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OPINTO-OHJAUS LUKIOSSA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELU-

SUUNNITELMA• ohjaus muodostaa koko lukioajan 

kestävän jatkumon

• ohjauksesta vastaavat yhdessä 

opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat, 

opettajat

• opiskelija laatii henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman, jota 

päivitetään opintojen edetessä

SUUNNITELMA YO-TUTKINNON 

SUORITTAMISEEN

SUUNNITELMA JATKO-OPINTOIHIN 

SEKÄ URASUUNNITELMA



OPINTO-OHJAUS LUKIOSSA

Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja 

vertaisohjaus, tavoitteena opiskelijan 

o kiinnostusten kartoittaminen 

o vahvuuksien tunnistaminen 

o urasuunnittelu 

o auttaminen valinta- ja ongelmatilanteissa



OPISKELUHUOLTO -
MUKANA TURVALLISTA JA HYVINVOIVAA 

YHTEISÖÄ RAKENTAMASSA

Opiskeluhuolto on nuoren itsenäistymistä ja hyvinvointia 

tukevaa työtä, johon kaikki oppilaitoksessa työskentelevät 

aikuiset osallistuvat.

Opiskelijan tukena on koulun henkilöstö ja opiskeluhuollon 

henkilöstö.



MITEN SAADA VAHVUUDET ESILLE

• Tuetaan opiskelijan opiskelumotivaatiota ja 

autetaan löytämään omat vahvuudet

• Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat 

itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa 

kehittämään ajatteluaan ja työskentelyään

• Läsnäolo ja välittäminen, ajan antaminen nuorelle 

tärkeää!



Tavoitteena, että opiskelijalla on

- valmiudet arvioida ja uudistaa osaamistaan

- kyky tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämistarpeensa

- edellytykset tehdä mielekäs jatko-opinto- ja 

urasuunnitelma lukio-opintojen aikana



OMAN JUTUN LÖYTÄMINEN

• Millaisista asioista oma hyvinvointi rakentuu? Entä 
millaista on hyvä ja tavoittelemisen arvoinen elämä?

• Mitkä ovat omat arvot, mitä asioita pitää tärkeinä? 

• Terveen itsetunnon kehittäminen           kyky tehdä 
itsenäisiä päätöksiä ja luottaa omiin kykyihin 
saavuttaa asioita.

• Persoonallisuus ja tulevaisuuden valinnat ja           
oman persoonallisuuden tunnistaminen          
auttavat hahmottamaan, mitkä ammatit voisivat 
sopia



LUKIOSTA JATKO-OPINTOIHIN

Lukio

Tohtorin ja 
lisensiaatin 
tutkinnot

Ylemmät 
korkeakoulu-

tutkinnot

Alemmat 
korkeakoulu-

tutkinnot

Yliopistot

• lääkäri

• lakimies

• opettaja

• ekonomi

• psykologi

• …

3 

vuoden 

työkokemus

Ylemmät 
ammatti-

korkeakoulu-
tutkinnot

Ammatti-
korkeakoulu-

tutkinnot

Ammattikorkeakoulut

• terveydenhoitaja

• fysioterapeutti

• insinööri

• muotoilija

• tradenomi

• restonomi

• …

Ammatillinen 

perustutkinto

• lähihoitaja

• puutarhuri

• kosmetologi

• asentaja

• datanomi

• …

https://opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/


YLIOPISTOJEN 
TODISTUSVALINTA 2020->

• pisteitä saat 3-6 ylioppilaskokeesta

• voit tulla valituksi vaikka koetta ei ole suoritettu, mikäli pistemääräsi riittää

• arvosanan pisteytys vaihtelee koulutuksittain ja aineittain

• järjestelmä laskee pisteet parhaan summan tuottavan aineyhdistelmän 

mukaan

• joissakin koulutuksissa voi olla kynnysehtoja

• suoravalinnassa voit tulla valituksi tietyn aineen arvosanan perusteella

-Todistusvalinnassa ratkaisee menestys 

ylioppilaskirjoituksissa

-Todistusvalintaa ei käytetä taiteiden koulutuksissa

-Teologian, kasvatusalan, liikunnan, viestintätieteiden, 

aineenopettajien ja arkkitehtuurin koulutuksissa 

todistusvalinnalla valitaan soveltuvuuskokeisiin

https://www.ylioppilastutkinto.fi/


KIITOS MIELENKIINNOSTA!
AURINKOISTA KEVÄTTÄ 

KAIKILLE ☺
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