
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen ohjaussuunnitelma  

 

1. Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet  

Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimi-

sen, kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Koko koulun henkilökunta on vastuussa opiske-

lijan ohjauksesta.  

Jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus omiin tarpeisiinsa nähden 

riittävään ohjaukseen. Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva jäsen, joka 

arvioi omaa oppimistaan ja toimintaansa. Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien 

kehittymistä ja opintojen sujumista. Ohjauksella tuetaan nuorta elämään, koulutukseen, 

uranvalintoihin ja työelämään liittyvissä päätöksissä. 

 

2. Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen lukion koko henkilöstön kesken  

Ohjauksen työn- ja vastuunjako on kuvattu taulukossa. Opinto-ohjaaja vastaa ohjauk-

sen koordinoinnista. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähiohjaajana. 

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa oman oppiaineensa opiske-

lussa sekä kertoa opiskelijalle, miten oppiaineen tiedot ja taidot linkittyvät jatko-

opintoihin ja työelämään. Ohjauksessa keskeistä on oppimisen taitojen tukeminen, 

oppimisen valmiuksien kehittäminen sekä opintoihin liittyvien pulmien ennaltaehkäise-

minen esimerkiksi antamalla opiskelijalle henkilökohtaista palautetta.  Opettajan tehtä-

vänä on myös opiskelijoiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemi-

nen. 

Opettajien lisäksi ohjaustyöhön osallistuvat myös koulupsykologi, koulukuraattori ja 

kouluterveydenhoitaja omien toimenkuviensa mukaisesti.  Ohjauksen tukena on erityis-

opettaja niin opintopolun nivelvaiheissa kuin koko lukio-opintojen ajan.   

Rehtorin vastuulla ohjauksessa ovat erilaiset opiskelijan opiskeluun ja koulunkäyntiin 

liittyvät hallinnolliset päätökset sekä ylioppilastutkintoon liittyvät asiat yhteistyössä 

koulusihteerin kanssa. 

Lisäksi ohjauksessa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisen asiantuntijaverkoston 

kanssa tarpeen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO: Ohjauksen työn- ja vastuunjako 

 



OHJAUKSEN TOIMIJAT 

JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUKIOISSA 
RYHMÄNOHJAAJA 

 Toimii opiskelijan lä-
hiohjaajana 

 Seuraa opiskelijan 
opintojen etenemistä 
ja sujumista 

 Vastaa yhteydenpi-
dosta huoltajiin 

 Toimii tiiviissä yhteis-
työssä ohjauksen mui-
den toimijoiden, erityi-
sesti opinto-ohjaajan, 
aineenopettajien ja 
erityisopettajan kanssa 

OPINTO-OHJAAJA 

 Vastaa ohjauksen 
koordinoinnista 

 Ohjaa opintosuunni-
telman tekemistä 

 Tukee RO:n työtä 
opiskelijan opintojen 
etenemisen ja suju-
misen seuraamisessa 

 Ohjaa kohti jatko-
opintoja 

 Toimii tiiviissä yhteis-
työssä ohjauksen 
muiden toimijoiden, 
erityisesti RO:n, eri-
tyisopettajan ja ai-
neenopettajien 
kanssa 

  

AINEENOPETTAJA 

 Ohjaa oman oppiai-
neensa opiskelussa sekä 
jatko-opinto- ja työelä-
mätietouden lisäämi-
sessä 

 Auttaa tuen tarpeessa 
olevia opiskelijoita  

 Toimii tiiviissä yhteis-
työssä ohjauksen mui-
den toimijoiden, erityi-
sesti RO:n, opinto-oh-
jaajan ja erityisopettajan 
kanssa 

REHTORI 

 Vastaa ohjauksen jär-
jestämisestä ja resurs-
seista 

 Vastaa ylioppilastut-
kintoon liittyvistä asi-
oista 

 Vastaa opiskeluun liit-
tyvistä hallinnollisista 
päätöksistä. 

 Vastaa vieraskielisyys-
lausunnoista. 

 
KOULUSIHTEERI 

 Vastaa ohjauksen tu-
kena olevasta hallinto-
järjestelmästä 

 Tekee opiskelijatodis-
tukset 

 
 

YHTEISÖLLINEN JA YKSILÖL-
LINEN OPISKELUHUOLTO 

 

 Edistää kouluyhtei-

sön hyvinvointia 

 Tukee tarpeen mu-

kaan opiskelijaa ko-

konaisvaltaisesti 

 
 
 

ERITYISOPETTAJA 

 Kartoittaa, auttaa ja tie-
dottaa oppimisen tuen 
tarpeesta 

 Huolehtii tiedonsiirrosta 
nivelvaiheissa 

 Vastaa lukilausunnoista 
sekä erityisjärjestelyjen 
suunnittelusta 

 Toimii tiiviissä yhteis-
työssä ohjauksen mui-
den toimijoiden, erityi-
sesti aineenopettajien, 
opinto-ohjaajan ja RO:n 
kanssa 

TERVEYDENHOITAJA 

 Tukee fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista ke-
hitystä 

 Tekee terveystarkas-
tukset 

KURAATTORI 

 Edistää yhteistyötä 
opiskelijoiden van-
hempien ja läheisten 
kanssa 

 Edustaa sosiaalityön 
ja sosiaalipedagogii-
kan asiantuntemusta 

KOULUPSYKOLOGI 

 Edistää yhteisöllistä hy-
vinvointia, turvallisuutta 
ja myönteistä opiskeluil-
mapiiriä 

 Arvioi ja tukee opiskeli-
jan nuoruusiän kehi-
tystä, opiskelukykyä, 



 Toimii yhteistyössä 
koululääkärin, kuraat-
torin, koulupsykologin 
sekä opinto-ohjaajien 
ja ryhmänohjaajien 
kanssa 

 
MUUT TOIMIJAT 

 Oppilaitosdiakoni, Oh-
jaamo, Etsivä nuoriso-
työ jne. 

 Tukee opiskelijaa tar-
peen mukaan  

 

 

 Tukee opiskelijoiden 
sosiaalisia ja psyykki-
siä valmiuksia 

 Vahvistaa opiskelijoi-
den osallisuutta ja 
auttaa sosiaalisissa 
vaikeuksissa 

 Tekee laaja-alaista 
verkostotyötä mui-
den nuorten palve-
luiden kanssa 

psyykkistä terveyttä ja 
hyvinvointia 

 Suunnittelee ja arvioi 
opiskelijan tarvitsemaa 
tukea ja ohjausta opis-
keluvaikeuksien ehkäise-
miseksi 

 Toimii yhteistyössä sosi-
aalitoimen ja terveyden-
huollon toimijoiden 
kanssa. 

 

 

 

 

3. Ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa  

Lukiot toimivat yhteistyössä lähiseudun yläkoulujen ja muiden lukioiden kanssa järjes-

tämällä vanhempainiltoja 9. -luokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Lisäksi oppilaille 

järjestetään mahdollisuus vierailla lukioissa.  

Lukioon tultaessa ohjauksen painopiste on perusasteelta tulevien lukiolaisten perehdy-

tyksessä lukio-opintoihin. Ryhmänohjaajan rooli on tässä sekä opiskelijoiden  ryhmäyt-

tämisessä merkittävä. Lukion alussa pyritään myös kartoittamaan lukioon tulevien 

opiskelijoiden tuen tarvetta mm. lukiseulan, nivelpalavereiden, aloituskyselyn ja oh-

jauskeskustelujen kautta. Tuen tarpeen arvioinnista vastaa erityisopettaja yhdessä ryh-

mänohjaajan, opinto-ohjaajan ja huoltajien kanssa.  

Opinto-ohjaaja vastaa  lukio-opinnot keskeyttävien opiskelijoiden jatko-ohjauksesta 

yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen tai muun tahon kanssa. 

Lukion päättövaiheessa  ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan tutkinnon valmistumista. 

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa jatko-opintosuunnitelman tekemisessä ja ohjaa jatko-

opintoihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja myös tiedottaa opintojen päättymisen jäl-

keisistä ohjaus-ja neuvontapalveluista. 

 

4. Yhteistyön järjestäminen keskeisten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulko-

puolisten tahojen kanssa  

Jyväskylän lukioissa on yhteinen kurssitarjonta ja yhteistyötä tehdään tiiviisti myös 

Normaalikoulun lukion kanssa. Jyväskylän ammattiopiston, ammattikorkeakoulun sekä 

yliopiston kanssa järjestetään lukiolaisille sopivia kursseja. Lukiolaiset myös osallistu-

vat näiden jatko-opintopaikkojen järjestämiin esittelytilaisuuksiin. 



Lisäksi lukiot tekevät yhteistyötä työ- ja elinkeinoviranomaisten sekä alueen yritysten 

kanssa. Tavoitteena on laaja seudullisen koulutuksen sekä työ- ja elinkeinoelämän tun-

temus ja yhteistyö keskeisten toimijoiden kanssa.  

Yhteistyötä tekevät kaikki ohjauksen toimijat. 

 

5. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö  

Lukioissa nuorta kannustetaan ottamaan itse vastuuta opinnoistaan huoltajien toimiessa 

taustalla tukijoukkoina. Kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja ovat erityisesti 

vanhempainillat, joita järjestetään huoltajille vähintään kerran lukuvuodessa sekä kou-

luun liittyvistä asioista tiedottaminen. 

Nivelvaiheessa pyritään ottamaan huomioon erityisesti tukea tarvitsevat opiskelijat, 

joista pyritään saamaan tietoa sekä nivelpalavereissa että opiskelijoiden vanhemmilta 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Huoltajia tiedotetaan koulun toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista ja heidät kutsu-

taan erilaisiin koulun tapahtumiin. Huoltajien osaamista hyödynnetään koulun toimin-

nassa ja sen kehittämisessä. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus myös keskinäiseen yh-

teydenpitoon. Oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä hoitavat ensisijaisesti ryhmän-

ohjaajat pääasiassa Wilman välityksellä. Lukiot toimivat läheisessä yhteistyössä opis-

kelijan huoltajien kanssa myös silloin, kun opiskelija tarvitsee tukea terveydellisissä, 

kehitykseen liittyvissä tai sosiaalisissa ongelmissa.  
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