
 
 

 
 
Opiskelutietolomake perusopetuksesta jatko-opintoihin  
 
Tiedonsiirtolomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia. Tietojen antaminen ei vaikuta opiskelupaikan saamiseen. Oppilaan opetuksen tai 
koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen toimittaminen säädetään perusopetuslain 40 §.  

Oppilaan 
tiedot 

Sukunimi 
 
 

Etunimet 

Syntymäaika (ppkkvvvv) 
 

Katuosoite 
 
 

Postinumero 
 
 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 
 
 

Sähköpostiosoite 
 

Peruskoulun  
tiedot 

Peruskoulun nimi 
 
 
Oppilaanohjaajan / 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 
 

☐   tehostettua tukea 
☐   erityistä tukea 

 
Oletko opiskellut vuosiluokilla 7.─9.pienryhmässä? 
 

☐   ei                                                  ☐ kyllä 
 
Onko sinulla ollut vuosiluokilla 7.─9. yksilöllistetty oppimäärä jossain oppiaineessa? 
 

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



 
 

 

 

Vahvuudet ja 
kiinnostuksen-
kohteet 

Missä asioissa olet hyvä? 
 
 
 
Mistä asioista olet kiinnostunut? 
 
 
 

Opinnot 
toisella 
asteella 

Keneltä toivot saavasi tukea tulevassa oppilaitoksessasi? 
 

☐   ryhmänohjaaja 
☐   erityisopettaja 
☐   kuraattori 
☐   rehtori 
☐   joku muu, kuka 
 

☐   opinto-ohjaaja 
☐   psykologi 
☐   S2-opettaja 
☐   tutor-opiskelija 
 

Mitä toivoisit, että opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon (esim. terveydelliset 
asiat, apuvälineet) 
 
 

Huoltajan 
tiedot 
 
 

Huoltajan etunimi 
 
 

Huoltajan sukunimi 

Puhelinnumero 
 
 

Sähköpostiosoite 

Huoltajan etunimi 
 
 

Huoltajan sukunimi 

Puhelinnumero 
 
 

Sähköpostiosoite 

Huoltajan terveiset oppilaitokseen 
 
 

Oppilaan ja 
huoltajan 
allekirjoitukset 

Paikka ja päivämäärä 
 
 

Paikka ja päivämäärä 

 
 
 
Oppilaan allekirjoitus 

 
 
 
Huoltajan allekirjoitus 

 

 

 

 

Perusopetuslain 40§: Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tämän lain, lukiolain 
(629/1998) tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisesti järjestämään opetukseen, toimintaan tai 
koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan 
opetuksen tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. 
Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. (1288/2013, muutettu 
533/2017). 
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