuuskoe järjestetään mahdollisimman pian koulun 
ilmoittamana ajankohtana. 
 
Esikouluun hakevat: 
Soveltuvuuskoe toteutetaan ryhmässä. Kaikki soveltuvuuskokeeseen 
osallistuvat lapset tekevät tehtäviä itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden 
mukaan. Soveltuvuuskoe toteutetaan suomeksi tai englanniksi 
hakulomakkeella tehdyn valinnan mukaan. 
 
1. luokalle hakevat: 
Soveltuvuuskokeessa on sekä ryhmä- että yksilöosuus. Osa tehtävistä 
tehdään suullisesti, osa kirjallisesti. Soveltuvuuskokeessa on osioita 
molemmilla laajamittaisen kaksikielisen opetuksen opetuskielillä (suomi ja 
englanti). 
 
 

Tulokset Kaikkien soveltuvuuskokeeseen osallistuneiden lasten huoltajille lähetetään 
tieto valintatuloksesta (valittu / ei valittu) sähköpostitse viikon 7 loppuun 
mennessä. 

 
 
Tervetuloa soveltuvuuskokeeseen! 
 



   
 

   
 

Additional info for the aptitude test for bilingual education 
 
The aptitude tests are held in several groups. You have received an invitation by email where the time and 
place for your child’s aptitude test is specified. 
 
In this info you will find further information about the aptitude test. 
 
 
Getting ready The children don’t need to prepare themselves for the aptitude test in 

advance. You can tell the children that they will do different tasks and that 
there will be adults to guide through the tasks. 
 
We hope that you won’t emphasize the importance of the aptitude test too 
much at home nor that the children feel they’re in a hurry. This way the 
situation is as stress-free as possible for the children. 
 
 

Coming to school Please come to school in good time before the aptitude test. The parking 
space near the school is limited so we recommend coming by foot if 
possible. The teacher will meet the children before the aptitude test outside 
the test location (see the invitation). 
 
 

The aptitude test in 
practice 

The aptitude test takes about an hour. 
If the child is for some reason unable to finish their test their guardian must 
be reached by phone if necessary.  
 
If your child is ill they can’t participate in the aptitude test. In this case 
deliver a doctor’s certificate to the principal in advance or on the day of the 
aptitude test. In cases of illness the aptitude test will be held as soon as 
possible, the school will inform the time. 
 
Aptitude test for preschool: 
The aptitude test will be carried out in a group. In the group everyone will 
perform tasks independently according to the instructions given by the 
teacher. The aptitude test will be held in Finnish or in English according to 
the choice made on the application form. 
 
Aptitude test for year 1: 
in the aptitude test there will be both a group and an individual part. A part 
of the tasks will be performed orally and some in writing. In the aptitude test 
there are sections in both teaching languages of the bilingual education 
(Finnish and English). 
 
 

Results The aptitude test results (selected / not selected) will be sent to the 
guardians by email by the end of week 7. 
 

 
 
Welcome to the aptitude test! 


