
JOPO-LUOKK A 
HAKK AL AN
KOULUSSA

TOIMINNAN ESITTELY 



”OPPILASVALINNAN” KRITEEREJÄ
. . .ELI  KETK Ä HYÖT YVÄT JOUS TAVASTA PERUS OPETUKSESTA

•1. Sinulla on mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja 

toiminnallisista työtavoista.

•2. Olet vaarassa jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai 

koulunkäyntisi on haasteellista, tai koulumotivaatiosi on kateissa

3. Olet riittävän aktiivinen ja pystyt joissain määrin itsenäiseen 

työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti työpaikkaopiskelussa.

4. Olet riittävän motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun 

joustavan perusopetuksen ryhmässä.



TYÖPARI

• Luokassa työskentelevät 
opettaja sekä ohjaaja 
työparina

• Opettaja vastaa opetuksesta 
sekä oppimistehtävien 
laatimisesta työpaikoille 
työjaksojen aikana

• Ohjaaja vastaa pääosin 
työpaikkajaksoista sekä 
oppilaiden tukemisesta, sekä 
retkien ja muun koulun 
ulkopuolisten tapahtumien 
järjestämisestä



OPISKELU LUOKASSA

•JOPO-oppilaat ovat yleisopetuksen oppilaita ja opiskelevat OPS:n
mukaisesti eri oppiaineita

•Jokaisella JOPO-luokan oppilaalla on oppimissuunnitelma, joka ohjaa 
oppilaiden opetuksen toteuttamista

•Oppilailla ei ole erityisopetusstatusta/ Tehostetun tuen oppilas

•Yksittäisillä oppilailla voi olla ainekohtainen/t HOJKs

•Oppilaat opiskelevat perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti 
joustaen

•Opiskelu etenee oppilaslähtöisesti, oppilaan tarpeet huomioiden

•Oppilaan oma vastuu korostuu ja kasvaa lukuvuoden edetessä

•Tavoitteena käytännönläheinen ja toiminnallinen työskentely

•Jopo –luokalta voi jatkaa ammattikouluun tai lukioon!!!



TYÖSSÄOPPIMISJAKSON 
KÄYTÄNTEET
•Jopo-vuonna 9.-luokkalaisilla voi olla 3-4 työjaksoa / lukuvuosi. Työjakso kestää 

3 viikkoa ja siihen sisältyy 4 työpäivää/ viikko. Koulupäiviä on yksi / viikko.

•1. Oppilas hakee itselleen työpaikan

– ohjaajan tuki ja apu yksilöllisesti

– työpaikan ensisijaisesti linkityttävä nuoren tulevaisuuden suunnitelmiin opiskelun 

ja uranvalinnan suhteen

•2. Työsopimus tehdään kirjallisena, jokaiseen työpaikkaan tehdään myös aina 

työhakemus.

•3. Oppilas saa työssä palautetta sekä arviointikeskustelujen että kirjallisen 

palautelomakkeen muodossa sekä työtodistuksen

•4. Työpaikassa oppilaalla on nimetty ohjaaja, joka vastaa työn ohjauksesta

•5. Työpaikkaohjaajan tukena on jopo –luokan ohjaaja

•6. Jopo- luokan ohjaaja vierailee säännöllisesti työpaikalla

•7. Työjaksojen aikana tehdään myös oppimistehtäviä



OPISKELU 
TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA

• Oppilaat tekevät jakson aikana oppimistehtäviä (1-2 

/viikko)

• Opettaja laatii oppimistehtävät

• -> Tehtävät liittyvät työpaikkaan ja oppiaineisiin

– tavoitteena eri oppiaineiden yhteistyö (useampien 

aineiden yhteiset aihekokonaisuudet)

– oppimistehtävät konkretisoivat aineenopetusta koulun 

sisällä (hyöty aineenopetukseen)



JATKUU…

•Oppimistehtävien merkitys:

–liittää työssäoppimisjaksot ja koulun 
opetussuunnitelman ainekohtaiset 
sisällöt yhteen

–oppilaat oppivat oppimistehtävien 
kautta sen, että koulussa opitulla on 
merkitystä käytännössäkin!



JOS KIINNOSTUIT..

• Tutustu jopo-kirjaseen Jopolla pääsee http://bit.ly/jopollapaasee

http://bit.ly/jopollapaasee


JOPO-LUOKALLE HAKU ALKAA 
9.3.2022

HAE NYT!!
HAKU JOPO-LUOKALLE KÄYNNISSÄ

9.-31.3.2022

HAKULOMAKKEITA SAAT HAKKALAN KOULUN KOTISIVUILTA, JOPO -
LUOKASTA JA KOULUN KANSLIASTA .


