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Hyvät lukiolaiset,
Tervetuloa Kastellin lukioon, niin uudet kuin vanhatkin opiskelijat.
Meitä päivälukiolaisia on tässä talossa yli 700 opiskelijaa ja henkilökuntaa lukiossa on noin 50.
IItaisin ja pienessä määrin päivisinkin samoja tiloja käyttää myös Oulun aikuislukio. Koska meitä on
suhteellisen paljon samoissa tiloissa, toisten huomioon ottaminen ja suvaitsevaisuus korostuvat.
Kastellin monitoimitalon ja siis myös Kastellin lukion arvomaailman ytimenä ovat yhteisöllisyys,
turvallisuus, rohkeus ja kestävä kehitys. Toivon ja uskon, että niin henkilökunta kuin opiskelijatkin
ottavat nämä arvot omikseen ja että ne näkyvät talon toiminnassa niin sisään- kuin ulospäinkin.
Tämä opinto-opas on laadittu helpottamaan opiskeluasi lukiossa. Olemme keränneet siihen tärkeinä pitämiämme asioita auttaaksemme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan lukio-opintosi. Tutustu oppaaseen huolellisesti. Jos oppaan lukemisen jälkeenkin vielä joku asia vaivaa tai jäi epäselväksi, älä ujostele ottaa yhteyttä opettajaasi, ryhmänohjaajaasi, opinto-ohjaajiin tai rehtoreihin.
Ingenium munus, discere gaudium
Keijo Juppi
rehtori

1. YHTEYSTIEDOT
Kastellin lukio

www.ouka.fi/oulu/kastellin-lukio

Sairaalanrinne 5
90220 Oulu
Rehtori Keijo Juppi

044 703 9840

keijo.juppi@ouka.fi

Apulaisrehtori Jari Kinisjärvi

050 383 2709

jari.kinisjarvi@eduouka.fi

Anja Kunnari

044 703 9864

etunimi.sukunimi@eduouka.fi

Mervi Tuomela

044 703 9844

etunimi.sukunimi@ouka.fi

Opinto-ohjaajat

Kanslian koulusihteerit

kastellinlukio.kanslia@ouka.fi

Minna Sipilä

050 3166623

minna.sipila@ouka.fi

Kati Järvitalo

050 3166640

22.10.2017 saakka

Erityisopettaja Jouko Lindberg

050 382 7350

Lukiokuraattori Riitta Rönkä

044 703 9674

Lukiopsykologi Sari Raninen

044 703 9667

Urheilulukio / Risto Keskitalo

044 703 9876

Mikrotukihenkilö Anssi Ojakoski

044 703 1457

Terveydenhoitaja Laura Pikkarainen

044 703 4571

Virastomestari Jaakko Korkeaniemi

050 528 5975

Keittiötiimi

050 595 5204

risto.keskitalo@eduouka.fi

Kastellin urheilulukio

www.ouka.fi/oulu/osua

Sairaalanrinne 5
90220 OULU
Urheilulukion valmennusvastaava

vast. liik.opettaja Risto Keskitalo 044 703 9876

Ouluseutu Urheiluakatemian koordinaattor i

Jukka Latva-Rasku, 040 558 4183

Valmentajat:
Jalkapallo: Tarmo Kouva

050 378 3503

Yleisurheilu: Jukka Latva-Rasku

050 383 8828

Jääkiekko: Tuomo Räty

050 564 3907

Lentopallo: Marko Joensuu

050 577 9504

Yksilölajit: Risto Keskitalo

044 703 9876

Salibandy: Karo Kuussaari

050 589 3899

Yksilölajit ja uinti: Risto Keskitalo

044 703 9876

Opettajat ja valmentajat s-posti:

etunimi.sukunimi@eduouka.fi

Lukion Wilma: https://wilma.ouka.fi.
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2. KOULUN HENKILÖKUNTA 2017 – 2018
Opettajat ja valmentajat
Ahlholm Heikki
Avela Mira
Borén Esa
Grünn Karl
Häkkinen Sakari
Itälä Martti
Jokiranta Petri
Joensuu Marko
Juppi Keijo
Kaikkonen Jenni
Karppinen Anna-Kaisa
Keskitalo Risto
Kinisjärvi Jari
Klytseroff Vuokko
Knihtilä Aila
Koivisto Tommi
Kokkonen Mervi
Koskenranta Riikka
Kostamo Nonna
Kouva Tarmo
Kovácsné Pente
Kukkonen Tiina
Kunnari Anja
Kuussaari Karo
Kärkkäinen Mikko
Latva-Rasku Jukka
Lindberg Jouko
Malm Johanna
Mattila Kimmo
Mattila Tarja
Meskus Kristiina
Murtoniemi Mauno
Niemelä Raimo
Oikarinen Kirsi
Orajärvi Heini
Paso Eija
Pietikäinen Leena
Puttonen Marjo
Raappana Niina
Rimpiläinen Arto
Räty Tuomo
Saarikoski Henna
Seppänen Irene
Seppänen Marja
Sirviö Jarmo
Taimisto Marjaana
Timlin Tiina
Tuomela Mervi
Tossavainen Satu
Vuotikka Sanna

englanti, ruotsi
psykologia, uskonto
biologia, maantiede
äidinkieli ja kirjallisuus
historia, yhteiskuntaoppi
yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto
englanti, ruotsi
URLU/lentopallo
rehtori
kemia, matematiikka
matematiikka
liikunta, URLU/yksilölajit
apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka
englanti
musiikki, kuoro
matematiikka, fysiikka
uskonto, filosofia
englanti, ruotsi
matematiikka
URLU/ jalkapallo
unkari
espanja
opinto-ohjaaja
URLU/ salibandy
musiikki
urheiluakatemiakoordinaattori, URLU/yleisurheilu
erityisopetus
englanti, ruotsi
liikunta
biologia, maantiede
ruotsi
historia, filosofia, elämänkatsomustieto
psykologia, filosofia
ruotsi
äidinkieli ja kirjallisuus
äidinkieli ja kirjallisuus (opintovapaalla 9.8.2017 - 9.4.2018)
matematiikka, kemia
ranska, saksa
liikunta
matematiikka, tietotekniikka
URLU/jääkiekko
biologia, maantiede
terveystieto
liikunta
fysiikka, matematiikka
kemia, matematiikka
kuvataide
opinto-ohjaaja
matematiikka
äidinkieli, ilmaisutaito

Opetustoimen johto
Penttilä Mika
Fredriksson Pekka

sivistys- ja kulttuurijohtaja
lukiojohtaja
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3. RYHMÄNOHJAAJAT JA KOTILUOKAT 2017 – 2018
1.vuosikurssi
17A

Malm Johanna 42045

17E

Orajärvi Heini 42046

17B

Kostamo Nonna 41070

17F

Grünn Karl 42074

17C

Puttonen Marjo 42049

17G

Häkkinen Sakari 41032

17D

Murtoniemi Mauno 41031

2. vuosikurssi
16A

Itälä Martti 41023

16E

Oikarinen Kirsi 42084

16B

Kokkonen Mervi 41022

16F

Klytseroff Vuokko 42052

16C

Satu Tossavainen 41069

16G

Koivisto Tommi 41072

16D

Borén Esa 41084

3. vuosikurssi
15A

Mattila Tarja 41087

15E

Rimpiläinen Arto 41036

15B

Koskenranta Riikka 42053

15F

Vuotikka Sanna 42066

15C

Kinisjärvi Jari 41073

15G

Niemelä Raimo 41035

15D

Jokiranta Petri 42051

4. vuosikurssi
14G

Sirviö Jarmo 41071

14H

Kunnari Anja 41023

4. OPPILASKUNTA JA VANHEMPAINTOIMIKUNTA
4.1. Oppilaskunta
Jokainen lukion opiskelija on oppilaskunnan jäsen. Oppilaskunnan velvollisuuksiin ja oikeuksiin kuuluu suunnitella ja
edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä.
Opiskelijoiden omaehtoinen toiminta voi monin tavoin rikastuttaa koko koulun elämää. Ryhmien luottamusoppilaat ja
mahdollisesti muut yhteisesti valitut opiskelijat muodostavat hallituksen, joka käytännössä vastaa esimerkiksi erilaisten
tapahtumien järjestämisestä.
Oppilaskunta toimii yhteistyössä rehtorin ja opettajakunnan kanssa.
Oppilaskunnan ohjaava opettaja: Mira Avela

4.2. Vanhempaintoimikunta
Kastellin lukion vanhempaintoimikunta aloitti työskentelynsä keväällä 2015. Toimikuntaan kuuluu lukiolaisten huoltajia,
rehtori ja oppilaskunnan ohjaava opettaja. Jäsenet valitaan syksyisin, ja aktiivisia jäseniä voidaan ottaa lukuvuoden varrellakin mukaan toimintaan. Toimikunnan tavoitteena on lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, esimerkiksi ideoida ja
järjestää erilaisia tapahtumia koulussamme yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa, osallistua penkkareihin ja Wanhojen päivän viettoon ja muihin yhteisöllisyyttä lisääviin tilaisuuksiin.
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5. KARTAT JA POISTUMISTIET

Sisäänkäynti

Poistumisreitti

5

Kastellin monitoimitalo
Sairaalanrinne 5
90220 Oulu
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6. LUKION PELISÄÄNNÖT JA TIEDOTUSKANAVAT
1.

Käyttäydy aina ystävällisesti ja kohteliaasti. Muista hyvät tavat!

2.

Saavu oppitunneille, arviointiviikon tapahtumiin ja koulun tilaisuuksiin ajoissa.

3.

Jätä kouluun tullessasi päällysvaatteet niille varattuun kaappiin.

4.

Seuraa tiedotusta etenkin Wilmasta, kotisivuilta, info-tv:stä ja opinto-oppaasta ja käy jokaisessa ryhmänohjauksessa.

5.

Ruokaile etuilematta ja muista hyvät tavat ja siisteys.

6.

Huolehdi omalta osaltasi koulun ja sen ympäristön siisteydestä. Pysäköi pyörät, mopot ja autot niille varatuille
paikoille.

7.

Päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty koulussa sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
Tupakkatuotteet on kielletty koulun alueella.

Opiskelija, joka häiritsee opetusta, käyttäytyy epäasiallisesti tai muuten rikkoo lukion järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, syyllistyy rikkomukseen. Tällöin koulun on ryhdyttävä lukiolain 26 § ja lukioasetuksen 12 § mukaisiin ojentamistoimiin, joita ovat kirjallinen varoitus tai opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. ks. Opetushallitus: http://www.oph.fi/oppilashuollon_opas/saadokset/lukiolaki

SEURAA TIEDOTUSTA & PYSY KÄRRYILLÄ!
Isossa talossa jokaisen opiskelijan on kannettava itse vastuu siitä, että tieto kulkee. Kastellissa käytetään monia kanavia.


WILMA. Lue säännöllisesti ensisijaista tiedotusvälinettämme! Ryhmänohjaajat, opettajat ja rehtorit viestittävät
Wilman kautta opiskeluun liittyvistä aikatauluista ja kaikista muistakin ajankohtaisista asioista. Wilma on myös
ilmoittautumisväline. Pidä itsekin yhteyttä opettajiin! Viestitä poissaoloistasi ja kysy, kun tulee kysyttävää.



KOTISIVUT: www.ouka.fi/oulu/kastellin-lukio. Täällä jaetaan laajasti tietoa opiskelusta Kastellissa. Seuraa
etenkin ajankohtaisia tiedotuksia (koulun tapahtumista, aikatauluista, arviointiviikoista, ylioppilaskirjoituksista
yms. tärkeistä asioista).



ILMOITUSTAULUT. Yläkerran ilmoitustaululla on tietoa mm. kursseista, liikuntakurssien suorittamisesta, yotuloksista, oppilaskunnan toiminnasta ja tapahtumista. Alakerran ilmoitustaulu on yleisemmässä käytössä.



Arviointiviikkojen aikana on TIEDOTUSPISTE lukion alakerran aulassa portaikon vieressä: aikataulut, luokkamuutokset, sähköiset kokeet yms.



RYHMÄNOHJAUSTUOKIOT. Osallistu säännöllisesti tuokioihin, jotka kuuluvat pakollisena osana jokaisen opiskelijan opinto-ohjelmaan (opinto-ohjaukseen). Laita ajankohdat jaksokalentereista muistiin.



INFO-TV. Inforuuduilla jaetaan päivittäistä ja viikoittaista tietoa.



OPINTO-OPAS. Opiskelun tärkeä tietopaketti, joka julkaistaan pdf-versiona kotisivuilla lukuvuosittain.



OPPILASKUNTA ja ryhmien luottamusoppilaat. Järjestävät tapahtumia ja tempauksia yhteisöllisyyden nimissä.



TUUTORIT. Kakkosvuoden opiskelijat ohjaavat ja opastavat ykkösiä.



SÄHKÖPOSTI.



Seuraa myös Kastellin lukion arkea Facebookissa ja Instagramissa:
www.facebook.com/kastellinlukio, #kastellinlukio
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7. LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
7.1. Lukuvuoden 2017-2018 työpäivät
Lukuvuoden 2017-2018 työpäivien määrä on 188.
Syyslukukausi 10.8.-22.12.
Kevätlukukausi 8.1.-2.6.
Lomat ja vapaapäivät
syysloma 23.10.-29.10.2017 (vko 43)
joululoma 23.12.2017-7.1.2018
talviloma 5.3.-11.3.2018 (vko 10)
pääsiäinen 30.3.-2.4.2018
vapunpäivä 1.5.2018
helatorstai 10.5.2018
Katso yksityiskohdat Kastellin jaksokalentereista.

7.2. Oppituntien ajat ja tuntikaavio
Oppituntien ajat
1. oppitunti klo 8.15 – 9.30
2. oppitunti klo 9.45 – 11.00
3. oppitunti klo 11.10 – 12.15, 11.10 - 12.25 tai 11.20 – 12.35 (klo 12.15 – 13.15 ruokatauko porrastetusti)
4. oppitunti klo 13.15 – 14.30
5. oppitunti klo 14.45 – 16.00
Ruokailu porrastetaan jaksoittain. Ruokailun porrastuksesta ilmoitetaan jokaisen jakson alussa erikseen inforuuduilla ja
koulun kotisivuilla.

Kastellin lukio Oulu
Kello
8.15-9.30
9.45-11.00
*Tunti alkaa joko
11.10 tai 11.20.
12.15-13.15

13.15-14.30
14.45-16.00

TUNTIKAAVIO 2017-2018

Ma

Ti

Ke

To

Pe

4
5
8

1
2
3

1
7
8

1
4
5

2
6
3

Lukiolaisten ruokailu porrastetusti

7
6

4
5

2
3

6
7

8

* ruokailua edeltävä tunti joko klo 11.10-12.15, 11.10-12.25 tai 11.20-12.35. Liikunnasta ruokailuun 12.45.
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Kastellin lukio 2017-18 1. jakso
9.8. ke Opettajien aloituspäivä klo 9
10.8. to Lukuvuoden aloitus klo 10.00 A-salissa, RO

11.8.
14.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.
21.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
1.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.

pe
ma
ti Vanhempainilta ykkösten huoltajille klo 18.
ke Ilmoittaudu uusintaan
to
pe Vieraita Unkarista 18. - 23.8.
ma Koulukuvaus 21. - 22.8.
ti 5. jakson uusinta klo 16.15. Ilmoittaudu korotuskokeeseen.
ke Vanhempainilta urlujen 1. vsk:n huoltajille klo 18.
to
pe
ma
ti Korotuskoe klo 16.15
ke
to RO 13.15-13.45.

OHR 8.30.

pe
ma
ti Ykkösten toimintapäivä
ke
to Johtotiimin kokous 8.15
pe
ma YO: Vieras kieli, pitkä, kuuntelukoe (englanti, venäjä, espanja)
ti YO: Vieras kieli, lyhyt, kuuntelukoe (englanti, venäjä, espanja, italia)
ke Kyselytunti 12.50-13.15
to
pe YO: Äidinkieli, tekstitaidon koe
ma YO: Reaali (ps S, fi S, hi S, fy, bi)
ti
YO: Vieras kieli, pitkä
ke Koodi 1. iltapäivällä
Opettajainkokous 14.00
to Koodi 2.
pe Koodi 7.

Koodi 4.
Koodi 5.
Koodi 6.
Koodi 8.
pe Koodi 3.

ma
ti
ke
to

YO: Toinen kotimainen kieli S
YO: Matematiikka
YO: Äidinkieli, essee
OHR 8.30
YO: Reaali (ue S, et S, yh S, ke, ge S, te S)

Arviointiviikko
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Kastellin lukio 2017-18 2. jakso
2.10.
ma YO: vieras kieli, lyhyt
3.10.
ti
4.10.
ke
5.10.
to Info yo-kirjoituksiin osallistuville klo 10-11 auditorio.

6.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
30.10.
31.10.
1.11.
2.11.
3.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
27.11.
28.11.

pe
ma
ti
ke
to
pe
ma
ti
ke RO 13.15-13.45
to
pe
ma Syysloma 23.10. - 29.10. 2017 (vko 43)
ti
ke
to
pe
ma
ti
ke Abipäivä Linnanmaalla
to Ilmoittaudu 1. jakson uusintaan.

OHR 8.30

pe
ma
ti 1. jakson uusinta klo 16.15
ke Johtotiimi 8.15
to RO 13.15-13.45
pe
ma
ti Ilta ryhmien 14-16 huoltajille klo 18.00: yo ja jatko-opinnot
ke Kyselytunti 12.50-13.15
to
pe
ma
ti
ke
to
pe
ma
ti

Koodi 1. iltapäivällä
Koodi 2.
Koodi 4.
Opettajainkokous klo 14.00
Koodi 5.
Koodi 6.
Koodi 7.
Koodi 8.
Koodi 3.
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Kastellin lukio 2017-18 3. jakso
29.11. ke
30.11.
to RO 13.15-13.30.

1.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.

OHR 8.30.

pe
ma
ti Ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla klo 11
ke Itsenäisyyspäivä
to
pe
ma
ti
ke Hyvinvointipysäkki 11-13
to OHR klo 12.
pe
ma RO 13.15-13.45
ti
ke Ilmoittautuminen 2. jakson uusintaan
to Joulujuhla/joulukirkko klo 23
pe Vapaapäivä, työpäivä tehty yötapahtumassa 21.12

JOULULOMA 23.12. 2016 - 7.1. 2017
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
29.1.
30.1.
31.1.
1.2.
2.2.
5.2.

ma
ti 2. jakson uusinta 16.15
ke
to
pe
ma
ti
ke
to

Kyselytunti 12.50-13.15. Ilmoittautuminen korotuskokeeseen.
Infoilta ysien huoltajille klo 18.00
Avoimet ovet yseille klo 13 Avoimet ovet yseille klo 13 - . Johtotiimin kokous 8.15.

pe
ma
ti Kevätkauden korotuskoe.
ke RO 13.15-13.45.
to Koodi 1 iltapäivällä
pe Koodi 2.

Koodi 4.
Koodi 5.
Koodi 6.
Koodi 7.
pe Koodi 8.
ma Koodi 3.
ma
ti
ke
to

Opettajainkokous klo 14.00

OHR 8.30
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Kastellin lukio 2017-18 4. jakso
6.2. ti
7.2. ke RO 13.15-13.45 (abit auditoriossa)
8.2. to
9.2. pe
12.2. ma YO: Äidinkieli tekstitaidon koe
13.2. ti
14.2. ke YO: kuuntelukoe, pitkä ja lyhyt venäjä
15.2. to Penkkareiden abigaala 10.00, Wanhojen kenraaliharjoitus 18.00
16.2. pe Wanhojen tanssit
19.2. ma
20.2. ti
21.2. ke
22.2. to
23.2. pe
26.2. ma
27.2. ti Ilmoittaudu uusintaan. Ensiapupäivä.
Ilta ykkösten huoltajille klo 18.
28.2. ke Hyvinvointipysäkki 11-13
1.3. to Uusinta klo 16.15.
OHR 8.30.
2.3. pe
5.3. ma Talviloma 5. - 11.3.
6.3. ti
7.3. ke
8.3. to
9.3. pe
12.3. ma YO: Äidinkieli, essee
13.3. ti
14.3. ke YO: Reaali (ue, et, yh, ke, ge, te)
15.3. to
16.3. pe YO: Vieras kieli, pitkä
19.3. ma YO: Toinen kotimainen kieli
20.3. ti Johtotiimin kokous 8.15. Kyselytunti 12.50-13.15. RO 13.15-13.45
21.3. ke YO: Reaali (ps, fi, hi, fy, bi)
22.3. to
23.3. pe YO: Vieras kieli, lyhyt
26.3. ma YO: Matematiikka
27.3. ti Koodi 1. iltapäivällä
28.3. ke Koodi 6.
Opettajainkokous 14.00
to
29.3.
Koodi 7.
30.3. pe Pitkäperjantai
2.4. ma 2. pääsiäispäivä
3.4. ti Koodi 8.
4.4. ke Koodi 5.
5.4. to Koodi 4.
OHR 8.15
6.4. pe Koodi 3.
9.4. ma Koodi 2.
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Kastellin lukio 2017-18
10.4. ti
11.4. ke
12.4. to

13.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
30.4.
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
2.6.

5. jakso

pe
ma
ti
ke
to
pe
ma RO 13.15-13.45.
ti
ke Ilmoittaudu uusintaan.
to
pe
ma
ti
ke
to

Taksvärkki, opettajilla suunnittelupäivä
Vappu
4. jakson uusinta.
OHR 8.30

pe
ma
ti Info syksyn yo-kokeisiin osallistuville 10-11 auditoriossa
ke Kastellin yö klo 18-24
to Helatorstai
pe vapaa (työpäivä tehty Kastellin yössä)
ma
ti Johtotiimin kokous 8.15.
ke RO 13.15-13.45.
to Hyvinvointipysäkki 11-13. Kyselytunti 12.50-13.15.
pe
ma
ti Koodi 8 iltapäivällä.
ke Koodi 7.
to Koodi 6.

Opettajainkokous 14.00
OHR 12-14

pe Koodi 5.

Koodi 4.
Koodi 2.
Koodi 3.
Koodi 1.
pe RO, kevätjuhla, yo-juhlien harjoitus illalla
la Ylioppilasjuhlat

ma
ti
ke
to

Hyvää kesää!
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8. LUKIOPISKELUUN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ
Luokattomuus
Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opinto-ohjelmansa
mukaisesti, jolloin opettaja voi kursseittain vaihtua, samoin ryhmän opiskelijat.
Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa riippuen opiskelijan kurssivalinnoista. Pääsääntöisesti lukio suoritetaan kolmessa
vuodessa. Opintoajan muutoksesta ilmoitetaan erillisellä lomakkeella opinto-ohjaajalle.
Opinto-ohjelma
Jokainen opiskelija laatii oman lukio-opiskelua koskevan kokonaissuunnitelman, opinto-ohjelman, jonka mukaisesti hän
suorittaa lukio-opinnot. Opinto-ohjelmaa voidaan tarkistaa opintojen kuluessa. Muissa oppilaitoksissa ja ulkomailla suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä lukion kursseiksi. Hyväksi luvun tekee rehtori.
Lukion aloittaville opiskelijoille koulu laatii valmiin lukujärjestyksen kahteen ensimmäiseen jaksoon, joiden aikana opiskelijoita ohjataan oman opintosuunnitelman laatimisessa koko lukuvuodeksi.
Jaksot
Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jokaisella jaksolla on oma lukujärjestyksensä, jolloin opiskelijan työmäärä
vaihtelee jaksoittain hänen opinto-ohjelmansa mukaan. Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon.
Kurssitarjotin ja kurssit
Lukujärjestys on jokaisella jaksolla erilainen. Kurssitarjottimen perusteella opiskelija laatii itselle sopivan opiskeluohjelman, jota hän toteuttaa ko. lukuvuonna. Kurssitarjotin laaditaan kerralla koko lukuvuodeksi.
Kunkin oppiaineen kokonaisoppimäärä on jaettu keskimäärin 18+3 oppituntia (75min) käsittäviksi kursseiksi. Kurssien
määrä vaihtelee oppiaineittain. Opiskelija voi tietyissä rajoissa itse päättää, mitä kursseja hän kussakin jaksossa opiskelee.
Kukin kurssi opiskellaan yhden jakson aikana, jolloin ko. oppiainetta on kolme 75 min mittaista oppituntia viikossa (poikkeuksena pakollinen liikunta ja opinto-ohjaus).
Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Kurssien suorittamisen ylärajaa ei ole määrätty.
Lukion kurssit koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.
Pakolliset kurssit
Kaikille yhteisiä kursseja pitää opiskella 47–51 kurssia riippuen opinto-ohjelmasta.
Syventävät kurssit
Pakollisiin kursseihin liittyviä valinnaisia kursseja. Valtakunnallisia syventäviä kursseja on opiskelijan sisällytettävä ohjelmaansa vähintään 10.
Soveltavat kurssit
Kurssit ovat koulukohtaisia ja valinnaisia ja sisältävät aineksia eri oppiaineista. Ne voivat olla menetelmäkursseja, muita
koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja.
Teemaopinnot
Opintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen soveltamiseen.
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Arviointi
Arviointiviikko
Pakolliset ja syventävät kurssit huipentuvat yleensä kirjalliseen ja/tai suulliseen arvioitavaan suoritukseen arviointiviikolla
jakson lopussa.
Jaksoarviointi
Jokaisen jakson jälkeen annetaan jaksoarviointi, josta näkyvät siihen mennessä suoritettujen kurssien arvosanat ja lukumäärä.
Arvioitavien suoritusten palautus
Opettaja palauttaa arvioidut suoritukset erikseen ilmoitettavana aikana. Jos opiskelija ei hae koetta opettajalta, ryhmänohjaaja palauttaa suoritukset opiskelijalle seuraavassa ryhmätuokiossa. Sähköiset kokeet palautetaan sähköisesti.
Opiskelijan tulee säilyttää kaikki arvosteluun vaikuttavat koepaperit varmistaakseen arvioinnin siirtymisen todistukseen.
Kooste kirjallisista suorituksista tarvitaan myös erityisjärjestelyhakemuksia varten.
Uusinta
Opiskelijalla, joka on saanut hylätyn kurssiarvosanan tai joka hyväksyttävästä syystä on ollut poissa kokeesta niin, ettei
hänen tietojaan ja taitojaan ole voitu arvostella, on oikeus osallistua kerran uusintakokeeseen.
Kurssiarvosanan korotus
Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran korotuskokeessa. Parempi arvosana jää voimaan. Korotuskoe
järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa.
Uusinta- ja korotuskoepäivämäärät on merkitty oppaassa olevaan kalenteriin.
Uusintaan on ilmoittauduttava Wilman kautta koetta annettuun päivään mennessä. Korotukseen ilmoittaudutaan Wilmaviestillä ko. aineen opettajalle viikkoa ennen koetta. Ilmoittautuminen on sitova. Esteestä on ilmoitettava etukäteen opettajalle.
Itsenäinen opiskelu
Lukion kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Opetussuunnitelmasta ilmenee, mitkä kurssit opiskelija voi
suorittaa itsenäisesti. Opiskelija jättää perustellun hakemuksen opettajalle, jonka lausunnon jälkeen rehtori joko myöntää
tai epää kurssin itsenäisen suorittamisen. Lomakkeen voi tulostaa koulun kotisivulta tai noutaa kanslian oven vieressä
olevasta lokerikosta. Tarkemmat ohjeet itsenäisesti opiskellun kurssin suorittamisesta löytyvät hakemuksesta.
Päättöarviointi
Päättöarviointi annetaan, kun opiskelija on suorittanut koko lukion oppimäärän.

9. OPISKELU
Lukioon hakeutuminen on vapaaehtoista, mutta vastuu valituista aineista ja kursseista merkitsee sitoutumista kouluyhteisön suoritus-, opiskelu- ja järjestyssääntöihin. Itsenäinen opiskelu ja tiedonhaku sekä laajojen kokonaisuuksien hallinta
kuuluvat lukio-opiskeluun. Lukiolainen on vastuussa omasta opiskelustaan. Hyvä opiskelumotivaatio, kiinnostus opiskeltaviin aineisiin, luottamus omiin kykyihin ja säännöllinen opiskelu turvaavat opiskelijan menestymisen lukio-opinnoissa.
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9.1. Lukion tuntijako Tämä pitäisi muuttaa primuksen mukaiseksi pohjaksi

2016 Uusi opetussuunnitelma
=

PAKOLLISET

=

VALTAKUNNALLISET
SYVENTÄVÄT

=

KOULUKOHTAISET

=

SYVENTÄVÄT

KOULUKOHTAISET
SOVELTAVAT

ÄIDINKIELI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A-KIELI ENGLANTI
A-KIELI RA/SA
B1-KIELI
B2-KIELI RA/SA
B3-KIELI RA/SA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LYHYT MATEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PITKÄ MATEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BIOLOGIA
MAANTIEDE
FYSIIKKA
KEMIA
USKONTO/ET
FILOSOFIA
PSYKOLOGIA
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
MUSIIKKI
KUVATAIDE
LIIKUNTA
TERVEYSTIETO
OPINTO-OHJAUS
TEEMAOPINNOT
LUKIODIPLOMIT

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

URHEILUVALM.

1

2

3

4

TIETOTEKNIIKKA

1

2

3

ATK-approbatur

1

2

3

UNKARI

1

12

13

11

12

1317

10

11

12

13

10

11

12

13

9

10

11 12

8

9

10

7

8

9

10

6

7

8

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

4

5

6

47-51

SYVENTÄVÄT KURSSIT, VÄHINTÄÄN

10

KOULUKOHTAISET KURSSIT

75
16

1815 19

14 15

1620

14 15

1620

7

PAKOLLISET KURSSIT

KURSSIMÄÄRÄ YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN

14

11

12

13

2003 Vanha opetussuunnitelma
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9.2. Kurssitarjotin
Kastellin lukion kurssitarjotin kotisivuillamme: www.ouka.fi/oulu/kastellin-lukio
Lukio-opiskeluun kuuluu opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä opiskelun suunnittelu, johon sisältyy opiskelutavan ja
opiskelumenetelmän valinta, arvosteluperiaatteiden selvittäminen ja kokeista sopiminen. Opiskelijan kannattaa osallistua
aktiivisesti opiskelujensa suunnitteluun. Lukujärjestys tehdään tuntikaavion ja kurssitarjottimen avulla.
Muiden Oulun lukioiden tuntikaavio on nähtävissä luvussa 9.6. Muualla suoritetut opinnot.

Oppiaineiden lyhenteet:
ATK = TIETOTEKNIIKKA

KU = KUVATAIDE

SAA= SAKSA (pitkä)

BI = BIOLOGIA

MAA = PITKÄ MATEMATIIKKA

SAB2 = SAKSA (jatkava)

ENA = ENGLANTI

MAB = LYHYT MATEMATIIKKA

SAB3 = SAKSA (alkava)

EAB3 = ESPANJA (alkava)

MU = MUSIIKKI

TE = TERVEYSTIETO

FI = FILOSOFIA

PS = PSYKOLOGIA

UE = USKONTO

FY = FYSIIKKA

RAA = RANSKA (pitkä)

VEB3 = VENÄJÄ (alkava)

GE = MAANTIEDE

RAB2 = RANSKA (jatkava)

YH = YHTEISKUNTAOPPI

HI = HISTORIA

RAB3 = RANSKA (alkava)

ÄI = ÄIDINKIELI

IT=ILMAISUTAITO

RUB = RUOTSI

UNK= UNKARI

9.3. Opinto-ohjelman laatiminen
Lukioon tullessaan opiskelija laatii opiskeluohjelman koko lukio-opiskelun ajaksi.
Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Aineissa, joissa myöhemmän kurssin menestyksellinen opiskelu ei
välttämättä edellytä aiemman kurssin suorittamista, opiskelija voi muuttaa kurssien suoritusjärjestystä. Kurssien suoritusjärjestyksen voi tarkistaa lukion opetussuunnitelmasta. Pidennetty opintosuunnitelma tehdään aina ohjatusti opintoohjaajan ja vanhempien kanssa yhteistyössä.
Ohjelmaa voidaan tarkistaa opiskelun edetessä. Opinto-ohjelman muutoksista on aina sovittava opinto-ohjaajan kanssa,
ja asiasta on hyvä keskustella myös aineenopettajan ja ryhmänohjaajan kanssa. Oppiaineen tasoa vaihdettaessa on
aina neuvoteltava sekä opinto-ohjaajan että aineenopettajan kanssa kurssien vastaavuuksista.
Kursseille ilmoittautuminen
Kaikille kursseille on ilmoittauduttava etukäteen Wilman kautta viimeistään kolme päivää ennen jakson alkua, jolloin
ilmoittautuminen

kursseille

wilman

kautta

päättyy.

https://wilmalukio.ouka.fi.
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Ilmoittautuminen

tapahtuu

internetissä

osoitteessa

Vanhan (2003) ja uuden (2016) opetussuunnitelman mukaisten kurssien vastaavuustaulukko
Pakolliset kurssit on tummennettu.
ÄIDINKIELI
Päivälukio
Päivälukio uusi
A1-KIELI ENGLANTI
Päivälukio
Päivälukio uusi
B1-KIELI RUOTSI
Päivälukio
Päivälukio uusi
B3-KIELI RANSKA
Päivälukio
Päivälukio uusi
LYHYT MATEMATIIKKA
Päivälukio
Päivälukio uusi
PITKÄ MATEMATIIKKA
Päivälukio
Päivälukio uusi
Päivälukio
Päivälukio uusi
FYSIIKKA
Päivälukio
Päivälukio uusi
KEMIA
Päivälukio
Päivälukio uusi
HISTORIA
Päivälukio
Päivälukio uusi
YHTEISKUNTAOPPI
Päivälukio
Päivälukio uusi

ÄI2

ÄI3
ÄI3
(SAKSA RANSKA
ENA1
ENA2
ENA1
ENA2

ÄI4
ÄI5
ÄI4
ÄI5
VENÄJÄ samoin)
ENA3
ENA4
ENA6
ENA4

ÄI6
ÄI2

ÄI8
ÄI9

ÄI7
ÄI7

ÄI1
ÄI1

ENA5
ENA3

ENA6
ENA5

ENA7
ENA7

ENA8
ENA8

RUB6
RUB16

RUB7
RUB17

RAB36
RAB37

RAB37
RAB36

RAB38
RAB38
MAB7
MAB6

MAB8

MAA8
MAA8

RUB1
RUB2
RUB3
RUB4
RUB5
RUB11
RUB12
RUB13
RUB14
RUB15
(SAKSA ESPANJA VENÄJÄ ITALIA samoin)
RAB31
RAB32
RAB33
RAB34
RAB35
RAB31
RAB32
RAB33
RAB34
RAB35
MAB3
MAB4

MAB4
MAB7

MAB5
MAB5

MAB6

MAA2
MAA3
MAA2
MAA3
MAA11 MAA12 MAA13
MAA11 MAA12 MAA13

MAA4
MAA5

MAA5
MAA4

MAA6
MAA10

MAA7
MAA6

FY1
FY1

FY2
FY2

FY3
FY5

FY4
FY4

FY5

FY6
FY3

FY7
FY6

FY8
FY7

KE1
KE1

KE2
KE2

KE3
KE3

KE4
KE4

KE5
KE5

HI2
HI4

HI3
HI2

HI4
HI3

HI1
HI1

HI5
HI5

HI6
HI6

YH1
YH1

YH2
YH2

YH3
YH4

YH4
YH3

UE2
UE2

UE3

UE4
UE3

UE5
UE4

UE5

ET2
ET1

ET3
ET3

ET4
ET4

ET5
ET5

ET6

FI2
FI2

FI3
FI4

FI4
FI3

BI2
BI3

BI3
BI2

BI4
BI4

GE2
GE3

GE3
GE1

GE4
GE4

PS2
PS2

PS3
PS3

PS4
PS4

TE2
TE2

TE3
TE3

MAY1

MAB1
MAB2

MAB2
MAB3

MAA1
MAY1

USKONTO
Päivälukio
UE1
Päivälukio uusi
UE1
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Päivälukio
ET1
Päivälukio uusi
ET2
FILOSOFIA
Päivälukio
FI1
Päivälukio uusi
FI1
BIOLOGIA
Päivälukio
BI1
Päivälukio uusi
BI1
MAANTIEDE
Päivälukio
GE1
Päivälukio uusi
GE2
PSYKOLOGIA
Päivälukio
PS1
Päivälukio uusi
PS1
TERVEYSTIETO
Päivälukio
TE1
Päivälukio uusi
TE1

BI5
BI5

PS5
PS5

19

UE6

ÄI9
ÄI8

ÄI6

MAB8

MAA9 MAA10
MAA7 MAA9

KUVATAIDE
Päivälukio
Päivälukio uusi
MUSIIKKI
Päivälukio
Päivälukio uusi
LIIKUNTA
Päivälukio
Päivälukio uusi
OPINTO-OHJAUS
Päivälukio
Päivälukio uusi

KU1
KU1

KU2
KU2

KU3
KU3

KU4
KU4

KU5

MU1
MU1

MU2
MU2

MU3
MU3

MU4
MU4

MU5

LI1
LI1

LI2
LI2

LI3
LI3

LI4
LI4

LI5
LI5

OP1
OP1

OP2
OP2

Kurssikertymät jaksoittain eripituisten opinto-ohjelmien mukaan
3 vuoden ohjelma

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

1. opiskeluvuosi

5–7

11–13

16–20

23–26

30–33

2. opiskeluvuosi

36–39

42–45

49–51

55–57

60–63

3. opiskeluvuosi

62–66

69–71

75–

3,5 vuoden ohjelma

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

1. opiskeluvuosi

5–6

9–11

14–17

19–22

24–27

2. opiskeluvuosi

29–32

34–37

39–42

44–47

49–53

3. opiskeluvuosi

54–58

59–63

64–68

4. opiskeluvuosi

75–

4 vuoden ohjelma

1. jakso

2. jakso

3. jakso

70–73

4. jakso

5. jakso

1. opiskeluvuosi

4–5

8–10

12–16

16–18

20–22

2. opiskeluvuosi

24–26

28–30

32–34

36–38

40–42

3. opiskeluvuosi

45–47

50–52

55–57

4. opiskeluvuosi

65–66

69–71

75–

61–63

9.4. Kurssien suorittaminen
Opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon 2 - 4 vuodessa. Suurin osa opiskelijoista suorittaa lukion
kolmessa vuodessa. Opinto-ohjelman pidentäminen on perusteltua, jos esimerkiksi terveydelliset syyt, ainevalintojen
laajuus, harrastus tai opintomenestys sitä vaativat.
1. ja 2. vuoden opiskelijat suunnittelevat tulevan lukuvuoden opinto-ohjelman jo keväällä.
Ykkösvuoden opiskelijat etenevät valmiin ohjelman mukaisesti kaksi ensimmäistä jaksoa, jonka aikana laaditaan koko
lukuvuoden opinto-ohjelma opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan opastuksella.
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Kurssit suoritetaan ensisijaisesti tuntityöskentelynä. Kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen ainekohtaisesti,
mutta siitä on aina neuvoteltava opettajan kanssa. Opiskelija jättää perustellun hakemuksen opettajalle, jonka lausunnon jälkeen rehtori joko myöntää tai epää kurssin itsenäisen suorittamisen.
Kurssisuorituksia voivat olla opettajan määräämät tehtävät esim. tutkielmat, raportit ja kirja-analyysit.
Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon. Arviointiviikkojen aikataulut näkyvät lukuvuosikalenterissa.
Tukiopetus on tarkoitettu lukuaineissa kaikille lukion opiskelijoille, jotka sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi ovat
tilapäisesti jääneet jälkeen aineen opiskelussa. Tukiopetus tapahtuu opiskelijan omalla ajalla. Tukiopetuksesta sovitaan
erikseen ao. opettajan kanssa.
Poissaolot ja myöhästyminen
Jos opiskelija on poissa koulusta sairauden tai jonkin äkillisen esteen vuoksi, hän esittää luotettavan selvityksen (esim.
lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, huoltajan allekirjoitus, huoltajan kuittaus Wilmaan) poissaolostaan aineenopettajille. Jos sairaus jatkuu pitempään, opiskelijaa/huoltajaa pyydetään ilmoittamaan asiasta ryhmänohjaajalle viimeistään
kolmantena poissaolopäivänä.
Jos poissaolon syy on etukäteen tiedossa, poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan myöntää viiteen päivään asti ryhmänohjaaja ja sitä pidempiin poissaoloihin rehtori.
Mikäli kurssin opettaja katsoo, että kurssin arvioinnin edellytykset eivät täyty, voi opettaja merkitä kurssin keskeytyneeksi. Kurssin merkinnäksi tulee K. Keskeytynyt kurssi on suoritettava kokonaan uudelleen.
Oppitunneille, arviointitilaisuuksiin ja muihin koulun tilaisuuksiin saavutaan ajoissa. Esimerkiksi lomamatkat toivotaan
ajoitettavan koulun loma-aikoihin.
9.5. Kastellin urheilulukion opiskelijan opinnot
Kastellin urheilulukiossa opiskelijan tulee suorittaa vähintään 12 kaikille yhteistä urheiluvalmennuskurssia. Urheiluvalmennuksen antamisesta vastaavat koulun omat päätoimiset valmentajat.
Opiskelijalle kertyy lukuvuodessa noin neljä yhteistä valmennuskurssia. Yhteisten valmennuskurssien lisäksi opiskelijalla
on mahdollisuus suorittaa 8 muuta valmennuskurssia. Valmennuskurssit suoritetaan koulun valmentajien johdolla koulun
osoittamana aikana koulun osoittamissa harjoitustiloissa. Urheilulukion valmennus tapahtuu klo 8.00-9.15 välisenä aikana, jonka jälkeen urheilulukiolainen osallistuu normaaliin kouluopetukseen lukujärjestyksen mukaisesti. Arviointiviikoilla
urheiluvalmennusta ei anneta, vaan opiskelijat keskittyvät kokeisiin.
Valtioneuvoston päätöksellä erityisen koulutustehtävän (Kastellin urheilulukio) mukaisia opintoja suorittava opiskelija,
joka suorittaa vähintään 12 kurssia opetussuunnitelmassa määriteltyjä erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, on
oikeutettu vähentämään pakollisten kurssien määrästä kahdeksan (8) kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas
on opiskellut vähintään kirjoitusaineen pakolliset kurssit ja mielellään myös valtakunnalliset syventävät kurssit, sillä yokoe pohjautuu näihin kaikkiin. Erityisen koulutustehtävän mukaisten kurssien tulee olla muita kuin opetussuunnitelman
perusteissa määriteltyjä pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja.
Urheiluvalmennuksen lisäksi urheilulukiolaiselle tulisi kertyä keskimäärin neljä kurssia jokaista opiskeltavaa jaksoa kohti.
Mikäli opiskelija ei pysy kurssiaikataulussa, voidaan hänen osallistumisoikeutensa urheiluvalmennukseen evätä. Urheilu21

valmentautumistauon aikana opiskelijan tulee saattaa opiskelupuutteet kuntoon. Kun opiskelija on saavuttanut opintotavoitteet, hän voi palata urheiluvalmennukseen mukaan.
Urheilulukiolaisen tulee osallistua koulun normaaliin opetukseen. Kurssien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista. Poissaolot tulee aina selvittää. Urheilija-opiskelija voi olla pois koulusta maajoukkuetapahtumien
vuoksi. Osallistuminen kyseisiin tapahtumiin edellyttää kirjallista kutsua sekä poissaololuvan hakemista kutsun perusteella joko ryhmänohjaajalta (alle viikko) tai rehtorilta (viikkoa pitemmät poissaolot). Maajoukkuetapahtumiin osallistuminen luetaan hyväksi myös urheiluvalmennuksessa. Opiskelijan tulee tiedottaa koulun valmentajaa maajoukkuetapahtumista sekä sairaudesta johtuvista poissaolosta. Mikäli valmentaja ei tiedä poissaolon syytä, se katsotaan aiheettomaksi
poissaoloksi. Opiskelija voi olla pois koulusta myös omien harjoitusleirien vuoksi, mikäli harjoitusolosuhteet vaativat poissaoloa. Opiskelija voi olla yhdessä jaksossa maksimissaan kaksi viikkoa leirillä. Tätä pitemmät ajat vaativat opintosuunnitelman uudistamista opinto-ohjaajan kanssa. Leirien aikainen opiskelu tulee suunnitella yhdessä opettajien ja valmentajien kanssa etukäteen. Ylimääräiset poissaolot korvataan sopimalla opettajan kanssa lisätehtävistä heti kurssin alussa.
Myös harjoitusleirejä varten tulee poissaoloa anoa joko ryhmänohjaajalta (alle viikko) tai rehtorilta (viikkoa pitemmät
poissaolot).
Urheilulukiolainen osallistuu ryhmänohjaukseen ja koulun muihin yhteisiin tilaisuuksiin. Lukiolaisen tulee osallistua tunneille siten, että hän on paikalla koko oppitunnin ajan. Mikäli urheilulukiolainen tarvitsee lääkärin palveluja, hän voi käyttää kouluaikaa lääkärissä käyntiin. Hierontaan ja fysioterapiaan urheilija-opiskelija ei voi käyttää koulun oppitunteja,
mutta tällöin hän voi hyödyntää koulun valmennusaikoja. Mikäli urheilijalla on vamma, joka estää normaalin kouluharjoittelun, tulee hänen osallistua aamuharjoituksiin suorittamalla kuntouttavaa harjoittelua tai lääkärin tai fysioterapeutin osoittamaa kuntoutusohjelmaa.
Kastellin lukiossa psyykkinen valmennus on osa koulun päivittäistä valmennustoimintaa, mikä tarkoittaa jatkuvaa vuorovaikutusta urheilijoiden ja valmentajien välillä. Tämän lisäksi urheilija-opiskelijoiden henkisten ominaisuuksien kehittämiseen sekä urheiluun ja elämäntilanteeseen liittyvien kysymyksen ratkaisemiseen voi saada henkilökohtaista ohjausta.
Urheilulukioon kuuluvan opiskelijan tulee osallistua lajinsa kilpailutoimintaan. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua koulun järjestämiin kilpailuihin. Urheilija-opiskelija on velvollinen osallistumaan koulun järjestämään dopingvalistukseen.
Urheilulukiossa opiskelu edellyttää pidättäytymistä dopingaineista. Opiskelija ei saa myöskään käyttää kouluaikana mitään tupakkatuotteita tai päihteitä.
Kastellin urheilulukion opiskelija ja hänen huoltajansa allekirjoittavat ensimmäisen lukukauden aluksi sitoumuksen, jossa
he vahvistavat hyväksyvänsä urheilulukion toimintatavat. Sitoumuksen sisältö on yhteneväinen tämän ohjeen kanssa.

9.6. Muualla suoritetut opinnot
Oulun kaupungin päivälukioiden välinen yhteistyö
Kastellin lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kursseja myös muissa Oulun kaupungin lukiossa. Nämä suoritetut
kurssit hyväksytään osaksi opiskelijan oppimäärää. Toisessa lukiossa suoritettavista kursseista on aina sovittava
etukäteen opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa.
Kukin lukio asettaa järjestämilleen kursseille osallistujamäärärajan sen mukaan, mitä opetusjärjestelyt edellyttävät.
Pääsääntöisesti kursseille otetaan korkeintaan 36 opiskelijaa. Jos jollekin kurssille on halukkaita opiskelijoita enemmän
kuin kurssille voidaan ottaa, ovat etusijalla kunkin lukion omat opiskelijat.
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Opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa itsenäisesti opetukseen osallistumatta kumppanuuslukiossa sellaista kurssia, jonka
hän voi lukuvuoden aikana suorittaa kotilukiossaan joko kurssille osallistumalla tai itsenäisesti opetukseen osallistumatta.
Yhteisesti järjestettävien kurssien osalta opiskelijoille tiedotetaan, mikä lukio tai oppilaitos kurssin toteuttaa ja miten
kurssin opetus toteutetaan. Yhteisesti pyritään järjestämään sellaisia kursseja, joiden opiskelijamäärät jäävät yhdessä
lukiossa liian pieniksi. Tällaisia kursseja voivat olla esimerkiksi


joidenkin vieraiden kielten kurssit



elämänkatsomustiedon kurssit sekä



koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit.

Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma)
erityisohjelmaan kuuluvat kurssit eivät pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille.
Oulun kaupungin päivälukioiden tuntikaavio tuntikaavio:
(tarkista mahdolliset muutokset lukion omilta kotisivuilta).
Kello

Ma

Ti

Ke

To

Pe

8.15–9.30

4d

1a

6f

3c

8h

9.45–11.00

5e

2b

7g

4d

1a

11.00–13.15

6f

3c

2b

5e

2b

13.15–14.30

7g

4d

1a

6f

3c

14.45–16.00

8h

5e

8h

7g

16.00–17.30

kerho

kerho

kerho

kerho

Ei säännöllistä
opetusta
Ei säännöllistä
opetusta

Tuntikaaviossa ruokatunti sijoitetaan kello 11.00–13.15 välille sen mukaan, miten kunkin lukion ruokailu on järjestetty.
Joidenkin oppituntien alkamis- ja päättymisajoissa saattaa olla lukiokohtaisia, 5–10 minuutin eroja.
Kastellin lukio ja Oulun aikuislukio käyttävät erilaista tuntikaaviota. Oulun Lyseon lukiossa tuntikaaviossa keskiviikon 2. ja
8. koodi vaihtavat keskenään paikkaa jaksoissa 1–3.
Kursseille ilmoittautuminen
Kumppanuuslukion kursseille ilmoittaudutaan samoin kuin kotilukionkin kursseille: opiskelija valitsee itselleen kurssit
Wilma-käyttöliittymissä avoimena olevasta kumppanuuslukion kurssitarjottimesta. Kursseille ilmoittautuminen tulee tehdä
viimeistään kolme (3) työpäivää ennen jakson alkua. Tämän jälkeen kurssille voi osallistua vain pyytämällä siihen
erikseen lupa kurssin opettajalta.
Kurssivalintoja ennen tai niiden teon yhteydessä opiskelijan tulee ilmoittaa omalle ryhmänohjaajalleen ja opintoohjaajalleen, mitä opintoja hän muualla suorittaa.
Vaihtojakso
Opiskelijoilla on mahdollisuus opinto-ohjaajan kanssa keskusteltuaan siirtyä opiskelemaan toiseen lukioon kokonaisen
jakson ajaksi. Opiskelijalla voi lukioaikana olla korkeintaan kolme kumppanuuslukioissa suoritettua vaihtojaksoa. Vaihtojakson opintoja ja niiden aikana kumppanuuslukion kursseille osallistumista koskevat samat ohjeet ja säännöt kuin yksittäisille kursseillekin osallistumistakin.
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Vaihtojaksosta on aina ehdottomasti hyvissä ajoin informoitava wilman kautta ryhmänohjaajaa.
Osallisuuskurssit
Kurssien tavoitteet ja sisällöt tulevat lukiokoulutuksen yleisistä tavoitteista ja opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksista. Aihekokonaisuuksien tavoitteena on, että


opiskelija ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä



saa mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun



rohkaistuu toimimaan hyvän tulevaisuuden puolesta.

Opiskelija voi lukioaikanaan suorittaa enintään viisi osallisuuskurssia. Kunkin osallisuuskurssin tulee täyttää ainakin osa
kurssien tavoitteista. Keskeisissä sisällöissä on kaksi vaihtoehtoista ja yksi pakollinen osa. Opiskelijalle voidaan osoittaa
opettaja, joka valvoo ja ohjaa osallisuuskurssin suorittamista. Hyväksytystä kurssista opiskelija saa suoritusmerkinnän.
Tavoitteena on, että opiskelija


oppii edistämään yhdessä muiden kanssa ihmisoikeuksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä



kasvaa osallistuvaksi, vastuuta kantavaksi ja kriittiseksi kansalaiseksi



rohkaistuu toimimaan aktiivisesti opiskeluyhteisössä ja yhteiskunnassa paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti



tutustuu yhteiskunnan erilaisiin osallistumisjärjestelmiin sekä tuntee niiden toimintatapoja

Keskeiset sisällöt


osallistuminen opiskeluyhteisön, julkisen päätöksenteko- tai valmisteluelimen tai kansalaisjärjestön toimintaan
(kuten lukion oppilaskunta, Oulun nuorten edustajisto, Oulun alueelliset vaikuttajaryhmät) tai



vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä, julkisyhteisössä tai muussa järjestäytyneessä yhdistystoiminnassa sekä



opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumista, omaa toimintaa sekä työskentelyyn käytettyä aikaa dokumentoivan tekstin tai tallenteen tuottaminen (esimerkiksi video, työpäiväkirja, blogi)

Aikuislukio ja eLukio
Päivälukion opiskelija voi suorittaa kursseja myös aikuislukiossa tai eLukiossa. Kurssisuoritukset hyväksytään sellaisenaan päivälukion kursseiksi. Kurssien vastaavuudet on aina tarkistettava (ks. Oulun aikuislukion ja eLukion www-sivut).
Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta.
Oulun aikuislukiossa päivittäisen työjärjestyksen pohjana on erilainen tuntikaavio. Huomioitavana on myös, että
aikuislukion ja eLukion lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon.
Opinnot muissa oppilaitoksissa
Opiskelijoilla on mahdollisuus valita kursseja myös muista oppilaitoksista, mutta osaamisen tunnustaminen on selvitettävä ennen opintojen aloittamista.
Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) ja Oulun kaupungin lukiot yhdessä tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuuden sisällyttää lukio-opintoihin ammatillisesti suuntautuvan opintojakson toisena lukuvuonna. Käytännönläheiset opinnot toteutetaan toisen jakson aikana. Ilmoittautuminen vaihtojaksolle tapahtuu aina opinto-ohjaajan kautta.
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9.7. Opintojen keskeyttäminen ja lukiosta eroaminen
Opintojen keskeyttäminen
Lukio-opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla enintään lukuvuodeksi (esim. vaihto-opiskelijavuosi) lukiopaikkaa menettämättä. Opintojen keskeytymiseen ja opintojen jatkumiseen liittyvistä asioista on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa.
Lukiosta eroaminen
Jos opiskelija eroaa koulusta paikkakunnalta poismuuton tai jonkin muun syyn takia, asiasta on keskusteltava rehtorin,
opinto-ohjaajan sekä ryhmänohjaajan kanssa. Eroaminen tapahtuu aina kirjallisesti. Alaikäisen opiskelijan eroamiseen
vaaditaan huoltajan lupa.
9.8. Oppi- ja harjoituskirjat 2017-2018
Oppikirjaluettelo on kotisivuillamme.

10. ARVIOINTI
10.1. Arvioinnin tavoitteet
Oppimisen arvioinnin tavoitteena on edistää ja tukea opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät,
mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden
asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa
tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.
Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukioopintojen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa
ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto.
Opiskelija oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja taitojaan, ja hän saa palautetta edistymisestään. Arvioinnin tulee olla
jatkuvaa. Opiskelija saa palautetta sekä kurssin aikana että kurssin lopussa. Arviointi voi olla sekä suullista että kirjallista.
10.2. Kurssisuorituksen arviointi
Arvioinnista keskustellaan ja sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alussa, jotta opiskelija tietää kurssin tavoitteet, mitä kurssilla on tarkoitus oppia ja millä kriteereillä oppimista arvioidaan. Kursseilla tehtävien töiden ja tutkimusten
tehtävänannot ja arviointikriteerit suhteutetaan lukiokurssin laajuuteen.
Arviointi on monipuolista ja kannustavaa, ja sen avulla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Kurssin arviointi ei ole yhden suorituksen varassa, ja koe on korkeintaan yksi osa
arviointia.
Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan
oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä
keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot.
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Koevilpistä ja plagioinnista seuraa suorituksen mitätöiminen ja kirjallinen varoitus. Asiasta ilmoitetaan myös alaikäisen
opiskelijan huoltajalle.
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset
vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan
ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. (Ks. PTS ).
10.3. Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät
Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan
numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S =
suoritettu, H = hylätty).
Koulukohtaisesta syventävästä tai soveltavasta kurssista voidaan antaa arvosanaksi opetussuunnitelmassa päätettävällä
tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien
kurssien arvioinnista päätetään ainekohtaisesti opetussuunnitelmassa.
Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää
arvosanaa.
Täydennettävästä kurssista käytetään merkintää T. Vaadittavat täydennykset on suoritettava seuraavan jakson aikana.
Jos kurssin suorittamisen edellytykset eivät täyty edes arvosanalla 4, opettaja muuttaa arvosanan K-merkinnäksi (=
keskeytynyt kurssi).
10.4. Itsenäisesti suoritettu kurssi
Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa kurssi tai sen osa itsenäisesti opiskellen. Suoritusperiaatteet
ja kurssikohtaiset suositukset käyvät ilmi kurssikohtaisista opetussuunnitelmista.
Opiskelijan on sovittava kurssin itsenäisestä suorittamisesta aineen opettajan kanssa. Hänen tulee jättää opettajalle
perusteltu kirjallinen hakemus opettajan lausuntoa varten. Rehtori hyväksyy tai hylkää hakemuksen. Itsenäisen opiskelun
tarkemmat ohjeet on kirjattu hakemukseen, joita saa koulun kotisivulta tai kansliasta.
Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana (5-10).
Opiskelijoille voidaan suositella jonkin kurssin suorittamista itsenäisesti esimerkiksi eLukiota hyödyntäen.
10.5. Suullisen kielitaidon kurssien arviointi
Vieraiden kielten A-oppimäärän syventävän kurssin 8 ja toisen kotimaisen kielen B1-oppimäärän syventävän kurssin 6
suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen laatimasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin
kurssin aikaisiin näyttöihin. Kursseista annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluvasta
suullisen kielitaidon kokeesta annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 4–10.
Suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa.
Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut
kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus.
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10.6. Opinnoissa edistyminen
Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä annetaan tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Kastellin lukion
jaksoarviointi on jokaisen jakson päätyttyä nähtävissä Wilmassa. Arvioidut suoritukset palautetaan erikseen sovittavana
aikana, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus saada opettajalta henkilökohtaista palautetta.
Opiskelijalla, joka on saanut hylätyn kurssiarvosanan tai joka on hyväksyttävästä syystä ollut pois kokeesta niin, ettei
hänen tietojaan ja taitojaan ole voitu arvioida, on oikeus osallistua kerran uusintakokeeseen. Uusintakoe järjestetään viisi
kertaa lukuvuodessa.
Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa kerran korotuskokeessa. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi. Korotuskoe järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa.
Uusinta- ja korotuskokeiden ajankohdat löytyvät lukuvuosikalenterista koulun kotisivuilta. Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa, korotuskokeisiin suoraan aineenopettajalle. Ilmoittautuminen on sitova. Esteestä on ilmoitettava etukäteen aineenopettajalle.
Hylätyn tai hyväksytyn kurssin voi korottaa myös opiskelemalla kurssin uudelleen.
Kastellin lukiossa opiskelijan opintojen etenemistä seuraavat opiskelijan itsensä lisäksi ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja
aineenopettajat.
10.7. Osaamisen tunnustaminen
Opiskelija voi saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat lukioaikana suorittamansa opinnot tai
muutoin hankitun osaamisen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi
ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa.
Muissa lukiossa suoritetut kurssit luetaan osaksi opiskelijan opintoja ilman erillistä hakemusta. Opiskelija voi sisällyttää
lukion oppimäärään myös muissa oppilaitoksissa kuin muissa lukiossa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua
osaamista. Tällöin hänen on haettava osaamisen tunnustamista rehtorilta.
Oulun kaupungin lukioissa oppimäärään voidaan sisällyttää ainakin seuraavia opintoja:


muissa lukioissa suoritetut opetussuunnitelman mukaiset kurssit



eLukiossa etäopetuksena suoritetut kurssit



Oulun

seudun

ammattiopiston

ja

Oulun

kaupungin

yhteistyösopimuksen

mukaiset

ammatilliset

opintokokonaisuudet (opintokokonaisuuden laajuus 7,5 osaamispistettä = 5 lukiokurssia)


soveltuvin osin ammatillisten opintojen yleissivistävät (yhteiset tutkinnon osat) opinnot (1,5 osaamispistettä = 1
lukiokurssi)



opiskelijalle, joka on suorittanut ajokortin (teoriaopetus + ajotutkinto), luetaan hyväksi yksi lukiokurssi muualla
suoritettuina opintoina. Uudessa LOPS:ssa ajokortin suorittaminen voidaan lukea teema-opintoihin TE3.
Osaamisen tunnustaminen on haettava rehtorilta.

Muissa oppilaitoksissa (kansalaisopistot, kansanopistot, taideoppilaitokset, kesäyliopistot yms.) suoritettuja opintoja
luetaan hyväksi vain siltä osin kuin ne on suoritettu lukioaikana. Opintojen laajuuden arvioinnissa käytetään ohjeellisesti
seuraavaa muuntoasteikkoa: 1 lukiokurssi = 38 opetustuntia = 1700 minuuttia työtä = 1,5 osaamispistettä = 2
opintopistettä.
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Vaihto-opiskeluajalta osaamisen tunnustaminen tehdään laskennallisen työmäärän mukaisesti: esim. jos opiskelijalla on
ollut vaihto-opiskeluajan aikana 380 tuntia opintoja, hänelle luetaan hyväksi 380 / 38 = 10 kurssia. Näin eripituiset vaihtoopiskeluajat voidaan huomioida tasapuolisesti.
Hakiessaan osaamisen tunnustamista opiskelijan on annettava rehtorille kirjallinen selvitys siitä, millaista lukion
opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavaa osaamista hänellä on ja mitä oppimäärään sisältyviä
opintoja hän haluaa osaamisellaan korvata. Kirjallinen selvitys voi olla muun muassa


oppilaitoksen suoritetuista kursseista antama todistus, jossa kuvataan myös kurssien sisällöt ja tavoitteet sekä
opintojen laajuus tai



oppimispäiväkirja

tai

muu

lopputyö/-tuotos,

jossa

opiskelija

kuvaa

ajankäyttöään

sekä

lukion

opetussuunnitelman mukaisten tietojensa ja taitojensa kehittymistä toiminnan aikana.
Opinnoilla, jotka eivät korvaa valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia pakollisia tai syventäviä opintoja, mutta
jotka ovat muutoin lukion opetuksen yleisten tavoitteiden mukaisia, voidaan kattaa 75 kurssin vähimmäisoppimäärästä
18–14 kurssia sen mukaan, onko opiskelija valinnut matematiikan pitkän vai lyhyen oppimäärän.
Lukio voi pyytää opiskelijalta lisänäyttöjä. Myös opintojen laajuuteen kiinnitetään huomiota. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle opetussuunnitelmassa määritellyn vastaavuusasteikon mukaisesti.
Muualla suoritettujen opintojen osaamisen tunnustamiseen koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta.

Oppimäärän laajuuden vaihtaminen
Opiskelijalla voi olla päättötodistuksessaan oppiaineesta vain yhden laajuinen oppimäärä. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä
oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla
lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää,
tulee hänelle järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.
Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit voidaan lukea
hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän koulukohtaisiksi syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.
Kastellin lukiossa vaihdot erilaajuisten oppimäärien välillä on kirjattu ainekohtaisiin opetussuunnitelmiin.
Esimerkiksi matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti:
MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA4 → MAB14, MAA5 → MAB15, MAA6 → MAB7, MAA7 → MAB16, MAA8 → MAB4,
MAA9 → MAB17, MAA10 → MAB5, MAA11 → MAB18, MAA12 → MAB19
Jos pitkän matematiikan kurssin arvosana on 4, niin opiskelija ottaa yhteyttä opettajaan ja antaa lisänäytön (esim. tekee
lyhyen matematiikan kurssikokeen) ja saa näin hyväksytyn arvosanan lyhyen matematiikan kurssin arvosanaksi.
28

10.8. Oppiaineen oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista oppiaineen kursseista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat
opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.
Matematiikan yhteinen kurssi luetaan opiskelijan suorittamaan matematiikan oppimäärään mukaan. Teemaopintojen
valtakunnalliset syventävät kurssit eivät muodosta oppimäärää, vaan ne ovat erillisiä kursseja. Opiskelijan opiskelemia
pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyjä teemaopintokursseja.
Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien mahdollisesta kuulumisesta jonkin oppiaineen oppimäärään määrätään opetussuunnitelmassa. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista luetaan oppiaineen oppimäärään
vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.
Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:
Opiskelijan opiskelemia

joista voi olla hylättyjä kurssi-

pakollisia ja

arvosanoja enintään

valtakunnallisia syventäviä kursseja,
1–2 kurssia

0

3–5 kurssia

1

6–8 kurssia

2

9 kurssia tai enemmän

3

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Jos opiskelija haluaa korottaa saamaansa oppiaineen oppimäärän lopullista arvosanaa, hän sopii korotusmahdollisuudesta aineen opettajan kanssa. Parempi arvosana jää voimaan.
Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi


koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta annetulla lisänäytöllä



mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

10.9. Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet
Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain
kaksi kurssia.
Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa
määrätään.
10.10. Lukion oppimäärän suoritus
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Valtakun29

nallisina syventävinä kursseina tarjottavista teemaopintojen kursseista, koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista
kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.
Jos opiskelija vapautetaan lukiolain 13 §:n mukaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita
opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.
10.11. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
”Edellä 17 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Opiskelija
voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” (Lukiolaki
629/1998, 34 d § 1 mom., muutettu lailla 958/2015)
”Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen aluehallintovirasto voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai
palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.” (Lukiolaki 629/1998, 34 d 2 mom., muutettu lailla 958/2015)
Aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 34 d §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla (lukiolaki 629/1998, 34 e § 2 mom., muutettu lailla 958/2015).
10.12. Todistukset
Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion oppimäärän suorittamista
eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman
aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän suorittamisesta.
Erilliset todistukset annetaan lukiodiplomeista ja suullisen kielitaidon kokeista.
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11. YLIOPPILASKIRJOITUKSET
11.1. Rakenne
Ylioppilastutkinto suoritetaan lukio-opintojen loppuvaiheessa.
Ylioppilastutkintoon sisältyy neljä (4) pakollista koetta :
Kaikille pakollinen koe:


äidinkieli

Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista aineista:


toinen kotimainen kieli



vieras kieli



matematiikka



ainereaali:
1.päivä:
psykologia / biologia / historia / fysiikka / filosofia
2.päivä:
uskonnot / elämänkatsomustieto / maantiede / kemia /
yhteiskuntaoppi / terveystieto

Ainakin yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava vaativampi A-tason koe!
Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita esim. vieraat kielet ja matematiikka tai reaaliaineita.
Äidinkielen koe
Äidinkielen koe on kaksiosainen: tekstitaidon koe ja esseekoe. Kokelaan tulee osallistua samalla tutkintokerralla sekä
tekstitaidon kokeeseen että esseekokeeseen. Kokelaan äidinkielen arvosana määräytyy kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella
Kielet
Toisessa kotimaisessa kielessä (=ruotsi) voi valita joko A-tason tai B-tason kokeen. Kastellin lukiossa opiskeltu ruotsin
kielen oppimäärä (= keskipitkä) tähtää B-tason kokeeseen.
Vieraissa kielissä voi valita joko pitkän eli A-tason tai lyhyen eli C-tason oppimäärän kokeen. Tason voi opiskelija valita
siitä riippumatta, minkä oppimäärän on näissä aineissa lukiossa suorittanut. Vieraan kielen A-tason kokeet järjestetään
samana päivänä, joten yhdellä tutkintokerralla voi kirjoittaa vain yhden pitkän vieraan kielen kokeen. Lyhyitä kieliä (B2- ja
B3-kielet) voi kirjoittaa saman päivänä kaksi, jolloin koeaika on kahdeksan tuntia.
Kielten kokeet ovat kaksiosaiset: kuullunymmärtämiskokeet ja kirjalliset kokeet. Molempiin on osallistuttava.
Reaali
Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto
Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten kokelas voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla kokelas voi halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen.
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Matematiikka
Matematiikan vaativampi eli A-tason koe perustuu pitkän matematiikan oppimäärään ja helpompi eli B-tason koe lyhyeen
oppimäärään. Kokelas saa vapaasti valita kumpaan kokeeseen osallistuu huolimatta siitä minkä oppimäärän on lukiossa
suorittanut. Tutkintoon saa kuitenkin kuulua vain yksi matematiikan koe.
11.2. Tutkinnon suorittaminen
Osallistumisoikeus
Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa keväällä tai syksyllä, ja sen voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.
Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on opiskellut vähintään kirjoitusaineen pakolliset kurssit (vieraan kielen
lyhyessä oppimäärässä kolme kurssia). Ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat kuitenkin pakollisiin ja valtakunnallisiin
syventäviin kursseihin!
Kokeiden uusiminen
Hylätyn pakollisen kokeen voi uusia kahdesti välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyn pakollisen
kokeen tasoa voi uusittaessa muuttaa saman aineen eri oppimäärän kokeeseen. (esim. MAA hylätty, uusinnassa MAB),
ehtona on kuitenkin se, että pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi vaativampi A-tason koe.
Hyväksytyn kokeen voi uusia ilman aikarajoitusta kerran. Hyväksytyn kokeen tasoa ei saa vaihtaa kesken tutkinnon.
Ylioppilastutkintoa voi tutkinnon suorittamisen jälkeen täydentää ilman aikarajoitusta.
Arvostelu
YO-kokeet arvostellaan seitsenportaisella asteikolla: L, E, M, C, B, A, I.
Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen.
Kompensaatio
Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=.
Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: laudatur 7,
eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn
arvosanan, jos se on i+, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n.
Keskeytynyttä koetta ei voi kompensoida. Halutessaan kokelas voi kieltää kompensaation.
Ilmoittautuminen
Kokelas ilmoittautuu kokeisiin etukäteen. Samalla hän ilmoittaa, onko koe pakollinen vai ylimääräinen. Kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa. Ainereaalissa ei voi koetilanteessa poiketa valitusta aineesta.
Ilmoittautuminen evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon kokeeseen ei ole
sidoksissa mahdolliseen uskontokunnan tai uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen.
Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuun 24. päivään mennessä ja syksyn tutkintoon kesäkuun 5. päivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova!
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Sähköinen ylioppilastutkinto syksystä 2016 alkaen
Ylioppilastutkinto muuttuu sähköiseksi vaiheittain, alkaen syksystä 2016. Tämä tarkoittaa sitä, että ylioppilaskokeisiin
vastataan tietokoneella ja tehtävät sekä niissä mahdollisesti käytettävä materiaali on sähköisessä muodossa. Myös vastaukset tallennetaan sähköisenä.
Sähköistyvä yo-tutkinto vaikuttaa myös opiskeluun. Kurssien aikana harjoitellaan sähköisten oppimateriaalien, sähköisten oppimisympäristöjen sekä tietokoneen käyttöä opiskelun apuna ja työkaluina. Ylioppilastutkintolautakunta on antanut
ohjeen siitä, minkälainen tietokone on riittävä ylioppilastutkintokäyttöön. Ohjeet päätelaitteista ovat ylioppilastutkintolautakunnan kotisivuilla www.ylioppilastutkinto.fi. On tärkeää, että sähköisiä ylioppilaskokeita varten harjoitellaan tietokoneen käyttöä, sähköisiä oppimateriaaleja ja sähköisiä oppimisympäristöjä kurssien aikana ja kurssikokeissa. Pääsääntöisesti jokaisen opiskelijan on hankittava tarvittava päätelaite itse. Koulu ei pysty tarjoamaan kaikille omaa päätelaitetta.
Toivottavaa olisi, että mahdollisimman moni lukiolainen hankkisi tässä vaiheessa oman päätelaitteen.
Sähköistyvään ylioppilastutkintoon valmistautumista ja sen vaiheita voi seurata Ylioppilastutkintolautakunnan perustaman Digabi – projektin kotisivuilta osoitteesta www.digabi.fi.
Sähköistymisen aikataulu on seuraava:

33

11.3. Ylioppilaskirjoitusten koepäivät 2017-18
Katso lisätietoja www.ylioppilastutkinto.fi
Syksyn 2017 koepäivät
KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET
ma 11.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, venäjä, espanja
ti 12.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä: ranska, espanja, englanti, venäjä, italia

KIRJALLISET KOKEET
pe 15.9. äidinkieli suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
ma 18.9. reaali: psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia (sähköinen koe), fysiikka, biologia
ke 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa (sähköinen koe), venäjä
pe 22.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (sähköinen koe)
ma 25.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
ke 27.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe/suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
pe 29.9. reaali: uskonto (sähköinen koe), elämänkatsomustieto (sähköinen koe), yhteiskuntaoppi (sähköinen koe),
kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto (sähköinen koe)
ma 2.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska (sähköinen koe), espanja, saksa (sähköinen koe), venäjä, italia,
portugali
ke 4.10

saamen äidinkielen koe

Kevään 2018 koepäivät
KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET
ke 14.2.

venäjä pitkä/lyhyt oppimäärä

KIRJALLISET KOKEET
ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
ma 12.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe/suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
ke 14.3. reaali: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia (paperinen koe), maantiede, terveystieto
pe 16.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, saksa, ranska, venäjä (paperinen koe), espanja
ma 19.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 21.3. reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka (paperinen koe), biologia
pe 23.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä (paperinen koe), italia, portugali, latina,
saame (paperinen koe)
ma 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperinen koe)
ke 28.3. saamen äidinkielen koe
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12. OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Ohjaustoiminta Kastellin lukiossa muodostaa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä
kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen
kansalaisuuteen. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta kehitetään ja pidetään yllä lukio-opintojen ajan.
Ohjauksen avulla edistetään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Opiskelijoiden
opintojen sujumista seurataan ja heidän opintojensa etenemistä tuetaan. Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua tuetaan
yhteistyössä opiskelijan, huoltajien, opettajien, opinto-ohjaajan, rehtorin ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.
Kastellin lukiossa ohjaus on tavoitteellista yhteistyötä. Jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus ohjaukseen. Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija.
Lukion ohjaustoimintaan ja sen järjestämiseen osallistuu koko koulun opettaja- ja ohjaushenkilöstö.

X

opintojen suunnittelu

X

X

X

X

X

oppimisen tukeminen

X

X

X

X

X

opintososiaaliset edut

X

X

opintojen etenemisen seuranta

X

X

X

X

X

yo-tutkinnon suunnittelu

X

X

X

X

X

psykososiaalinen tuki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

uran ja elämän suunnittelu
opintojen päättövaiheen ohjaus

X

X

X

terveydenhoitaja

X

X

lukiopsykologi

X

X

lukiokuraattori

X

koulusihteeri

opintoihin perehdyttäminen

tuutori

X

erityisopettaja

X

aineenopettaja

opinto-ohjaajat

opiskelijaksi hakeutuminen

ryhmänohjaaja

rehtorit

Ohjauksen sisällöt ja työnjako

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Rehtori/apulaisrehtori


Luo ohjauksen toimintamahdollisuudet ja tukee ohjauksen suunnittelua.



Vastaa ohjauksen resursoinnista ja siitä, että opiskelijan oikeus riittävään henkilökohtaiseen ohjaukseen toteutuu.



Vastaa opiskeluhuollosta ja sen koordinoinnista yhdessä opiskeluhuoltoryhmän kanssa ja huolehtii opiskeluhuoltosuunnitelman päivittämisestä vuosittain.



Vastaa opiskeluhuoltoon liittyvästä tiedonkulusta opiskelijoille, huoltajille ja henkilökunnalle.



Pitää opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotustilaisuudet ylioppilastutkinnosta.



Osallistuu vanhempainiltojen suunnitteluun ja toteutukseen.



Hyväksyy itsenäisen opiskelun anomukset ja muualla suoritetut kurssit.
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Opinto-ohjaaja


Koordinoi lukion ohjaustoimintaa.



Tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa henkilökohtaisessa tai ryhmä- ja luokkamuotoisessa opintoohjauksessa.



Auttaa opiskelijaa lukio-opintojen etenemisessä, valinta- ja päätöksentekotilanteissa sekä henkilökohtaisissa
elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Tukee opiskelijaa tunnistamaan vahvuutensa oppijana sekä käyttämään hänelle soveltuvia opiskelumenetelmiä.



Vastaa opinto-ohjauksen pakollisista kursseista.



Vastaa lukion ohjaussuunnitelman päivittämisestä.



Pitää yhteyttä opettajiin, ryhmänohjaajiin ja muuhun koulun henkilökuntaan.



Pitää yhteyttä jatko-oppilaitosten edustajien sekä työvoima-, koulu – ja muiden viranomaisten kanssa.



Osallistuu oman ammattialansa asiantuntijana opiskelijahuoltoryhmän toimintaan ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.



Osallistuu vanhempainiltojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ryhmänohjaaja


On oman ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja.



Käynnistää oman ryhmänsä ryhmäytymisprosessin sekä perehdyttää opiskelijat lukion käytänteisiin ja toimintatapoihin.



Seuraa omien opiskelijoidensa opintojen etenemistä ja valintojen toteutumista, läsnäoloa sekä puuttuu mahdollisiin ongelmiin.



Seuraa oman ryhmänsä ylioppilastutkinnon etenemistä yhteistyössä aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja rehtorin kanssa.



Tiedottaa ryhmänsä opiskelijoille ajankohtaisista asioista.



Pitää ryhmänohjaustuokioita työsuunnitelman mukaisesti



Toimii linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun välillä.



Osallistuu tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän toimintaan.



Osallistuu vanhempainiltojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Aineenopettaja


Ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja ylioppilastutkintoon valmistautumisessa.



Auttaa opiskelijaa kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta.



Seuraa poissaoloja ja puuttuu niihin tarvittavin toimenpitein.



Antaa mahdollisuuksien mukaan tukiopetusta.



Osallistuu vanhempainiltoihin oman oppiaineensa edustajana.



Kirjaa opiskelijan PTS:in toteutuneita toimenpiteitä ja huomioita.

Aineenopettajan tehtävänä on puuttua välittömästi havaitsemiinsa ongelmiin. Mikäli aineenopettajalla herää huoli opiskelijasta, on hänen tehtävänsä ottaa huoli puheeksi nuoren kanssa. Tarvittaessa opettajalla on mahdollisuus saada konsultaatiotukea opiskeluhuollon työntekijöiltä.
Erityisopettaja


Selvittää opiskelijoiden lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia ja auttaa löytämään niihin tukitoimia.



Vastaa lukihäiriölausuntojen ja erityisen tuen suunnitelmien kirjoittamisesta ylioppilastutkintoa ja opintojen
suunnittelua varten.
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Osallistuu tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen suunnitteluun.



Tukee ja vahvistaa opiskelijan myönteistä kuvaa itsestään oppijana ja auttaa häntä tunnistamaan omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.



Osallistuu oman ammattialansa asiantuntijana opiskelijahuoltoryhmän toimintaan ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.

Kastellin lukion erityisopettajana toimii Jouko Lindberg, puh. 050 382 7350, jouko.lindberg@ouka.fi.
Opiskelijatuutori


Pääsääntöisesti toisen vuoden opiskelija, joka on saanut tehtäväänsä koulutuksen.



Toimii yhteistyössä opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien kanssa.



Opastaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita lukion käytänteissä ja kurssien valinnoissa.



Perehdyttää lukion kulttuuriin.



Tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa.



Osallistuu lukion esittelytilaisuuksiin.

Pedagogisen tuen suunnitelma (PTS)
Lukiossa opiskelijalle voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma (PTS) silloin, kun hänen opiskelunsa tai elämäntilanteensa edellyttää pedagogisia järjestelyitä.
PTS on opiskelijan henkilökohtainen asiakirja, jolla hän todentaa erityisjärjestelyjen tarpeensa. Suunnitelmassa mainitaan tarvittavat pedagogiset erityisjärjestelyt, joiden avulla opiskelijan tuen tarve otetaan huomioon oppitunneilla, koetilanteissa sekä arvioinnissa.
Erityisopettaja, opinto-ohjaaja, lukiopsykologi, lukiokuraattori, opettaja tai kouluterveydenhuollon asiantuntija voi suositella suunnitelman tekoa ja laatia PTS:n täysi-ikäisen opiskelijan kanssa ja alle 18-vuotiaan opiskelijan kanssa yhteistyössä
hänen huoltajansa kanssa. Kun erityisjärjestelyjä anotaan ylioppilaskirjoituksiin, YTL edellyttää, että niitä on kokeiltu jo
opintojen aikana ja niistä todettu olevan hyötyä opiskelijalle.
Opiskelija sopii jakson alussa opettajan kanssa tuesta ja järjestelyistä. Tarvittaessa pedagogisen tuen suunnitelmaa
päivitetään.
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13. OPISKELUHUOLTO
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Tämä sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ja tapauskohtaisesti järjestettävää monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.
Opiskeluhuoltoa koordinoi ja kehittää opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat lukion rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, lukiokuraattori, lukiopsykologi, opettaja- ja opiskelijajäsen sekä tarvittaessa muita konsultoivia tahoja.
Ryhmään voi ottaa yhteyttä, kun opiskelijalla on vaikeuksia esim. oman elämänsä hallinnassa, opiskelussa tai terveydellisissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, hänen huoltajansa, opettaja tai ryhmänohjaaja.
Opettajilta toivotaan aktiivista yhteydenottoa ja riittävän ajoissa toimimista. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu kerran
kuukaudessa ja kokoontumisajoista tiedotetaan erikseen.

13.1. Opiskeluhuollon palvelut
Lukiokuraattorin ja -psykologin palvelut
Lukiokuraattorin ja -psykologityön keskeinen tavoite on edistää opiskelijoiden opiskelua, tervettä kehitystä ja hyvinvointia
ensisijaisesti koko lukioyhteisössä toteutettavana työnä. Lukiokuraattori ja- psykologi kuuluvat lukion monialaiseen opiskeluhuoltoryhmään ja he osallistuvat oman alansa asiantuntijoina opiskeluhuoltotyön suunnitteluun, kehittämiseen ja
toteuttamiseen. He voivat toteuttaa luokissa tai pienemmissä ryhmissä ryhmämuotoista toimintaa ja osallistua lukion
muihin tapahtumiin.
Lukiokuraattorilla ja -psykologilla on kahdenkeskisiä tapaamisia opiskelijoiden kanssa. He tekevät tarvittaessa yhteistyötä
vanhempien, lukion henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman
tuen turvaamiseksi.
Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaveri- ja perhesuhteisiin sekä opiskelijan jaksamiseen sekä elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lukiokuraattorilta voi saada ohjausta taloudellisissa asioissa.
Lukiokuraattori Riitta Rönkä, p. 044 7039674, on parhaiten tavoitettavissa puhelinaikoina tiistaisin klo 11.00 - 12.00 ja
torstaisin klo 12.00 - 13.00. Muina aikoina jätä yhteydenottoa varten vastaajaan viestin. Lukiokuraattorin työhuone on
Kastellin monitoimitalossa 2. kerroksessa peruskoulun hallinnon tiloissa.
Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai
jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa.
Lukiopsykologi Sari Raninen, p. 044 7039667, on parhaiten tavoitettavissa puhelinaikoina maanantaisin klo 11.00 - 12.00
ja keskiviikkoisin klo 12.00 - 13.00. Muina aikoina voit jättää yhteydenottoa varten vastaajaan viestin. Lukiopsykologin
työhuone on Kastellin monitoimitalossa 2. kerroksessa aikuislukion hallinnon tiloissa.
Asiantuntijaryhmä
Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä on aina
monialainen, siihen voi kuulua opetushenkilöstöä, opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä, psykologi- tai kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyttää. Ryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseniksi vain
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opiskelijan suostumuksella tai, tarpeen niin vaatiessa, hänen huoltajansa suostumuksella. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palvelujen edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.
Terveydenhoito
Kastellin lukion kouluterveydenhuollosta vastaa terveydenhoitaja Laura Pikkarainen.
Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen lukion 1.vuoden opiskelijoille. Lukion toisen vuosikurssin tytöille kuuluu
lääkärintarkastus. Myös muut opiskelijat voivat halutessaan varata aikaa terveystarkastukseen ja vastaanotolle. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä luottamuksellisesti kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Myös raskauden ehkäisyyn
liittyvät asiat hoidetaan kouluterveydenhuollossa. Aikaa voi varata Wilma-viestillä, puhelimitse tai voi käydä sopimassa
ajan päivystystunnin aikana.
Päivystystunti on ma-pe klo 11–12, jolloin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta.
Muina aikoina terveydenhoitajat tekevät terveystarkastuksia sekä muuta vastaanottotyötä.
Koulutapaturmat ja vastaavat akuutit tilanteet hoidetaan pääsääntöisesti lähimmällä terveysasemalla, joka Kastellin alueella on Kontinkankaan hyvinvointikeskus. Akuuttivastaanotolle voi mennä suoraan ilman ajanvarausta.
Terveydenhoitaja Laura Pikkarainen p. 0447034571, puhelintunti ma-to klo 12.45-13.15.
Hammashoito
Lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus asioida joko opiskelupaikkakuntansa tai vaihtoehtoisesti oman kotipaikkakuntansa
suun terveydenhuollossa.
Hammashoidon keskitetystä ajanvarausnumerosta (08-55846430) saa neuvontaa ja tietoa, missä hammashoitolassa
hoito tapahtuu. 18 vuotta täyttäneet maksavat terveyskeskusmaksun. Peruuttamattomasta pois jäännistä peritään 32
euron maksu kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä. Jos opiskelija lähtee vaihto-opiskelijaksi, on suositeltavaa hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle hyvissä ajoin ennen lähtöä, jotta hoito ehditään tehdä loppuun saakka.
Hammashoito pyydetään toteuttamaan pääsääntöisesti omalla ajalla.
Tapaturmakorvaukset
Oulun kaupunki on vakuuttanut tapaturman varalta kaikki lukio-opiskelijat. Vakuutuksen piiriin kuuluvat opiskelijat koulussa ja opetusohjelman mukaisilla matkoilla kotimaassa ja ulkomailla (luokkaretket ja leirikoulut) sekä myös silloin kun
opiskelija on pois koulun alueelta koulun luvalla väli- ja ns. hyppytunnin aikana.
Tapaturman sattuessa koulussa opettaja huolehtii ensiavun antamisesta ja tarvittaessa hankkii terveydenhoitajan tai
lääkärin apua. Mikäli opiskelijat tarvitsevat sairaalahoitoa tapaturman vuoksi, huolehditaan hoitoon lähettämisestä ja
tapaturmailmoituksesta. Tapauksesta ilmoitetaan vanhemmille mahdollisimman pian. Kaikki lukiolaiset kuuluvat Oulun
kaupungin kustantaman tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutuksesta voidaan korvata tapaturman aiheuttamat hoitokulut.
Opiskelijat, jotka käyvät yksityisellä lääkärillä, maksavat laskut itse, hakevat korvauksen KELA:lta ja liittävät Kelalta tulleet kuitit tapaturmailmoituksen liitteeksi.
Laajemmin tietoa Oulun kaupungin kotisivuilta www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/koulutapaturmat
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14. LUKIO-OPISKELUN KUSTANNUKSET
Lukio-opetus on maksutonta, mutta opiskelun muut kustannukset opiskelija joutuu maksamaan itse (oppimateriaalin ja
opiskeluvälineet). Myös ylioppilaskirjoitusten tutkintomaksut opiskelijat maksavat itse, samoin koulumatkat (ks. Koulumatkatuki). Lukio-opintoja varten on mahdollista tietyin ehdoin saada opintotukea ja koulumatkatukea.

14.1. Opintotuki
Lukion suorittamisen säännönmukaisena kestona pidetään 2–4 lukuvuotta (vähintään 75 kurssia). Alkavissa lukioopinnoissa tuki myönnetään yhdellä päätöksellä enintään kolmeksi lukuvuodeksi ja sen jälkeiselle ajalle tuki on haettava
erikseen. Opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien (vähintään 18 kalenteripäivää) mukaan opintojen alkamispäivästä lukien enintään yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa, ja lukuvuoden tukiaika on yleensä syyskuun alusta
toukokuun loppuun. Syksyn ylioppilaat saavat opintotukea yleensä elokuusta marraskuuhun.
18 kalenteripäivää täyttyy elokuussa, jos koulu alkaa syksyllä 14.8. tai aiemmin. Jotta opintotuen saa elokuun alusta
alkaen, tulee hakemus olla Kelassa syyskuun loppuun mennessä.
Yksittäisen lukukauden aikana opiskelijan on osallistuttava vähintään 10 kurssin opintoihin tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Opintotukioikeus päättyy yo-tutkinnon suorittamiseen eli ylioppilastutkintotodistuksen saamiseen. Eli opintotukioikeus EI pääty lukion päättötodistuksen saamiseen, EIKÄ silloin kun kaikki ylioppilastutkinnon kokeet
on suoritettu, jos opiskelija ei ole saanut ylioppilastutkintotodistusta. Lisäksi opiskelijalla on oikeus opintotukeen myös
silloin, kun kurssit ja yo-kokeet ovat valinnaisia, uusimisia tai korottamisia, kunhan 10 kurssia tai 2 yo-tutkintokoetta lukukaudessa täyttyvät.
Lukiossa opiskelevan on mahdollista saada opintotukena opintorahaa, opintolainaa. Opintorahan suuruuteen vaikuttavat
lukiolaisen ikä, asumismuoto, omat ja vanhempien tulot sekä hakijan muut taloudelliset etuudet. Opintotukipäätös lähetetään tiedoksi myös huoltajalle, jos tuen saaja on alle 18-vuotias.
Ulkomailla vaihto-opintoja suorittava ei pääsääntöisesti saa opintotukea, koska vaadittu 10 kurssia/ lukukausi ei yleensä
täyty.
Opintoraha
Jos olet alle 17-vuotias ja oikeutettu lapsilisään, et voi saada opintorahaa, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Voit kuitenkin tietyissä tapauksissa saada lainatakauksen. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.
Vanhempien tulot eivät enää 1.1.2018 alkaen vaikuta opintorahaan 18-19 -vuotiailla itsenäisesti asuvilla toisen asteen
opiskelijoilla.
Opintolaina
Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat Kelasta opintorahaa. Mutta vaikka et saisikaan opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen seuraavissa tilanteissa:


Olet 18–19-vuotias, opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa etkä voi saada opintorahaa vanhempiesi tulojen
vuoksi.
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Olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi luona etkä voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään. Voit
kuitenkin saada lainatakauksen, jos vanhempiesi tulot ovat yhteensä alle 61 000 euroa vuodessa.

14.2. Yleinen asumistuki
Voit saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen, jos asut vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunnossa. Asumislisän
maksaminen on päättynyt 31.7.2017 lähes kaikilta opiskelijoilta.
Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteistä asumistukea. Asumistuen määrään vaikuttavat kaikkien asunnossa
asuvien tulot ja yhteinen vuokra.

14.3. Koulumatkatuki
Koulumatkatukea voit saada, jos asut vakituisesti Suomessa ja olet päätoiminen opiskelija. Myös opiskelutarkoituksessa
Suomeen tulleella vaihto-opiskelijalla on mahdollisuus saada koulumatkatukea.
Koulumatkatukea haetaan lomakkeella, joita saa oppilaitoksista, Kelan toimistoista ja Kelan internetsivuilta. Koulumatkatukihakemus jätetään täytettynä oppilaitokseen. Oppilaitos tarkistaa ilmoitetut tiedot sekä antaa opiskelijalle ostotodistuksen.
Kun yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkojesi kustannukset halvinta mahdollista
Oulun joukkoliikenteen lippua käytettäessä ovat yli 43 €/kk, sinulla on mahdollisuus hakea koulumatkatukea. Waltti koulumatkatukikortti käy Oulun joukkoliikenteen linjoilla 1-59.
Lisätietoja ja tarkempia ehtoja koulumatkatuen saamisesta: http://www.kela.fi/koulumatkatuki
Waltti-koulumatkatukituote
Koulumatkatukea voi saada vain kalenterikuukaudelta ja tästä johtuen tukeen oikeuttavan jakson tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kalenterikuukaudessa tulee olla tukeen oikeuttavia päiviä vähintään 18. Tukea voi saada
enintään kymmeneltä (10) kuukaudelta. Koulumatkatukea on haettava joka lukuvuosi erikseen. Tukiaika lasketaan opiskelijan opintojen aloituspäivästä. Viimeinen lipunostopäivä on 14 päivää ennen opiskelun päättymistä.
Abiturientit hakevat koulumatkatukea lukuloman alkuun asti.
Waltti-kortti
Voit

ostaa

Waltti-kortin

Oulun

joukkoliikenteeltä.

Lukuvuoden

ensimmäinen

Waltti-kortti

ostetaan

Oulu10–

palvelupisteestä (Torikatu 10, Oulu) tai Kiimingin asiointipiste (Lempiniementie 2). Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja
3€ korttimaksua varten. Korttimaksua ei kuitenkaan peritä, kun

hankit ensimmäisen Waltti-kortin netistä:

https://nettilataukset.waltti.fi/ Halutessasi saat nettikaupasta myös lisälatauksia. Kortin voit ladata myös Oulu10ssä, busseissa (käteisellä) sekä R-kioskeissa.
Waltti-kortin hinta perustuu vyöhykkeisiin: http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/waltti-vyohykkeet
Opiskelija maksaa lipusta omavastuuosuutena enintään 43 € kuukaudessa. Esimerkiksi A-vyöhykkeellä matkustava alle
16-vuotias opiskelija matkustaa halvimmillaan ostamalla lapsilipun (34,30€-37€), 17-24-vuotias opiskelija matkustaa
halvimmillaan ostamalla nuorisolipun (34,30€-42€).
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Matkahuollon kortti
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea koulumatkatukea Matkahuollon kortille, jos


yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10km,



lipun hinta on yli 54€/kk



ja viikoittainen koulumatka on vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa (4 päivänä).

Matkahuollolla koulumatkatukilippu on 44 matkan sarjakortti tai 30 päivän opiskelijaseutulippu.
Lisätietoja tukiasioista ja laskurin löydät Kelan sivuilta www.kela.fi. Kelan Opiskelija tuet – palvelunumero 020 692 209
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15. LIITTEET
Pedagogisen tuen suunnitelma (PTS)
PTS on opiskelijan henkilökohtainen asiakirja, jolla todennetaan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvä erityisjärjestelyjen tarve.
Pedagogisen tuen tarve muodostuu, kun opiskelijalla on
1.

oppimisvaikeus, vamma, sairaus tai muu esim. psykososiaalinen peruste erityiselle tuelle

Tuen tarve huomataan koululla
A.

Luki-häiriö:

-

1.vuoden opiskelijoille järjestetään luki-seula

-

erityisopettaja antaa palautteen luki-seulasta

-

erityisopettaja kutsuu opiskelijan tai opiskelija / huoltaja ottaa erityisopettajaan yhteyttä

B. Sairaus / vamma:
2.

opiskelija ja / tai perhe tai muut havainnot tuen tarpeesta

Mikäli opiskelijalla on perusteet erityisjärjestelyjen tarpeelle
-

tehdään Pedagogisen tuen suunnitelma PTS

-

yhteistyössä koulun yhdyshenkilö (PTS:n laatija), opiskelija ja perhe

-

perusteena todettu tuen tarve (ero:n luki-todistus, lääkärin diagnoosi ja lausunto, koulupsykologin tai kuraattorin suositus tms.)

3.

Opiskelija näyttää PTS:n kurssin alussa, ensimmäisen viikon aikana opettajalle ja sopii opettajan kanssa kurssin
aikana käytettävistä erityisjärjestelyistä.
-

Jos järjestelyitä tarvitaan koeviikolla, opettaja huolehtii tarvittavista erityisjärjestelyistä

-

Opiskelija päättää itse, millä kursseilla hän mitäkin erityisjärjestelyitä käyttää.

Opiskelija sitoutuu kokeilemaan tukitoimia ja erityisjärjestelyitä sekä tekee itse parhaansa oppimisensa eteen.
4.

Kurssin jälkeen opettaja kirjaa käytetyt järjestelyt alkuperäiseen PTS-lomakkeeseen. Opettaja arvioi opiskelijan
kanssa, onko käytetyistä järjestelyistä ollut hyötyä. Tätä arviointia käytetään perusteena haettaessa ylioppilastutkintolautakunnalta pistehyvitystä tai erityisjärjestelyitä, joten erityisjärjestelyjä tulee kokeilla hyvissä ajoin ennen ylioppilaskirjoituksia.

5.

6.

PTS:aa päivitetään tarvittaessa:
-

opiskelija tai opettaja voi pyytää päivittämistä PTS:n laatijalta / koulun yhteyshenkilöltä,

-

päivittäminen tehdään yhteistyössä kuten alkuperäinenkin PTS

PTS on salassa pidettävä asiakirja, joka säilytetään koulun kansliassa lukollisessa tilassa. Opiskelijalla, alaikäisen
opiskelijan huoltajalla ja PTS:n laatijalla on siitä kopiot.
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