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Toiminnasta

• Yleisopetuksen yhteydessä ja yleisopetuksen tavoittein 
sekä sisällöin tapahtuvaa toimintaa.

• Opetusta sovitetaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin 
ja tilanteisiin.

• Opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisistä: pienluokka, koulu, 
työelämään tutustuminen, muut oppimisympäristöt; 
opintomatkat, opinto- ja työpaikkakäynnit, koulutuskokeilut.
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Työskentelystä ja arvioinnista
• pienluokka

• JOPO-luokilla on oma koulunkäynninohjaaja

• 2 valinnaisainetta ison ryhmän mukana + yhteinen kotitalous

• fy, ke osin aineenopettaja mukana

• mahdolliset vaihtotunnit toisen JOPO-opettajan kanssa

• jatkuvaa opiskelun arviointia sekä perinteisiä kokeita 
aineenopettajilta
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Työskentelystä ja arvioinnista
• Osalla JOPO-oppilaista vaikeutta näyttää osaamistaan 

paperilla.

• Mahdollisuus suullisiin kokeisiin ja näyttökokeet

• Erilaiset tuotokset antavat näyttöä monipuolisesti.
• eri oppiaineiden yhdistämistä

• Opetuksessa keskitytään ydinsisältöihin.
• Sisällöt tähtäävät arvosanaan 8.

• 9 ja 10 ovat toki mahdollisia.
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Oppilaan sitoutuminen:
• Käy säännöllisesti koulua.

• Tulee ajoissa kouluun - myöhästymiset korvataan minuutti minuutista 
periaatteella.

• On pois koulusta ainoastaan oikeasta syystä – luvattomat poissaolot 
korvataan tunti tunnista.

• Ilmoittaa poissaolostaan opettajalle.

• Haluaa parantaa omaa koulunkäyntiään.

• On aktiivinen koulutyöskentelyssä: tehtävät, 
keskusteluihin osallistuminen.

• Tekee mahdolliset kotitehtävänsä – tekemättömät 
kotitehtävät tehdään samana päivänä koulun jälkeen.
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Oppilaan sitoutuminen:

• Osallistuu työpaikkaopiskelujaksoille ja pystyy hoitamaan ne 
asiallisesti

• Osallistuu yhteisiin tapahtumiin ja opintoretkiin.

• Toimii koulun ja luokan sääntöjen mukaisesti –
jatkuvat kasvatuskeskustelut rikkovat ilmapiirin.
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Huoltajan sitoutuminen:

• Huolehtii, että oppilas lähtee aamulla kouluun.

• Huolehtii, että oppilas on pois koulusta ainoastaan oikeasta 
syystä.

• Huolehtii, että oppilas tekee kotitehtävänsä.

• Seuraa säännöllisesti oppilaan koulunkäyntiä Wilman avulla.
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Työpaikkaopiskelujaksot

• JOPO-ohjaajan päävastuualuetta

• Työpaikoilla ollaan vähintään 20 päivää lukuvuodessa.
• Vaihtoehtona myös koulutuskokeilut ammattikouluun

• lukuvuodessa työjaksoja 3-4

• jakson kesto 5-10 päivää

• yhteistyökumppaneita Kempeleessä ja lähialueella valmiina
noin 50

Alatunniste tähän 10



Työpaikkajaksojen kokemukset:
• palautteet poikkeuksetta hyviä, suorastaan erinomaisia

• onnistunutta itsetunnon korjaamista, henkireikiä

• itsensä voittamista ja onnistumisia

• Avaavat kesätyöpaikkoja 
ja oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia.

• Loppuraportointi on todettu hyväksi.

• Selkeyttää ammatinvalintaa.
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Kenelle JOPO-luokka sopii?

• Tavanomainen koulunkäynti ei jostain syystä luonnistu.

• Koulunkäynti ei kiinnosta.

• Arvosanat ovat laskeneet useassa aineessa, mahdollisia syitä:
• "kellon ja lukujärjestyksen lukeminen vaikeaa"

• paljon myöhästymisiä ja poissaoloja

• vaikeuksia pysyä tahdissa mukana

• tunnin häiriköintiä

• takapulpetissa nuokkumista / haaveilua

• vapaa-aika turhan vauhdikasta
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Oppilaiden kokemuksia JOPO-luokasta
• On saanut apua, jos on kysynyt.

• Motivaatio koulunkäyntiin on noussut, kun ollut mukavampi tulla kouluun.

• Ei stressaa niin paljoa, kun ei ole niin paljon kokeita.

• On kiva tulla kouluun, koska ei ahista.

• On niin hyvä luokkahenki, ettei oo ulkopuolinen olo.

• On kiva tulla kouluun, koska tietää, että oppii jotain, eikä jää jälkeen.

• Pystyy keskittymään paremmin, kun pieni luokka.

• On saatu keittää kahvia.

• Hyvä, kun on ollut työjaksoja. On saanut tutustua eri ammatteihin ja samalla on voinut miettiä, mihin hakee yhteishaussa.

• Ei oo ennään paineita, että on kaikista tyhmin ja jää jäläkeen.

• Ei hävetä, jos vastaa väärin.

• Opettaja ei pidä tyhmänä, jos ei osaa.

• Koulunkäynti on oikeasti kivaa ja mielenkiintoista.

• Välillä saa kuunnella musiikkia, mikäli se auttaa keskittymään tai rauhoittumaan.
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Oppilasvalinta
Kevät 2023

• Infot 7-luokille 30.3-31.3

• Sähköinen haku 3.4 2023-14.4.2023

Hakulinkki jaetaan kouluilta 3.4.2023 7-luokkalaisten Wilmaan.

• 15.5 mennessä Jopo-luokan oppilasvalinnat on suoritettu.

• oppilasvalinta

• hakemus (oppilas/huoltaja)

• Haastattelut tarvittaessa

• Oppilaan tulee olla mm. työkykyinen, riittävän motivoitunut, valmis erilaisiin oppimisympäristöihin.
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Oppilasvalinta
• Mikäli JOPO-luokka ei ole oppilaalle toimiva vaihtoehto, hänet 

voidaan siirtää toiseen ryhmään/ luokkaan.

• paluu isoon ryhmään, jos mahdollista tai

• pedagoginen arvio ja sen mukaiset toimenpiteet

• mahdollisesti tehostettu tuki pienryhmässä
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Kiitos Kaikille!
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