
Tukea ja ohjausta lukio-opintoihin
Riia Palmqvist
opetusneuvos



Ohjaus ja 
erityisopetus 
lukiolaisen 
tukena

Ohjaus tukee 
hyvinvointia, 

kasvua ja 
kehitystä

Ohjaus edistää 
sukupuolten 
tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta

Opettaja 
ohjaa oman 

oppiaineensa 
opiskelussa ja 

auttaa oppimisen 
taidoissa

Opiskelija saa 
erityisopetusta 
ja muuta tukea 

oppimis-
vaikeuksiinsa 

Opinto-ohjaaja 
auttaa 

tulevaisuuden 
suunnittelussa 

ja siihen 
valmistau-
tumisessa

Opiskelija saa 
ohjausta ja tukea 

jatko-opintoihin ja 
työelämään 

siirtymisessä myös 
valmistumisen 

jälkeen Lukiopolkua 
kuljetaan yhdessä!

Perustana

• opinto-ohjaus ja 
erityisopetus 
lainsäädännössä

• opetussuunnitelman 
perusteet LOPS2019

• kansalliset linjaukset

• paikallinen 
opetussuunnitelma



ERITYINEN TUKI

(vaatii erityisen tuen 
päätöksen)

tehdään intensiivisesti toisin 

TEHOSTETTU TUKI

tehdään enemmän toisin

YLEINEN TUKI

Tehdään jotain lisää tai eri tavalla 

Laadukas perusopetus

TUEN KOLMIPORTAISUUS PERUSOPETUKSESSA

Voidaan laatia 
oppimissuunnitelma 
(oppilas ja huoltaja 

osallistuvat)

Laaditaan aina
oppimissuunnitelma 
oppilas ja huoltaja 

osallistuvat
Opettaja laatii 

pedagogisen arvion 
oppilasta ja huoltajaa 

kuullen

Opettaja laatii  
pedagogisen selvityksen 

oppilasta ja huoltajaa 
kuullen

Oppilaalle laaditaan HOJKS
(=henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma)
oppilas ja huoltaja 

osallistuvat

Kodin ja koulun yhteistyö
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Opiskelijalla, jolla on oppimisvaikeuksien vuoksi 
vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus 

saada oppimisen tukea tai erityisopetusta

(Lukiolaki 28 §) 

Mahdollistaa opiskelijoiden 
yhdenvertaisen aseman

Opiskelijalla on oikeus tukeen 
riippumatta oppimisvaikeuksien 

syistä, joita voivat olla esim.

Tuen 
tarkoituksena

Tarkkaavuus

Sairaus 

Luku- ja 
kirjoitusvaikeudet

Vamma 

Matemaattiset 
vaikeudet

Varhainen 
puuttuminen

Ei erityisen tuen 
päätöksiä tai pedagogisia 

asiakirjoja 
perusopetuksen tapaan

Tukea opiskelijaa 
opintojen 

suorittamisessa

Edistää hyvinvointia 
ja jaksamista

Antaa valmiuksia 
jatko-opintoihin

Elämäntilanne 

Oppimisen esteettömyys 
ja saavutettavuus
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Tuen tarvetta tulee arvioida 
opintojen alussa ja säännöllisesti 

opintojen edetessä

(Lukiolaki 28 §)

Tuen tarpeen 
arvioinnissa mukana

Tuen tarpeen tunnistaminen 
voi perustua myös esim.

Opiskelijan 
suostumuksella myös 

muita tuen 
järjestämisen 

kannalta tarpeellisia 
asiantuntijoita

Tarvittaessa 
huoltaja

Opettajat ja 
opiskelija

Koulun henkilöstön 
havainnot

Siirrettävä koulutuksen 
järjestämisen kannalta 

välttämätön tieto 
(Perusopetuslaki 40 §)

Alkuseulonnat 
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Tukitoimien 
suunnittelu ja 

toteutus

Aloitetaan 
mahdollisimman varhain

Suunnittelussa 
mukana

Tukitoimet kirjataan opiskelijan 
pyynnöstä henkilökohtaiseen 

opintosuunnitelmaan

(Lukiolaki 28 §)

Tukitoimien 
toteutus

Opettajat 
tiedottavat 
opiskelijoita 
tukitoimien 
kirjaamisen 

mahdollisuudesta

Myös mahdolliset tukitoimissa 
lukio-opintojen aikana 

tapahtuvat muutokset kirjataan 

Opiskelijan 
suostumuksella myös 
muita asiantuntijoita

Opiskelijaa 
opettavat 
opettajat

Opiskelija itse

Tapahtuu 
opettajien 

yhteistyönä

Vastuun 
kantaminen 

omasta 
oppimisesta ja 
työskentelystä

Oppimaan 
oppimisen taidot

Opettajat ohjaavat 
opiskelijoita

Opiskelustrategiat
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Oppimisen 
tuki

Merkitsee
Voi olla 

esimerkiksi

Tukiopetus 

Yksilökohtainen 
suunniteltu 

monipuolinen 
opinto-ohjaus

Lukion oppimäärään 
sisältyvät opinnot, 

jotka edistävät 
oppimista ja 
hyvinvointia

Ryhmänohjaajan 
tuki

Eriyttäminen

Opiskelijan 
yksilöllisiin tarpeisiin 

vastaamista

Yhteisöllisiä 
ratkaisuja

Opiskeluympäristöön 
liittyviä ratkaisuja
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erityisopetus

erityisopettajan 
antamaa 
opetusta

tukee 
aineenopetusta

on esimerkiksi 

jaksamisen ja 
hyvinvoinnin 
tukeminen

Erityisopettaja 
tekee yhteistyötä 

muiden opettajien 
kanssa

Opiskelijan ohjaamista 
käyttämään omia 

vahvuuksiaan 
oppimisessa

Opiskelutaitojen 
opetusta

Voidaan 
toteuttaa

Yhteisopettajuus Ryhmämuotoinen 
opetus

Yksilötuki

Opiskelijan ohjaamista 
hakemaan tarvittaessa 

avustajapalveluja tai 
apuvälineitä

yhteistyö opiskeluhuollon 
palvelujen tai muiden 

toimijoiden kanssa
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Opiskelijan opiskelu voidaan 
järjestää osittain toisin kuin 

lukiolaissa ja asetuksessa säädetään

(Lukiolaki 29 §)

Voi koskea myös 
erityisopetusta tai muuta 

oppimisen tukea

Poikkeavat järjestelyt tehdään 
vain niiltä osin kuin ne ovat 

välttämättömiä

Kirjataan opiskelijan 
henkilökohtaiseen 

opintosuunnitelmaan

Voidaan tehdä 
opiskelijan 

hakemuksesta tai hänen 
suostumuksellaan

Mikäli lukion oppimäärän 
suorittaminen olisi 

opiskelijalle olosuhteet ja 
aikaisemmat opinnot 

huomioon ottaen joltakin 
osin kohtuutonta
(Lukiolaki 29 §)

Mikäli järjestäminen on 
perusteltua opiskelijan 

sairauteen, vammaan tai 
muuhun terveydentilaan 

liittyvistä syistä
(Lukiolaki 29 §)
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Arviointi

MonipuolisuusArvioinnissa käytettäviä yksilöllisiä 
järjestelyjä ovat esimerkiksi

Opiskelijalla 
mahdollisuus 

osoittaa 
osaamistaan eri 

tavoin

Arvioinnin tavat 
suunnitellaan 

opiskelijan tarpeiden 
mukaisesti

Lisäaika 

Pienryhmätila

Materiaalin 
kirjasinkoko

Mahdollisuus 
käyttää erillistä 

näyttöä



Miten eriyttäminen otetaan huomioon 
kirjoituksissa? 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt


20/11/2020 Opetushallitus 12

Ylioppilastutkinnon 
kokeiden 

erityisjärjestelyt

Opiskelijalle annetaan 
mahdollisuus kokeilla 

erityisjärjestelyjä opintojen 
aikana

Tiedotetaan opiskelijalle heti 
opintojen alussa ja aina 

tarpeen mukaan 

Mahdollistaa 
järjestelyjen tarpeen 

ja toimivuuden 
arvioinnin

Tarvittaessa opiskelijaa ohjataan 
lausuntojen ja erityisjärjestelyjen 

hakemisessa
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Paikallisessa 
opetussuunnitelmassa 
päätetään ja kuvataan

Tukitoimet ja niitä koskevista 
oikeuksista tiedottaminen 
opiskelijalle ja huoltajalle

Tukitoimien 
tarpeen arviointi

Tukitoimien kirjaaminen 
henkilökohtaiseen 

opintosuunnitelmaan
Tuen 

toteuttaminen 

Tuen toteutumisen 
seuranta ja 

arviointi

Yhteistyö, vastuut 
ja työnjako eri 

toimijoiden 
kesken


