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Savonlinnan lyseon lukion ohjaussuunnitelma  
 
Lyseon ohjaustoiminnan tehtävänä on tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa ja huolehtia siitä, että 
hänelle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja 
muutostilanteissa. Tavoitteena on lukio-opintojen suorittaminen määrätyssä ajassa, opintojen 
keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä opiskelijan opiskelutaitojen kehittymisen ja 
jatko-opintoihin hakeutumisen tukeminen. Yhteistyötä tehdään peruskoulujen, toisen asteen 
oppilaitosten, korkeakoulujen sekä työelämän kanssa. 
 
Ohjaukseen osallistuvat opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, apulaisrehtori ja rehtori sekä 
aineenopettajat, tutorit ja opiskelijahuollon toimijat. Ohjausta koordinoivat opinto-ohjaajat, jotka 
vastaavat henkilökohtaisesta ohjeuksesta sekä jatkokoulutukseen liittyvistä asioista. Jokainen 
opettaja on sekä ohjaaja että opiskelutekniikan opettaja omassa oppiaineessaan.  
 
Opiskeluhuoltoon sisältyy 
 

1. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
2. Yksilökohtainen opiskeluhuolto, johon kuuluvat 

- opiskelijaterveydenhuollon palvelut 
- opiskelijahuollon psykologipalvelut 
- monialainen yksilökohtainen opiskelijahuolto  

 
Opiskelijahuolto toteutetaan monialaisena yhteistyönä opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, 
opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa         

 

 Ennen opintoja / 
9. luokat 

1. vuosikurssi 2. vuosikurssi 3.- 4. vuosikurssi 

Vanhem-
painillat 
 

9. luokat, osallistutaan 
kutsusta  
 
Helmikuussa Lyseo 
tutuksi -ilta (rehtori, 
opinto-ohjaajat, 
opettajat ja tutorit) 

Syyslukukauden alussa ja 
toisen jakson aikana; 
aiheena mm. lukio-opinnot 
ja yhteistyö vanhempien 
kanssa  

Kevätlukukauden alussa; 
aiheena mm. 
ylioppilaskirjoitusten 
hajauttaminen 
 

Marraskuun aikana; 
aiheena mm. 
ylioppilaskirjoitukset ja 
jatko-opinnot 
 

Opinto- 
ohjaus 

Opinto-ohjaajien ja 
tutoreiden pitämät infot  
 
Lyseon lukioon 
hakevien oppilaiden 
tutustumiskäynnit 

Oppitunnit jaksoissa 1-2 
 
Tutoreiden tuokioita 
jaksossa 1 
 
Tulokyselyyn vastaaminen 
jaksossa 4 
 
Tulevan vuoden 
esivalinnat jaksossa 4 
(rehtori) ja 
opintosuunnitelmien 
tekeminen (opinto-
ohjaajat) 
 
Ryhmänohjaaja seuraa 
ryhmänsä opiskelijoiden 
opintojen etenemistä ja 
poissaoloja 

OP02-kurssin info ja tieto 
yo-poluista jaksossa 2 
 
Joulukuussa yo-
kirjoitusten hajautusinfo  
 
OP02-kurssi jaksoissa 3-
5, yo-suunnitelman 
laatiminen, jatko-
opintoinfot ja vierailut 
 
Tulevan vuoden 
esivalinnat jaksossa 4 
(rehtori) ja olokyselyyn 
vastaaminen  
 
Ryhmänohjaaja seuraa 
ryhmänsä opiskelijoiden 
opintojen etenemistä ja 
poissaoloja 

Elokuussa syksyn yo-
kirjoitusinfo 
 
Jatko-opintoinfo ennen 
kevään 
ylioppilaskirjoituksia; 
yhteishaku ja 
ajankohtaiset asiat 
(rehtori ja opinto-ohjaaja) 
 
Lähtökyselyyn 
vastaaminen jaksossa 4 
 
Ryhmänohjaaja seuraa 
ryhmänsä opiskelijoiden 
opintojen etenemistä ja 
poissaoloja 

Tiedon-
kulku, 
ohjaus ja  
arviointi  

Lyseon kotisivut www.savonlinna.fi/lyseo  
Wilma + ohjauksen lomakkeet 
Jatko-opintoinfot sekä vierailu- ja tutustumiskäynnit 
Nivelvaiheen palaverit oppilaanohjaajien kanssa  
Opinto-ohjaajat osallistuvat OKSA – kokouksiin 
(Ohjauksen kehittäjät Savonlinnan alueella) 

Opettajien viikkopalaverit, joissa käsitellään 
ajankohtaisia asioita 
Viikoittaiset ryhmänohjaajan tuokiot 
Ykkösten ryhmänohjaajat haastattelevat oman 
ryhmänsä opiskelijat 
Tulo-, olo- ja lähtökyselyiden analysointi 

 

http://www.savonlinna.fi/lyseo

