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JOPON 
ENSIPOLKAISUT
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LAKI JA JOPO



KSML 14.11. 2016

Uusi opetussuunnitelma kannustaa monialaiseen lähestymistapaan ja yksilön vahvuuksista 
lähtevään opintojen suunnitteluun – ihmisenä ja kansalaisena kasvamiseen. 

(Kuten opetussuunnitelmat ovat jossain määrin ennenkin tehneet.)



JOPON NELJÄ KIVIJALKAA

TYÖPAIKKA-
OPISKELU

ERILAISET
OPPIMIS-

YMPÄRISTÖT

KODIN JA
KOULUN

SITOUTUMINEN

KOULU
OSANA

YHTEISÖÄ



Perusopetus

(perinteinen)

yleisopetus

erityisopetus

JOPO

Perusopetuksen

perinteinen “putkimalli”

-  vs vaihtoehtoja

- nuorille

tuen

kolmiportaisuus
erityinen
tehostettu
yleinen

UUSI OPS 2016?



JOPO
Oppilashuolto-

työryhmä

Opo

Aineenopettajat

terveydenhoitaja,
kuraattori

Rehtori

Laajentuminen:
seurakunta
Järjestöt
Urheiluseurat
Reserviläiset
SPR…
3. Sektori ylipäänsä
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työpaja 
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vanhemmat

sosiaalitoimi
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psykologi

Yrittäjät

Hallinto
sivistystoimi

Muut 
hankkeet

nuorisotoimi: 
etsivä 

nuorisotyö

Yhteisö-
taiteilija

JOPO-tiimi

TYÖPAIKAT
liikunta-
ohjaaja

Esimerkki
verkostosta

psykiatria

SeutuJopo-
yhteistyö

2. aste / 
muut 

oppilaitokset

oppi-
sopimus

päättäjät



JOPO -opettaja

• Pedagoginen vastuu – ”opettaja 
opettaa”

• Opiskelun suunnittelu ja toteuttaminen 
– opetussuunnitelman pohjalta

• Luokanohjaus
• Oppilaanohjaus (yhteistyö OPO
•  kanssa)
• Oppilashuolto
• (Lähes) kaikkien aineiden opettaja
• Opintojen suunnittelu 

työpaikkajaksoille
• JOPO -toiminnan kehittäminen
• Uusien mallien luominen
• Haastava oppilasarviointi

JOPO -ohjaaja

• Opettajan työpari
• Sosiaalisen kasvun tukeminen
• Ohjaus- ja neuvontatyö
• Yhteistyö perheiden kanssa
• Työpaikkaverkoston kehittäminen
• Osallistuminen koulun muuhun 

toimintaan (oppilashuolto, 
oppilasvalinnat)

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
• Mahdolliset vanhempainryhmät
• Yhteydenpito puhelimitse, 

tekstiviestein, sähköpostitse… nuoria 
koskevissa asioissa

JOPO työpari – moniammatillisuus 

”Koulun sisällä” ”suhteet ulospäin”



TEKEMÄLLÄ, NÄKEMÄLLÄ, 
KOKEMALLA



MUUTTUVAT Oppimisympäristöt
• Paljon perinteistä opiskelua
• Paljon (enemmän) toisenlaista opiskelua

luokassa  ja 
lähiympäristössä

leirikouluissa
ja retkillä

työpaikkaopiskeluna ja
opintokäynteinä

teemapäiviä ja
erilaisia projektejaseutuyhteistyössä



• Luokasta löytyy 
monenlaisia oppijoita

• Matt Groenig – School is 
Hell



MAHDOLLISUUS



      tyytyväisyys
      taloudellisuus
      vaikuttavuus

MENESTYSTARINA
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