
  

 
Joustavan perusopetuksen toiminta  

 
Joustava perusopetus (JOPO) on toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas ja/tai yhdeksäs vuosiluokka. 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. 
Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa ja se on yleisopetuksen tukikeino oppilaille, joilla on vaikeuksia opiskella ja tuoda osaamistaan 

esiin isossa ryhmässä ja perinteisiä opetusmenetelmiä käytettäessä. Opetuksessa painottuu oppiaineiden opetuksen 
lisäksi elämänhallinta- ja yhteistyötaitojen harjoittaminen. JOPOn konkreettisena tavoitteena on keskiarvon 

nostaminen, perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen.  
 

 

1. Työpaikkaoppiminen (T-OPPI)  
 

T-OPPI -jaksot ovat työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. T-OPPI -jaksoja on syys- ja kevätlukukaudella 2 jaksoa kullakin. 
Yhden jakson pituus on 2 viikkoa eli oppilaat ovat työelämäjaksolla yhteensä 8 viikkoa lukuvuoden aikana. Tarpeen 

vaatiessa työpaikkaoppimista voidaan järjestää myös muulla tavoin, mikäli se on oppilaan edun mukaista. 

Työelämäjakson aikana oppilaat ovat työssä viitenä päivänä viikossa kuusi tuntia päivässä. Oppilas osallistuu ohjatusti 
työpaikan tehtäviin, harjoittelee työelämän pelisääntöjä ja saa kokemusta eri ammattialoilta. Oppilas osallistuu itse 

aktiivisesti työnhakuun. JOPO-toimijat sekä oppilaan huoltajat tukevat hakuprosessia yksilön tarpeiden mukaan.  
 

Työelämäjakson seuranta järjestetään vierailemalla työpaikoilla sekä oppilaan yksilöllisten määriteltyjen tarpeiden 
mukaan yhdessä kodin, koulun ja työpaikan kanssa. Työnantaja antaa jaksosta kirjallisen arvioinnin, lisäksi pidetään 

suullinen arviointikeskustelu yhdessä oppilaan, työnantajan ja JOPO-toimijan kanssa. Työelämäjaksoon sisältyy 

arvioitavia oppimistehtäviä (esim. ennakkotehtävä, oppimispäiväkirja, loppuraportti) ja jakson jälkeen oppilas esittelee 
työelämäjaksolla oppimaansa muulle luokalle.  

 
2. Vierailukäynnit, opintoretket, yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa  

 

JOPO-toimijat suunnittelevat yhdessä lukuvuoden aikana tehtävät vierailukäynnit ja opintoretket opetussuunnitelman 
tavoitteiden sekä oppilaiden tarpeiden mukaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään yhteistoimintaa koulun 

ulkopuolisten tahojen kanssa, joita ovat mm. kirjastotoimi, nuorisotoimi, muut koulut /oppilaitokset, eri yhdistykset ja 
järjestöt.  

 
3. Ammattipäivät ja koulutuskokeilut  

 

Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan oppilaat osallistuvat ammattipäiville tai koulutuskokeiluihin, jotka JOPO-
toimijat yhdessä oppilaanohjaajan kanssa järjestävät yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Vastaanottava 

toisen asteen oppilaitos vastaa vierailun ajan oppilaan ohjaamisesta.  
 

4. Valinnaisaineet JOPO-luokalle hakeuduttaessa 

 
Aiemmat valinnaisainevalinnat raukeavat JOPO-luokalle siirryttäessä. Ryhmän yhteiset valinnaisaineet ovat 

8.-luokalla: työelämäkurssi (2vvt), kotitalous (2vvt), tunne- ja vuorovaikutustaidot (1vvt) 
9.-luokalla: työelämäkurssi (2vvt), kotitalous (2vvt), elämänhallinta ja arjen taidot (1+1vvt) 

 

 
 

 
 

 
 



  

Haku JOPO-luokalle  
 

Haku JOPO-toimintaan on mahdollista, mikäli oppilaan opintomenestys yläkoulun aikana ei ole vastannut tavoitteita tai 
oppilaan todellista osaamista. Oppilaalla on haasteita koulunkäynnin suhteen, esim. arvosanat ovat 

heikkoja/tyydyttäviä, poissaoloja on runsaasti, opiskelu isossa ryhmässä ei onnistu ja/tai koulumotivaatio on yleisesti 

heikentynyt. JOPO-toimintaa ei ensisijaisesti suositella oppilaille, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia ja/tai useita 
yksilöllisen oppimäärän mukaan suoritettavia aineita.  

 
JOPO-toiminta jatkuu lv. 2023-2024 tuleville 8.- ja 9.-luokkalaisille. Opetusta jatketaan tulevana lukuvuonna yhdellä 

ryhmällä, johon mahtuu enintään 12 oppilasta. Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti tuleville 9.-luokkalaisille, mutta 

myös tulevilla 8.-luokkalaisilla on mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa. Oppilasvalintaan vaikuttavat hakijamäärä, 
hakijoiden soveltuvuus ja valinnassa otetaan huomioon myös JOPO-ryhmän toimivuus.  

 
Hallinnollisesti JOPO-opetus kuuluu Kauraslammen koulun alaisuuteen ja luokan toimipiste on Kauraslammen koululla 

osoitteessa Kuusistontie 1. Luokalla toimii opettaja-ohjaaja työpari. Lisäksi tukena ovat rehtori, apulaisrehtorit, 

oppilaanohjaaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut toimijat.  
JOPO-oppilaaksi hakevalta toivomme, että nuorella on…  

 
 oikea asenne ja halua suunnan muutokseen  

 ymmärrys siitä, että JOPO on uusi mahdollisuus  

 halua ja kykyä parantaa opintosuorituksiaan  

 valmius käytännölliseen ja toiminnalliseen tekemiseen  

 kykyä toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä erilaisissa oppimisympäristöissä (työpaikat, opintoretket, 
tutustumiskäynnit, leirikoulut, ammattipäivät)  

 motivaatiota peruskoulun loppuun saattamiseen ja toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen  

 
 

Valinnan aikataulu  
 

Kevätlukukauden alkaessa opinto-ohjaajat ja erityisopettajat kertovat oppilaille JOPO-luokan periaatteista ja kuinka 

JOPO-luokalle haetaan. Oppilailla on mahdollisuus tutustua JOPO-toimintaan (2h) Kauraslammen koululla. 
Tutustumisajankohdan sopii oppilaan opinto-ohjaaja JOPO-opettaja Mari Saarisen kanssa.  

Verkossa (Teams) järjestetään infotilaisuus ke 8.3.2023 klo 18 kaikille JOPO-toiminnasta kiinnostuneille oppilaille ja 
huoltajille. Linkki infoon päivitetään ennen tilaisuutta JOPO:n kotisivuille. 

 

Hakuaika JOPO-luokalle on 13.3. - 30.3.2023. Hakeminen tapahtuu erillisellä hakulomakkeella, jonka voi pyytää 
omalta opinto-ohjaajalta. Lomake löytyy myös JOPOn kotisivuilta (Kauraslammen koulu). 

Hakulomake palautetaan omalle opinto-ohjaajalle (kuoreen merkintä JOPO-hakemus), joka toimittaa sen 
Kauraslammen koululle.  

 

JOPOlle hakevat oppilaat haastatellaan yhdessä huoltajansa kanssa Kauraslammen koululla to 27.4.2023 ja/tai pe 
28.4.2023 klo 8-14 välillä. Oman koulun opinto-ohjaaja ilmoittaa hakijoille aikataulun noin viikkoa ennen 

haastattelua. Haastattelu kestää noin 20-30 min. Haastattelijoina ovat JOPO-luokan opettaja ja/tai ohjaaja yhdessä 
Kauraslammen koulun rehtorin ja/tai apulaisrehtorin kanssa. Esitys valinnoista tehdään opetuspäällikölle 

haastattelujen jälkeen. Kaikille JOPO-luokalle hakeneille lähetetään hallintopäätös valinnoista toukokuun aikana.  
 

Lisätietoja antavat:  
➢ Oma opinto-ohjaaja  

➢ JOPO-opettaja Mari Saarinen p. 050 390 4782, mari.saarinen@ylojarvi.fi  

  

 

https://www.ylojarvi.fi/jopo

