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Täytä tämä lomake opintojesi suunnittelua varten ja palauta se täytettynä opiskelupaikan vastaanottamiskirjeen 

mukana.  Vastaa lomakkeen kysymyksiin niin hyvin kuin osaat ja keskustele kysymyksistä tarvittaessa huoltajiesi 

kanssa. Lomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu ryhmänohjaajallesi sekä opiskelijahuollon työnteki-

jöille. Opintojesi alussa ryhmänohjaaja käy kanssasi tulohaastattelun lomakkeen tietojen pohjalta. 

 

Ryhmänohjaajasi on xxxx xxxx ja hän on tavoitettavissa 6.8.2012 alkaen sähköpostitse etunimi.sukunimi@sakky.fi 

ja 13.8.2012 alkaen myös puhelimitse, puh. 044 785 xxxx. 

 

PERUSTIEDOT  
 

Sukunimi                                                       Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) 
 
 

Miten asut? 
□ huoltajan kanssa, kuka __________________________          äiti / isä / muu huoltaja 
□ yksin 
□ muulla tavoin, miten  

Huoltajan nimi                                                     Osoite                                                          Huoltajan sähköposti 
 
Huoltajan puhelin kotiin  Huoltajan puhelin työhön 
 

Huoltajan nimi                                                     Osoite (jos eri kuin edellä)                    Huoltajan sähköposti 
 
Huoltajan puhelin kotiin  Huoltajan puhelin työhön  
 

Muu sinulle tärkeä henkilö, joka tukee sinua opintojesi aikana (ei ole välttämätön täyttää) 
 
Nimi _________________________              Millä tavoin hän on tärkeä? _________________________ 
 
Tärkeän henkilön puhelin                                 Sähköposti 
 

 
AIEMMAT OPINNOT (joko peruskoulussa tai muussa oppilaitoksessa) 
 

Edellinen koulusi tai oppilaitoksesi? Milloin opiskelusi päättyi?  
 

Kuka oli edellinen luokanvalvojasi? 
 

Viihdyitkö luokassasi ja koulussasi? 
 

Mitkä aineet olivat sinulle helppoja?  
 

Mitkä aineet olivat sinulle vaikeita? 
 

Koulussa olen oppinut… (jatka lausetta) 
 
 

Olitko tyytyväinen opintomenestykseesi? 
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Miten poissaolot vaikuttivat opintomenestykseesi 
□ eivät lainkaan 
□ vähän 
□ paljon 

Olitko poissa koulusta edellisen lukuvuoden aikana 
□ alle 50 tuntia 
□ 50 – 100 tuntia 
□ yli 100 tuntia 

Mistä syistä sinulle kertyi poissaoloja? 
 
 

Miten tulit toimeen opettajiesi kanssa?  
 
 

Miten tulit toimeen luokkatovereittesi kanssa?  
 
 

Onko sinua kiusattu koulussa? Jos on, kuka sinua auttoi? 
 
 

ALKAVAT OPINNOT 
 

Minne ensisijaisesti hait opiskelemaan? 
  

Mitkä muut alat kiinnostavat sinua? Täydennä riveille. 
□ toinen toive         _________________________________________________________________ 
□ kolmas toive 

Miten hait opiskelemaan? 
□ normaali yhteishaku 
□ jälkihaku 
□ joustava haku 

Saitko ohjausta koulutuspaikan valinnassa? 
□ kyllä                 Keneltä ja millaista? ___________________________________________________ 
□ en 

Millaiset työtehtävät kiinnostavat sinua, kun saat opintosi päätökseen? 
 
 

Mikä on kiinnostavinta tässä koulutuksessa ja työtehtävissä? 
 
 

Onko sinulla jatko-opintosuunnitelmia ammatillisen koulutuksen jälkeen? Jos on, millaisia? 
 
 

Uskotko saavasi tulevaa koulutustasi vastaavan työpaikan? 
□ kyllä 
□ en               Miksi?  

Miten voit vaikuttaa työpaikan saantiin? 
 
 

Käytkö tai aiotko käydä työssä opiskelusi ohessa? 
□ kyllä                 Missä ja kuinka usein? _________________________________________________ 
□ en 
□ en tiedä 
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OPISKELUN TUKEMINEN 
 
Onko sinulla ollut jotain seuraavista vaikeuksista? 
 

lukemisen ja/tai kirjoittamisen 
vaikeutta 

 

□ ei □ kyllä, milloin? 
 
 

suullisen ilmaisun vaikeutta 
 
 

□ ei □ kyllä, milloin? 

matematiikan vaikeutta 
 
 

□ ei □ kyllä, milloin? 

käden taitojen vaikeutta  
(käsityöt, piirtäminen) 

 

□ ei □ kyllä, milloin? 

keskittymisen vaikeutta 
 
 

□ ei □ kyllä, milloin? 

vaikeutta muistaa asioita 
 
 

□ ei □ kyllä, milloin? 

muuta opiskelemisen vaikeutta 
 
 

□ ei □ kyllä, mitä ja milloin? 

 
Millaista tukea olet aiemmissa opinnoissasi saanut? 
 

tukiopetusta □ ei □ kyllä 
□ kielet 
□ matematiikka 
□ muu, mikä 

 

lukiopetusta tai muuta  
erityisopetusta 
 

□ ei □ kyllä, mitä ja milloin? 
 
 

vapautus jostakin oppiaineesta 
 

□ ei □ kyllä, mitä ja milloin? 
 
 

opiskelu yksilöllisen opinto-
ohjelman mukaan 

□ ei □ kyllä 
□ pienryhmässä 
□ erityisluokalla 
□ yksityisopetuksessa 
□ pajakoulussa 

 

Mihin aineeseen haluat tukea nykyisissä opinnoissasi?  
 
 

Millaista tukea? 
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ELÄMÄNTILANTEESI JA TERVEYTESI 
 

Mikä on elämäntilanteesi? Mitkä asiat vaikuttavat opiskeluusi? 
 
 

Allergiat, sairaudet, lääkitykset, hoitosuhteet, kuntoutus tai muut asiat, jotka vaikuttavat opiskeluusi. 
 
 

Millaisiin asioihin olet saanut kodin ja koulun ulkopuolista tukea ja missä? 
 
 

Miten toimeentulosi on turvattu opintojesi aikana?  
  
 

Millaisista asioista haluaisit keskustella lisää ja kenen kanssa? 
 
 

 
HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA 
 

Mitä teet koulupäivän jälkeen? 
 
 

Onko sinulla harrastuksia, millaisia? 
 
 

Kuinka monta läheistä kaveria sinulla on ja kuinka usein tapaat heitä? 
 
 

Toivoisitko koulun järjestävän vapaa-ajan toimintaa, millaista? 
 
 

Oletko toiminut joskus ryhmän vetäjänä tai ohjaajana? Täydennä riveille milloin ja missä? 
□ tukioppilas          _________________________________________________________________ 
□ tutor                      _________________________________________________________________ 
□ isonen                   _________________________________________________________________ 
□ ryhmänjohtaja   _________________________________________________________________ 
□ joku muu  

Oletko aktiivinen järjestöihminen? Täydennä riveille milloin ja missä? 
□ oppilaskunta      _________________________________________________________________ 
□ muu, mikä 

 

Ammatillista koulutusta koskevan lain 42 § mukaan opettajat ja opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt voivat antaa 

toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttä-

mättömät tiedot. Hyväksyn, että oppilaitos on yhteydessä kotikuntani etsivään nuorisotyöhön, jos poissaoloni 

vaarantavat opinnoissani etenemisen. 
 

Paikka ja aika     Opiskelijan allekirjoitus 

_______________________________________ ________________________________________ 


