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Yhteishaku

Joint application



Suomen 

koulujärjestelmä

The Finnish 

education system

Tärkeintä on löytää jokaiselle nuorelle oikea paikka

The most important thing is to find the right place 

for each individual



Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa

∗ Opintojen laajuus 180 osp, joka koostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 
osp ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osp (esim. viestintää, matematiikkaa ja 
työelämätietoutta).

∗ Opiskelu on joustavaa

∗ Jokaiselle laaditaan HOKS

Studying in a vocational school

● Covers 180 competence points (cp.) comprising vocational qualification units (145 cp.) and 

common units (35 cp. – includes communication, math, and working life competence studies)

● Flexible studies

● Every student has their own personal competence development plan (PCDP)



Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa

∗ Monipuoliset oppimisympäristöt

∗ Osaamisen arviointi näyttöjen perusteella

∗ Mahdollisuus kaksoistutkintoon

● Diverse learning environments

● Evaluation based on competence demonstrations

● Possibility for a dual qualification

Studying in a vocational school



Opiskelu lukiossa

∗ Opintojen laajuus 75 kurssia/150 opintopistettä

∗ Kurssit voivat olla pakollisia tai valinnaisia (valtakunnallisia tai koulukohtaisia)

∗ Yleislukiot, erityislinjat, erityistehtävän saaneet lukiot, IB-lukiot

∗ Opiskellaan laajempia kokonaisuuksia ja nopeampaan tahtiin kuin peruskoulussa

∗ Jatko-opintoihin haetaan ylioppilastutkinnolla

Studying in an upper secondary school

● Comprises 75 courses/150 course credits

● Divided into compulsory and optional (national and school-specific) courses

● Some upper secondary schools provide extensive offerings in certain subjects or IB programs

● Cross-curricular themes are at a more advanced level and learning pace is faster compared to 

basic education

● Applying to higher education institutions is based on matriculation examination



Valmistautuminen yhteishakuun

∗ OPO-tunnit, Google Classroom

∗ Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

∗ Opintopolun demo: Demo-opintopolku.fi (auki hakua edeltävään perjantaihin asti)

∗ Oppilaitosten avoimet ovet (pääasiassa etänä)

∗ Keskustelut kotona ovat tärkeitä!

Preparing the joint application

● Guidance counselling (OPO classes), Google Classroom

● Individual counselling

● Joint application demo version at www.demo-opintopolku.fi (available until Friday before the 

joint application)

● Educational institutions’ open doors days (mostly online in 2020–21)

● Conversations at home are important!

http://www.demo-opintopolku.fi/


Yhteishaku 23.2.-23.3.2021 klo 15.00

∗ Yhteinen sähköinen haku ammattioppilaitoksiin ja lukioihin osoitteessa www.opintopolku.fi

∗ Hakemus tehdään koulussa tai huoltajan kanssa kotona

∗ Hakemukseen kirjataan viisi hakutoivetta suosituimmuusjärjestyksessä

∗ Huoltajia tulee kuulla asiassa → suunnittelulomakkeen palautus allekirjoitettuna talviloman 

jälkeen maanantaina 1.3.2021

∗ Haku koululla tehdään pienryhmissä ke-ti 3.-9.3.2021

∗ Kotona haun tekevien deadline on to 16.3.2021 mennessä

∗ Yhteishaussa haetaan kevään päättötodistuksen arvosanoilla

∗ Valintojen tulokset ilmoitetaan aikaisintaan torstaina 17.6.2021

∗ HUOM! Erityisammattioppilaitosten haku ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan  

koulutuksen haku samaan aikaan yhteishaun kanssa. 

http://www.opintopolku.fi/


Joint application 23 Feb – 23 Mar 15:00

∗ General online application to vocational schools and upper secondary schools at 

www.opintopolku.fi

∗ Application can be done at school or at home with a parent/guardian

∗ Students can apply to up to five educational institutions, which must be put in order of 

preference

∗ Parents’/guardians’ opinions must be heard → application plan form must be signed by a 

parent/guardian and returned after winter break on Mon 1 March 2021

∗ Application to be done at school in small groups Wed 3 March – Tue 9 March 2021

∗ If the application is filled at home, it must be done by Thu March 16 2021

∗ Grades from basic education certificate are used in the joint application automatically, no action 

needed

∗ Results of the joint application are published at the earliest Thu 17 June 2021 

∗ Please note that applying to special education and preparatory education for vocational 

training is also done at the same time as the joint application

http://www.opintopolku.fi/


Mitä tietoja yhteishaun tekemiseen tarvitaan?

• Viisi (5) kouluvaihtoehtoa

– 1.-2. hakukohteessa saa unelmoida, viimeinen varmistuksena

• Sosiaaliturvatunnus 

• Huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

• Oma sähköpostiosoite (Huom. Ei koulun osoite eli   etunimi.sukunimi@ksyk.fi -osoite) 

• Hausta tulee vahvistus sekä hakijan että huoltajan s-postiin

What information is needed to complete the joint application?

● Five (5) school options

○ The first two can be the student’s dream schools, the last one should be a safe option

● Social security number

● Parent’s/guardian’s phone number and email address

● Student’s email address (Please do not use the school address firstname.surname@ksyk.fi)

● A verification message will be sent to both the student’s and parent’s/guardian’s email address after the 

application is received

mailto:firstname.surname@ksyk.fi


Hakutoiveiden muuttaminen

• Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana

• Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijan huoltaja)

• Hakija voi tehdä itse hakutoivemuutokset sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta tai 

sähköpostilla osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi haussa ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta

• Tehdyistä muutoksista tulee vahvistusviesti sekä hakijan että huoltajan sähköpostiin

Making changes to the application

● Preferred study programs can only be changed before the application deadline (23 March 2021)

● Only the applicant can make changes to their application (not a guidance counsellor or guardian)

● The applicant can make changes through a link that can be found in the verification message or by 

sending an email to neuvonta@opintopolku.fi from the same email address that was used in the joint 

application

● After changes have been made, a verification message will be sent to both the student’s and 

parent’s/guardian’s email address

mailto:neuvonta@opintopolku.fi
mailto:neuvonta@opintopolku.fi


Hakutoivejärjestys

• Hakutoivejärjestys on sitova eli hakuajan päätyttyä toiveita ei voi muuttaa

• Ammatillinen hakutoive 1. hakutoiveena → Hakija saa lisäpisteitä

• Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet/keskiarvo riittävät

– Alimmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin, vaikka pisteet 

olisivat riittäneet

Order of preferred educational institutions

● Order of preference is obligatory and cannot be changed after the application period is over

● If the first option is a vocational school, the applicant will receive extra points for that institution

● Applicant is always selected for their most preferred option where they obtain enough points

→ Applicant cannot be selected for the options that are lower in their order of preference even if 

they obtain enough points



Tärkeää huomioida!

• Kannattaa ja saa unelmoida, mutta muista myös realismi

• Hakijat vaihtuvat vuosittain → piste- ja keskiarvorajat vaihtelevat

• Valitse koulu oman kiinnostuksesi ja omien vahvuuksiesi mukaan

• Opiskelu on nykyään elinikäistä ja mahdollisuuksia monia

– Aiempien suoritusten hyväksiluvut

• Kannusta ja tue, anna myös tilaa

Important notes!

● Dream big but remember also to think realistically

● Applicants are different each year → the amount of points needed varies

● Choose a school that matches your interests and strengths

● Nowadays studying is lifelong and there are plenty of options

→ Accreditation of former accomplishments

● Encourage and support but also give them the space they need



Haku ammattioppilaitoksiin pisteiden mukaan

Pisteitä saa seuraavasti:

∗ Perus- tai lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakuvuonna 6p

∗ Yleinen koulumenestys (keskiarvo) 

1-16p

∗ Painotettavat arvosanat (taito- ja taideaineet)

1-8p

∗ Ensimmäisestä hakutoiveesta

2p

∗ Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta

0-10p

∗ Harkinnanvarainen haku



Division of points in the vocational school application

Points are awarded for:

∗ Completing basic education or additional education in the year of application 6p

∗ General success in studies (GPA)

1–16p 

∗ Emphasized subjects (arts and skills subjects)

1–8p

∗ First school in the applicant’s order of preference

2p

∗ Possible entrance or aptitude test

0–10p

∗ Discretionary application



Haku lukioon

∗ Lukuaineiden keskiarvon perusteella

∗ Erityistehtävän saaneet lukiot ja lukioiden erityislinjat omina hakukohteinaan 
ja omilla hakukriteereillään yhteishaussa

Lukuaineiden keskiarvon lisäksi voidaan pisteyttää esim. 
harrastuneisuus, ennakkotehtävät, pääsykokeet, haastattelu, painotetut 
arvosanat, liikunnan arvosana

Applying to upper secondary school

● Based on GPA in theoretical subjects of the basic education certificate

● Upper secondary schools that specialize in one or more subjects have their own 

evaluation criteria

-> Applicant may get points for hobbyism, preliminary assignments, entrance 

examination, interview or emphasized grades



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

∗ Koulun kotisivulta ja Opintopolusta saa tiedon, järjestetäänkö pääsy- ja 
soveltuvuuskokeita 

∗ Pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa

∗ Riittävä suomenkielen taito 

∗ Huomaa! Joidenkin ammatillisten tutkintojen terveydentilavaatimukset/ -
suositukset

Entrance and aptitude tests

● Information about entrance and aptitude tests can be found on the school’s website or 

on Opintopolku (in English www.studyinfo.fi)

● Entrance and aptitude tests are held in April or May

● Sufficient Finnish skills

● Please note that some vocational education lines have health requirements or 

recommendations



Haku kaksoistutkintoon

∗ Haku ammatilliseen peruskoulutukseen

∗ Hyväksymiskriteerit koulukohtaisia

∗ Kaikki suorittavat lukio-opinnoista pakollisina:

∗ Äidinkieli- ja kirjallisuus

∗ Englanti (A-kieli)

∗ Ruotsi / Matematiikka

∗ Muita lukio-opintoja alakohtaisesti

∗ Mahdollisuus täydentää opintoja aikuislukion yksittäisillä lukiokursseilla 
omien tavoitteiden mukaisesti



Applying for a dual qualification

∗ Apply for vocational upper secondary education

∗ Different schools have different criteria

∗ Everyone must perform the following parts of general upper secondary 
education:

∗ Finnish and literature

∗ English (language starting in grades 1-6 of basic education)

∗ Swedish or math

∗ Other studies depending on the vocational field

∗ Possible to take more courses in an upper secondary school for adults



Studying in English
Upper secondary

● Ressun lukio, IB

● Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, 

IB

● Etelä-Tapiolan lukio, IB

● Mattlidens gymnasium, IB

● Tikkurilan lukio, IB

● Kulosaari secondary school, English 

Stream

● The English School of Helsinki, The 

English Program

● Helsinki Upper Secondary School of 

Languages, English and Finnish 

study programme

Vocational school
https://studyinfo.fi/wp2/en/vocational-education-and-training/

Luva-program (Vuosaaren lukio, 

Alppilan lukio)

Schools with tuition fees:

International school of Helsinki

European school of Helsinki

https://studyinfo.fi/wp2/en/vocational-education-and-training/


Päättöarviointi

∗ Kussakin oppiaineessa on omat 
päättöarvioinnin kriteerit

∗ Tyypillisesti painotus on 9. luokan 
kursseissa

∗ A2- ja B2-kielien arvosanatieto 
toukokuussa

∗ Osa aineista on päättynyt jo 7. ja 
8. luokalla:
∗ Historia
∗ Musiikki
∗ Kuvataide
∗ Tekstiili- ja tekninen käsityö
∗ Kotitalous

Final assessment

● Each subject has its own grading criteria 

for the final assessment

● Grading is usually based mostly on 

performance in the 9th grade courses

● A2 and B2 language grades either 

numerical or passed (S) in May

● The following subjects have already ended 

during 7th or 8th grade:

○ History

○ Music

○ Arts

○ Crafts

○ Home economics



Tärkeitä päivämääriä

∗ Tieto opiskelupaikasta tulee s-postiin aikaisintaan 17.6. → opiskelupaikan 
vastaanottaminen

∗ Opiskelupaikka on otettava vastaan 1.7. mennessä!

∗ Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen yhteishaun 
kanssa samaan aikaan → Kolme hakutoivetta

∗ Kymppiluokat 

∗ Valma (eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus)

∗ Luva (eli lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttaja-
taustaisille)

∗ Kesällä myös lisähaku valmistaviin koulutuksiin

∗ Jatkuva haku vapaille opiskelupaikoille läpi vuoden



Important dates

∗ Results of the joint application are published at the earliest on Thursday 17 June 
2021 via email → accepting a study place

∗ Accepting a study place must be done by 1 July

∗ Applying to special education and preparatory education for vocational training is 

also done at the same time as the joint application → Possible to apply for up 

to three study places

∗ Kymppiluokka (additional 10th grade of basic education)

∗ Valma (preparatory education for vocational training)

∗ Luva (instruction preparing for general upper secondary education for 
students with immigrant background)

∗ Additional application for preparatory education programmes in the summer

∗ Continuous admission for free study places throughout the year



Lisätietoa

∗ Eri oppilaitosten kotisivut

∗ Eri oppilaitosten opot

∗ www.opintopolku.fi

• School websites

• Guidance counsellors

• www.studyinfo.fi

Kulosaaressa opot ovat 

kesällä 2021 koululla:

17-18.6. klo 10-15

Tarvittaessa ja sovitusti Ma 21.6.

Varaa aika tapaamiseen etukäteen 

(yhteystiedot koulun kotisivuilla)

More information

Guidance counsellors are at KSYK 

in the summer 2021 on following 

dates:

17 to 18 June at 10AM to 3PM

Monday, 21 June if needed

Book a time for a meeting beforehand 

(contact information 

on school’s website)



Kiitos!





Koulussamme on neljä lukiolinjaa:

• Yleislinja

• Yhteiskunta- ja talouslinja

• Tiede-ja teknologialinja

• English stream

Yhteistä koko koululle:

• Tavoitteellinen opiskelu

• Kansainvälisyys

• Kaksikielisyys

• Kielet

• Koulukohtaiset opinnot tt / yt

KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO

Upper Secondary streams in KSYK:

● General stream

● Society and economics stream

● Science and teachnology stream

● English stream

General for the whole school:

● goal-orientated studying

● Internationalism

● Bi-lingualism

● Languages

● School based studies



Kielet ja lukiodiplomit | 

Languages and National Upper 

Secondary Education Diplomas

• A-kielet/languages: englanti, ranska, ruotsi, 

saksa, venäjä, espanja | English, French, 

Swedish, German, Russian, Spanish

• B1-kieli/language: ruotsi / Swedish

• B2-kielet/languages: ranska, saksa, espanja / 

French, German, Spanish

• B3-kielet/languages: ranska, saksa, espanja, 

venäjä | French, German, Spanish, Russian

• Lisäksi kiinan, japanin, korean ja italian 

alkeiskurssit / Basic courses in Chinese, 

Japanese, Korean and Italian

Lukiodiplomit / Upper Secondary Education 

Diplomas

• Kuvataide, liikunta ja musiikki | Music, Physical 

Education and Visual Arts



Yleislinja
Yhteiskunta- ja 

talouslinja

Tiede- ja 

teknologialinja

Englanninkielinen linja / English 

stream

Luokka | Class A B C D E

Kielipainotus | 

Language 

emphasis

Suomen kieli Suomen kieli Suomen kieli
Kaksikielisyys

Bilingualism

Kaksikielisyys

Bilingualism

Pakolliset 

opintojaksot | 

Compulsory 

courses

Suomi

f

Suomi

f

Suomi

f

Suomi-English

ef

Suomi-English

ef

Valtakunnalliset 

opintojaksot |

Optional courses

Suomi-English

fe

Suomi-English

fe

English-Suomi

ef

English-Suomi

ef/e

English-Suomi

ef/e

YO-valmentavat 

opintojaksot
Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi

KAKSIKIELINEN KSYK |

BILINGUAL KSYK

• Suomalainen lukion opetussuunnitelma | Finnish Upper Secondary Curriculum

• Suomenkielinen ylioppilastutkinto | Finnish Matriculation Examination



• Opiskelua pääasiassa suomeksi 

kansainvälisessä ympäristössä

• Tarjolla valinnaisia opintoja 

englantirikasteisesti tai 

kaksikielisesti

• Vapaus valita opintoja koko koulun 

opintotarjonnasta

• Sopii hakijalle, joka miettii vielä 

jatko-opintojen suuntaa

Parasta yleislinjalla on, että saa valita muidenkin linjojen 

kursseja oman mielenkiinnon mukaan, mutta ei ole 

kuitenkaan pakko. Saa melko vapaasti valita millä kielellä 

opiskelee. - Metti 19a

Halusin lukioon, jossa voisin opiskella motivoituneiden 

ihmisten kanssa. Minulle oli tärkeää myös, ettei opiskelua 

otettaisi liian vakavasti, vaan pidettäisiin myös hauskaa. 

Ksyk on ainakin tässä vastannut odotuksiani tosi hyvin! 

Koulu on täynnä tosi erilaisia ihmisiä, joten jokainen varmasti 

löytää oman henkisiä ihmisiä! Tuntuu, että kaikki saa olla 

just sellaisia kuin on, mikä on tosi ihanaa. - Anni 19a

YLEISLINJA



• Syventää osaamista politiikassa, yrittäjyydessä, 

johtamisessa, lakiopinnoissa sekä sosiaalitieteissä

• Antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään

• Opiskelua samoista teemoista kiinnostuneiden 

opiskelijoiden kanssa

• YT-diplomi: koostuu väh. 5 linjakohtaisesta 

opintojaksosta

• Opinnot pääasiassa suomeksi

• Soveltavaa opiskelua:

projekteja ja vierailuja

korkeakouluyhteistyötä

työelämäyhteistyötä

YT-linjamatka

Linjakohtaisia opintoja:

• Työelämäosaaja

• Johtajuus ja vaikuttajaverkostot

• Markkinointi, kuluttajan käyttäytyminen ja 

markkinointiviestintä

• Business English

• Rahoituksen perusteet

• Maailmantalous ja -politiikka

• Senteistä miljooniksi - sijoittamisen perusteet

• Yritysyhteistyöopinnot

• Korkeakouluopinnot

• Lakitiedosta oikeustieteeseen

• Yksilö, yhteisöja yhteiskunta

• Conflict Course

• Model European Parliament

YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA



” Hakiessani lukioon, olin todella kiinnostunut yhteiskunnallisista aiheista ja ajattelin 

että yt-linjalla voin lisätä parhaiten tietämystäni näistä aiheista. Koin myös, että yt-

linjalta löytyisi samanhenkistä porukkaa. En ole ollut väärässä. Olen saanut paljon 

samanhenkisiä ystäviä, joiden kanssa voimme puhua yhteisistä mielenkiinnon 

kohteista. - Meeri, 19b

Yt-linjan ehdottomasti paras puoli on se, että pääsee keskustelemaan 

ajankohtaisista asioista muiden politiikasta kiinnostuneiden nuorten kanssa. Voisi 

melkein lopettaa uutisten lukemisen, kun luokkakaverit pitävät ajan tasalla!



• Mahdollisuus syventää osaamista 

luonnontieteissä matematiikassa ja teknologiassa

• Antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään

• Opiskelua samoista teemoista kiinnostuneiden 

opiskelijoiden kanssa

• TT-diplomi: koostuu vähintään 5 linjakohtaisesta 

opintojaksosta

• Opinnot pääasiassa suomeksi, valinnaisia opintoja 

kaksikielisesti

• Soveltavaa opiskelua:

• projekteja, vierailuja

• kokeellista työskentelyä

• korkeakouluyhteistyötä

• työelämäyhteistyötä

• TT-linjamatka

Linjakohtaisia opintoja:

• Koodaus

• Rikostekninen tutkinta

• Environmental Research

• Robotiikka ja 3D-mallinnus

• Science Watch

• Tutkiva työskentely teknologialla

• Matematiikan tutorointi

• Lääkeaineanalytiikka

• Astrofysiikka

• Algoritmit matematiikassa

• Differentiaali- ja integraalilaskennan jatko

• Kokeellinen fysiikka

• Matematiikan jatko-opinnot

• Koodi 101- ohjelmoinnin jatkokurssi

TIEDE- JA TEKNOLOGIALINJA



” Parasta, että ympärillä on samanhenkistä porukkaa, jotka ovat 

kiinnostuneita samoista asioista. On kivaa, kun TT-linjalaiset ovat 

kaikki aikamoisia nörttejä ja suurin osa tykkää matikasta ja bondaa 

matikkameemien kautta. Tietysti myös TT-linjan soveltavat kurssit, 

esim. robotiikka, rikostekninen tutkinta, koodaus ja 

lääkeaineanalytiikka kiinnostivat paljon! -Yasmin, 19c



• Kaksikielistä ja englanninkielistä opiskelua 

kansainvälisessä kouluyhteisössä

• Vahvistaa englannin kielen suullista ja 

kirjallista osaamista akateemisissa aineissa

• Haastavampaa englannin opiskelua, tarjolla 

myös syventäviä englannin opintoja

• Ohjausta ja tukea kansainvälisiin opintoihin 

hakeutuville

• Kansainvälistä yhteistyötä

• Model United Nations

• Opintomatka Englantiin

• Vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa

Linjakohtaisia opintoja:

Advanced English courses:

• Professional Writing Course

• English and American Literature

• Shakespeare and Tudor England

• Business English

• International Court of Justice

Academic courses in English:

• Astrophysics

• Environmental research

• Cold War

• Conflict Course

• Vallankumouksen vuodet

ENGLANNINKIELINEN LINJA



” I chose the English stream since I had previously studied 

bilingually and wanted to further advance my language skills. 

Studying in English will also benefit you later in life when it 

comes to working. -Aino



TAVOITTEELLISTA OPISKELUA

GOAL-ORIENTED STUDYING

Lukio-ranking sijoitukset
Upper secondary ranking results

Vuosi | Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pakolliset kokeet 

|Compulsory exams 7 11 6 13 4 5 3 6 8

Kaikki kokeet | All 

exams

21 30 28 33 14 5 4 6 8

Lisäarvo | Value added 2 25 / 17 33 48 19 13 17

Lukioita yhteensä n. 400 | Total number of schools approx. 400



YLEISLINJALLE (30 opiskelijaa)

• Päättötodistuksen lukuaineiden 

keskiarvon perusteella

• Alin keskiarvo 2020: 9,27

• Keskiarvojen keskiarvo 2020: 9,59

• Ei valintakoetta

GENERAL STREAM (30 students)

• Grade point average of the basic 

education certificate

• The lowest GPA for selection in 2020 

was 9,27

• Average of GPAs 2020: 9,59

• No entrance exam

Hakeminen Kulosaaren yhteiskoulun lukioon | 
Applying to KSYK

Hakeminen yhteishaun (www.opintopolku.fi) kautta |
Applications via www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/
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YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA (30 OPISKELIJAA) 

• Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo - enintään 10 pistettä

• Valintakoe - enintään 3 pistettä

• Alimmat pisteet 2020: 10,98

• Alin keskiarvo 2020 8,69

• Keskiarvojen keskiarvo 2020: 9,50

• Valintakoe to 29.4.2021 klo 13:30-14:30

• Mittaa peruskoulun yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten politiikkaan ja 

talouteen liittyvien asioiden osaamista

• Suomenkielinen, lähdetekstiä voi olla englanniksi

• Harrastuneisuuspisteellä voi korvata viimeisen tehtävän, ohjeet

nettisivuilla

SOCIETY AND ECONOMICS STREAM (30 STUDENTS)

• GPA of the academic subjects of the basic education certificate , max 10 

points

• Entrance exam, max. 3 points

Lowest score in 2020 for selection was 10,98

Lowest GPA in 2020 was 8,69

• Average of GPAs 2020: 9,50

Entrance test Thursday 29th April 2021 at 1.30 pm

• Based on lower secondary civics and topical issues related with politics 

and economics

• In Finnish, some source text can be in English

• Activeness point to compensate the last assignment

Hakeminen | Applying 



TIEDE- JA TEKNOLOGIALINJA (30 OPISKELIJAA) 

• Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo - enintään 10 pistettä

• Valintakoe - enintään 4 pistettä

• Alimmat pisteet 2020: 11,73

• Alin keskiarvo 2020 8,58

• Keskiarvojen keskiarvo 2020: 9,59

Valintakoe to 27.4.2021 klo 13:30.

• Mittaa peruskoulun matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian

osaamista sekä kiinnostusta luonnontieteen ajankohtaisia teemoja

kohtaan

• Suomenkielinen, lähdetekstiä voi olla englanniksi

SCIENCE AND TECHNOLOGY STREAM (30 STUDENTS)

• GPA of the academic subjects of the basic education certificate: max 10 

points

• Entrance exam: max. 4 points

• Lowest score in 2020 for selection was 11,73

• Lowest GPA in 2020 was 8,58

• Average of GPAs 2020: 9,59

Entrance test Thursday 27th April 2021 at 1.30 pm

• Based on lower secondary mathematics, physics, chemistry and biology, 

and topical themes in natural sciences

• In Finnish, some source text can be in English
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ENGLANNINKIELINEN LINJA (60 OPISKELIJAA) 

• Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo - enintään 10 pistettä

• Valintakoe - enintään 4 pistettä 

• Alimmat pisteet 2020: 10,80

• Alin keskiarvo 2020: 8,08

• Keskiarvojen keskiarvo 2020: 9,18

Valintakoe ma 26.4.2021 klo 13:30

• Mittaa englannin kielen osaamista ja vaatii vähintään auttavaa 

suomen kielen taitoa

ENGLISH STREAM (60 STUDENTS)

• GPA of the academic subjects of the basic education certificate: 

max 10 points

• Entrance exam, max. 4 points

• The lowest score in 2020 for selection was 10,80

• The lowest GPA for selection in 2020 was 8,08

• Average of GPAs 2020: 9,18

Entrance test Monday 26th April 2021 at 1.30 pm

• English skills and basics of Finnish required
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ELÄMÄSI VALINTA!

THE CHOICE OF 

YOUR LIFE!

KULOSAAREN 

YHTEISKOULU
KULOSAARI UPPER SECONDARY


