
23.9.2022

Puropellon koulun 

9. luokkalaisten vanhempainilta
20.9.2022 klo 18.30

Essi Riihinen 040 1863 747, essi.riihinen@edu.turku.fi (luokat 9D, 9E, 9F),

Jussi Tuomela, 040 640 4199 jussi.tuomela@edu.turku.fi (luokat 9H, 9I) ja 

Petri Niemi 044 9074 673, petri.niemi@edu.turku.fi (luokat 9A, 9B, 9C,) 



Koulutusjärjestelmä (pn)

Perusopetus

> Lukuaineet

> Taito- ja taideaineet

Toinen aste

Ylioppilastutkinto

Ammatillinen 
perustutkinto

TUVA

Korkea-aste

Yliopistotutkinto

Ammattikorkeakoulu-
tutkinto
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Oppivelvollisuus (pn)

• Oppilaan hakeutumisvelvollisuus (Oppivelvollisuuslaki 10§)
• Oppivelvollisuuden alkaminen ja päättyminen (Oppivelvollisuuslaki 2 §)
• Oikeus maksuttomaan koulutukseen (Oppivelvollisuuslaki 16 §)
• Huoltajan valvontavastuu (Oppivelvollisuuslaki 9 §)

• Koulutuksen järjestäjän ja kunnan ohjaus- ja valvontavastuun määrittely 
(Oppivelvollisuuslaki 11 § ja 12§) 

• Tutkintokoulutukseen valmentava nivelvaiheen koulutus (Laki 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta)
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Oppilaanohjaus Puropellon koulussa (es)

• Luokkamuotoinen ohjaus ja henkilökohtaiset 
ohjauskeskustelut

• Oppilaitosvierailut, avoimet ovet ja vierailijat koululla

• Oppilaiden ja huoltajien tiedottaminen
➢ Wilma-tiedotteet 

➢ Oppilaanohjaajan lomake Wilmassa

➢ Yhteishakuopas 2023 (www.turku.fi/yhteishaku)

➢ Kodin ja koulun yhteistyö
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Valintaperusteet (es)

• Haku perusopetuksen päättötodistuksella

• Lukiokoulutus

➢Yleislukiot: päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo

➢ Erityistehtävän saaneet lukiot: lukuaineiden keskiarvo + 
mahdolliset pääsykokeet/ennakkotehtävät/painotetut arvosanat

• Ammatillinen koulutus
➢Yleinen koulumenestys taito- ja taideaineita painottaen 

➢ Valintapisteet + mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet

• Yhteishakulaskuri.fi
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Opintojen aikainen arviointi ja päättöarviointi (pn)

• Formatiivinen arviointi: Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen 
edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

• Summatiivinen arviointi: Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on kuvata, kuinka hyvin ja 
missä määrin oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut 
tavoitteet. Summatiivinen arviointi tehdään vähintään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä 
perusopetuksen päättyessä.

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta erityisestä 
syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta. (Perusopetuslaki 35 §) Oppilaan opiskelu ja 
siihen perustuva arviointi voidaan järjestää osittain toisin, jos se on perusteltua oppilaan 
terveydentilaan liittyvistä syistä. (Peruopetuslaki 18 § 1. mom)

• Päättöarviointi: Päättöarvioinnissa annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa 
oppilaan osaamisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja 
päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanoihin 
5, 7, 8 ja 9 vaadittavan osaamisen tason kussakin oppiaineessa.

Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen perusteella 
suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä.

Ks. eperusteet.opintopolku.fi 
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Yhteishaku (es)

• Valtakunnallinen haku lukiokoulutukseen, ammatillisiin 
perustutkintoihin ja TUVA-koulutukseen

• Haku syksyllä 2023 alkavaan koulutukseen helmi- maaliskuussa. 
Tulokset tulevat kesäkuussa. Opiskelupaikka otetaan vastaan.

• Oppilas hakee peruskoulun päättötodistuksella, joka saadaan kesäkuussa 
2023. Tiedot siirretään automaattisesti Opintopolku-järjestelmään 
valintaperusteeksi. 
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Ympäristökuntien lukiot

• Kaarinan lukio

• Raision lukio

• Liedon lukio

• Naantalin lukio

• Mynämäen lukio

• Nousiaisen lukio

• Paraisten lukio
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TUVA, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

• TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa 
sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi 
hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen 
ja suoriutua näistä opinnoista. 

• Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi 
opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja 
sekä elämänhallinnan taitoja. 

• TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen 
arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan 
saamiseksi. 

• Opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen opintoja.
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Onnistunut jatkokoulutusvalinta (pn)

• Oppilaan vahvuudet

• Työskentelytottumukset ja koulumenestys

• Oppilaan toiveet ja tavoitteet

• Hakutoiveen toteutumisennuste
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Lisätietoa yhteishausta (es)

• Puropellon koulun yhteishakuilta 9. luokkalaisten huoltajille 
12.12.2022
➢Mukana myös lukiokoulutuksen ja ammatillisen oppilaitoksen edustajat

• Tärkeitä nettisivuja
➢ Opintopolku.fi

➢ Yhteishakulaskuri.fi

➢ www.oppilaanohjaus.fi

➢ Yhteishakuopas → Turku.fi/yhteishaku

➢ Oppilaitosten omat nettisivut
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Kiitos

Petri Niemi 044 9074 673, petri.niemi@edu.turku.fi (luokat 9A, 9B, 9C,) 

Essi Riihinen 040 1863 747, essi.riihinen@edu.turku.fi (luokat 9D, 9E, 9G)

Jussi Tuomela, 040 640 4199 jussi.tuomela@edu.turku.fi (luokat 9H, 9I)


