




  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 





 



Opintojen 

vaihe 

Ohjauksen ja 

neuvonnan 

kohde/aihe 

Kenen rooli 

ohjauksessa/ 

neuvonnassa 

painottuu tässä 

kohtaa? 

Miten 

ohjaa/neuvoo? 

 

Opiskelijaksi 

ilmoittautu-

mis-/pyrki-

misvaihe 

Suoraan opiskelijak-

si ilmoittautuvat tut-

kinto-opiskelijat 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, opinto-

ohjaajat 

 

 

Alle 18-vuotiaat Rehtori/vararehtori 

Opiskelijan, huolta-

jien/tukiverkoston 

tapaamiset ja päätös 

koulutuskokeilusta 

Erityistä tukea tar-

vitsevat hakijat 

Erityisopettaja/opin-

to-ohjaaja työparina 

Arviointitapaaminen, 

päätös koulutuskokei-

lusta ja sisäänotosta 

Valintahaastattelut/ 

kielitesti LUVA-ha-

kijoille 

Ryhmänohjaaja 

Henkilökohtaiset 

haastattelut, joissa 

alkuinfoa opinnoista 

ja s2-kielitaidon 

arviointi 

 

Opintojen 

aloitusvaihe 

Henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma 

(HOPS ) 

Opinto-ohjaajat 
Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus 

Henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitel-

maan (HOPS) sisäl-

tyvä muutoin hanki-

tun osaamisen tun-

nistaminen ja tun-

nustaminen 

Opinto-ohjaajat, eri-

tyisopettaja, aineen-

opettaja (tarvittaes-

sa), rehtori 

Henkilökohtainen 

ohjaus ja osaamisen 

arviointi; perustuu 

aikaisempiin opinto-

suorituksiin/todistuk-

siin ja aineenopetta-

jien kanssa sovittui-

hin tapoihin osoittaa 

osaamista 

Erityisen tuen tar-

peen kartoitus 
Erityisopettaja 

Lukitestaus, opetus- 

ja koetilanteet 

Koulun toiminta-

tavat ja kulttuuri 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, ryhmän-

ohjaaja (LUVA), 

opinto-ohjaajat, 

tutor-opiskelijat 

Koulun käytänteiden 

esittely, opinto-oppaat 

ja www-sivusto, infot, 

TYK-tukipalveluinfot 

Kirjaston käyttö 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, kirjas-

tonhoitaja 

Uuden opiskelijan 

kirjaston asiakkuus  

Työ- ja elinkeinotoi-

mistojen tai vastaa-

vien toimijoiden/ 

Kelan koululta vaati-

mat todistukset 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, opinto-

ohjaajat 

Lomakkeiden täyttö 

ja selvitysten laati-

minen yhdessä opis-

kelijan kanssa 

Käyttäjätunnukset 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, kirjas-

tonhoitaja, Peda.net-

vastaava tarvittaessa 

Annetaan opiskelijal-

le henkilökohtaiset 

Wilma- ja oppimis-

ympäristötunnukset 



Opintojen 

vaihe 

Ohjauksen ja 

neuvonnan 

kohde/aihe 

Kenen rooli 

ohjauksessa/ 

neuvonnassa 

painottuu tässä 

kohtaa? 

Miten 

ohjaa/neuvoo? 

Sähköisen oppimis-

ympäristön käytön-

ohjaus 

Peda.net-vastaava 
Peda.net-vastaavan 

neuvonta 

Opintoihin 

orientointi  

Ryhmänohjaaja 

(LUVA), rehtori, 

opinto-ohjaajat, eri-

tyisopettaja, tutor-

opiskelijat 

Tervetuloinfot, lukio-

infot, ryhmänohjaajan 

tunnit (LUVA), tuto-

reiden päivystys 

Opiskelutaidot 

Aineenopettajat, eri-

tyisopettaja, ryhmän-

ohjaaja (LUVA), 

opinto-ohjaajat 

Aineenohjaus 

Erityisen tuen 

tarpeen kartoitus 
Erityisopettaja 

Lukitestaus, opetus- 

ja koetilanteet 

 

Opintojen 

etenemis-

vaihe 

HOPS-päivitykset/ 

opintojen etenemisen 

seuranta 

Opinto-ohjaajat, ryh-

mänohjaaja (LUVA) 

(etenemisen seuran-

ta) 

Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus 

Jatko-opintojen 

suunnittelu 
Opinto-ohjaajat 

Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus 

Opiskelijoiden teke-

mät opintojen edisty-

misen tiedustelut 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, opinto-

ohjaajat 

Opintosuoritusottei-

den ja opiskelutodis-

tusten tulostaminen/ 

läpikäynti 

Erityisen tuen tun-

nistaminen, kompen-

soiminen ja oppimis-

vaikeuksien ylittämi-

nen 

Erityisopettaja, opin-

to-ohjaajat, aineen-

opettajat, rehtori 

Ohjataan erityisopet-

tajalle ja/tai muihin 

TYK-tukipalveluihin, 

opintojen eriyttämi-

nen, vapautus pakol-

lisesta oppiaineesta 

(rehtori), lukitestaus 

(erityisopettaja), ope-

tus- ja koetilanteet 

Koulun toiminta-

tavat ja kulttuuri  
Koko henkilökunta  

Opiskelijan ohjaa-

mista TYK-tukipal-

veluihin 

Koko henkilökunta  

Yleinen tiedonhaun 

ohjaus 

Kirjastonhoitaja, 

koko henkilökunta 
 

Ryhmäohjaus 
Opinto-ohjaajat, ryh-

mänohjaaja (LUVA) 

Opinto-ohjauksen op-

pitunnit, ryhmänoh-

jaajan tunnit (LUVA) 

Sähköisen oppimis-

ympäristön käytön-

ohjaus 

Peda.net-vastaava 
Peda.net-vastaavan 

neuvonta 



Opintojen 

vaihe 

Ohjauksen ja 

neuvonnan 

kohde/aihe 

Kenen rooli 

ohjauksessa/ 

neuvonnassa 

painottuu tässä 

kohtaa? 

Miten 

ohjaa/neuvoo? 

Työ- ja elinkeinotoi-

mistojen tai vastaa-

vien toimijoiden/ 

Kelan koululta pyy-

tämät todistukset 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, opinto-

ohjaajat 

Lomakkeiden täyttö 

ja selvitysten laatimi-

nen yhdessä opiskeli-

jan kanssa 

Lukukauden poissa-

olleet opiskelijat 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, opinto-

ohjaajat, erityisopet-

taja 

”Tervetuloa takaisin 

opiskelemaan” kir-

jeet, opinto-ohjaajien 

ja erityisopettajan 

sähköinen kysely 

Alle 25-vuotiaiden 

keskeyttäjien viran-

omaisilmoitukset 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri 

Ilmoitukset etsivään 

nuorisotyöhön  

 

Opintojen 

päätösvaihe 

Opintojen ja valmis-

tumisen suunnittelu 
Opinto-ohjaajat 

Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus 

Opintosuunnitelman 

päivittämiset ja 

muutokset, mahdolli-

nen 5.vuoden lisä-

ajan opintosuunnitel-

ma ja erityinen tuki 

Opinto-ohjaajat, 

Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus, rehto-

rin päätökset (5.vuo-

den lisäaika) 

Jatko-opintojen 

suunnittelu 
Opinto-ohjaajat 

Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus 

Yhteishaku sekä 

erillishaut aikuis-

oppilaitoksiin 

Opinto-ohjaajat 
Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus 

Pääsykokeiden haas-

tattelutilanteisiin 

valmistautuminen 

Opinto-ohjaajat 
Henkilökohtainen oh-

jaus 

Ryhmäohjaus 
Opinto-ohjaajat, ryh-

mänohjaaja (LUVA) 

Opinto-ohjauksen op-

pitunnit, ryhmänoh-

jaajan tunnit (LUVA) 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, opinto-

ohjaajat, ryhmän-

ohjaaja (LUVA), 

aineenopettajat, koko 

henkilökunta 

Lukioinfo, perusope-

tuksen arvosanojen 

korottaminen 

Opiskelijoiden teke-

mät opintojen edisty-

misen tiedustelut 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, opinto-

ohjaajat 

Opintosuoritusottei-

den ja opiskelutodis-

tusten tulostaminen 

Arvosanatiedot 

yhteishakujärjes-

telmään 

Opintokoordinaattori 

ja sihteeri, opinto-

ohjaaja 

Tiedonsiirto KOSKI-

järjestelmään 

Ainekohtainen työ-

elämätietous 
Aineenopettajat  

Työ-/harjoittelupai-

kan hakeminen 
Opinto-ohjaajat 

Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus 



Opintojen 

vaihe 

Ohjauksen ja 

neuvonnan 

kohde/aihe 

Kenen rooli 

ohjauksessa/ 

neuvonnassa 

painottuu tässä 

kohtaa? 

Miten 

ohjaa/neuvoo? 

 

Jälkiohjaus 

Ilman opiskelupaik-

kaa jääneet opiskeli-

jat 

Opinto-ohjaajat 
Henkilökohtainen 

opinto-ohjaus 

Valmistuneiden opis-

kelijoiden seuranta 
Opinto-ohjaajat 

Sähköiset kyselyt, 

kirjeet 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


