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TAUSTA:
• Hankkeen tarve perustuu uudistuvan lukiolain tuomiin muutoksiin, jotka

edellyttävät opinto-ohjauksen ja erityispedagogisen tuen lisäämistä.
• Lukiolain tuomat muutokset edellyttävät ennaltaehkäiseviä pedagogisia

toimintamalleja lukiolaisten koulutus- ja työuran suunnittelutaitojen ja
toimintakykyisyyden tukemiseen  yksilöllistyvät opintopolut ja jatko-
opintoihin siirtymisen tukeminen.

• Korkeakoulujen valintakoeuudistus lisää myös paineita opiskeluun ja
yksilöllisiin valintoihin lukio-opiskelun aikana
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KOHDERYHMÄ:
• Lukiossa toimivat aineenopettajat, 

opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja 
muu koulun henkilökunta (viisi 
yhteistyölukiota Pohjois-Karjalasta) 

• Opettajankoulutuksessa opiskelevat  
(aineenopettaja, erityisopettaja, 
opinto-ohjaaja) ja työskentelevät

• Moniammatilliset yhteistyöverkostot
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TAVOITTEET:
• Lisätään opettajaksi opiskelevien sekä yliopiston 

opettajankoulutuksen opetushenkilöstön ja lukioiden 
opettajien erityispedagogista ja ohjauksellista 
pedagogista osaamista sekä holistista, ”koko lukio 
ohjaa ja tukee”-ajattelua.

• Kehitetään ja luodaan lukioiden, yliopiston ja 
sidosryhmien välinen uraohjausta, yksilöllistä tukea 
ja työelämäyhteyksiä edistävä alueellinen malli

• Nopeutetaan lukiossa opiskelevien siirtymistä jatko-
opintoihin

• Tarjotaan ja toteutetaan täydennyskoulutusta 
kohderyhmälle  valtakunnallinen 
täydennyskoulutus sivusto
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TOIMENPITEET
• Lisätään lukioiden opettajien ja opettajaksi opiskelevien erityispedagogista ja ohjauksellista osaamista
• Tarjotaan tarvelähtöistä alueellista ja valtakunnallista täydennyskoulutusta
• Kehitetään ja pilotoidaan tutkimusperustaisia yksilöllisten tarpeiden mukaisia oppimista ja urasuunnittelua 

tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ryhmänohjausmalleja yhteistyö lukioissa
• Laaditaan opettajankoulutukseen lukioihin kohdennettuja erityispedagogisia ja ohjaukseen liittyviä 

tutkimusperustaisia opintosisältöjä
• Vahvistetaan myös opettajaopiskelijoiden suuntautumista lukioon mahdollisena työympäristönä.
• Kehitetään sidosryhmien välistä alueellista yhteistyömallia  Hanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä 

Pohjois-Karjalan alueelta kasattavan kehittämisryhmän kanssa.  
• Alueellisena toteuttava kehitystyö tuottaa valtakunnallisesti käyttöönotettavan  sähköisen 

oppimisympäristön, joka hyödyntää nykyaikaista opetusteknologiaa ja monipuolista oppimisympäristö-
ajattelua. 
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