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Kuulumiset?

◦ Miten lukio-opinnot ovat alkaneet 

nuortenne osalta?

◦ Mitä ilonaiheita?

◦ Mahdollisia huolenaiheita?



Lukiossa opiskelu

◦ Lukion aikana tulee suorittaa vähintään 150 

opintopistettä

◦ Kolmen vuoden suunnitelmassa 

◦ 56-64 opintopistettä 1. vuonna

◦ 56-64 opintopistettä 2. vuonna

◦ 26-34 opintopistettä 3. vuonna 

◦Opintoja kannattaa suunnitella koko 

lukuvuodelle

◦ Miltä tulevien jaksojen lukujärjestykset näyttävät?



Miten vanhemmat 
voivat tukea nuorta 
opinnoissa?
◦ Kiinnostuksen osoitus koulunkäyntiin

◦ Reagointi läksyihin ja lukemiseen käytettyyn 

aikaan

◦ Poissaolojen seuranta

◦ Levosta ja ravinnosta huolehtiminen

◦Onnistumisten huomioiminen

◦ Kannustus



Yhteistyö vanhempien 
kanssa

◦Vanhempainillat

◦Wilma-viestit, sähköpostit, puhelut

◦ Perhepalaverit

◦ Lomakkeet, joihin tulee huoltajan allekirjoitus

◦ Tiedotteet Wilmassa ja koulun kotisivuilla

◦ Millaista yhteydenpitoa ja millaisia yhteydenottoja 

toivotte?



Opintojen ohjaus
◦ Ryhmänohjaaja on lähin ohjaaja

◦ tutustumishaastattelut

◦ Perehdyttäminen lukio-opintoihin

◦ opintojen etenemisen ja poissaolojen seuraaminen

◦ tukeminen ja kannustaminen

◦ Opinto-ohjaaja

◦ opintosuunnitelman päivittäminen ja opiskeluajan muutokset

◦ yo-tutkinnon ja ainevalintojen ohjaus

◦ jatko-opintojen ohjaus ja hakeminen jatko-opintoihin



Opintojen ohjaus
◦ Aineenopettaja ohjaa omassa oppiaineessaan

◦ oppiaineen opiskelutekniikat

◦ opintojen seuraaminen

◦ mahdollinen tukiopetus ja tuki oppimisen haasteissa

◦ ohjaus yo-tutkinnossa ja oppiaineen jatko-opinnoista kertominen

◦ Erityisopettaja

◦ Opiskelun tukitarpeen arviointi ja tuen suunnitelmat

◦ lausunnot YTL:lle ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyjä varten



Opiskelijahuolto
◦ Terveydenhoitaja

◦ terveystarkastus 1. vuoden aikana

◦ Koululääkäri
◦ ajanvaraus terveydenhoitajalta

◦ Kuraattori
◦ koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin, mielialaan, koulumotivaati-

oon, arjen hallintaan ja keskittymiskykyyn liittyvät huolet

◦ palvelut ovat oppilaalle vapaaehtoisia ja luottamuksellisia

◦ kuraattori osallistuu tarvittaessa myös perhepalavereihin

◦ Psykologi
◦ koulu-uupumus, stressi, oman identiteetin pohdintaan ja itsetun-

toon liittyvät kysymykset, alakuloisuus, mielialan vaihtelut, yksinäi-
syyden kokemukset







Äidinkielen opiskelusta Lyseolla
◦ Oppiaineen nimi on äidinkieli ja kirjallisuus.

◦ Äidinkieli on ainoa pakollinen ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava aine ja kaiken muun opiskelun 

pohja.

◦ Ilman hyviä luku- ja kirjoitustaitoja lukiossa on vaikea pärjätä.

→ Kannustattehan lukemiseen kotonakin? (elämäkerrat, tietokirjat, harrastelehdet yms.)

◦ Joka opintojaksolla luetaan jokin kirja suomen kielellä.

◦ Seuraattehan lukemista? Kirjoista kannattaa myös keskustella nuorten kanssa.

◦ Erityisesti kirjallisuustöissä ongelmana on ollut se, etteivät opiskelijat lue kirjojaan loppuun asti ja/tai 

plagioivat työhön sisältöä netistä.

◦ Vilpillinen toiminta ja plagiointitapaukset otetaan vakavasti Lyseolla. Toimintakäytännöt ovat opinto-

oppaassa.

◦ Tukiopetusta on tarjolla ja sitä kannattaa myös pyytää. Välillä äidinkielen opettajat pitävät äikän

työpajoja, joissa on mahdollista ohjatusti tehdä loppuun opintojaksolla kesken jääneet työt.

◦ Tehtävien palautusajoista kannattaa pitää kiinni, jotta työt eivät kasaannu.

◦ Kirjastokortti olisi jokaiselle lukiolaiselle tarpeellinen, jotta lukeminen vakiintuisi tavaksi.

◦ Koulun kirjastostakin on mahdollista lainata kirjoja.

◦ Muistuttelettehan nuoria palauttamaan koulun kirjat pian jakson loputtua!


