
 

 
 

OPISKELUTIETOLOMAKE PERUSOPETUKSESTA JATKO-OPINTOIHIN 
 

Tiedonsiirtolomakkeella on tarkoitus antaa tulevan opiskelupaikkasi asiantuntijoille tietoa aiemmista opinnoistasi, jotta opiskelupolkusi olisi 
mahdollisimman sujuva. Mitä enemmän tulevassa oppilaitoksessa on edeltävistä opinnoistasi tietoa, sitä paremmin pääset opinnoissasi alkuun 
uudessa oppilaitoksessa. 
Tiedonsiirtolomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia. Tietojen antaminen ei vaikuta opiskelupaikan saamiseen. Oppilaan opetuksen tai 
koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen toimittaminen säädetään oppivelvollisuuslain 23§. 

 
Palautathan lomakkeen täytettynä tulevaan toisen asteen oppilaitokseesi esimerkiksi ottaessasi opiskelupaikan kesällä vastaan tai 
aloittaessasi opiskelun elokuussa. Lomakkeen voi palauttaa esimerkiksi ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle. 

 
Huomaathan, että lomakkeen tietoja hyödynnetään sinulle tarjottavan tuen antamisessa, mutta lomakkeella antamasi tiedot eivät 
suoraan takaa toivomaasi tukimuotoa. Pyydäthän siis lomakkeen palauttamisen lisäksi opiskelun alkaessa toivomaasi tukea aktiivisesti. 

 
Oppivelvollisuuslain 23§: Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen aikaisemman koulutuksen järjestäjän on 
salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle 
koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. (30.12.2020/1214). 

Oppilaan tiedot Sukunimi Etunimet 

Syntymäaika (ppkkvvvv) Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Peruskoulun 
tiedot 

Peruskoulun nimi 

Oppilanohjaajan / muun ohjauksesta vastaavan nimi 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Muut yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa 

Taustatiedot Kotikieli Millä kielellä / kielillä olet käynyt koulua? 

Oppimisen 
tukitoimet 

Oletko saanut vuosiluokkien 7.-9. luokkien aikana 
 

Oletko opiskellut työelämäpainotteisessa opetuksessa (TEPPO/JOPO)? 
 

Onko sinulla ollut vuosiluokilla 7.-9. yksilöllistetty oppimäärä jossain oppiaineessa? 
 

Jos vastasit kyllä, missä oppiaineissa sinulla on ollut yksilöllinen 
oppimäärä? 
 
 

 Oletko opiskellut suomea toisena kielenä? 
 

 Onko sinut vapautettu ruotsin kielen opiskelusta? 

 tehostettua tukea 
 

 ei 
 

 ei 
 

 
 
 
 
 

 ei 
 

 ei 

 erityistä tukea 
 

 kyllä 
 

 kyllä 
 

 
 

 
 
 

 kyllä 
 

 kyllä 

Millaista tukea 
toivot saavasi 
tulevassa oppi- 
laitoksessa? 

1. Minkälaista tukea toivot saavasi tulevassa oppilaitoksessasi? Vastausvaihtoehdot: 
Tukea oppimiseen Tukea suomen kielen taitoon Tukea opinto-ohjauksessa 
Tukea elämänhallintaan Tukea muihin opiskelijoihin tutustumisessa Tukea erityisesti opintojen alkuvaiheessa 

Muut asiat Onko sinulla muita asioita, joita opetuksen järjestämisessä tulee ottaa huomioon (esim. terveydelliset asiat, apuvälineet)? 

Huoltajan 
tiedot 

Huoltajan etunimi Huoltajan sukunimi 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

 

Oppilaan ja 
huoltajan 
allekirjoitukset 

Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus 
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