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Marras-joulukuu:


• Rehtori ja opinto-ohjaaja tiedottavat 9-luokkalaisille ja 
heidän huoltajilleen lukio-opinnoista ja lukion 
toiminnasta Ainiovaaran peruskoulun järjestämässä 
yhteishakuinfossa. 


• Opinto-ohjaaja järjestää kaikille Ainiovaaran koulun 9-
luokkalaisille oppitunnin mittaisen tutustumiskäynnin 
lukiolle. Ulkopaikkakuntalaisen opiskelijan kanssa 
tutustumiskäynti voidaan sopia myös muuhun 
ajankohtaan. 


Tammikuu: 


• Rehtori ja opinto-ohjaaja järjestävät lukioon hakeville 
9-luokkalaisille tutustumispäivän lukiossa. 
Tarvittaessa järjestetään useampia tutustumispäiviä.


Huhtikuu:


• Opinto-ohjaaja toimittaa opintojaksojen 
valintalomakkeen Ainiovaaran perusopetuksen 
opinto-ohjaajalle sekä ulkopaikkakunnalta lukioon 
hakeutuville. 


Toukokuu: 


• Rehtori ja opinto-ohjaaja järjestävät tarvittaessa 
lukiossa opintonsa aloittaville ja heidän huoltajilleen 
infotilaisuuden lukio-opintojen aloittamisesta. 


Kesä-heinäkuu: 


• Rehtori lähettää lukioon yhteishaussa valituille ja 
heidän huoltajilleen tervetulokirjeen yhteishaun 
tulosten vahvistuttua. 


• Valituksi tulleet vahvistavat opiskelupaikan 
vastaanottamisen.


Elokuu: 


• Lisähaussa lukioon hakeneiden ohjaus. 


Lukioon hakevien ja opintonsa 
aloittavien ohjaus



• Ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijoita lukion 
toimintaan ja käytänteisiin liittyvissä 
asioissa. Ryhmänohjaustuokioita 
varataan mm. joulujuhlan suunnitteluun. 


• Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden 
ohjauksesta yksilö- ja 
pienryhmätilanteissa sekä koko ryhmän 
ohjaustilanteissa.


• Erityisopettaja kartoittaa opiskelijoiden 
oppimisvalmiuksia ja -vaikeuksia ja 
tekee opiskelijoille yleisen LuKiMat-
seulonnan.


• Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoita 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
laadinnassa ja omien opintojen 
seuraamisessa. Opintosuunnitelma 
kattaa opiskelusuunnitelman (sis. mm. 
mahdolliset muualla suoritettavat 
opinnot), ylioppilastutkintosuunnitelman 
sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.  


• Opinto-ohjaaja seuraa opiskelijan 
opintojen etenemistä ja vahvistaa 
opiskelijan opiskelusuunnitelmaan 
mahdollisesti tekemät päivitykset aina 
jakson vaihtuessa ja tarvittaessa 
muulloinkin. 


• Opinto-ohjaaja ilmoittaa oppivelvollisen 
huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, 
jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan 
opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.


• Ryhmänohjaaja tarkistaa omalta 
osaltaan opiskelijan opintojen 
edistymisen aina jakson vaihtuessa sekä 
seuraa opiskelijan opintojen etenemistä 
ja poissaolokertymää. 


• Rehtori, opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja 
järjestävät ensimmäisen jakson jälkeen 
vanhempainillan tai muun huoltajille 
suunnatun tilaisuuden/tapaamisen. 
Tilaisuuteen osallistuvat kaikki lukion 
opettajat tilaisuudessa käydään läpi mm. 
ohjaukseen ja opiskeluhuoltoon liittyvät 
suuunnitelmat. 


• Aineenopettajat esittelevät opiskelijoille 
oman aineen tulevien opintojaksojen 
sisältöjä ennen seuraavan lukuvuoden 
opintojaksovalintoja.


• Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoita 
seuraavan lukuvuoden 
opintojaksovalinnoissa. 


 1. vuosikurssilla 
opiskelevien ohjaus



• Ryhmänohjaaja pitää opiskelijoille 
ryhmänohjaustuokioita tarpeen mukaan.  
Ryhmänohjaustuokioita varataan mm. 
vanhojenpäivän ja abikonvan 
suunnitteluun.


• Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden 
ohjauksesta yksilö- ja 
pienryhmätilanteissa sekä koko ryhmän 
ohjaustilanteissa.


• Rehtori, opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja 
järjestävät ensimmäisen jakson jälkeen 
vanhempainillan tai muun huoltajille 
suunnatun tilaisuuden/tapaamisen, 
jossa käsitellään mm. yo-tutkinnon 
hajauttamista. 


• Ryhmänohjaaja järjestää opiskelijalle ja 
hänen huoltajalleen mahdollisuuden 
henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun.


• Ryhmänohjaaja tiedottaa opiskelijoille ja 
huoltajille opiskelijan täysi-ikäisyyden 
mahdollisesta vaikutuksesta 
poissaolojen selvittämiseen ja arvioinnin 
sähköiseen kuittaamiseen. 


• Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
seurannasta ja vahvistaa opiskelijan 
opiskelusuunnitelmaan mahdollisesti 
tekemät päivitykset aina jakson 
vaihtuessa ja tarvittaessa muulloinkin.


• Opinto-ohjaaja ilmoittaa oppivelvollisen 
huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, 
jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan 
opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.


• Ryhmänohjaaja tarkistaa omalta 
osaltaan opiskelijan opintojen 
edistymisen aina jakson vaihtuessa sekä 
seuraa opiskelijan opintojen etenemistä 
ja poissaolokertymää.


• Opinto-ohjaaja tutustuttaa yhteistyössä 
aineenopettajien kanssa opiskelijoita 
korkeakoulujen ja muiden koulutuksen 
järjestäjien opetustarjontaan (esim. 
lukiossa suoritettavat 
korkeakouluopintoihin orientoivat 
opintojaksot) sekä eri alojen jatko-
opintomahdollisuuksiin. 


• Opinto-ohjaaja järjestää 
työelämävierailuja yhteistyössä 
aineenopettajien kanssa.


• Rehtori tiedottaa kevään yo-kokeisiin 
osallistuville ylioppilaskokeen käytännön 
järjestelyistä tammi-helmikuun aikana.


• Aineenopettajat esittelevät opiskelijoille 
oman aineen tulevien opintojaksojen 
sisältöjä ennen seuraavan lukuvuoden 
opintojaksovalintoja.


 2. vuosikurssilla 
opiskelevien ohjaus



• Ryhmänohjaaja pitää opiskelijoille 
ryhmänohjaustuokioita tarpeen mukaan. 
Ryhmänohjaustuokiota varataan mm. 
itsenäisyysjuhlan ja penkkareiden  
suunnitteluun. 


• Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden 
ohjauksesta yksilö- ja pienryhmätilanteissa 
sekä koko ryhmän ohjaustilanteissa.


• Rehtori tiedottaa ylioppilaskokeen 
käytännön järjestelyistä syksyn yo-kokeisiin 
osallistuville elokuun lopussa ja kevään 
kokeisiin osallistuville tammi-helmikuun 
alussa.


• Rehtori, opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja 
järjestävät ensimmäisen jakson jälkeen 
vanhempainillan tai muun huoltajille 
suunnatun tilaisuuden, jossa käsitellään 
opintonsa päättävien kannalta keskeisiä 
kysymyksiä (yo-kirjoitusten uusiminen ja 
täydentäminen, lukion oppimäärän 
suorittaminen, jatko-opinnot ja 
mahdollisuus saada ohjausta lukion 
jälkeen).


• Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
seurannasta ja vahvistaa opiskelijan 
opiskelusuunnitelmaan mahdollisesti 
tekemät päivitykset aina jakson vaihtuessa 
ja tarvittaessa muulloinkin.


• Ryhmänohjaaja tarkistaa omalta osaltaan 
opiskelijan opintojen edistymisen aina 
jakson vaihtuessa sekä seuraa opiskelijan 
opintojen etenemistä ja poissaolokertymää.


• Opinto-ohjaaja ilmoittaa oppivelvollisen 
huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos 
oppivelvollinen ei suorita opintojaan 
opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.


• Opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja 
aineenopettajat seuraavat lukion 
oppimäärän suorittamiseen vaadittavien 
ehtojen täyttymistä (oikeus 
päättötodistukseen).


• Opinto-ohjaaja ohjaa jokaista opiskelijaa 
jatko-opiskelu- ja urasuunnitelman 
laadinnassa osana henkilökohtaista 
opintosuunnitelmaa.


• Opinto-ohjaaja tutustuttaa opiskelijoita 
korkeakouluopintoihin ja muihin jatko-
opintomahdollisuuksiin järjestämällä 
oppilaitosvierailuja ja muita esittelyjä. 


• Opinto-ohjaaja perehdyttää opiskelijat 
hakujärjestelmään ja järjestää hakujen 
aikana avoimien ovien päivän tms., jolloin 
opiskelijalla on mahdollisuus tehdä haku 
opinto-ohjaajan ohjauksessa.


• Opinto-ohjaaja vastaa yhteistyöstä TE-
palvelujen kanssa ja ohjaa tarvittaessa 
opiskelijat mm. ammatinvalintapsykologille.


• Opinto-ohjaaja tiedottaa opintonsa 
päättäville opiskelijoille mahdollisuudesta 
saada ohjausta yhden lukuvuoden ajan 
opintojen päättymisen jälkeen, mikäli 
opiskelija ei ole saanut tai ottanut vastaan 
jatko-opiskelupaikkaa.


 3. ja 4. vuosikurssilla 
opiskelevien ohjaus



Ryhmänohjaaja
• toimii ryhmänsä opiskelijoiden 

tuki- ja yhdyshenkilönä ja vastaa 
omalta osaltaan opiskelijoiden 
ohjaamisesta ja hyvinvoinnin 
seuraamisesta ja tukemisesta


• vastaa opiskelijoiden 
ryhmäyttämisestä ja 
perehdyttämisestä koulun 
käytänteisiin


• pitää ryhmälleen 
ryhmänohjaustuokioita tarpeen 
mukaan jokaisessa jaksossa  


• tarkistaa omalta osaltaan 
opiskelijan opintojen edistymisen 
aina jakson vaihtuessa sekä 
seuraa opiskelijan opintojen 
etenemistä ja poissaolokertymää


• myöntää luvan 1-3 päivää 
kestävään etukäteen tiedossa 
olevaan poissaoloon ja tiedottaa 
poissaolosta tekemällä Wilmassa 
poissaolomerkinnän opiskelijan 
oppitunneille 


• vastaanottaa ja tarvittaessa 
merkitsee huoltajien ilmoitukset 
ryhmänsä opiskelijoiden 
poissaoloista Wilmaan


• huolehtii säännöllisestä 
henkilökohtaisesta 
yhteydenpidosta oman ryhmänsä 
opiskelijoiden huoltajiin


• vastaanottaa huoltajan sähköisen 
kuittauksen opintojaksojen 
arviointiin aina jakson vaihtuessa


• sopii opiskelijoiden ja huoltajien 
kanssa täysi-ikäisyyden 
mahdollisesta vaikutuksesta 
poissaoloselvityksiin ja arvioinnin 
kuittaamiseen sekä muuhun 
tiedottamiseen.


• järjestää tarvittaessa opiskelijalle 
ja hänen huoltajalleen/
huoltajilleen mahdollisuuden 
yhteiseen ohjauskeskusteluun


• vastaa omalle ryhmälle kuuluvien 
koulun tapahtumien järjestelyistä 


• osallistuu ryhmänsä mukana 
koulun yhteisiin tilaisuuksiin




Opinto-ohjaaja

• toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten 
opinto-ohjaajien, työelämän edustajien, 
yrittäjien ja korkeakoulujen edustajien kanssa


• suunnittelee, organisoi ja toteuttaa opinto-
ohjausta


• vastaa opinto-ohjauksen pakollisten ja 
valinnaisten opintojaksojen toteuttamisesta


• ohjaa opiskelijoita opiskelusuunnitelman 
laatimisessa osana henkilökohtaista 
opintosuunnitelmaa


• tunnistaa yhdessä aineenopettajan ja rehtorin 
kanssa opiskelijan muualla suoritetut opinnot 
tai muuten hankitun osaamisen


• seuraa opiskelijan hyvinvointia, 
opiskelusuunnitelman toteutumista, opintojen 
etenemistä, opiskelijan oikeutta osallistua yo-
kokeeseen sekä lukion oppimäärän 
suorittamiseen vaadittavien ehtojen 
täyttymistä


• ilmoittaa oppivelvollisen huoltajalle ja muulle 
lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei 
suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa 
mukaisesti.


• ohjaa opiskelijoita 
ylioppilastutkintosuunnitelman laatimisessa ja 
yo-kokeisiin ilmoittautumisessa


• tiedottaa oppilaitoksessa opiskeleville 
yhdistelmäopiskelijoille lukion 
opintotarjonnasta ja ohjaa 
yhdistelmäopiskelijoiden lukio-opintojen 
suunnittelua ja toteuttamista


• ohjaa opiskelijoita jatko-opinto- ja 
urasuunnitelman laatimisessa


• järjestää tutustumiskäyntejä korkeakouluihin 
ja vastaa korkeakoulujen opintotarjontaan 
tutustumisesta sekä työelämäyhteistyöstä 
yhdessä aineenopettajien kanssa


• huolehtii yhteydenpidosta muihin 
oppilaitoksiin sekä koulun ulkopuolisiin 
asiantuntijoihin, työ- ja elinkeinoelämään sekä 
työvoimaviranomaisiin


• ohjaa opiskelijoita tarvittaessa muiden 
asiantuntijoiden luo sekä tekee yhteistyötä 
koulupsykologin, koulukuraattorin, 
kouluterveydenhoitajan ja erityisopettajan 
kanssa opiskeluhuoltosuunnitelman 
mukaisesti


• neuvottelee oppilaitoksen vaihtamista tai 
opintojen keskeyttämistä harkitsevan 
opiskelijan ja tarvittaessa myös hänen 
huoltajiensa kanssa käyden läpi 
keskeyttämisen tai oppilaitoksen vaihtamisen 
mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja


• tiedottaa opiskeluhuoltosuunnitelman ja lain 
edellyttämällä tavalla yhteistyötahoille lukio-
opinnot keskeyttäneistä opiskelijoista 


• tarjoaa oppimäärän suorittamisvuotta 



Rehtori

• tunnistaa yhdessä opinto-ohjaajan 
ja aineenopettajan kanssa 
opiskelijan muualla suoritetut 
opinnot tai muuten hankitun 
osaamisen ja vahvistaa ne/sen 
osaksi opiskelijan oppimäärää


• päättää opiskelijan oikeudesta 
opintojakson itsenäiseen 
suoritukseen ja opiskelijan 
oikeudesta osallistua maksulliselle 
opintojaksolle, mikäli opintojakson 
kustannus tulee koulun 
maksettavaksi 


• myöntää luvan 4-10 päivää 
kestävään etukäteen tiedossa 
olevaan poissaoloon ja tiedottaa 
poissaolosta tekemällä Wilmassa 
poissaolomerkinnän opiskelijan 
oppitunneille


• tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille 
säännöistä ja määräyksistä, jotka 
ohjaavat lukio-opintojen ja yo-
tutkinnon suorittamista sekä 
mahdollisuudesta hakea 
erityisjärjestelyä yo-kokeeseen 

• tiedottaa opiskelijoille yo-kokeiden 
käytännön järjestelyistä ennen 
syksyn ja kevään tutkintokertoja


• vahvistaa opiskelijan oikeuden 
osallistua ylioppilaskokeeseen ja 
oikeuden saada lukion 
päättötodistus


• päättää opintonsa alle 18-vuotiaana 
aloittaneen opiskelijan oikeudesta 
siirtyä aikuisopiskelijaksi, mikäli 
opinnot eivät ole olleet 
keskeytyneenä yli vuoden 


• vastaa oppivelvollisuuden 
suorittamisen valvonnasta ja tekee 
päätöksen opiskelijan 
oppivelvolliisuuden suorittamisen 
tilapäisestä tai määräaikaisesta 
keskeyttämisestä


• päättää yhteishaun ulkopuolella 
lukioon hakevan opiskelijan ja 
aineopiskelijan opiskelijaksi 
ottamisesta


• päättää lukuvuoden 
opintojaksotarjonnasta


• vastaa yleisestä, koko koulua tai 
tiettyä ryhmää koskevasta 
tiedottamisesta


• tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille 
opiskeluhuollon palveluista 



Erityisopettaja

• toimii opiskelijoiden tukena 
esim. opiskelutaitoihin ja 
oppimisvaikeuksiin sekä 
jaksamiseen ja motivaatioon 
liittyvissä kysymyksissä


• käy opiskelijoiden kanssa 
läpi oppimisen, lukemisen ja 
kirjoittamisen eri vaikeuksia 
ja tiedottaa opiskelijoille ja 
huoltajille oppimisen 
tukitoimista ja niihin liittyvistä 
oikeuksista 


• vastaa opiskelijoiden 
oppimisvalmiuksien ja 
-vaikeuksien 
alkukartoittamisesta (yleinen 
seulonta) ja opiskelijan 
ohjaamisesta yksilötestiin 


• vastaa opiskelijoiden 
tarvitsemien 
tukitoimenpiteiden ja 
erityisjärjestelyjen (esim. 
lisäaika kokeessa) 
suunnittelusta yhteistyössä 
opinto-ohjaajan, 
ryhmänohjaajan ja 
aineenopettajien kanssa 
sekä opiskelijan pyynnöstä 
myös niiden kirjaamisesta 
opiskelijan henkilökohtaiseen 
opintosuunnitelmaan 


• ohjaa aineenopettajia 
oppimisvaikeuksien 
huomioon ottamisessa ja 
erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden tukemisessa




Aineenopettaja

• ohjaa omien aineiden osalta opiskelijoiden 
opintojaksojen valintoja ja 
ylioppilaskirjoitussuunnitelman laadintaa


• tunnistaa yhdessä opinto-ohjaajan ja 
rehtorin kanssa opiskelijan muualla 
suoritetut opinnot tai muuten hankitun 
osaamisen


• esittelee opiskelijoille oman aineen tulevien 
opintojaksojen sisältöjä ennen seuraavan 
lukuvuoden opintojaksovalintoja


• tiedottaa yhteistyössä opinto-ohjaajan 
kanssa opiskelijoita oman alansa 
korkeakoulujen orientoivista opinnoista


• esittelee yhteistyössä opinto-ohjaajan 
kanssa opiskelijoille oman aineen 
jatkokoulutusmahdollisuuksia ja työelämän 
tarpeita


• ohjaa opiskelijoita oman aineensa 
opiskelutekniikkaan ja ylioppilaskirjoituksiin 
liittyvissä asioissa


• ohjaa opiskelijoita oman aineen 
ylioppilaskirjoituksissa tarvittavissa 
teknisissä taidoissa


• tekee alustavan päätöksen opiskelijan 
oikeudesta suorittaa oman aineen 
opintojakso itsenäisesti


• käy jokaisen opintojakson alussa läpi 
opintojakson arviointikriteerit ja 
arviointiperusteena olevat tehtävät tai 
näytöt


• ohjaa opiskelijoita itsearvioinnissa ja omien 
opiskelutaitojen kehittämisessä. 


• konsultoi opiskelijan suostumuksella 
erityisopettajaa tilanteessa, jossa 
erityisopetuksellinen näkökulma on tarpeen


• seuraa opiskelijan opintomenestystä ja 
opintokertymää omassa oppiaineessaan.


• seuraa omalta osaltaan opiskelijan 
poissaoloja


• ilmoittaa ryhmänohjaajalle ja opinto-
ohjaajalle poissaolojen 
ehkäisemissuunnitelman mukaisesti, jos 
opiskelija jää saapumatta sellaiselle 
opintojaksolle, jolle hän on ilmoittautunut 
tai jos opiskelijalla on niin monta 
poissaoloa, että opiskelija on vaarassa tulla 
poistetuksi opintojaksolta


• tarkistaa omien aineidensa osalta, että 
opiskelijalla on valtakunnalliset pakolliset 
opinnot suoritettuina ennen 
ylioppilaskokeeseen osallistumista


• tarkistaa omalta osaltaan, että opiskelijalla 
on oppiaineen oppimäärä hyväksytysti 
suoritettu ennen päättötodistuksen 
kirjoittamista



