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∗ Ryhmänohjaajat perehdyttävät lukio-opintoihin ja tukevat opintojen 
etenemistä (infotilaisuudet ja rohjotuokiot)

∗ Aineenopettajat auttavat hankkimaan ainekohtaisia opiskelutaitoja
∗ Tutorit ja opinto-ohjaaja tukevat henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman laatimista (sisältää alustavan 
ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman)

∗ Jatko-opiskelupaikkoihin ja työelämään tutustutaan eri oppiaineiden 
yhteydessä sekä ryhmänohjaajien johdolla

Jokaisella on myös henkilökohtainen tapaaminen ryhmänohjaajan ja 
opinto-ohjaajan kanssa. Lisäksi henkilökohtaista ohjausta saa 
halutessaan tarpeen mukaan. 

Opinto-ohjaus 
1. lukiovuonna



∗ Ryhmänohjaajat tukevat opiskelun etenemistä 
(infotilaisuudet ja rohjotuokiot)

∗ Jatko-opiskelupaikkoihin ja työelämään tutustutaan eri 
oppiaineiden yhteydessä sekä ryhmänohjaajien johdolla

∗ Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma päivitetään opinto-
ohjaajan tuella

Jokaisella on myös henkilökohtainen tapaaminen 
ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Lisäksi 
henkilökohtaista ohjausta saa halutessaan tarpeen mukaan. 

Opinto-ohjaus 
2. lukiovuonna



∗ Vierailemme valtakunnallisilla jatkokoulutusmessuilla sekä 
mahdollisuuksien mukaan lähiseudun jatkokoulutus-paikoissa. 
Jatko-opintovaihtoehtoihin tutustutaan myös opinto-ohjauksen 
tunneilla pääasiassa eri alojen opiskelijoiden johdolla

∗ Opinto-ohjaaja tukee jatko-opiskelu- ja urasuunnitelman 
laatimista

Jokaisella on vähintään yksi henkilökohtainen tapaaminen 
ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Lisäksi henkilökohtaista 
ohjausta saa tarpeen mukaan haluamansa määrän 

Opinto-ohjaus 
3. lukiovuonna



∗ Opinto-ohjaaja informoi erilaisista vapaaehtoisista 
omarahoitteisista tutustumisvaihtoehdoista. Lisäksi 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan on mahdollisuus 
sisällyttää työelämään tutustumisjaksoja loma-aikoina, 
iltaisin tai viikonloppuisin. Lukio-opintoihin sisällyttävistä 
työelämään tutustumisjaksoista tulee sopia aina opinto-
ohjaajan kanssa

∗ Lähtökohtana on, että omaehtoinen jatko-
opiskelupaikkoihin ja työelämään tutustuminen täydentää 
lukio-opintoja, ei vaikeuta niitä

Lisää mahdollisuuksia
omaehtoisesti



∗ Ryhmänohjaaja lähimpänä tukihenkilönä auttaa kaikissa 
opintoihin liittyvissä pulmissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin 
opinto-ohjaajalle, koulukuraattorille tai terveydenhoitajalle

∗ Opinto-ohjaaja auttaa opintojen kokonaisuuden suunnittelussa, 
kurssivalinnoissa ja jatko-opintoihin liittyvässä pohdinnassa

∗ Koulukuraattori tukee arjen hallinnassa (esim. nukkuminen, 
herääminen, jaksaminen, päihteiden käytön lopettaminen)

∗ Terveydenhoitaja auttaa terveyteen liittyvissä pulmissa

Lisäksi tarpeen mukaan on mahdollista saada esimerkiksi 
psykologin tai lääkärin palveluita sekä konsultaatiota 
erityisopettajalta

Lisätukea on tarvittaessa 
aina saatavilla



Tulevaisuuden käänteitä kukaan ei pysty ennakoimaan. 
Tämän vuoksi lähtökohtana opinto-ohjauksessa on 
ennen kaikkea joustavoittaa ajattelua omista jatko- ja 
urasuunnitelmista.

Eli mitä useampia kiinnostavia jatko-opiskelupaikkoja 

löytyy, sen parempi!

Opinto-ohjauksen tavoitteena on 
joustavoittaa ajattelua!


