
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ainutlaatuinen koulu 

Helsingin sydämessä 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helsingin eurooppalainen koulu (ESH) on Eurooppa-koulujen verkostoon 

akkreditoitu koulu. Eri Euroopan maissa on yhteensä 14 Eurooppa-koulua 

ja 10 akkreditoitua koulua. Ensimmäinen Eurooppa-koulu perustettiin 60 

vuotta sitten. Eurooppa-koulujen koulutarkastajat käyvät ESH:ssa 

säännöllisesti. 

 

ESH:n opetussuunnitelma on Suomen Opetushallituksen hyväksymä. Se 

painottaa suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä. Eri 

aineiden opetussuunnitelmat noudattavat pääasiassa Eurooppa-koulujen 

opetussuunnitelmia. Koulussamme opetetaan uskontotietoa kaikille 

oppilaille yhdessä. Tunneilla käsitellään etiikkaa, tietoa eri uskonnoista ja 

filosofisia kysymyksiä. Oppilaat tottuvat pienestä pitäen elämään ja 

oppimaan monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä. Se kasvattaa 

heitä aktiivisiksi eurooppalaisksi kansalaisiksi. Hyvät tavat ja kohteliaisuus 

opettavat oppilaita kunnioittamaan toisiaan. 

 

ESH:ssa panostetaan erityisesti kielten, matematiikan ja luonnontieteiden 

korkeatasoiseen oppimiseen. Lisäksi tavoite on edistää oppilaiden 

oppimaan oppimista sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Luovat taidot 

kehittyvät kuvataiteessa ja musiikissa. 

 

Koulumme oppilasmäärä pysytellee noin 300 oppilaassa. Pienet 

oppilasryhmät tekevät koulustamme kyläkoulumaisen, minkä vuoksi 
oppilaiden yksilölliset tarpeet voidaan ottaa hyvin huomioon.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kieliosastot ja kieltenopetus  

Koulussamme on kolme eri kieliosastoa: englannin, ranskan ja suomen 
osastot, joissa opetusta annetaan kyseisillä kielillä.  

Oppilaan kieliosasto valikoituu hänen äidinkielensä tai vahvimmin 

osaamansa kielen perusteella. Jos oppilaan äidinkieli ei ole englanti, ranska 

tai suomi, hän hakee siihen kieliosastoon, jonka kielellä hän pystyy 

parhaiten osallistumaan opetukseen. Tällöin oppilas voi tietyin edellytyksin 

saada opetusta myös omassa äidinkielessään. 

 

Keskeisimmät oppiaineet opetetaan kieliosaston kielellä (EN, FR, FI). 
Tietyillä luokka-asteilla jotkin oppitunnit pidetään sekaryhmissä yhdessä 

kaikkien kieliosastojen kesken.  

Toisen kielen (L2) opiskelu alkaa alakoulun ensimmäisellä luokalla (P1) 

pienryhmissä, joiden oppilaat edustavat useita eri kansallisuuksia. 

Alakoulun aikana oppilaiden odotetaan saavuttavan kielitaidon taso A2 

(Eurooppalainen viitekehys). 

 

Toisen kielen opiskelu jatkuu yläkoulu-lukiossa. Itse kielen opiskelun lisäksi 

kolmantena (S3) vuonna L2-kielellä opiskellaan historiaa ja maantietoa, ja 

neljäntenä vuonna (S4) L2-kielellä on mahdollista opiskella valinnaisaineena 

taloustiedettä. Yläkoulu-lukion päättyessä toisen kielen taitotaso on C1 

(Eurooppalainen viitekehys). 

 

Kolmantena ja neljäntenä kielenä (L3 & L4) koulussamme voi opiskella mitä 

tahansa Euroopan unionin virallista kieltä, jos opetusryhmä saadaan 

järjestettyä. Suosituimpia L3- ja L4-kieliä ovat saksa, espanja, ranska, 

suomi ja ruotsi.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esikoulu  

Esikoulu on kaksivuotinen (N1-N2) ja noudattaa Eurooppa-koulujen 

esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Esikoulussa on kolme kieliosastoa: 

englannin-, suomen- ja ranskankielinen. Henkilökunta koostuu kieliosaston 

kieltä äidinkielenään puhuvista opettajista ja avustajista. Lapset voivat 

aloittaa esikoulussa sen vuoden syksyllä, jolloin he täyttävät neljä vuotta. 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelma on kokonaisvaltainen ja pohjautuu 

leikkiin. Opetussuunnitelma koostuu leikistä, tekemisestä ja kokeilemisesta, 

liikkumisesta sekä kielellisestä ja taiteellisesta ilmaisusta. Esikoulussa 

lapset oppivat taitoja, jotka valmistavat heitä koulun aloittamiseen. 

 

Esikoulupäivä alkaa klo 8.15 ja päättyy klo 14.30. Päivä koostuu useista 
toiminta- ja leikkihetkistä, välipalasta, lounaasta, ulkoilusta ja lepohetkestä.  

Esikoulupäivän jälkeen lapsilla on mahdollisuus osallistua 
iltapäivätoimintaan klo 17.30 saakka.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alakoulu  

Helsingin eurooppalaisen koulun alakoulu alkaa sen vuoden syksynä, jolloin 
lapsi täyttää 6 vuotta. Alakoulu käsittää luokat P1-P5. 

 

Alakoulun luokilla keskitytään äidinkieleen (L1), matematiikan ja L2-kielen 

opiskeluun, minkä lisäksi lukujärjestykseen kuuluu kuvataidetta, musiikkia, 

liikuntaa, ympäristötietoa ja uskontotietoa. Kaksi kertaa viikossa pidettävät 

Eurooppatunnit ovat tärkeitä, koska eri kieliosastojen P3-P5 oppilaat 

toimivat tunneilla yhteisissä projekteissa. Eurooppalaisessa koulussa 

kannustetaan tutkivaan, toiminnalliseen ja ongelmanratkaisuun perustavaan 

opetuksen ja oppimiseen. Leikkiä ja luovuutta arvostetaan akateemisten 

oppimistulosten rinnalla. 

 

Pätevät opettajamme ovat eri puolilta maailmaa. Heidän erilaiset 

kulttuuritaustansa näkyvät koulun arjessa monipuolisina pedagogisina 

menetelminä ja luovina ideoina. Tämä edesauttaa Eurooppalaista koulua 

pitämään opetussuunnitelman ja oppimisympäristön linjassa kansainvälisten 

parhaiden käytäntöjen kanssa. 

 

Liikuntaa, kuvataidetta ja musiikkia opettavat niihin erikoistuneet opettajat 
ryhmille, jotka koostuvat oppilaista eri kieliosastoilta.  

Koulupäivät alkavat klo 8.15 ja päättyvät klo 14.30 tai 15.15 riippuen 

luokkatasosta. Oppilaat ovat tervetulleita osallistumaan koulun 
iltapäivätoimintaan klo 14.30 -17.30.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yläkoulu-lukio  

Yläkoulu-lukio on seitsenvuotinen ja käsittää luokat S1−S7. Kolme 

ensimmäistä vuotta opiskellaan kaikille yhteisiä aineita, joista useimpia 

opetetaan oppilaan omalla äidinkielellä. Ensimmäisellä luokalla alkaa 

kolmannen kielen opetus (L3), ja kolmannella luokalla kaikki alkavat 

opiskella historiaa ja maantietoa toisella kielellään (L2). 

 

Neljännellä ja viidennellä luokalla pakollinen luonnontieteiden oppiaine 

jakaantuu fysiikan, kemian ja biologian oppiaineisiin. Oppilaat voivat valita 

laajan tai keskipitkän oppimäärän matematiikassa. Muita valinnaisaineita 

ovat taloustieto, neljäs kieli, tietotekniikka, kuvataide ja musiikki. 

 

Lukio on kaksivuotinen, luokat S6−S7, ja se johtaa eurooppalaiseen 

ylioppilastutkintoon (European Baccalaureate). Pakollisten aineiden 

(äidinkieli, L2, matematiikka, luonnontiede, filosofia, liikunta, historia ja 

maantieto) lisäksi on laaja valikoima valinnaisaineita. Tietyissä 

oppiaineissa voi opiskella kahden tai neljän viikkotunnin tai syventävän 

oppimäärän. 

 

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (European Baccalaureate) 

Eurooppa-koulujen päättökoe on eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), 

joka suoritetaan seitsemännen vuoden lopussa. EB-tutkinto antaa saman 

jatko-opintokelpoisuuden kuin kansalliset ylioppilastutkinnot, ja se on 

tunnustettu Euroopan unionin valtioiden lisäksi monissa muissa maissa 

kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Ensimmäiset 

eurooppalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat valmistuivat 

ESH:sta vuonna 2013. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opintojen rakenne ESH:ssa  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kodin ja koulun yhteistyö  

Helsingin eurooppalaisen koulun vanhempainyhdistys (ESHPA) edistää 

aktiivisesti vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempainiltoja ja 

vanhempien ja opettajien tapaamisia järjestetään säännöllisesti. Niiden 

lisäksi vanhemmat voivat mieluusti osallistua erilaisiin ESH:ssa 

järjestettäviin tapahtumiin. Tiedonkulkua kotien ja koulun välillä helpottaa 

sähköinen oppimisympäristö Fronter. 

 

Oppilashuolto  

Oppilaat tulevat kouluumme erilaisista taustoista. Etenkin ensimmäisinä 

vuosina he saattaavat tarvita tukea opiskelussaan. Oppilashuoltoryhmä 

seuraa tukea tarvitsevien oppilaiden edistymistä ja järjestää tarvittaessa 

tukiopetusta. Tukea opiskeluun ja oppimiseen on mahdollista saada myös 

koulupsykologilta, terveydenhoitajalta ja erityisopettajalta. Tukiopetusta 

annetaan resurssien sallimissa rajoissa. 

 

Opettajat  

Opettajamme ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita työhönsä ja edustavat 

oppilaiden tavoin useita eri kansallisuuksia ja kulttuureita. Ensimmäisen (L1) 

ja toisen (L2) kielen opettajat puhuvat äidinkielenään opettamiaan kieliä. 

Myös suurin osa muista opettajistamme puhuu opetuskieltään 

äidinkielenään. 

 

Opetusteknologia  

Tietotekniikkaa, kuten tietokoneluokkia, kannettavia tietokoneita, iPadeja, 

tabletteja ja älytauluja hyödynnetään opetuksessa paljon. Niiden käytöllä 

tuetaan oppilaskeskeistä ja yhteistoiminnallista oppimista sekä edistetään 

vaihtelevien työmuotojen (itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely) ja 

oppimaan oppimisen taitojen omaksumista kaikissa oppiaineissa.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iltapäivätoiminta  

ESH järjestää oppilaille koulupäivinä klo 17.30 asti iltapäivätoimintaa, 

johon voivat osallistua kaikki koulun oppilaat. Iltapäivätoiminnassa voi 

esimerkiksi harrastaa musiikkia ja kuvataidetta, opiskella suomen kieltä, 

osallistua läksykerhoon tai leikkiä. Koulu perii iltapäivätoimintaan 

osallistumisesta tuntiperusteisen maksun. 
 

. 
Koulukuljetus  

ESH ei järjestä koulukuljetusta oppilailleen 

 

Kouluvuosi  

Kouluvuoden pituus ESH:ssa on 180 koulupäivää. Muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta koulun vuosikalenteri noudattaa pääkaupunkiseudun 

kunnallisissa kouluissa käytettävää kalenteria. Kouluvuosi alkaa elokuun 

puolivälissä ja päättyy kesäkuun puolivälissä. Syysloma (yleensä 

lokakuussa) kestää viikon, joululoma kahdesta kolmeen viikkoa ja 

talviloma (yleensä helmikuussa) viikon. Lisäksi pääsiäisen tienoilla on 

viikon loma. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kouluun hakeminen  

Hakuaika on tammikuussa. Hakijoille järjestetään pääsykoe, jonka 

perusteella arvioidaan lapsen kyky suoriutua opinnoista ESH:ssa ja 

päätetään hakijalle soveltuva luokka-aste. Kokeen laajuus määräytyy 

opintojen vaiheen mukaan:  

• Esikoulu: haastattelu ja soveltuvuuskoe  
• Alakoulun 1. luokka: kielikoe ja soveltuvuuskoe  
• Alakoulun luokat 2-5: kielikoe ja matematiikan koe  
• Yläkoulu-lukio: kielikokeet ja matematiikan koe 

 

Haastattelu voidaan sisällyttää pääsykokeeseen myös alakoulu- ja 
yläkoulu-lukio-tasolla. 

 

Pääsykokeet järjestetään pääsääntöisesti helmikuussa. Tarvittaessa 
pääsykokeet voidaan järjestää myös hakuajan ulkopuolella. 

 

Lisätietoa  

Helsingin eurooppalaisen koulun verkkosivuilla www.esh.fi on lisätietoa 
hakumenettelystä ja koulun järjestyssäännöistä ja säännöksistä. 

 

Myös koulun yhteystiedot ovat verkkosivuilla.  

http://www.esh.fi/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koulurakennus  

ESH sijaitsee vuonna 1885 valmistuneessa historiallisessa rakennuksessa 

Helsingin keskustassa. Rakennus toimi alun perin ruotsinkielisenä 

tyttölyseona, minkä jälkeen se oli Helsingin yliopiston käytössä. Rakennus 

peruskorjattiin Museoviraston valvonnassa, ja remontti valmistui joulukuussa 

2009. Tätä nykyä rakennuksessa yhdistyvät nykyaikainen opetusvälineistö ja 

esteettisesti miellyttävä ja arvokas ympäristö. 

 
 
 

 

Koulurakennuksessa on viisi kerrosta 

ja 45 luokkahuonetta. Käytössämme 

on kaksi tietokoneluokkaa, kolme 

laboratoriota, kielistudio, musiikki-

luokka ja kuvataideluokka. 

Useimmissa luokissa on 

interaktiivinen älytaulu. Koulussamme 

on myös ruokala, kirjasto, liikuntasali 

ja juhlasali. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helsingin eurooppalainen koulu tarjoaa oppilailleen sellaiset oppimisen 

edellytykset, että he opiskellen ja kasvaen rinta rinnan, ilman 

ennakkoluuloja, oppien tuntemaan eri kulttuurien arvon, unohtamatta 

isänmaataan, kasvavat mieleltään eurooppalaisiksi ja kykeneviksi 

tekemään työtä yhtenäisen ja hyvinvoivan Euroopan hyväksi (Jean 

Monnet’n sanojen mukaan).  


