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Jopon tavoiteena on (Ops 2014)

• vahvistaa opiskelumotivaatiota ja 
elämänhallintaa.

• suorittaa peruskoulu.
• tukea oppilaita, kun he siirtyvät toiselle 

asteelle.
• edistää opiskeluvalmiutta.



Tavoitteita

►koulunkäynti 
säännölliseksi

►päättötodistus
►omat kyvyt käyttöön
►itsetuntemusta ja 

itseluottamusta
►oma tapa opiskella 

tutuksi, tehoa opiskeluun
►jatkosuunnitelmat selviksi
►terveemmät elämäntavat



Jopo-opetus

1.Pienryhmä
2.Toiminnallisuus
3.Työpaikkaopiskelu 
4.Erilaiset oppimisympäristöt
5.Yksilölliset ohjaus- ja 
neuvontapalvelut 
6. Tehostettu koulu-koti –
yhteistyö, vapaa-aika 
hallintaan
7.Opettaja-työpari -toiminta



Yhteistyö

• Opettajan lisäksi jopo-ryhmässä työskentelee 
sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden 
kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun 
neuvontatyöhön perehtynyt 
opetuksenjärjestäjän nimeämä 
ammattilainen.





Oikeus tukeen (PoL § 30)

• Jopo- oppilaalla on oikeus oppimisen ja 
koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja 
oppilashuoltoon. 



Keitä teidän jopossa 
työskentelee?

Kenen kanssa teette 
Yhteistyötä?

Onko oppimissuunnitelma
Kunnossa?



Oppilasvalinta



Oppilasvalinta



Jopo on tarkoitettu



Millaisia jopo-oppilaita 
haluatte? 

Voikohan joku olla hyvinkin 
erilainen…

Mistä tällaisia oppilaita löytyy?

Millainen on hyvä joporyhmä?



Jopo ja jopolaiset osana 
kouluyhteisöä

Jopojen 
järjestämät
tapahtumat

Järjes-
telyvas-

tuu

Oppilas  
opiskelee 

aineen/aineita 
omassa 
luokassa

Aineenopetta
-ja pitää 
jonkun 
aineen 
jopoon

Työssä 
oppiminen 
koulussa

Uusi ops mm. 
Monialaiset 

oppimiskokonai
-suudet

Juhlat, 
tapahtumat 

ruokailu

Tuki- ja 
kummioppi

laana 
toimiminen

Säännöt

Tilat

Jopot osana 
ryhmää, 

yhteisopett
ajuus Jopo osana 

muuta 
opetusta…



• Opetuksen voi tarvittaessa järjestää 
muun opetuksen yhteydessä. 



Miten teidän joponne sujahtaa 
osaksi kouluyhteisöä?

Miten markkinoitte jopoa?
Missä? Milloin?



Miten teidän jopolle 
haetaan?



PoA § 9b

• Joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa 7. 
– 9. luokan oppilaita.

• Poikkeuksellisesti jopoon voidaan ottaa myös 
erityisen tuen oppilas, jolla on edellytykset 
noudattaa jopon opetussuunnitelmaa ja 
ratkaisua voidaan pitää oppilaan 
kokonaistilanteen mukaan 
tarkoituksenmukaisena.



§§

• 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. 



§§§

• Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös. 
Päätös valmistellaan moniammatillisessa 
oppilashuoltotyössä. 

• Jos joustavan perusopetuksen toiminta 
päättyy yksittäisen oppilaan kohdalla ennen 
perusopetuksen päättymistä, tehdään siitä 
hallintopäätös. 





Miten valinta suoritetaan?

Kuka? Missä? Miten?
Millä kriteereillä?



Oppilasvalinnan kriteerit

• Vaara jäädä vaille perusopetuksen 
päättötodistusta 

• Mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja 
toiminnallisista työtavoista 

• Riittävän aktiivinen, pystyy jossain määrin 
itsenäiseen työskentelyyn 

• Riittävän motivoitunut ja sitoutunut JOPO-
toimintaan ja –ryhmään, perhe mukana 

• Taustalla koulumotivaation puutetta, 
alisuoriutumista 



Voiko jopoilu keskeytyä?

Mistä syistä? 
Miten sitten menetellään?

Koeaika?



Opiskelu koulun ulkopuolella





Mistä 
työssäoppimispaikat?

Työpaikan ohjaaminen?
Oppimistehtävät?



Työtavat Jopossa


