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JOPO – joustava perusopetus 
 
Monilla oppilailla on taitoja, joita perusopetus ei pysty huomioimaan. Osa oppilaista tuntee oppivansa 

paremmin - ei istumalla, vaan tekemällä. Hakkalan koulussa näillä oppilailla on mahdollisuus opiskella 

joustavan perusopetuksen ryhmässä eli JOPO-luokassa. Joustava perusopetuksen toimintamallin avulla 

kehitetään perusopetukseen yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia toimintatapoja ja 

opetusmenetelmiä. Opetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja 

työssäoppiminen. Oppilaita tuetaan mielekkäiden kouluratkaisujen löytymisessä sekä tulevaisuuden 

suunnitelmien rakentamisessa. Yhteistyötä tehdään oppilaiden kotien kanssa. 

 

Opetus 

Opetus järjestetään noin kymmenen oppilaan ryhmässä. Oppilaat ovat 7-9. luokkalaisia. Opetus tapahtuu 

perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajan lisäksi luokassa toimii ohjaaja, joka huolehtii 

muun muassa työssäoppimisjaksoista. Opetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota oppiaineiden 

opetuksen lisäksi motivaatioon ja vastuullisuuteen sekä työelämän vaatimiin taitoihin. Normaalin koulussa 

tapahtuvan opiskelun ja työssäoppimisen lisäksi järjestetään retkiä ja vierailuja esimerkiksi ammatillisiin 

oppilaitoksiin. Jatko-opintomahdollisuuksiin tutustuminen on osa keskeisiä tavoitteita. 

 

Työssäoppiminen 

Työssäolojaksoja on kouluvuoden aikana vaihtelevasti n. 1-4. Oppilaat saavat työpaikalle mukaansa 

kouluaineisiin liittyviä oppimistehtäviä, joissa oppitunneilla käytyä teoriaa sidotaan käytännön töihin. 

Työpäivän pituus on kuusi tuntia. Oppilaat hakevat työssäoppimispaikkansa pääsääntöisesti itse. Oppilaan 

tukena työpaikan etsimisessä on ohjaaja. Työpaikalla oppilaalla on ennalta määrätty työpaikkaohjaaja, joka 

huolehtii työhön perehdyttämisestä ja päivittäisestä ohjaamisesta. JOPO-luokan ohjaaja vierailee 

säännöllisesti kaikilla työpaikoilla. 

 

Hakeminen  

Keväällä 2021 haetaan oppilaita lukuvuodelle 2021-2022. Hakulomake tulee palauttaa täytettynä 31.3.2021 

mennessä JOPO-luokkaan (H11) tai Hakkalan koulun kansliaan. Kaikki hakeneet oppilaat huoltajineen 

kutsutaan haastatteluun huhti–toukokuussa. Rehtori tekee oppilaaksiottopäätökset toukokuun aikana. 

Oppilasvalinnat ilmoitetaan kaikille hakeneille henkilökohtaisesti.   

 

 

Maarit Holm, JOPO-opettaja   Jenni Sippola, JOPO-luokan ohjaaja 

maarit.holm@hmledu.fi   jenni.sippola@hmledu.fi 

050 539 2592    050 344 6483  
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Hakulomake 
    Hakkalan koulu, JOPO-luokka 

     Lukuvuosi 2021 – 2022 
 

 
Taustatietoja JOPO-luokalle pyrkivästä oppilaasta 
 
 
Oppilaan nimi: ___________________________________________________________ 
 
Lähiosoite: ______________________________________________________________ 
 
Postinumero ja – toimipaikka: _______________________________________________ 
 
Luokka: ___________ 
 
Huoltajan nimi ja puhelin: ___________________________________________________ 
 
Luokanvalvoja: ___________________________________________________________ 
    
   
Tietoja koulunkäynnistä viime vuosilta: 
 
Yleinen koulumenestys, vahvuudet, heikkoudet, poissaolot, muuta huomioitavaa. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Kuvaus oppilaasta: 
 

Oppilaan ja vanhempien oma kuvaus siitä, miksi oppilas olisi sopiva JOPO-luokkaan ja 
miksi JOPOsta olisi hänelle hyötyä. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
_____/_____ 2021 _______________________________________ 

Oppilaan allekirjoitus 
 
 
_____/_____ 2021 _______________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus 
 
 
 
 
Palauta hakemus 31.3.2021 mennessä Hakkalan koulun postilaatikkoon (uimahallin 
vieressä), koulun kansliaan tai JOPO-luokkaan (H11). 


