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Suostumus toimintakyvyn arviointiin ja tietojen siirtoon 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa on kehitetty toimintakykyarvio.fi- palvelu oppilaan toimintakyvyn kuvaamiseksi. 
Toimintakykyarvion tietoja käytetään oppilaan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi esi- ja peruskoulussa sekä 
hänen siirtyessään peruskoulusta jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että oppilas saa omaan toimintakykyynsä 
perustuvaa tukea koulunkäyntiin. Arviointiin osallistuvat oppilaan ja huoltajien lisäksi opettaja, opinto-ohjaaja, 
avustava- ja ohjaava henkilöstö sekä tarvittaessa muut jäljempänä mainitut asiantuntijat suostumuksenne 
mukaisesti.  

    Suostun siihen, että oppilaan toimintakykyä arvioidaan toimintakykyarvio.fi palvelulla. Tietoja 
        käytetään oppilaan oppimiseen ja koulunkäynnin tukemiseen. 
 
      Suostun siihen, että seuraavat henkilöt/tahot saavat antaa oppilasta koskevia tietoja 
      toimintakyvyn arviointia varten: 
 

 Terapeutit      
 Kouluterveydenhuolto 
 Psykologi   
 Sosiaalityöntekijä/Koulukuraattori  
 Muu taho_________________________________ 

 
   Suostun siihen, että opetuksesta vastaava henkilöstö voi siirtää toimintakykyarviosta saatuja tietoja sen koulun 

opinto-ohjaajalle ja opettajalle, jossa oppilas jatkaa opintojaan sekä nivelvaiheen ohjauksesta vastaavalle taholle 
opiskelun tueksi. 

 

Kaikki koulussa työskentelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Perusopetuslain 40§:n, lukiolain 32§:n ja 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 42 §:n mukaan opetuksen järjestämisestä vastaavat henkilöt eivät saa 
luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä koulutukseen liittyvää tehtävää hoitaessaan ovat saaneet tietää opiskelijoiden 
tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta. Tiedot eivät vaikuta opiskelijan 
arviointiin. 

_________________________________  _________________________________ 

Päivämäärä ja paikka   Oppilaan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

_________________________________ __________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys  Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys  

_________________________________ __________________________________ 

Huoltajan sähköpostiosoite   Huoltajan sähköpostiosoite 

 

Lisätieto välttämättömien tietojen siirtämisestä: 

Perusopetuslain 40 §:n 4 momentin mukaisesti alle 18-vuotiaan oppilaan siirtyessä toisen opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjän järjestämään opetukseen, toimintaan tai koulutukseen tulee aikaisemman opetuksen järjestäjän toimittaa 
oppilaan opetuksen tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Näin ollen 
välttämättömien tietojen luovutus ei edellytä huoltajan suostumusta. Tietojen luovuttaja harkitsee, mitkä tiedot ovat 
välttämättömiä.  


