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kaupungin lukiot

• 6 päivälukiota ja 3 erityisopettajaa 

• kaikki päivälukioiden erityisopettajat työskentelevät kahdella eri lukiolla

• lisäksi aikuislukio, jossa työskentelee yksi erityisopettaja

Tampereen päivälukioissa on noin tuhat lukio- opiskelijaa yhtä 
erityisopettajaa kohti.

Ammattiopistolla voi suorittaa ns. kaksoistutkinnon. Tredulla yksi 
erityisopettaja vastaa kaksoistutkintoa suorittavien lukio-opintoasioista.

Lisäksi kaksi yksityistä lukiota sekä steinerkoulun lukio.



Kyky opiskella itsenäisesti ja halu oppia tärkeitä lukiossa

• LUKIOTUTKINTO JA YLIOPPILASTUTKINTO

• PEREHDYTYS OPINTOJEN ALUSSA (OP1)

• 5 JAKSOA  LUKUVUODESSA

• LUOKATON LUKIO  eli  JOKAISELLA OMA LUKUJÄRJESTYS

• OPPIMÄÄRIÄ EI VOI MUKAUTTAA (ÄIDINKIELI, MATEMATIIKKA, ENGLANTI ja 
RUOTSI KESKEISET OPPIAINEET)

• ETENEMISVAUHTI ON NOPEA

• EDELLYTYS OPPIMISELLE ON LÄHIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

• ARVOSANAT  K, T, 4, 5,6,….9,10



Tuen- ja poikkeusjärjestelyjen tarvetta 
lukiossa aiheuttavat
• pohjatietojen ja/tai opiskelutaitojen puute

• motivaatio-ongelmat ja elämän hallinnan puute

• luki- vaikeudet

• muut kieleen liittyvät tekijät esim. vieraskielisyys

• keskittymiseen ja tarkkaavuuteen liittyvät vaikeudet

• autisminkirjon aiheuttamat vaikeudet

• matematiikan oppimisvaikeudet

• psyykkiset ongelmat

• fyysiset sairaudet tai vammat

• laaja-alaiset oppimisvaikeudet



Tuki ja ohjaus lukiossa

• RO eli ryhmänohjaaja, lähiaikuinen lukiossa 

• aineenopettaja ohjaa oman aineensa opiskelussa

• OPO eli opinto-ohjaaja

• erityisopettaja

OPISKELUHUOLTO

• kuraattori

• psykologi



Millaisia muutoksia opinnoissa on mahdollista 
tehdä?

• muutokset kurssivalinnoissa

• pidennetty opintoaika

• säännöllinen, yksilöllinen ohjaus/tuki

• Avoin suhtautuminen ja tuen tarpeesta kertominen helpottaa tuen 
käynnistymistä opintojen alkuvaiheessa.

• Tiedonsiirtolomakkeet peruskoulusta



Erityisjärjestelyt lukio-opintojen aikana

• lisäaika kokeissa 

• mahdollisuus tehdä koe valvotusti rauhallisessa tilassa

• istumapaikka / esitelmät yms.

• tukiopetus ( 1-2 tuntia oppiaineessa jakson aikana) 

• itsenäinen suorittaminen (melko vaativa vaihtoehto)

• vapautukset (harvinaisia) käytännössä ruotsi/liikunta silloin, kun niitä 
ei ole opiskeltu peruskoulussa



1. tuen tarpeen arviointi
2. pedagogisen tuen suunniteluun ja toteuttamiseen 

osallistuminen
3. tukea tarvitsevan opiskelijan säännölliset tapaamiset
4. opiskelutaidoissa ohjaaminen
5. lukitestit ja lukilausunnot
6. muu lausunto- ja erityisjärjestelyohjaus
7. yhteystyö opettajien, opinto-ohjaajien, huoltajien ja 

muun koulun henkilökunnan kanssa

Lukion erityisopettajan 
toimenkuva 



Opintopolku lukiosta
A. opiskelija suorittaa sekä lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon

➔ jatko-opinnot yliopistossa tai korkeakoulussa 
➔ jatko-opinnot ammattiopistossa (esim. Tredussa)

➔ työelämä/oppisopimus/armeija

B. opiskelija suorittaa lukiotutkinnon, mutta ei ylioppilastutkintoa  

➔ ammattiopiston ammatillinen perustutkinto
➔ammattikorkeakoulu 

➔ työelämä/oppisopimus/armeija

C. lukio-opinnot eivät suju 

➔ammattiopiston ryhmät 

➔aikuislukio

➔ valma/luva


