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Joustava perusopetus
• 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio 

sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja 
työelämästä

• tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä 
syrjäytymistä

• opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa 
oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja 
neuvontapalveluita käyttäen
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Oppilaiden valinta joustavaan perusopetukseen

• oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppilaan tai hänen 
huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella 

• opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä

•  otettaessa oppilaita joustavan perusopetuksen toimintaan heihin on sovellettava 
yhdenvertaisia valintaperusteita.
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Joustava perusopetus opetussuunnitelmassa
• opetus toteutetaan perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti

• tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa

• perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he 
siirtyvät seuraavaan koulutusvaiheeseen ja edistetään heidän valmiuksiaan 
menestyä opiskelussa
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Monialainen yhteistyö

• opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja 
organisaatioiden välinen yhteistyö

• yhteistyöhön voivat osallistua myös ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan 
sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat
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Joustava perusopetus kehittää koko koulua?
• koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat 

joustavaan perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita

• erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla lisätään oppilaiden 
osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien 
ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä

• opettajan lisäksi toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, 
perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön 
perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä ammattilainen 
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Joustavan perusopetuksen opettaja

• Joustavan perusopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksia ei ole asetettu
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Pedagogiset dokumentit

• joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma

• suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa

• sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana 
laadittava oppimissuunnitelma. 

• mikäli oppilas saa erityistä tukea, joustava perusopetus kuvataan vastaavalla 
tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 
eli HOJKSissa
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JOPO-lukuja

• Joustavan perusopetuksen oppilaita 1897 (2017-2018)

• Ei toistaiseksi mahdollista yksityisillä opetuksen järjestäjillä

• Suurimmat: Oulu 92, Helsinki 64, Tampere 48

• Paljon alueita, joilla ei vielä ole JOPO-opetusta

• raportilla näkyy kunnittain JOPO-oppilaiden määrät

• https://vos.oph.fi/rap/ptr/s17/p05lk6os.html

•  
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Valtionavustus joustavan perusopetuksen (JOPO) 
toiminnan kehittämiseen 
• 2016: 400 000 euroa

• 2017: 300 000 euroa

• 2018: 300 000 euroa: haku aukeaa loppuvuodesta
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Tervetuloa Opetushallituksen järjestämiin 
koulutuksiin!
• Oppimisen tuen foorumi 26.-27.4. Helsinki

• Maahanmuuttajaopetuksen kehittämispäivä 3.5. Tampere

• Ohjauksen kehittämispäivät 7.-8.5. Helsinki
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Kiitos!
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