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TAPAHAN SE ON OPPIA TÄMÄKIN



JM



Virallinen JOPO-vitsi?

Fysiikan opettaja:

Isaac Newton istui puun alla ja omena 
putosi hänen päähänsä, siitä hän keksi 
painovoimateorian. Eikö olekin upeaa?

Oppilas:

Kyllä, sir! Jos hän olisi istunut sisällä kirjaa 
lukemassa, kuten me, hän ei olisi keksinyt 
yhtään mitään.

JM



KSML 14.11. 2016

Uusi opetussuunnitelma kannustaa monialaiseen lähestymistapaan ja 
yksilön vahvuuksista lähtevään opintojen suunnitteluun 

– ihmisenä ja kansalaisena kasvamiseen. 

https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-10_uusi-
opetussuunnitelma-avaa-vuoropuhelun-oppilaiden-kanssa

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/4322
07-uusi-opetussuunnitelma-rantautui-kouluihin-

tyoelama-ja-yrittajyys-nakyvasti-mukana

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001236668.html

JOPO – uutta OPSia, alusta saakka!
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https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-10_uusi-opetussuunnitelma-avaa-vuoropuhelun-oppilaiden-kanssa
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/432207-uusi-opetussuunnitelma-rantautui-kouluihin-tyoelama-ja-yrittajyys-nakyvasti-mukana
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001236668.html


Tuen tarve on lisääntynyt, ja
tul(l)ee lisääntymään

KSML 14.11. 2016

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/ 4.8. 2016

http://yle.fi/uutiset/3-8853897 3.5. 2016

http://www.pohjolansanomat.fi/ 5.10. 2016

Syitä on monia, mutta…

JM

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/
http://yle.fi/uutiset/3-8853897
http://www.pohjolansanomat.fi/


Lukujärjestys (esimerkki)  - mallia ”normi"

ma ti ke to pe

9-10

TT/EH RU BI MA EN

10-11

EN V MA HI UE

11-12

MA V LI KE ÄI

12-13

RU BI LI ÄI HI

13-14

V EN V V KE

14-15

V KE V V ÄI

15-16 läksykerho jälki-istunto?
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Lukujärjestys (esimerkki)

ma ti ke to pe

9-10

TT/EH RU BI MA

10-11

EN V MA UE

11-12

EN V LI ÄI

12-13

EN BI LI HI

13-14

V RU V KE

14-15

V KE V ÄI/kokous

15-16 Läksykerho

Esim. 
metsäteollisuuden 
kehittymisestä 
kertova näyttely, 
josta 
oppimispäiväkirja
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Lukujärjestys (esimerkki)

ma ti ke to pe

9-10

TT/EH EN EN HI

10-11

EN EN EN HI

11-12

SALI PINGIS EN HI

12-13

EN EN PINGIS HI

13-14

EN EN EN V TYÖ

14-15

EN EN EN V TYÖ

15-16

JM



Lukujärjestys (esimerkki)

ma ti ke to pe

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16
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Lukujärjestys (esimerkki)

ma ti ke to pe

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

JM
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JOPO on mahdollisuus
• Jopolle tullaan oppilasvalinnan kautta

• Jopolle päästään, ei jouduta

• Kodin kanssa tehtävä yhteistyö

hakemus

”Markkinointi”

haastattelu(moniammatillinen) valinta
Ja virallinen päätös

JM



KENELLE?

• halua ja asennetta korottaa omia arvosanoja

• kykyä ja halua toimia erilaisissa sosiaalisissa  

tilanteissa ( pienryhmä ja työpainotteisuus )

• kodin tuki ja sitoutuminen monimuoto- opiskeluun

• ehkä vaara saada hylättyjä arvosanoja eli heikko 

koulumenestys

• paljon poissaoloja

• heikentynyt koulumotivaatio

JM



SITOUTUMINEN JA OSALLISTAMINEN

VANHEMPIENILTA
KEILAHALLILLA

koulu

koti

oppilas

SITOUTTAMISEN TRIADIMALLI - JMJM



motivaatio

ja

sitoutuneisuus
rikkonainen

motivaatio

FLOW

JOPOSTA saa sen,

mitä siihen laittaa

onnistumisen eteen

on myös ponnisteltava
JM



”The human I is the I of a Desire or of Desire… In contrast to the
knowledge that keeps man in a passive quietude, Desire dis-quiets him
and moves him to action.” (A. Kojeve) 

Välttämätön inhimillinen tarve on saada tunnustus toisilta ihmisiltä. 
Hegelille itsensä tiedostaminen edellyttää jopa taistelua asemansa 
puolesta. Ihmisen itsetietoisuus toteutuu vain suhteessa toiseen 
itsetietoiseen vastavuoroisen tunnustamisen ihanteena.

Kojéve, Alexandre – Introduction to the Reading of Hegel, Lectures on the Phenomenology of Spirit – Cornell University Press London 1980

TUNNUSTETUKSI TULEMISEN TARVE

JM



Dialogisuus on lähtökohta, jonka pohjalta pyritään rakentamaan oppilasta tukeva 
kokonaisvaltainen opetusmalli

Järjestelmälle jossain määrin kuormittavampaa, mutta myös ”tuloksellisempaa”

Moniääninen dialogi vaatii koulun sisällä uudenlaisia yhteistyömalleja ja se vaatii 
myös uudella tavalla yhteiskunnan rakenteiden hyödyntämistä 
oppimisympäristöjen ja oppimismenetelmien kehittämisessä. Konkreettinen vastuu 
toisen ihmisen kohtaamisessa (Buber/Värri).

Tunnustetuksi tulemisen tarve -> säännöllinen ja kiireetön kohtaaminen kiireisessä 
arjessa

JM



HOP (vahvuudet käyttöön)

videon tekeminen on 

hyvä tapa oppia

-miten koulunkäynnissä edetään

-mitä tukea/keinoja tarvitaan

-oppilaan oma 

vaikutusmahdollisuus, 

vahvuudet ja harrastukset 

käyttöön

-yhteistyössä huoltajien kanssa 

(tavoitteita kotiin?)

- seuranta

-arviointitavat

-milloin arvioidaan

-itsearviointi?

”Kun sopeutuminen on korkea, ei koko piirteen olemassaoloa edes huomaa. Ihmistä 
pidetään helppona. Hänelle sopii kaikki… Jos ihmisen sopeutuminen on matala, kaikki 
muutokset ovat hänelle vaikeita. Muutos sinänsä on vaikea riippumatta sen sisällöstä. 
Myös positiiviset muutokset vaativat aikaa.” (Keltikangas-Järvinen 2016, 84)

(vahvuudet käyttöön – oppilaan ja opettajan)

JM



Säännölliset
Kahdenkeskiset
kohtaamiset

JM



Elämänhallinta ja itsensä tunteminen
• Oppimistyyli- ja muut testit, elämähallinta-tunnit (esim. 

Lion’s Quest)

• Terveystietoa kokonaisvaltaisesti -> välipalat, ravinto, 
hyvinvointi, liikunta (esim. kuntosali/lenkki)

• ”kyylävartti” -> henkilökohtaista aikaa (rankaisemisen 
tarve ja OHR-keskustelut vähenevät)

Hallitsenko arjen

Miten syön

Miten
rentoudun

Miten nukun

Tai en nuku

JM



Tunteiden 
tunnistaminen
Ja käsittely

Aina tunteet pelissä



Käytä aikaa
ryhmäytymiseen
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Toiminnallista
Alusta asti 

Sekoita ja
”koettele”
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Havainnoi perustaitoja,
Kokeile kaikkea erilaista,
Luo dynamiikkaa



PERUSASIAT
Peruskivenä

JM



Käytösmallit

https://www.suurkeuruu.fi/uutiset/
hyvat-tavat-opitaan-nuorena-200803941/

Hankasalmen Sanomat

JM

https://www.suurkeuruu.fi/uutiset/hyvat-tavat-opitaan-nuorena-200803941/
https://www.suurkeuruu.fi/uutiset/hyvat-tavat-opitaan-nuorena-200803941/


T
kokonaisvaltaisemmin
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ERILAISIN TAVOIN - Innovoiden

JM



Projektien ja ilmiöiden kautta oppiminen

Esimerkkinä vaikka portfolio, jonka oppilas kerää 
kiinnostuksensa kohteesta:

Aihe – metsästys

Bi – riistaeläimet ja ympäristö

Ge – suositut metsästysmaat, missä ja miksi

Ma – harrastuksen kustannukset

Äi – metsästäjän päiväkirjan kirjoittaminen / 
harrastuksen esittäminen

Ue – metsästys eettiseltä kannalta

Hi – metsästyksen historia / kuuluisia metsästäjiä (esim. 
Mannerheim)

Ke – metsästykseen käytettävät aineet ja materiaalit 
(ruudin koostumus, ympäristövaikutukset jne.)

Fy – ballistiikan merkitys metsästäjälle

En – metsästyssanastoa, tiivistelmä

Ru – metsästyssanastoa, tiivistelmä

Yht – metsästyksen yhteiskunnallinen merkitys, 
riistakannat, suojelu

Tt – metsästysharrastuksen terveysvaikutukset, 
sykemittari mukaan

Li – kerro metsästykseen perustuvista urheilumuodoista 
/ kokeile itse

Kotit. – riistaruoat ja reseptit

Tekninen/tekstiili – valmista riistan houkutin

Kuvis – valokuvaa, videoi tai piirrä lajikirjoa

Musiikki – missä musiikkikappaleissa kuvataan 
metsästystä

”Saat palauttaa tehtäviä
Lattiasta kattoon. Jos osaat 
liittää ne opintoihisi, opettajakin 
osaa niitä arvioida eduksesi.” 

- JM 16.11. 2016



OPINTORETKET
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Tuvassa ei pääse yhtä lujaa
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Lähellä

JM



Kauempana
JM



Kaukana
JM



Yrittäjät
Tartu Hetkeen
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Yhteiskunnan

Ja maailman
Toimimisen

ymmärtämiseksi
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Medioin

JM

elämyksin



Erilaisin
Pedagogisin
ratkaisuin

pakohuonein
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Tapahtumissa

JM

Osallistujana
Ja
tekijänä



Kaikkialla,
Missä ihmisiä on

JM

Avataan silmiä



Yhteisöllisyys
Giving back to community

Ok, meillä on yksilöllinen lähestymistapa ja yksilön tarpeet huomioidaan,

mutta meillä on myös yhteenkuuluvuus ja sen tarve. Yhteisön jäsenenä toimiminen 

sosiaalistaa, voimauttaa ja antaa muille voimaa.

Entä, jos esimerkiksi oppilaalla on ennen ollut ”napit vastakkain” koulun ja ”systeemin” 

kanssa? Jos ennen hän ei ole oikein kokenut kuuluvansa joukkoon muun

yhteisön kanssa ja hän on saanut huonoa palautetta, ja nyt hänestä tulee täysivaltainen

arvostettu yhteisössä toimija kiitoksien ja uusien kutsujen kera?

“ask not what your community can do for you; ask what you can do for your community.” – JFK:tä mukaillenJM



Omassa koulussa

JM



Muilla kouluilla
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TOIMITSIJOINA
JM

luotettuina



Nuorisotoimen kanssa
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Aina apuna
Aina mukana



Oma kylä tutuksi
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Yli sukupolvirajojen

JM



Perinteitä jatkaen

JM



Järjestöjen kanssa

Vapaaehtoistyössä Avustustyössä

JM



VASTAANOTTAJANA

JM

oppijana



yhteistyö



JM

globalisaatio

kansainvälisyys

JOPO on uusi vientituote!



”Yrittäjyys” taustavireenä

JM



https://www.yrittajat.fi/uutiset/568303-tutkimus-kestava-yrittajyys
-kiinnostaa-nuoria-aikuisia-ei-vain-taloudellista

http://varsinais-suomi.yesverkosto.fi/strategia-2020/
tulevaisuuden-tyoelama-ja-osaaminen/

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/
2017/07/18/the-foreseeable-future-of-

entrepreneurship/#4b7c205638d3

https://www.sponda.fi/magazine/tulevaisuuden-yrittaja-yhteisollinen

JM

https://www.yrittajat.fi/uutiset/568303-tutkimus-kestava-yrittajyys-kiinnostaa-nuoria-aikuisia-ei-vain-taloudellista
https://www.yrittajat.fi/uutiset/568303-tutkimus-kestava-yrittajyys-kiinnostaa-nuoria-aikuisia-ei-vain-taloudellista
http://varsinais-suomi.yesverkosto.fi/strategia-2020/tulevaisuuden-tyoelama-ja-osaaminen/
http://varsinais-suomi.yesverkosto.fi/strategia-2020/tulevaisuuden-tyoelama-ja-osaaminen/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/18/the-foreseeable-future-of-entrepreneurship/#4b7c205638d3
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/18/the-foreseeable-future-of-entrepreneurship/#4b7c205638d3
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/18/the-foreseeable-future-of-entrepreneurship/#4b7c205638d3
https://www.sponda.fi/magazine/tulevaisuuden-yrittaja-yhteisollinen
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Yrittäjien kertomukset

Toiminnan kokeminen



JM

osallistuen



JM

kahvittaen

projektioppien



JM

spontaanisti Pop-up toimijana



JM

myyjäisissä

yhteisöllisesti

Myös omasta
Ajastaan laittaen
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suunnitellen
markkinoiden Oppiainerajoja

pohtien
Ilon kautta

Omin käsin



JM

arpajaisin

Jalkautuen sinne,
Missä ihmiset ovat
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tutustuen

rohkaistuen

Whatsapp-
kokein
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Uusiin
sfääreihin

Kiinnostuksen
kohteisiin

Ennen
tuntemattomaan



Taitoja
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Vaikuttavuus?

JM



Kenen näkökulmasta vaikutusta tarkastellaan?

yhteiskunta/ 
valtio

globaali

kuntataso
lähiyhteisö/

kaverit

oppilas

perhe

koulu / opettajat

tiede/tutkimus

kokemuksellisuus

© Jari Matikainen 2014
JM



Jonkin hoidon arviointia:

Teho, vaikuttavuus ja tehokkuus

- Tehon arviointi -> voiko hoito tehota 

ts. parantaa elämänlaatua (terveyttä)

- Vaikuttavuus -> hoidon vaikutus 

todellisessa tilanteessa

- Tehokkuus hyötysuhteena -> 

kannattaako hoito?

No, Jopohan toimii…

JOPOn arviointia

Teho -> mm. elämänhallinnan ja 

koulumotivaation parantuminen

Vaikuttavuus -> näkyy esim. poissaolojen 

vähenemisenä, hyvänä palautteena 

työpaikoilta, numeroiden paranemisena 

jne.

Hyötysuhde -> kannattaa (vrt. esim. 

syrjäytymisestä aiheutuneet kulut)

JM



SeutuJopolta vaikuttavuutta

Joustavan perusopetuksen oppilaat ( 53 ) vuosina 2007 - 2013 
Vaajakoskella

1 ) runsaat poissaolot ovat välittömästi loppuneet oppilaan tultua 
ryhmään

2 ) 53 on saanut peruskoulun päättötodistuksen

3 ) 50 on päässyt ns. välivaiheen tai 2. asteen jatko-opintoihin 
peruskoulun jälkeen

4 ) 50 JOPO -oppilaista on kokenut JOPOsta olleen merkittävää tai 
erittäin merkittävää hyötyä itselleen

5 ) 52 JOPO -oppilaan huoltajista on kokenut JOPOsta olleen 
merkittävää tai erittäin merkittävää hyötyä lapselleen

6 ) oppilaan elämänhallintaidot ovat vahvistuneet JOPOn myötä

Joustavan perusopetuksen luokka on toiminut Äänekoskella 
vuodesta 2007 asti ja tilastoa 2007-2013:

1) 47 oppilasta on saanut peruskoulun päättötodistuksen eli kaikki 
jopolla olleet
2) 47 oppilasta on saanut 2.asteen opiskelupaikan, suurin osa on 
päässyt ensimmäiseen hakutoiveeseen.

Joustava perusopetus aloitettiin Keuruulla syyslukauden 2011 alusta. 
Tähän
asti JOPO:sta on Keuruulla valmistunut yhteensä seitsemän (7) 
oppilasta. He
kaikki ovat päässeet ensisijaisesti hakemalleen toisen asteen
opiskelupaikalle. Kaikki seitsemän oppilasta ovat kiinnittyneitä 
toisen
asteen ammatilliseeen opiskeluun. Eli tähän mennessä Keuruulla 
100%
valmistuneista JOPO-oppilaista on saanut peruskoulun 
päästötodistuksen ja
toisen asteen opiskelupaikan, jonne he ovat kiinnittyneet.

JOPOlla opiskellut Hankasalmella yhteensä 22 oppilasta, joista 21 on 
saanut päättötodistuksen (päättötodistusta vaille jääneellä 
kotipaikka vaihtui pois Hankasalmelta yhdeksännen luokan syksyn 
jälkeen)

Kaikki Hankasalmen JOPOlta päättötodistuksen saaneet ovat saaneet 
myös koulutuspaikan heti yhdeksännen luokan jälkeen  (2. asteen tai 
välivaiheen) .

JOPOlla opiskelleet ovat antaneet hyvää palautetta JOPO-ajastaan ja 
lähes kaikki entiset oppilaat ovat tulleet vierailulle kertomaan 
kuulumisiaan  peruskoulun jälkeen.

Huoltajilta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä.

© Jari Matikainen 2014



Koulutuksen tuloksellisuuden arviointi (OPH)
-> JOPO-näkökulma

Tehokkuus

• Monipuolinen koulutustarjonta -> adaptiiviset 
pedagogiset mallit

• Ajankohtaisuus ja reagointikyky

• Koejakso, sitoutuminen, päättötodistus

• Hyväksilukemiset -> vaihtoehtoiset näyttötavat, 
vahvuuksien hyödyntäminen

• Henkilöstö voimavarana -> työparimalli, 
yhteisön hyödyntäminen

• Tilat ja laitteet -> muuttuvat 
oppimisympäristöt, työrauha, adaptiivisuus, 
teknologia käytössä (esim. Whatsapp-kokeet)

• Säädökset ja sopimukset -> vastuuttaminen, 
työturvallisuus, uuden opetussuunnitelman 
mukainen opetussuunnitelma

• Oppilaitoksen johtamiskulttuuri -> toimiva 
esimiessuhde, luottamus

Vaikuttavuus

• Koulutustarpeen ja tarjonnan vastaavuus -> 
yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, 
vahvuuksien ja toiminnallisuuden 
hyödyntäminen 

• Oppimistulosten saavuttaminen -> vahvuuksien 
kautta, tulevaisuusorientaatio (jatko-opinnot, 
työelämä, elämänhallinta)

• Oppimaan oppimisvalmiudet -> HOP, 
oppimistyylien kartoittaminen, Gardnerin
älykkyysmalli-taustoittavana, oppilaan 
kunnioittaminen

• Kommunikaatiovalmiudet -> esitelmät 
pienryhmässä, Jopo-esittelyt, aidoissa 
ympäristöissä vuorovaikutus (oppilaitokset, 
työpaikat…)

• Itsensäkehittämishalukkuus -> JOPO-
haku/haastattelu, motivaatio opiskella eri 
tavalla ja vaikuttaa omiin ponnisteluihinsa

• Elinikäisen oppimisen malli -> 
koulumotivaation löytäminen, 
työssäoppiminen, onnistumisen kokemukset, 
periksiantamattomuus (esim. työnhaku)

Taloudellisuus

• Kouutuksen vaihtoehtoiset tuotantotavat -> 
”kustannustehokas” opiskelu vahvuuksista 
käsin, vältetään ajantuhlausta, seutuyhteistyö

• Koulutusresurssien määrä ja kohdentuminen 
sekä käytön tehokkuus -> varainhankinta 
lisäresurssina -> ’resurssi ei itsestään selvyys’-
ajattelu, omakohtaistaminen (oppilaat mukaan 
suunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen)

• Koulutuksen rahoitusmenetelmät ja –lähteet -
> OPH:n lisärahoitus, yhteistyötahot

Vrt.  http://www.oph.fi/julkaisut/1998/koulutuksen_tuloksellisuuden_arviointimalliJM



HOMO FABER
Luova, tekevä ja transformaatioon pyrkivä ihminen

HOMO SAPIENS ON MYÖS

JM



TYÖSSÄOPPIMISEN PITKÄ HISTORIA

AMMATTIKUNTALAITOS: OPPIPOIKA – KISÄLLI - MESTARI

Babylon n. 1800 eKr.

Hammurabin laki:

Käsityötaito opetettava 

sukupolvelta toiselle

Eurooppa 1300-1800-luvuilla

Ammattikuntalaitos:

Sääntöjen mukainen pitkä 

ammattiin kouluttautuminen 

työn ja ohjauksen kautta

Rooma n. 100 jKr.

Mestari huolehtii:

Oppipoika oppii 

käsityötaidon ja saa 

ylläpidon sekä palkan 

Quid pro quo-

periaatteella

Mentorien rinnalla…

Esim. luostarisääntökunnat 

ja yliopistourat:

Noviisista munkiksi tai 

maisteriksi tekemällä, 

näkemällä, kokemalla ja 

ohjattuna

JM



Peruskoulun vaikutus

- Opiskelussa tulee oppilaan näkövinkkelistä olla jotain merkitystä, älyllistä aktiivisuutta 
ja sen täytyy tuntua tärkeältä tai mieluisalta, muuten siitä luovutaan –> yksilöllisyys -> 
henkilökohtaisesti koettu mielekkyys.

-Kokemusten mukaan opiskelu aidoissa työympäristöissä täyttää usein nämä kriteerit.

-’Oppimisympäristö’= Keino toteuttaa oppimissuunnitelman tavoitteita käytännössä.
-> Parhaimmillaan oppilas itse voi vaikuttaa oppimisympäristön valintaan ja muotoiluun 
niin, että se tukee hänen oppimistaan.

AR



Joustavassa perusopetuksessa on 

edelliseen se ero, että opiskelu tapahtuu 

työpaikoilla.

Työpaikalla opiskelussa lähtökohtana on 

tekeminen, tuottaminen ja sen kautta 

kasaantuvat kokemukset ja oppiminen.

AR



Kolme näkökulmaa työjaksoihin

• Jopolla työpaikkaopiskelu tähtää tuottavaan työntekoon. Oppilas saa onnistumisen kokemuksia, saa lihaa 
luitten päälle koulumotivaatioon, pääsee osaksi työyhteisöä, oppii työturvallisuuteen liittyviä asioita ja 
saa aikuisen työpaikkaohjaajan. Työjakso mahdollistaa opetusuunnitelman mukaisten oppiaineiden 
oppimisen käytännössä, lisää työelämävalmiuksia, mahdollistaa joissain tapauksissa esim. kesätyöpaikan 
tai oppisopimuspaikan ja parantaa keskeisiä vuorovaikutustaitoja.

Työpaikkaopiskelu

• Työharjoittelun ja työpaikkajaksojen kautta oppilas hankkii itselleen myös ammattitaitoa, sosiaalistuu 
osaksi työyhteisöä ja saa eväitä ammatinvalintaan sekä elinikäisen oppimisen ideaaliin. Ammattiin 
oppimiseen kuuluu osana myös vastuullisuuteen kasvaminen. Työjaksoilla painottuvat oma-aloitteisuus, 
ajanhallinta ja mahdollisuus-aspekti (Joposta saa irti sen, mitä siihen laittaa). Työ kasvattaa tekijäänsä.

Ammatin oppiminen ja 
ammattiin kasvaminen

• Ammattialoihin tutustuminen niin ammatinvalinnan pohjaksi kuin temaattisen oppimisen välineenä. 
(Esim. asiakaspalveluun tutustuminen, spesifien ammattitaitojen harjoittelu/tutustuminen.)

TET-tyyppinen 
työelämään 

tutustuminen
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Koulunkäynti on hyvä 

aloittaa vaikkapa 

pohtimalla omalta 

paikkakunnalta löytyviä 

yrityksiä. Katsomalla, 

kuinka täyteen 

yrityksistä valkotaulu 

täyttyy, kun oppilaiden 

viisaat paikallistietoiset 

päät lyödään yhteen.

Samalla suunnataan 

katse tärkeimpään, 

kohti omaa 

tulevaisuutta!
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Työsuunnitelmapohjassa 

pohditaan 

ammattialoittain, mitä 

töitä ja minkä alan 

työjaksoja sitä voisikaan 

tehdä - ja samalla toki 

tulee mietittyä myös 

kaikkien eri alojen 

vaihtoehtoja aina 

elintarviketeollisuudesta 

ympäristöalaan asti.

Samalla sitoutetaan 

oppilasta kohti 

työnhakua ja 

edesautetaan työjaksolle 

orientoitumista sekä 

motivoitumista.
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Koulussa opitaan elämää 

varten. Ysiluokan jälkeinen 

siintää jo monella mielessä, 

puhumattakaan Jopon 

työjaksoista. 

Oman uran ja 

tulevaisuuden pohtimiseen 

tarvitsee virikkeitä. Edessä 

olevat valinnat ovat suuria.

Väliin on hyvä jalkautua 

koulua ympäröivään 

maailmaan 

tutustumaanerilaisiin

elinkeinoihin ja arjen 

työelämään. Kiertämällä ja 

kyselemällä selviää paljon 

mielenkiintoisia asioita.
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OPPILAITOSVIERAILUT

OPPILAITOSKOKEILUT



Työturvallisuusaspektia painotetaan. Keuruun JOPO:ssa oppilaat suorittavat 

työturvallisuusjakson lisäksi työturva-kortin ulkopuolisen kouluttajan toimesta. 

Tähän liittyen suoritetaan ulkopuolisen kouluttajan toimesta myös hygieniapassi. 

Perus-ensiaputaidot ovat myös tärkeitä työturvallisuuden näkövinkkelistä.

”yhteisöN
PAINE”
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Asiat jää paremmin mieleen, 

sanoisinko jopa selkärankaan, kun 

teorian kylmään syleilyyn sitoutuu 

lämmin fyysinen muistijälki 

konkreettisesta paikasta ja 

tilanteesta. Kaikkea ei pysty 

oppimaan koululuokassa, jotkut asiat 

pitää kokea itse ns. asioiden ytimessä 

- polttopisteessä.

TE-palvelujen tiloissa käydessämme 

pohdimme missä elämäntilanteessa 

toimisto saattaisi tulla tutuksi 

(muutenkin kuin JOPO-luokalla 

opiskellessa) ja millä tavalla 

palveluita voi hyödyntää. Etsimme 

mm., kuten kuvassa, tietokoneilta eri 

alojen työpaikkoja ja kenties löytyi 

myös sopivia kesätyöpaikkoja 

pohdittavaksi. Vaikka omakin kone 

mahdollistaisi pääsyn, 

pääkallonpaikka tarjoaa konkretiaa.
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-Yrittäjyyskasvatuksen näkökulma. 

-> Oman itsensä johtamisen taitojen näkökulma. 

Tässä hyvänä alustana ovat toimineet esim. 

'Työtaitovalmennus' ja 'YES- yrittäjyyskasvatus'.

Koulussa tapahtuva opetus ja työpaikkaopiskelu nivoutuvat 

kiinteästi toisiinsa. Koulussa valmentaudutaan 

työpaikkaopiskeluun -> Oppilaat pohtivat omia kiinnostuksen 

kohteitaan ja ryhtyvät hankkimaan työpaikkaa itsenäisesti.
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Työjaksot JOPO:ssa

•Jotain todella muuta kuin perinteinen TET! Tuottavaa 

työntekoa

•Monipuolisuus ja kasvava haasteellisuus jakson 

edetessä

•Ohjatusti,  mutta itsenäisesti

•Tukevat oppilaan kasvua ja kehitystä

•Tukevat oppilaan itseohjautuvuutta ja hallinnan 

tunnetta

•Tukevat oppilaan ammatinvalintaa

•Tukevat oppilaan elämänhallintaa

AR
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Oppimistehtävät laaditaan yhdessä oppilaan kanssa ottaen huomioon työpaikan tarjoamat 
mahdollisuudet.

Työpaikkaan tutustutaan etukäteen esim. käymällä siellä tai netin kautta.

Oppimistehtävät voivat liittyä yksittäisiin oppiaineisiin, ainekokonaisuuksiin. (projektitehtävä).

Kiinnostuksen herättäminen, motivaation ja mielekkyyden ylläpitäminen työjakson aikana.
Oppimistehtävien tulee olla siis mielekkäitä em. varmistamiseksi

Ohjauksella perehdytetään työtehtäviin, työturvallisuuteen ja työpaikan sääntöihin.

Työpaikalla on nimetty TYÖPAIKKAOHJAAJA, joka on oppilaan tukena työjakson ajan.

Opettaja käy työpaikoilla 2-3 kertaa jakson aikana.

Työjakson aikana
Olennaista on, että 
kultakin työpaikalta 
löydetään soveltuvat 
kiinnekohdat 
oppimistehtävien 
laatimiseen. Näiden 
perusteella muotoillaan 
keskeiset yksilölliset 
oppimisympäristöt, 
joissa oppilas koulun 
lisäksi opiskelee - > 
Pohjana HOP:ille
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Työpaikkaopiskelu on ymmärrettävänä oppimisprosessina, jossa oppilas 

asteittain oppii ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja alkaa etsiä 

kiinnekohtia ympäröivästä yhteiskunnasta.

Opetussuunnitelman mukaista tavoitteellista opiskelua. Siinä osa oppilaan 

opiskelusta siirretään koulusta työpaikoille. Työpaikalla tapahtuvaan 

opiskeluun liittyvät olennaisesti koulupäivät.

Työjaksoilla oppilas joutuu osallistuessaan tuottavaan työntekoon kysymään 

(taitojen oppiminen):

-Miten asia on? 

-Miten sen pitäisi olla, että se olisi hyvin? 

-Miten se tehdään hyvin/taitavasti?
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’Ei koulua, vaan (hyvää) elämää varten.’ 

Työpaikkaohjaaja – vanhempi, kokeneempi 
työntekijä, joka opastaa tulokasta tämän 
työtehtävissä ja pitää yhteyttä kouluun 
tarvittaessa.

’Olla osana yhteisöä.’

’Olla mukana tuottavassa 
työnteossa.’

AR
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Työpaikalla annettu ohjaus muovautuu jakson edetessä 
yksilölliseksi, oppilaan kasvavien kokemusten  ja tarpeiden 
mukaiseksi.

•Jatkuva vuorovaikutus (oppilas-työpaikkaohjaaja-opettaja)

•Keskustelut, kirjaaminen, raportointi, valokuvaaminen jne.

•Edistymisen jatkuva seuranta (oppimistehtävät)

•”Tulokset” ja kokemukset, myös epäonnistumiset – purku 
mahdollisesti luokassa

•Mitä me opittiin? Reflektointi (arviointi)
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Työpaikkajaksot ovat olennainen osa Jopo-

opiskelua ja tarjoavat myös keskeisen 

perspektiivin arviointiin. 

Oppimisympäristönä työpaikka on 

ainutlaatuinen ja motivoiva. Huomioi mm.

1) Työnantajan (ja Jopo-opettajan/-

ohjaajan) kanssa täytettävä arviointilomake

2) Työpäiväkirja

3) Työpaikkaesitelmä

4) Oppiaineisiin liittyvät työjaksolle annetut 

tehtävät 

5) Mahdolliset muiden opettajien työjaksolle 

antamat tehtävät (ja samalla 

aineenopettajien tutustuttaminen Jopoon)

6) Työnohjaajan mahdollisuus ohjata 

koulutehtävissä (kehittämisaspekti –

yrityksen ja koulun yhteistyö)
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PIKA TYÖESITELMÄ

Työpaikkajaksot ovat olennainen osa 

Jopo-opiskelua ja tarjoavat myös 

keskeisen perspektiivin arviointiin. 

Oppimisympäristönä työpaikka on 

ainutlaatuinen ja motivoiva. Huomioi 

mm.

1) Työnantajan (ja Jopo-opettajan/-

ohjaajan) kanssa täytettävä 

arviointilomake

2) Työpäiväkirja

3) Työpaikkaesitelmä

4) Oppiaineisiin liittyvät työjaksolle 

annetut tehtävät 

5) Mahdolliset muiden opettajien 

työjaksolle antamat tehtävät (ja samalla 

aineenopettajien tutustuttaminen 

Jopoon)

6) Työnohjaajan mahdollisuus ohjata 

koulutehtävissä (kehittämisaspekti –

yrityksen ja koulun yhteistyö)
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Historiallinen jatkumo?

Oppisopimus – tämän päivän ”oppipoika-

järjestelmä” toimii loistavasti Jopon 

jatkumona, kun työssäoppiminen on tullut 

tutuksi.

Jos ja kun oppilaan ohjaajaksi sitoutumaan 

valmis yrittäjä löytyy esimerkiksi työjaksojen 

kautta, valtion tukijärjestelmän kautta 

mahdollistetaan osa palkkauksen 

maksamisesta. 

Harva asia on mielekkäämpää, kuin oppia 

ammattiin toiminnallisesti työtä tehden ja 

saaden siitä samalla myös palkkaa.
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Työtodistus / työjakson arviointilomake
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“Simplicity Is The Ultimate 
Sophistication”



Leirikoulut – olennainen osa JOPO:a

• Lähtökohtana on etsiä sellaisia 
menetelmiä, jotka saavat kunkin 
oppilaan kiinnostuksen ja 
opiskeluun uudelleen 
heräämään

• Sitoutuminen omaan ja yhdessä 
opiskeluun

• Toiminnallisten työmuotojen 
soveltaminen
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• Seikkailupedagoginen ulottuvuus: 
liikkuminen, luontoelämykset, 
kädentaidot, selviytymistaidot, 
ryhmätoiminnan sosiaalistavat 
vaikutukset.

• Voidaan tehdä myös city-
leirikouluja.
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Seikkailutehtävien ominaisuutena on, että niitä on mahdotonta suorittaa 

yksin; oppilas tarvitsee oman ryhmän tukea selviytyäkseen tehtävistä.
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Leirikoulussa korostuvat:

- Toiminnallisuus
- Ryhmän merkitys
-Kokemuksellinen oppiminen

Leirikoulut suunnitellaan niin, että jokainen 
oppilas voi ottaa elämys- tai seikkailuhaasteen 
vastaan ja suoriutua siitä kykyjensä mukaan.
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Arvoja ja ihmisenä kasvamisen ominaisuuksia 

- Osallistuminen - yhteisöllisyys

- Vastuunotto

- Vastuuntunnon kehittyminen

- Myötätunto ja sen osoittaminen

- Suvaitsevaisuus

- Erilaisuuden hyväksyminen

AR



Uusia kokemuksia ryhmään kuulumisesta.

Mikä on normaalia!

Seikkailu voi olla fyysisten rajojen ylittämistä.
Se voi myös olla ihmissuhteiden rajojen ylittämistä ja 
vastuunottoa.

Vaativiin seikkailutehtäviin osallistumisen tulee perustua 
vapaaehtoisuuteen.
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Pettymyksensietokyky

AR



Leirikoulujen hyötyjä:
- Ryhmäyttävät oppilaita ja heidän kanssaan 

työskenteleviä aikuisia

- Tarjoaa luontevia mahdollisuuksia keskustella 
elämään liittyvistä asioista, myös kipukohdista

- Antaa nuorelle mahdollisuuden arvioida omia 
vahvuuksiaan ja kokea onnistumisen elämyksiä

- Antaa nuorelle mahdollisuuden kohdata aikuiset 
epätavallisessa ympäristössä ja löytää näistä uusia 
puolia

- Oppilaat oppivat tuntemaan luokkatoverinsa ja 
luottamaan heihin

- Leirikoulut antavat virikkeitä ja herättävät tunteita, 
joita hyödynnetään opetuksessa

- Lisäävät ryhmän opettajan/ohjaajan lisää 
oppilastuntemusta

AR
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(Keski-Suomen) SeutuJopo
• Vapaaehtoisvoimin 2013 perustettu keskisuomalaisten JOPO-toimijoiden toimesta

• Mukana alussa Jyväskylä, Hankasalmi, Keuruu, Äänekoski ja Saarijärvi

• JOPO-toiminnan kehittämistä yhdessä ja erikseen – työn kautta ja omallakin ajalla
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Yhteistyössä on voimaa!
Kokemusten, käytänteiden ja elämysten jakaminen, synergiaedut

Opettajalle ja ohjaajalle:

- työparitoiminnan mallit

- vertaistuki ja –

mentorointi

- työnohjauksellinen 

näkökulma

- hyvien käytänteiden 

jakaminen

- verkostojen 

laajentuminen (esim. 

työpaikat, 3. sektori…)

- uusien mallien pilotointi

- vaihtuvat 

oppimisympäristöt

Oppilaalle ja kodille

- saatujen kokemusten 

jakaminen

- ”meitähän on 

muuallakin”-efekti

- voimauttava näkökulma, 

ajatustenvaihto vertaisten 

kanssa 

- seutujopo-päivien 

vaihtuvat ympäristöt

- tuttavuuksia toiselle 

asteelle saakka

- opiskelumuodon 

näkyvyyden ja 

toimintatapojen 

perustelun näkökulma

- vanhemmat mukaan 

laajempaan verkostoon 

(esim. seutupäiviin)

Valtiolle ja kunnille

- yhteistyötä kuntarajojen yli

- uusia palvelumalleja

- positiivista julkisuutta

- kunnan palvelut tutuksi 

muillekin laajemmin

- muidenkin kuin koulun 

toimijoiden verkostoituminen

- kustannustehokkuus

- yhtenäiset käytänteet 

toiminnan tehostajana

- valtakunnallinen kehittäminen

- JOPOn yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden korostuminen

- toimivien mallien jakaminen ja 

uuden opetussuunnitelman 

”jalkauttaminen”
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http://seutu-jopo.fi
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http://seutu-jopo.fi/
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Kaavoja 
rikkoen
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Yhteiskuntaa
ymmärtäen



JM

konkretisoiden
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Oppien
Paikan
päällä
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Mistä moinen JopoPedia?
• Netistä löytyy kaikenlaisia perinteisiä tehtäväpankkeja ja ideoita, mutta…

• JopoPedia-hankkeen päätavoitteena on kehittää nettiportaali JOPO-
toimijoiden käyttöön.
Jopopediaan rakennetaan Wikipedian tavoin hakemisto Joustavan 
perusopetuksen tarpeita ajatellen.

• Portaali toimii aineistopankkina myös kenelle tahansa (ainakin yläkoulun) 
opettajalle

• Painotus laaja-alaisessa oppimisessa, mutta kaikki muukin materiaali on 
tervetullutta

• Tavoitteena luoda avoin käyttäjäkokemus, sekä jatkossa pyrkiä 
siirtämään palvelu ehkä pedanet-alustalta joustavampaan ympäristöön

JM



Laajis – sähköinen arviointityökalu

• Hankasalmen, Laukaan ja 
Keuruun Jopo-luokat 
betatestanneet ensimmäistä 
versiota

• Yhdessä läpi ensin esim. HOP-
palaverissa
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Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa,
Mutta mitä Youtube kertoo?
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Kiitos!


