
Jos sait 4 kyllä vastausta,
JOPO voisi sopia sinulle erinomaisesti.

Jos sait 2–3 kyllä vastausta,
JOPO saattaisi sopia sinulle.

Jos sait 0–1 kyllä vastausta, 
selvitä vielä asiaa lisää.

Tutustu: edu.hel.fi/jopo

JOPO 
– siis mikä?
JOPO tulee sanoista ”joustava perusopetus”.  
Se on toiminnallinen ja työpainotteinen tapa 7.–9. 
-luokkalaisille suorittaa peruskoulu loppuun. Opetus 
tapahtuu kymmenen oppilaan ryhmässä. JOPO-ope-
tuksessa ei istuta pelkästään luokassa, vaan opis-
kellaan työpaikoilla ja käydään retkillä, opintokäyn-
neillä sekä leirikoulussa. JOPO-opetukseen valitaan 
nuoria, joilla on riski jäädä ilman päättötodistusta.

Työssäoppimista 
ja koulunkäyntiä
Työssäoppiminen on tärkeä osa JOPO-toimintaa. 
Vuoden aikana pääset oppimaan neljälle oikealle 
työpaikalle. Työssäoppimista on lukuvuoden aikana 
60–80 päivää ja se vuorottelee koulupäivien kanssa. 
Työpaikoilla suoritat osan oppiaineista. Lisäksi saat 
hyvän käsityksen työelämästä ja ammatinvalintasi 
selkeytyy.

Tukea oppimiseen 
ja koulunkäyntiin
JOPO-opetuksessa opiskellaan koulun opetussuun-
nitelman mukaisia asioita ja pieni ryhmä takaa sen,  
että opiskeluun saa tarvittaessa yksilöllisempää 
tukea. JOPO-luokassa on myös nuoriso-ohjaaja 
tukemassa koulunkäyntiä.

Suunnan muutos
JOPO-opetuksen tarkoituksena on lisätä koulun-
käynnin motivaatiota. Opetuksessa ja työssäop-
pimisjaksoilla tavoitteena on, että oppilas oppii 
tunnistamaan ja hyödyntämään omat vahvuutensa.

Onko sinulla asennetta?
JOPO tarjoaa paljon uusia tapoja parantaa omaa 
koulunkäyntiä. On asenteestasi kiinni kuinka hyvin 
pystyt hyödyntämään JOPO:n tarjoamat mahdolli-
suudet. Onnistunut suunnan muutos vaatii sitoutu-
mista JOPO-luokan tavoitteisiin ja toimintatapoihin.  
JOPO antaa mahdollisuuden muutokseen  
– löytyykö sinulta asennetta?

Miten JOPO:lle pääsee?
Jos joustava perusopetus tuntuu sopivalta, kan-
nattaa JOPO ottaa puheeksi koulussa opettajan tai 
koulukuraattorin kanssa. Joustavan perusopetuk-
sen toimintaan kannattaa tutustua katsomalla video 
osoitteessa: edu.hel.fi/jopo. Hakeutuminen tapah-
tuu keväällä koulun antaman ohjeiden mukaisesti 
tai vaikka kesken vuottakin, jos luokilla on vapaita 
paikkoja. Hakeutumista varten tarvitaan hakemus, 
oppilashuollon suositus ja todistus TET-harjoitte-
lusta tai muusta työkokemuksesta.

JOPO
joustava perusopetus

Haluan muutosta 
koulunkäyntiini.

Olen enemmän 
tekijä kuin lukija.

Oppiminen  
oikeilla työpaikoilla 
kiinnostaa minua.

Testaa, sopisiko 
JOPO sinulle:

Tahdon vaikuttaa 
enemmän oman 
koulunkäyntini 
suunnitteluun.

opiskelua + työtä + 
leirikoulua + retkiä = 

JOPO


