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Joustavaan perusopetukseen



Mitä joustava perusopetus on? 

Tapauskuvaus

Jaakolla oli alaluokilla ollut jonkin verran häiritsevää käyttäytymistä ja lyhytjännitteisyyttä. Joistakin aineista hän oli 
hyvin kiinnostunut: matematiikka ja kuvataide sujuivat hyvin. Muista aineista hän ei paljon piitannut ja läksyt jäivät 
usein tekemättä. Taitava luokanopettaja kuitenkin hallitsi tilanteen.

Ongelmat alkoivat lisääntyä Jaakon siirtyessä seitsemännelle luokalle: myöhästymisiä, poissaoloja ja läksyjen 
laiminlyömistä. Suoriutuminen eri aineissa oli epätasaista. Joulutodistus oli heikko. Kotiin otettiin yhteyttä, mutta 
tilanne ei korjaantunut. Äitikään, yksinhuoltaja ei tuntunut oikein hallitsevan tilannetta. Koulupsykologin tutkimuksis-
sa ei tullut ilmi perusteita erityisopetukseen siirtämiselle. Koulukuraattori ehdotti lopulta JOPO®-ryhmää.

Alkuun asia ei kiinnostanut Jaakkoa yhtään. JOPO®-ryhmään tutustuminen kuitenkin muutti tilanteen. Poika tuli 
haastatteluun ja kirjoitti sivun mittaisen perustelun – elämänsä pisimmän yhtäjaksoisen tekstin – siitä, miksi halusi 
JOPO®-ryhmään. Haastattelussa sovittiin, että Jaakko hoitaa 7. luokan loppuun asiallisesti. Koulunkäynti suojuikin 
hieman paremmin ja arvosanatkin paranivat. 

JOPO®-ryhmässä Jaakko oli edelleen aktiivinen, mutta keskittyminen koulutyöhön oli vaikeaa. Leirikoulu sen sijaan 
sujui hyvin ja Jaakon sosiaalisuus tuli hyvin esiin. Äiti tuli mukaan vanhempainryhmään ja vähitellen perheen sisäi-
nen tilannekin alkoi parantua.

Ensimmäinen työpaikkajakso oli huoltoasemalla. Jaakko innostui tehtävistä, mutta ei saanut niitä tehtyä loppuun ja 
jäi lopulta pois työstä. Jakso jouduttiin keskeyttämään ja loppuajaksi etsittiin uusi paikka. Seuraava työpaikkajakso 
varastolla alkoi sujua paremmin. Jaakko sai opastajakseen hyvän ohjaajan, joka oli aidosti kiinnostunut pojasta. 
Kolmas työpaikkajakso ravintolatyössä oli menestys. Työ oli vaihtelevaa, Jaakko viihtyi ja sai vähitellen enemmän 
vastuuta sekä kiitosta työstään. 

Samaan aikaan alkoi myös koulumenestys hiljalleen parantua, vaikka keskittyminen oli edelleen ajoittain vaikeaa. 
Oppimistehtävät työpaikoilla tulivat tehdyksi. Jaakko tuntui saavan paremman otteen elämäänsä. Lopulta Jaakko 
sai kohtalaisen hyvän päättötodistuksen ja hakeutui ravintola-alan koulutukseen ammattioppilaitokseen. 

Sielläkään alku ei oikein sujunut. Ensimmäinen jakso oli teoriaopiskelua, ja Jaakko alkoi taas olla poissa koulusta. 
Asia kuitenkin huomattiin ja Jaakko sai tukea opinto-ohjaajalta ja omalta tutoropiskelijaltaan. Kun työjaksot alkoivat, 
ongelmia ei juuri enää ollut. Ravintola-alan opettaja totesi kysyttäessä, että juuri tällaisia aktiivisia ja oma-aloitteisia 
oppilaita me tänne haluammekin. 
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1.1 Koulupudokkaat –  
ongelman hahmottelua 
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Taulukko 1. Mahdollisia koulupudokasriskejä kuvaavia lukuja (2007–2008). (Lähteet: TK ja OPH).

Kuvaus Lukumäärä

Oppivelvollisuuden laiminlyöneet   47

Perusasteelta eronneet ilman päättötodistusta tai päättötodistuksen kanssa  117

Jätti hakematta yhteisvalinnassa 1 134*)

Perusasteelta pyrkineet, jotka eivät aloita opintoja toisen asteen koulutuksessa,  
vaikka ovat sinne hakeneet: 

- Peruuttaneet paikan 5 961

- Keskeyttäneet ennen 20.9. laskentapäivää 534

Ei jatka opintoja perusasteen jälkeen 4 241

Keskeytti lukiokoulutuksen n. 4 400

Keskeytti ammatillisen koulutuksen n. 12 000

*) Lukuun sisältyy myös oppilaita, jotka ovat hakeneet sellaiseen koulutukseen, joka ei ole mukana yhteisvalinnassa  
(mm. talouskoulu, valmentava opetus).
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Toisaalta on kuitenkin huomautettu, että nuoren 
itsensä kannalta toisen asteen koulutuksen keskeyt-
täminen saattaa olla hyvin perusteltu asia eikä suin-
kaan välttämättä merkitse syrjäytymistä.6 Kysymyk-
sessä voi olla esimerkiksi vaihtoehtoisen elämäntavan 
tai toisen koulutusalan valinta.

1.2 Arviointia JOPO® 
-toiminnan vaikuttavuudesta 

Joustava perusopetus eli JOPO®-toiminta alkoi vuon-
na 2006, jolloin siihen liitettiin heti kehittävä arvioin-
ti. Arvioijat ovat osallistuneet toimintaan myös kou-
luttajina ja seuranneet sen toteutumista käytännössä. 
Arviointiraportti ilmestyi vuonna 2008.7  

Arvioinnin mukaan JOPO®-toiminnan vaikutta-
vuus on hyvä kaikilla mittareilla arvioituna.8 Arvioin-
nissa tarkasteltiin JOPO®-toiminnan vaikuttavuutta 
oppilaiden tilanteissa tapahtuneiden muutosten 
näkökulmasta. Vaikutukset näyttäisivät olevan hyvin 
yksilöllisiä, eikä esimerkiksi parhaiten onnistuneita 
kouluja tai ryhmiä voitu määritellä. Samoillakin 
toimintamalleilla on ollut hyvin erilaisia käytännön 
vaikutuksia eri oppilaiden kohdalla. Valmiita stan-
dardiratkaisuja ei ollut tarjolla, toteavat arvioijat. 

Kuitenkin JOPO®-ryhmien vetäjien mukaan 
lähes 70 prosentilla toiminta on vaikuttanut muu-
tokseen paljon tai melko paljon. Noin 10 prosentilla 
kehittymistä ei ollut havaittavissa. 

Uusista toimintatavoista vetäjät arvioivat eniten 
vaikutusta olleen pienryhmäopiskelulla, henkilö-
kohtaisella tuella ja ohjauksella sekä työpaikkaopis-
kelulla. Myös välitön puuttuminen poissaoloihin, 
tehostunut yhteistyö kodin ja koulun välillä sekä 
uudenlaiset opetusmenetelmät ja toisen asteen va-
lintojen ohjaus vaikuttivat oppilaiden tilanteiden 
parantumiseen. 

JOPO®-oppilaiden ja huoltajien arviot toimin-
nasta olivat pääsääntöisesti hyviä. Huoltajat painotti-
vat käyttäytymishäiriöiden vähenemistä, oppilaat itse 
muutosta suhtautumisessa koulukäyntiin, opiskelu-
rauhaa ja oppimistulosten paranemista. Toimintata-
pojen arvioinnissa huoltajat pitivät tärkeänä välitöntä 
puuttumista esimerkiksi poissaoloihin. 

Arvioinnissa selvitettiin myös niitä tekijöitä, jotka 
selittävät JOPO®-oppilaan onnistunutta kehitty-

mistä eli ovat auttaneet putoamisvaarassa olevaa 
oppilasta ”pääsemään uudelleen kiinni opintoihin ja 
muutenkin elämässä jaloilleen”. 

Vaikutusta oppilaiden tilanteiden muuttumiseen 
näyttäisi olevan yhteistyöllä vanhempien kanssa 
sekä sillä, miten paljon oppilaat olivat osallistuneet 
 JOPOn® eri toimintamuotoihin. Esimerkiksi vähi-
ten hyötyneillä oli keskimäärin 2,85 leirikoulupäivää, 
kun eniten hyötyneillä niitä oli 4,6 päivää. Vastaa-
vasti vähiten hyötyneillä oli työpaikkaopiskelupäiviä 
14 ja eniten hyötyneillä 27. Työpaikkaopiskelulla 
saattaisi varovasti arvioiden olla eri toimintatavoista 
paras vaikuttavuus. Arviossa on oltava varovainen, 
sillä JOPOssa® menestyminen saattaa myös lisätä 
työpaikkaopiskelun määrää ja kaikkein ongelmalli-
simpia oppilaita ei ehkä voida sijoittaakaan työpaik-
kaopiskeluun. 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan ilman perus-
opetuksen päättötodistusta jääneiden määrä oli luku-
vuonna 2007–2008 pienin yhdeksän vuoden tarkas-
telujaksolla. Määrä putosi 0,23 %:sta (152 oppilasta) 
0,17 %:iin (115 oppilasta) ikäluokasta. Huomatta-
vasti pudonneiden keskeyttämislukujen perusteella 
joustava perusopetus ehkäisee koulupudokkuutta ja 
toiminta on onnistuttu suuntaamaan oikein. 
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2.2 Joustavan perusopetuksen
tavoitteita

2.1 Mitä joustava perusopetus on? 



Opettajien työn kannalta tavoitteena on

 - tukea opettajien valmiuksia varhaiseen 
puuttumiseen ja tukeen tähtäävien työmuotojen 
hallinnassa ja kehittämisessä

 - korostaa opettajien osallistumista 
moniammatilliseen yhteistyöhön oppilaiden 
tukemisessa

 - saada kokemuksia uusista toiminnallisista ja 
työpainotteisista menetelmistä.

Nuorten kannalta tavoitteena on, että 

 - pystytään ehkäisemään ennakolta 
koulumotivaation heikkenemistä ja 
koulutuksesta putoamista sekä puuttumaan 
riittävän varhain havaittuihin ongelmiin 

 - nuoret saavat tukea peruskoulun loppuun 
saattamisessa, ja toisen asteen koulutukseen 
siirtymisessä. Samalla varmistetaan jatko-
opiskelupaikan saaminen

 - nuorille suunnitellaan yksilöllisesti toiminnallisia 
opiskelumuotoja käyttäen työpainotteisia ja 
muita koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä 
luokkaopetuksen rinnalla tai sijasta 

 - nuoret voivat perehtyä myös työelämään 

 - elämänhallintataitojen kehittyminen.

Koulujen kannalta tavoitteena on

 - kehittää ja ottaa käyttöön perusopetuksessa 
toimintamuotoja, joiden avulla koulut pystyvät 
kohtaamaan koulunkäyntiin motivoitumattomat 
nuoret

 - kehittää toiminnallista ja työpainotteista 
opiskelua, hyödyntää työpainotteisia ja muita 
sellaisia oppimisympäristöjä ja oppimispolkuja, 
jotka vahvistavat opiskelumotivaatiota ja 
mahdollistavat erilaiset opiskelutavat 

 - tuoda luokkaan moniammatillista osaamista, 
jonka tarkoituksena on tukea oppilaan 
elämänhallintataitoja ja toisaalta edistää 
koulunkäyntiä, päättötodistuksen saamista sekä 
toisen asteen opintoihin sijoittumista.

 - koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen 
tehokkaampi käyttö 

 - edistää koulujen ja työelämän yhteistyötä.

Kunnissa tavoitteena on

 - edistää eri hallinnonalojen kuten koulutoimen, 
nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyötä oppilaiden kokonaistilanteiden 
hahmottamisessa ja hallinnassa

 - kehittää uusia hallinnonalojen yhteistyöhön 
perustuvia, kouluhyvinvointia edistäviä 
toimintamuotoja ja toimintamalleja nuorten 
tukemiseen

 - edistää toiminnan taloudellisuutta ja ehkäistä 
sosiaalihuollon kustannusten kasvua 
vähentämällä nuorten syrjäytymistä.



2.3 Työpaikkaopiskelu  
joustavassa perusopetuksessa

1 Työpaikkaopiskelu: työ tarjoaa esimerkiksi lapsille
ja nuorille koululuokasta poikkeavan ympäristön, jossa 
erilaisia akateemisia aineita (matematiikka, kielet)  
tai yleisiä työelämävalmiuksia (täsmällisyys,  
vuorovaikutustaidot) voidaan opiskella 
kontekstuaalisesti. 

2 Ammatin oppiminen ja ammattiin kasvaminen: 
työharjoittelun ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun 
avulla uusi työntekijä hankkii ammattitaidon  
ja sosiaalistuu osaksi ammattiryhmää  
(oppisopimus, oppipoika – mestari – malli).

3 TET-tyyppinen työelämään tutustumisjakso: 
päätavoitteena on erilaisiin ammattialoihin 
tutustuminen ammatinvalinnan pohjaksi. 

2.4 JOPO®-oppilaan  
kuva – ketkä joustavaan  
perusopetukseen osallistuvat 

Taulukko 2. Joustavassa perusopetuksessa 
opiskelleet oppilaat vuosina 2006–08.16 

Luokka-aste Oppilaita %

7 38 6,1

8 208 33,3

9 348 55,8

10 30 4,8

Yhteensä 624 100,0



2.5 Joustava perusopetus  
käytännössä – lyhyt  
toiminnan kuvaus17 

tiimi



2.6 Perusopetussäädökset 
ja joustava perusopetus
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3.1 Koulutuksen järjestäjän  
toimenpiteet 

strateginen suunnittelu 

hallinnolliset toimenpiteet

 - opetussuunnitelman vahvistaminen 

 - ohjausryhmä joustavaa perusopetusta varten

 - moniammatillinen yhteistyö ja  
yhteistyöverkostojen luominen 

talous- ja henkilöstösuunnittelu.



3.2 Strateginen suunnittelu 

3.3 Hallinnolliset toimenpiteet

Opetussuunnitelman vahvistaminen

 

Joustavan perusopetuksen ohjausryhmä 

 
Moniammatillinen yhteistyö ja  
verkostojen luominen



 

Muut yhteistyöverkostot



Seudullinen yhteistyö

3.4 Talous- ja 
henkilöresurssien suunnittelu

 

Taulukko 3. Joustavan perusopetuksen järjestäminen, kustannusrakenne 

Toiminta Resurssit/Henkilöt Kustannuksista vastaa

Opetus Päätoiminen opettaja tai erityisopettaja 
Aineenopettajat 
Oppilaanohjaaja

Opetustoimi

Tukitoiminta Päätoiminen nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä  
tai vastaava
Terveydenhoitaja kuten muillakin oppilailla
Kuraattori tarvittaessa

Nuorisotoimi tai sosiaalitoimi  
osoittaa työntekijän
Terveystoimi 
Opetustoimi tai sosiaalitoimi

Muu toiminta; toiminnan  
suunnittelu ja kehittäminen,  
verkostoyhteistyö

Aikaa yhteistyöhön eri hallinnonaloilta 
Työpaikkaverkostot 
Työpaikkajaksoilla annettava ohjaus
Vanhempien kanssa tehtävä työ

Kukin hallinnonala omalta osaltaan 
Työpaikkaohjaajat vastaavat pääosin 
ohjauksesta työpaikalla

Toimintaresurssit

Varsinainen toiminta Leirikoulut, opintokäynnit ym.  
Työpaikkajaksot (matkat, ruokailut)
Asiantuntijaesitykset luokassa

Opetustoimi

Henkilöstökoulutus Rehtorin, opettajan ja nuorisotyöntekijän  
koulutus ja työnohjaus, sijaiskustannukset

Opetustoimi



3.5 Koulun toimenpiteet Paikallinen opetussuunnitelma. Joustavaa 
perusopetusta koskevat muutokset ja oppilaan 
arviointi. Näitä asioita tarkastellaan luvuissa 4, 5 ja 6.

Koulun lukuvuosisuunnitelma (luku 4) 

Opetusjärjestelyt, erityisesti työpaikkaopiskelu  
(luku 5)

Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyöverkostot  
(luku 7) 

Tiedottaminen (luku 8)

Oppilasvalinta (luku 8)

Nivelvaiheiden yli saattaminen (luku 9) 

Henkilöstökoulutus ja opettajien osaamisen 
kehittäminen (luku 10)

Koulun toiminnan arviointi (luku 11)

 



Joustavaan perusopetukseen

Perusopetuslaki 628/98 ja  
perusopetusasetus 852/98

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja  
perusopetuksen tuntijaosta 1435/2001

Perusopetuksen opetussuunnitelman  
perusteet 2004

Paikalliset opetussuunnitelmat 
(alue-, kunta- ja/tai koulukohtainen)

Lukuvuosittain laadittavat suunnitelmat 
(lukuvuosisuunnitelma)

Kuvio 1. Perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmä. 

I Perusopetusasetus (852/1998) 9 §.



4.1 Opetussuunnitelma 
joustavassa perusopetuksessa

miten 
miten

miten

4.2 Joustavuus  
perusopetussäädöksissä

4.3 Opetussuunnitelman  
joustoelementit 

II Opetussuunnitelman perusteet 2004. Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet.  
Opetushallituksen määräys 3/011/2004. 



Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
OppimiskäsitysIII  

  

Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
OppimisympäristöIV

 

 

III Opetussuunnitelman perusteet 2004, 16.
IV Opetussuunnitelman perusteet 2004, 16. 
 



Opetussuunnitelman mahdollistamat 
joustot: Yhteiset ja valinnaiset aineet ja  
aihekokonaisuudetV  

 

Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
OppimissuunnitelmaVII

V Opetussuunnitelman perusteet 2004; Perusopetuslaki (628/1998) 15 §; Perusopetusasetus (852/1998) 11 §. 
VI Perusopetuslaki (628/98) 11 §  ja 15 §.
VII Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 22.



Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
Oppilaan oma opinto-ohjelmaVIII

Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
Työtavat

  

 

Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
Oppilaanohjaus ja ohjauksen järjestäminen

Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
TukiopetusXII 

VIII Perusopetusasetus (852/1998) 11 §, Opetussuunnitelman perusteet 2004, 19. 
IX Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 16. 
X Perusopetusasetus (852/1998) 9 §.
XI Opetussuunnitelman perusteet 2004, 10.
XII Perusopetuslaki (628/1998) 16 §. Opetussuunnitelman perusteet 2004, 22.



Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
OppilashuoltoXIII 

Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot: 
Tehostettu tukiXIV

Opetussuunnitelman mahdollistamat joustot:  
ErityisopetusXV

4.4 Opetussuunnitelman  
laatiminen joustavaa  
perusopetusta varten 

XIII Opetussuunnitelman perusteet 2004, 10; Valtioneuvoston asetus (1435/2001) 4 §.
XIV Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta. OPM/Luonnos 21.1.2009
XV Opetussuunnitelman perusteet 2004, 23–24; Perusopetuslaki (628/1998) 17 §; Perusopetusasetus (852/1998) 15 §.
XVI Em. perusopetuslain muutosehdotuksen mukaan osa-aikainen erityisopetus voisi jatkossa olla tehostetun tuen muoto.



Opetussuunnitelman tarkistus joustavaa perusopetusta aloitettaessa 

 - Arvot ja toiminta-ajatus. Opetussuunnitelmaan kirjataan ne joustavan perusopetuksen arvoihin tuomat 
muutokset, jotka ovat tulleet esiin kunnan tai koulun yhteisissä arvokeskusteluissa. 

 - Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet. Joustavan perusopetuksen vuoksi voi olla tarpeen 
täsmentää tai korostaa opetussuunnitelmassa joitakin kasvatustavoitteita, jotka ovat ao. oppilasryhmän 
kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä. Opetuksen tavoitteet sinänsä ovat samat kuin muillakin oppilailla.

 - Kieliohjelma. Joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia opetussuunnitelmaan.

 - Noudatettava paikallinen opetussuunnitelma. Joustavassa perusopetuksessa saatetaan 
työpaikkajaksojen vuoksi poiketa koulussa muuten noudatettavasta opetussuunnitelmasta,  
esimerkiksi valinnaisaineissa. Ne tulee kirjata paikalliseen tai koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. 

 - Toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset. Kuvataan joustavassa 
perusopetuksessa tavalliset oppimisympäristöt, kuten työpaikat, leirikoulut ja opintokäynnit. 

 - Opetuksen painotukset. Voi olla tarpeen korostaa työpaikkaopiskelua myös painotuksena.

 - Opetuksen eheyttäminen. Voi olla tarpeen kirjata, että opetuksen eheyttämisessä hyödynnetään 

työpaikkaopiskelua.

 - Aihekokonaisuuksien toteuttaminen. Kirjataan, että osa aihekokonaisuuksista toteutetaan 
työpaikkajaksojen aikana sopiviin aihepiireihin integroituna. 

XVII Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 10. 
XVIII  Perusopetusasetus (852/1998) 9 §. 



 - Opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat, mutta toteutus vaihtelee 
kullakin oppilaalla työpaikkajaksojen mukaan. Kirjataan tarvittaessa, että jotkut oppilaat opiskelevat 
oman opinto-ohjelman mukaan, sekä kirjataan myös sitä varten laadittavat opintokokonaisuudet. 

 - Valinnaisaineiden opetus. Valinnaisaineisiin voidaan kirjata työpaikkajaksoilla tehtäviä 
opintokokonaisuuksia, jotka täsmennetään myöhemmin tilanteen mukaan. 

 - Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Noudatetaan opetussuunnitelman perusteissa esitettyjä tavoitteita. 
Joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia niihin. 

 - Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa. Joustava perusopetus ei edellytä 
tarkennuksia opetussuunnitelmaan.

 - Kodin ja koulun yhteistyö. Kirjataan tehostettu, pitkäkestoinen yhteistyö kotien kanssa ja kotien 
sitouttaminen oppilaan opiskelun tukemiseen. 

 - Yhteistyö muiden tahojen kanssa. Kirjataan yhteistyö nuorisotoimen ja kunnan muiden hallintokuntien 
kanssa. Kirjataan yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa ja oppilaiden tutustuminen ammatilliseen 
koulutukseen. Kirjataan myös sellaiset tahot, jotka muodostavat oppilaiden tärkeimmät turvaverkot sekä 
peruskoulun aikana että välittömästi sen jälkeen. 

 - Oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen. Kirjataan tehostettu 
oppilashuollon järjestäminen, varhainen puuttuminen ongelmiin ja turvaverkkojen rakentaminen 
joustavan perusopetuksen oppilaille.

 - Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet. Kirjataan, että kaikille joustavan perusopetuksen 
oppilaille laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma tai HOJKS yhteistyössä kotien kanssa. 

 - Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen järjestelyt. Kirjataan tehostettu 
oppilaanohjaus. Työelämään tutustumiseen kirjataan myös työpaikkaopiskelujaksot ja niiden merkitys 
opinto-ohjauksessa. Nuorisotyöntekijän tehtävä ohjaustoiminnassa kirjataan. 

 - Kerhotoiminnan järjestäminen. Kirjataan joustavan perusopetuksen toimintamuodoksi, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi esimerkiksi kasvatuksellisista syistä. 

 - Tukiopetuksen järjestäminen. Kirjataan tehostettu tukiopetuksen käyttö ja varhainen puuttuminen 
oppimisvaikeuksiin. 

 - Tehostettu tuki. Mikäli ao. perusopetuslain muutos tulee voimaan, kirjataan joustavassa 
perusopetuksessa käytettävät tehostetun tuen muodot. 

 - Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus. Kirjataan, että myös joustavan perusopetuksen oppilaille 
vartaan tarvittaessa mahdollisuus erityiseen tukeen. 

 - Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus. Kirjataan joustava perusopetus yhtenä 
mahdollisena opiskelumuotona eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille kuten muillekin. 

 - Oppilaan arviointi. Kirjataan työpaikkajaksoilta saatavan palautteen hyödyntäminen oppilaan 
arvioinnissa. Voidaan korostaa oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä työpaikkajaksoilla. Muuten 
joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia opetussuunnitelmaan. 

 - Opinnoissa etenemisen periaatteet. Joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia. 

 - Todistukset. Oppilaalle voidaan tarvittaessa antaa todistukseen liitteitä, joissa kuvataan opintoja 
tarkemmin. Muuten joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia opetussuunnitelmaan.  

 - Tietostrategia. Joustava perusopetus ei edellytä tarkennuksia opetussuunnitelmaan. 

 - Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen. Joustava perusopetus ei periaatteessa edellytä 
tarkennuksia tähän osioon. Kirjataan kuitenkin toimintamallin arviointi ja tulosten seuranta vuosittain. 
Joustavan perusopetuksen oppilaiden tilannetta voidaan seurata muutaman vuoden aikavälillä 
peruskoulun päättymisen jälkeen mahdollisesti koulun ja nuorisotoimen yhteistyönä. 



4.5 Lukuvuosisuunnitelma 

 

Lukuvuosisuunnitelma joustavassa  
perusopetuksessa 

IXX Perusopetusasetus (852/1998) 9 §. 



 



Joustavaan perusopetukseen

oppimisympäristöjä ja perusteita niiden 
monipuolistamiseen 

toiminnallisten työmenetelmien käyttöä perusopetuksessa 

eräitä luokkaopetuksen erityispiirteitä joustavassa 
perusopetuksessa 

työpaikkaopiskelua ja sen soveltuvuutta 
perusopetukseen sekä 

sitä miten työpaikkaopiskelussa on mahdollista 
saavuttaa perusopetuksen tavoitteet 

oppimissuunnitelman ja oman opiskeluohjelman 
laatimista oppilaille 

joustavan perusopetuksen soveltamista 
maahanmuuttajien opetuksessa. 

 Työpaikkaopiskelupainotteisessa mallissa koulussa 
oli jo aikaisemmin ollut vastaavaa toimintaa 
ja nyt hankkeessa ryhdyttiin syventämään 
työpaikkaopiskelua, mm. kehittämään selkeämmin 
opinnollisia oppimistehtäviä työpaikalla. 

 Pienryhmä- ja yksilöopetusta painottavassa mallissa 
työpaikkaopiskelun rinnalla opetuksen pääpaino oli 
paikata pohjatietoaukkoja ja varmistaa, että oppilaille 
syntyy edes jonkinlainen osaaminen ja jatko-
opintokelpoisuus. 

 Oppilaslähtöiseen kasvatukseen ja elämäntilanteen 
huomioivaan välittämiseen pohjautuva malli puolestaan 
perustui vahvasti opettajan persoonaan ja siinä korostuivat 
henkilökohtainen välittäminen ja tuki sekä oppilaan 
omien vahvuuksien paikantaminen ja hyödyntäminen. 
Tämä malli oli kahdessa JOPO®-ryhmässä.28



Oppimisympäristöt perusopetuksessa

  

5.1 Koulutyön organisointi 
joustavassa perusopetuksessa 

lukuvuodessa on neljä jaksoa

koulupäiviä eli luokassa tapahtuvaa opetusta  
on 127 päivää

 - näistä leirikoulupäiviä on 7 päivää

 - lisäksi retkiä ja opintokäyntejä

työpaikkajaksoja on 4 

 - työpaikkajaksot kestävät 5–6 viikkoa

 - työpaikkajaksolla työpaikkaopiskelu ja 
luokkaopiskelu vuorottelevat 

 - työpaikkaopiskelupäiviä ovat yleensä tiistai, 
keskiviikko ja torstai

 - koulupäiviä ovat vastaavasti maanantai ja perjantai

työpaikkaopiskelupäiviä on lukuvuodessa  
yhteensä 60 

 - työpaikkajaksoilla työpaikkapäiviä on 14–18 

 - työpaikkajakson aikana on 9–11 koulupäivää.



 

5.2 Koulussa tapahtuva opetus

JOPO® -luokassa on yleensä noin 10 oppilasta, 
mutta ryhmä voi koostua yhden luokka-asteen 
oppilaista tai siinä saattaa olla oppilaita luokka-asteilta 
6–9 ja lisäksi lisäopetuksen oppilaita. 

Oppilaiden lähtötaso eri aineissa voi vaihdella 
katkonaisen kouluhistorian vuoksi. Joillakin voi olla 
suuria aukkoja perustiedoissa ja -taidoissa. 

Oppilaiden perhetausta saattaa olla vaikea, eikä nuori 
saa kotoa riittävää tukea opiskeluunsa. Joillakin on 
muita sosiaalisia ongelmia, kuten päihteiden käyttöä 
tai rikollisuutta. 

Pääosa joustavan perusopetuksen oppilaista 
opiskelee yleisopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan, mutta joukossa saattaa olla erityisoppilaita, 
joilla on yksilöllinen oppimäärä yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa. Osalla oppilaista voi 
olla oppimisvaikeuksia. Maahanmuuttajataustaisilla 
nuorilla voi olla kielellisiä vaikeuksia. Osa oppilaista ei 
ehkä ole pitkään aikaan käynyt koulua säännöllisesti, 
jolloin osaaminen ja lähtötaso eri aineissa 
vaihtelevat suuresti. Joillakin lähitavoitteena voi olla 
säännöllisen koulunkäyntirutiinin löytäminen ja hyvät 
koulukäytänteet. 



Koulussa tapahtuva opetus  
ja työpaikkaopiskelu

Toiminnalliset työtavat 

Oppiminen on suunniteltu siten, että sen yhtenä 
tavoitteena on oppilaan ongelmaratkaisukyvyn 
kehittäminen.

Opetus ja oppimateriaali ovat havainnollistavia. 

Opetuksessa huomioidaan kokemuksellinen ja 
elämyksellinen oppiminen.

Opetuksessa huomioidaan erilaiset oppimistavat, 
kuten tekemällä oppiminen.

Oppimisprosessia pidetään tärkeänä osana 
oppimista, ja oppilasta tuetaan ymmärtämään myös 
oppimisprosessin tärkeys.

Opetus huomioi ongelmakeskeisen opiskelun ja oppimisen. 

Tutkivan oppimisen menetelmät monipuolistavat  
sekä opetusta että oppimista.36 





Esimerkkejä

Taulukko 4. Opintokäyntien kohteita ja niiden tavoitteita. esimerkkejä. 

Oppiaineet, joista oppimis-
tehtäviä voidaan laatia Opintokäynnin kohde Tavoite perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista

Yhteiskuntaoppi ja erityi-
sesti siinä taloustiedon 
osuus

Pankki, vakuutusyhtiö, 
paikallinen yritys

Oppilas oppii 
- tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena 
kuluttajana ja yhteiskunnallisena toimijana.
- yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen 
yhteiskunnan hyvinvointipalveluiden tekijänä.

Biologia Vesilaitos ja sen toiminta, 
 vedenpuhdistamo,
kierrätyskeskus
metsä, suo, pelto, joki tai järvi,
lintujen pesimäalue

Oppilas oppii 
- tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan 
niiden syitä ja esittämään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia.
- ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeisimmät tavoitteet ja 
luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet.
- tunnistamaan eliölajeja, arvostamaan luonnon monimuotoi-
suutta ja suhtautumaan myönteisesti sen vaalimiseen.

Historia Erilaiset museot, muistomerkit, 
paikkakunnan merkittävät raken-
nukset tai muut (paikallisesti) 
merkittävät kohteet, kirjasto

Oppilas oppii 
- käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodos-
tamaan oman perustellun mielipiteensä niiden pohjalta.
- hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa.

Yhteiskuntaoppi Kela, työvoimatoimisto, 
 verotoimisto

Oppilas oppii tuntemaan julkiset palvelut.

Yhteiskuntaoppi, lakitieto Poliisi, maistraatti Oppilas tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset.

Aihekokonaisuus: osalli-
suus, osallistuminen

Nuorisovaltuusto tai vastaava
kunnanvaltuusto, eduskunta

Oppilas 
- saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta.
- oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talous-
elämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan 
 aktiivisena vaikuttajana.

Oppilaanohjaus Työvoimatoimisto, ammatilliset 
oppilaitokset

Oppilas 
- saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa.
- oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja  
yrittäjyydestä.
- oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevai-
suutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyt-
täen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Fysiikka ja kemia Energialaitos, lämpövoimala, 
sähkövoimala

Oppilas 
- oppii tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtu-
via energiamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita ja rakenneosia. 
- ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita.



5.3 Työpaikat oppimisympäristöinä 

Koulu ja työpaikka opiskelupaikkoina 

Taulukko 5. Opiskelu koulussa ja työpaikalla. Eroja ja yhtäläisyyksiä.

Toiminta Koulussa Työpaikalla/ työpaikkajaksoilla

Toiminnan tarkoitus Opetus, opiskelu, oppiminen Tuotteiden valmistus, palvelujen tarjoaminen tms. 

Toiminnan jäsentyminen 
sisällön mukaan

Oppiaineet, aihekokonaisuudet Työn logiikan mukaan, vaihtelee toimialoittain  
ja työpaikoittain

Toiminnan ajallinen  
jäsentyminen

Oppitunnit, välitunnit Työpäivä, työtehtäväkokonaisuudet, työtehtävät

Opetussuunnitelman  
tehtävä

Ohjaa kouluyhteisön työtä Ohjaa työpaikalla tapahtuvaa opiskelua tai  
oppimistoimintaa

Opetussuunnitelman 
noudattaminen

Noudatetaan opetussuunnitelman  
tavoitteita ja sisältöjä

Noudatetaan opetussuunnitelman tavoitteita  
ja sisältöjä

Oppimissuunnitelma Joustavassa perusopetuksessa laaditaan 
kaikille oppilaille. Muussa yleisopetuksessa  
ei välttämättä laadita kaikille erikseen. 

Yksilöllinen oppimissuunnitelma, työpaikkajaksot  
kirjataan oppimissuunnitelmaan

Oppimisympäristö Oppimisympäristö muotoillaan  
opetusjärjestelyjen avulla 

Oppimisympäristö muotoillaan oppimistehtävien 
avulla

Oppilaan oma  
opinto-ohjelma 

Käytetään vuosiluokkiin sitomattomassa 
opetuksessa, muuten harvoin

Käytetään usein

Työtavat Opettaja valitsee Määräytyvät paljolti työpaikan toimintojen mukaan; 
työtehtäviin osallistuminen, oppimispäiväkirja tms., 
oppimistehtävät

Oppilaan asema Oppilas, oppija Oppilas, oppija, ei ole työsuhteessa työpaikkaan

Opettajan tehtävä Opettaminen, oppimisympäristöjen  
muotoilu

Työpaikan toimintojen analysointi oppimisen kan-
nalta, oppimisympäristön kehittäminen yhdessä 
työpaikan henkilöiden kanssa. Ohjaa tai kouluttaa 
työpaikan henkilöstöä. 

Opettajan työn luonne Luokan, ryhmän opettaminen, yksilöllinen 
eriyttäminen tarvittaessa. Työskentely  
työparin kanssa.

Ohjaustyö yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa,  
oppimisen tavoitteiden toteutumisen valvonta  
keskeistä

Ohjaajat Opettaja, nuorisotyöntekijä Työpaikkaohjaaja, opettaja, nuorisotyöntekijä



Tiedot, taidot ja oppiminen työssä

   

Esimerkki 1. Kun seppä muokkaa metallia, hän 
antaa muotoa metallille, hän valmistaa esinettä, 
esimerkiksi vasaraa. Samalla hän oppii materiaalien 
erot ja sen, mikä metalli soveltuu vasaran tekoon, 
mikä ei. Hän oppii samalla myös itsestään eli sen, 
mikä on hänelle mahdollista ja mikä mahdotonta. 
Harjaantumisen myötä hän oppii myös liikuttelemaan 
näitä rajoja tahtomaansa suuntaan ja tekemään yhä 
haastavampia taontatöitä. Seppä oppii tekemällä, 
tuottamalla ”by making”.42 Hänelle syntyy tuntuma 
sekä omiinsa että työstettävän kohteen voimiin ja 
niiden keskinäiseen suhteeseen. Hän oppii itsestään, 
alkaa tuntea omat mahdollisuutensa ja niiden 
reaalisuuden.43  

Esimerkki 2. Vastaavasti voidaan ajatella 
vastavalmistunutta opettajaa. Hänellä on 
hallussaan tietoa, hän hallitsee oman oppiaineensa, 
kasvatustiedettä ja ainedidaktiikkaa. Mutta 
opetusharjoittelusta huolimatta hänellä ei ole vielä 
kovin paljon opettajan taitoja. Niitä hän oppii tekemällä 
opettajan työtä. Samalla kun opettaja opettaa ja 
käyttää esimerkiksi oppimiaan opetusmenetelmiä, hän 
oppii oppilaista ja heidän erilaisista oppimistyyleistään. 
Edelleen hän oppii lisää työ- ja opetusmenetelmistään 
ja niiden käytöstä. Hän löytää myös uusia näkökulmia 
omaan oppiaineeseensa, mitkä asiat ovat olennaisia, 
mitkä ovat kiinnostavia ja mitkä ehkä voi jättää 
vähemmälle. Hän oppii ehkä näkemään yhteyksiä 
muiden oppiaineiden kanssa ja tekemään yhteistyötä 
aineiden välillä. Suuri osa opettajan osaamisesta on 
jonkin ajan kuluttua hankittu työssä oppimalla. 

Tietojen omaksumisessa korostuvat kognitiiviset 
taidot; tiedollisessa oppimisessa kysymys asettuu: 
Miten asiat ovat? 

Työpaikkajaksolla oppilaan osallistuessa työhön ja 
tehdessä työtehtäviä hän joutuu lisäksi asettamaan 
seuraavia kysymyksiä. Miten asia on? Miten sen 
pitäisi olla, että se olisi hyvin? Miten se tehdään 
kauniisti tai taitavasti? Hän joutuu aktiivisesti 
ratkaisemaan työhön ja työn tekemiseen liittyviä 
kysymyksiä työpaikkaohjaajan avustuksella.  
Lisäksi hän oppii asioita tarkkailemalla työpaikan 
toimintaa, sellaistakin, minkä tekemiseen hän  
itse ei suoranaisesti osallistu.44 Tulevaisuuden 
koulutuksessa tarvitaan yhä enemmän tämän 
tyyppisiä miksi -kysymyksiä, joihin sisältyy myös 
tietojen soveltaminen käytäntöön.

Opetussuunnitelma ja opiskelu työpaikalla



Taulukko 6. Oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien yhtymäkohtia työpaikan toimintoihin. Esimerkki.

Oppiaine Kenkäkaupan toiminnot

Äidinkieli ja kirjallisuus Asiakaspalvelu, erilaiset kielikoodit, tuoteselosteet, mainonta ja mainostekstit

Vieraat kielet Asiakaspalvelu, vieraskieliset asiakkaat, ulkomaisten kenkien tuoteselosteet,  
sisäänosto ulkomaisilta toimittajilta, vieraskielinen työpaikkasanasto

Matematiikka Kassatoiminnot, varastokirjanpito, palkanlaskenta, prosenttilaskut ja käytännön  
peruslaskutehtävät

Biologia Ihmisen anatomia: jalat, ryhti, lasten, nuorten ja vanhusten jalat

Maantieto Kenkien valmistusmaat: Suomi, Kaukoitä, muut maat, globalisaatio kenkäbisneksessä, 
globaali logistiikka

Fysiikka ja kemia Kenkien materiaalit, ominaisuudet, hoitoaineet

Terveystieto Jalkojen hoito, terveelliset vs. epäterveelliset kengät, työpaikkahygienia asiakaspalvelussa, 
työpaikkaruokailun terveellisyys, liikunta, ruokavalio, tuki- ja liikuntaelinsairauksien  
ennaltaehkäisy 

Uskonto tai elämänkatsomustieto Työn etiikka, eettiset kysymykset asiakaspalvelussa Lapsityövoiman käyttö jalkinetehtaissa 

Historia ja yhteiskuntaoppi Kenkien historia, kenkätrendit ja kenkämuoti kautta aikojen, kenkäteollisuus Suomessa, 
esimerkkinä Tampere ja Sievi

Musiikki Musiikin käyttö liiketoiminnassa, kenkäkaupan taustamusiikki

Kuvataide Somistaminen, kenkien ym. tuotteiden esillepano, tekstaus, kenkien suunnittelu,  
eri tekniikoiden hyödyntäminen, muotoilu (jalka esim. savesta tai kipsistä), kenkien  
muotoilu Suomessa ja muissa maissa 

Käsityö Somistaminen, nahan käsittely, kenkien valmistusprosessi

Liikunta Työpaikkaliikunta, ergonomia ja työskentelyasennot

Kotitalous Kenkien hoito ja huolto

Oppilaanohjaus Ammatinvalintavaihtoehtojen pohtiminen

Valinnaiset aineet Eheytettyjä opintokokonaisuuksia tms. 

Aihekokonaisuudet Kenkäkaupan toiminnot

Ihmisenä kasvaminen Toimiminen työyhteisössä, toimiminen asiakkaiden kanssa, sosiaalisuus ja  
sosiaaliset suhteet

Kulttuuri-identiteetti ja kansain-
välisyys

Kenkäkulttuuri Suomessa ja muissa maissa, kehitysmaat

Viestintä ja mediataito Viestintä kenkäbisneksessä, viestintä kenkäkaupassa, mainonta

Osallistuva kansalaisuus ja  
yrittäjyys

Perehtyminen yritystoimintaan, osallistuminen työyhteisöön, oma panos työyhteisössä

Vastuu ympäristöstä,  
hyvinvoinnista ja kestävästä  
tulevaisuudesta

Kierrätys ja jätehuolto kenkäkaupassa, kenkämateriaalien valinta, kenkien kestävyys,  
kenkien korjaus ja suutarin työ

Turvallisuus ja liikenne Kenkien vaikutus liukastumisen ehkäisyssä, kenkien terveellisyys, tuoteturvallisuus

Ihminen ja teknologia Perehtyminen kengänvalmistukseen, kengänvalmistus teollisesti ja käsityönä,  
tietotekniikan käyttö kenkäkaupassa ja kenkäbisneksessä
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Työpaikat oppimisympäristöinä

Työtehtävät 

Oppimistehtävät 

1 Analyysi työpaikan toiminnoista. Laaditaan edellisen 
kaltainen analyysi työpaikan toiminnoista suhteessa 
oppiaineisiin. 

2 Oppimistehtävät työpaikalla. Laaditaan 
em. analyysin ja opetussuunnitelman pohjalta 
työpaikkajakson aikana tehtävät oppimistehtävät 
yhdessä oppilaan kanssa. Oppimistehtävät yhden 
työpaikkajakson aikana rajataan niin, että ne  
kattavat yleensä vain joitakin aineita. Ne voivat 
luonteeltaan olla myös projektitehtäviä, joissa 
yhdistetään eri aineiden tavoitteita.
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3 Työtehtävien valinta työpaikalla oppilaan osaamiseen 
sopiviksi ja mahdollisesti asteittain vaikeutuviksi. 
Niiden tulee myös tarjota monipuolisesti oppimisen 
mahdollisuuksia. Lisäksi huolehditaan tehtävien 
palkitsevuudesta ja onnistumisen kokemuksista.

4 Oppilaan kiinnostus työpaikkaan ja työpaikka-
tehtäviin. Koska lähtökohtana on, että oppilas 
viime kädessä itse tulkitsee oppimisympäristön, 
oppilaan kiinnostuksen herättäminen ja motivaatio 
on työpaikkatehtävien ja koko työpaikkajakson 
toimivuuden kannalta hyvin keskeinen asia. Tehtävän 
tulisi olla oppilaalle mielekäs ja merkityksellinen, 
erityisesti koska hän vastaa sen suorittamisesta 
ainakin osittain itsenäisesti.

5 Työpaikalla annettava ohjaus. Ohjauksella 
perehdytetään työtehtäviin, työturvallisuuteen ja 
työpaikan sääntöihin. Työpaikkajakson aikana oppilas 
tarvitsee riittävästi aikuisen ihmisen ymmärtäväistä 
tukea. Siksi työpaikkaohjaajiksi tulisi löytää tai valita 
henkilöitä, jotka ovat halukkaita ohjaamaan nuoria. 
Opettajan ja nuorisotyöntekijän käynnit työpaikoilla 
antavat toiminnalle jäntevyyttä ja ohjaavat opiskelua 
tavoitteiden suuntaisesti. 

6 Työpaikkakokemusten reflektointi. Työpaikkajakson 
lomaan sijoittuvat koulupäivät antavat tilaisuuden 
reflektoida opittua, tarkistaa työpaikkajakson 
sujumista, oppimisympäristön toimivuutta ja työpaikka-
tehtävien edistymistä. Tulokset ja kokemukset kootaan 
myös työpaikkajakson päätyttyä reflektiota varten.

Työpaikkaopiskelu ja oppilas 



5.4 Oppimissuunnitelman 
laatiminen oppilaille

Oppimissuunnitelmassa ei poiketa opetus-
suunnitelman tavoitteista. Oppimissuunnitelmassa 
määritellään oppilasta varten suunnitellut 
opetusjärjestelyt ja tukitoimet.

HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma laaditaan erityisopetukseen 
siirretyille tai otetuille oppilaille, joilla siis on sitä 
koskeva päätös. HOJKSissa voidaan poiketa joissakin 
tai kaikissa aineissa opetussuunnitelman tavoitteista 
eli opetusta yksilöllistetään oppilaan tilanteen mukaan. 

Oppilaan omassa opinto-ohjelmassa opetus voi 
edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta 
vuosiluokkiin sitomattomasti. Asiasta on päätettävä 
opetussuunnitelmassa. Siinä päätetään myös 
opintokokonaisuuksista, joita oppilas suorittaa eri 
aineissa. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevalle 
on myös laadittava oppimissuunnitelma. 

Oppimissuunnitelma 
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Ne oppiaineet ja aineryhmät tai opintokokonaisuudet 
sekä oppisisällöt, joita oppilas opiskelee suunnitelman 
aikana. Oppimissuunnitelma rakentuu jokaisella 
oppilaalla yksilöllisesti oppilaan aikaisemmin 
hankkimien tietojen ja osaamisen pohjalle. 
Aikaisempien tietojen ja osaamisen tunnistaminen  
voi olla haastavaa oppilaan katkonaisen  
kouluhistorian vuoksi.

Suunnitelma siitä, miten opetussuunnitelman 
tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Tähän kirjataan 
koulussa tapahtuva opiskelu ja työpaikkaopiskelu 
pääpiirteissään. 

Tukitoimet, joiden avulla oppilasta tuetaan 
oppimistavoitteiden saavuttamisessa, esimerkiksi 
arvioitu tukiopetuksen määrä ja laatu, osa-aikainen 
erityisopetus, oppimisvaikeuksien hoitaminen tai 
muu tuki sekä luokassa toimivan nuorisotyöntekijän 
antama henkilökohtainen tuki. 

Oppilaan omat tavoitteet. Ne voivat vaihdella 
yksilöllisesti lähtien elämänhallinnasta, kuten 
koulunkäynnin säännöllisyydestä tai päihteistä 
irti pääsemisestä aina omien vahvuuksien tai 
harrasteiden löytämiseen tai arvosanatavoitteisiin ja 
jatko-opiskelutoiveisiin.

ylimääräiset tavoitteet, joita voidaan asettaa yhdessä 
oppilaan kanssa esimerkiksi tämän harrastusten 
tai mielenkiinnon kohteiden mukaan. Joustavassa 
perusopetuksessa nämä tavoitteet voivat liittyä 
myös esimerkiksi ammatinvalintaan tai toisen asteen 
opintolinjojen valintaan. Esimerkiksi säännöllinen 
liikuntaharrastus tai -valmennus voi korvata osan 
liikuntatunneista. Silloin arviointi tehdään yhdessä 
harrastuksen vetäjän kanssa.



HOJKS

kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, 
oppimiseen liittyvistä erityistarpeista sekä näiden 
edellyttämästä opetus- ja oppimisympäristöjen 
kehittämisestä

opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin 
tavoitteet

oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden 
vuosiviikkotuntimäärät

luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu 
poikkeaa muun opetuksen mukaisista oppimääristä

niiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt, 
joissa oppilailla on yksilöllinen oppimäärä

oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin 
periaatteet

opetukseen osallistumisen edellyttämät 
tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja 
oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä 
erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit

kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun 
opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen 
ryhmässä

henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja 
tukipalveluiden järjestämiseen sekä heidän 
vastuualueensa

tukipalveluiden seuranta

työpaikkaopiskelun järjestelyt

kenelle tietoja saa luovuttaa. Esimerkiksi HOJKSia 
koskevien tietojen luovuttamiseen luokan 
nuorisotyöntekijälle tarvitaan vanhempien lupa. 

Oppimissuunnitelma oman  
opinto-ohjelman mukaan opiskelevalle



 

5.5 Maahanmuuttajataustaiset  
oppilaat joustavassa  
perusopetuksessa
 

Perustietoja maahanmuuttajaoppilaista
 



Maahanmuuttajien opetusta 
koskevat periaatteet 

Maahanmuuttajille suunnattu  
joustava perusopetus 

Työpaikalla opiskelu

XX Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet s. 36.



Toiminnallinen ja elämyksellinen oppiminen 

Kodin ja koulun yhteistyö 

 



Joustavaan perusopetukseen

 

Arviointiperusteet 
- lainsäädäntö
- perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
- koulun opetussuunnitelma, siinä määritellyt  
kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet sekä oppilaan 
arvioinnin yleiset ja ainekohtaiset periaatteet

Oppilaan arvioinnin kokonaisuus
- lähiopetuksen arviointi
- työpaikkajaksojen arviointi
- itsearviointi

Arviointipalautteen antaminen
- jatkuva ohjaava ja kannustava palaute
- todistukset ja niiden liitteet

Kuvio 2. Oppilaan arviointi joustavassa perusopetuksessa.



6.1 Oppilaan arvioinnin  
säädöspohja 

 

6.2 Opintojen aikainen arviointi 
joustavassa perusopetuksessa

XXI Perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998) 10–14 §§ ja  
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, luku 8 oppilaan arviointi).



Taulukko 7. Oppilaan arviointia koskevat säännökset perusopetuksessa.

Oppilaan arvioinnin tehtävä

Arviointi opintojen aikana Päättöarviointi

- ohjaa ja kannustaa opiskelua sekä kuvaa, miten hyvin oppilas on saa-
vuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet.

- määrittelee, miten hyvin oppilas on opiskelun  
päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän 
tavoitteet eri oppiaineissa.

Oppilaan arvioinnin periaatteet

Arviointi opintojen aikana Päättöarviointi

- tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön
- kohdistuu oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-
alueilla sekä työskentelyyn ja käyttäytymiseen
- ottaa huomioon arvioinnin merkityksen oppimisprosessissa
- on keino, jonka avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajat-
teluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan
- muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva 
palaute
- osaamisen tason määrittelyssä käytetään apuna hyvän osaamisen  
kuvauksia, jotka myös suuntaavat arviointia keskeisiin asioihin
- oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa  arvioinnin 
perusteista ja jälkikäteen pyydettäessä on selvitettävä, miten niitä on 
arvioinnissa sovellettu.

- on valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohtelee 
oppilaita tasavertaisesti
- perustuu kussakin yhteisessä oppiaineessa oppi-
laan osaamiseen suhteessa tavoitteisiin päättövai-
heessa vuosiluokilla 8–9; 
- osaamista arvioidaan monipuoliseen näyttöön 
perustuen
- arvioinnissa käytetään päättöarvioinnin kriteerejä, 
jotka suuntaavat arviointia ja määrittelevät arvosana-
naan 8 vaadittavan osaamisen tason
- myös työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan, 
työskentely sisältyy oppiaineen arvosanaan, arviota 
käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen

Numeroarvioinnin käyttö todistuksissa

Numeroarviointia koskevat seuraavat periaatteet: 

- numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa
- hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle  
kahdeksan (8)
- oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen voidaan arvioida numeroin 
todistuksissa 
- yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää numero-
arvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla.

- numeroin arvioidaan yhteiset oppiaineet (äidinkieli 
ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen 
vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 
maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatso-
mus, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, 
käsityö, liikunta sekä kotitalous) sekä ne valinnaiset 
aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 
kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän.

Sanallinen arviointi todistuksissa

Sanallista arviointia voidaan käyttää:

- aina numeroarvostelun lisäksi 
- kaikissa yhteisissä oppiaineissa vuosiluokilla 1–7
- valinnaisena aineena opetettavan aineen tai aineryhmän arvioinnissa
- perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppi-
velvollisuuden piirissä olevien oppilaiden arvioinnissa
- niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin suomen ja 
ruotsin kieli. Lukuvuositodistuksesta tulee ilmetä, onko oppilas saavutta-
nut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti
- kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen 
 arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta 
 kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet

- sanallisesti voidaan arvioida oppimäärältään   
alle kahden vuosiviikkotunnin käsittävät valinnaiset 
aineet.

Muita arvioinnissa huomioon otettavia asioita

- arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen riittävästi 
ja monipuolisesti
- tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä osa-
alueista, joita on kehitettävä
- arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, tiedottein ja 
 arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin.
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Oppilaita arvioidaan joustavassa perusopetuksessa 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin perusope-
tuksessa yleensäkin. Arvioinnin perustana ovat pe-
rusopetuksen tavoitteet, kuten muillakin oppilailla. 
Opintojen etenemisen seuraamisessa ja oppilaan ar-
vioinnissa ovat apuvälineinä myös kullekin oppilaalle 
laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS. 

Opetussuunnitelman perusteissa on eri oppiai-
neissa tuntijaon nivelkohdassa hyvän osaamisen 
kuvaus, joka määrittelee tason arvosanalle kahdek-
san (8). Kuvaus toimii opettajan apuvälineenä. Se 
auttaa opettajaa suuntaamaan arvioinnin oleellisiin 
asioihin ja suhteuttamaan antamansa arvosanat 
kansallisesti määriteltyyn tasoon. Joustavassa perus-
opetuksessa noudatetaan samaa hyvän osaamisen 
kuvausta. 

Paikallisessa tai koulukohtaisessa opetussuun-
nitelmassa on määriteltävä tai kuvattava se, miten 
oppilaan arviointi ja arviointipalautteen antaminen 
on joustavassa perusopetuksessa järjestetty. Opettaja 
ei välttämättä ole ainoa palautteen antaja eikä aina 
edes läsnä seuraamassa oppilaan opiskelua tai suori-
tuksia. Eri lähteistä arvioinnin tueksi saatavaa tietoa 
on yhdistettävä oppilaan arvioinnissa ja arvosanaa 
annettaessa. Tätä käsitellään yksityiskohtaisemmin 
jäljempänä kohdassa Oppilaan arviointi ja arvosanan 
muodostaminen. 

Perusopetusasetuksen (852/1998) 10 §:n mukaan 
oppilaan opintojen edistymisestä sekä työskentelys-
tä ja käyttäytymisestä on annettava riittävän usein 
tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen 
antamisesta ja sen ajankohdista päätetään tarkem-
min koulun opetussuunnitelmassa. Useissa kouluissa 
huoltajille lähetetään lukuvuoden alussa tiedote, 
johon on merkitty erikseen todistuksen antopäivät 
sekä mahdolliset muut arviointiajankohdat, kuten 
työpaikkajaksojen päättymisajankohdat. 

6.3 Työskentelyn arviointi 

Työskentelyn arviointi kuuluu oppilaan oppimis-
taitojen arviointiin. Se kohdistuu oppilaan taitoon 
suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työ-
tään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten 
vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii 
yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi 

on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan 
 arvioida myös erikseen. 

Joustavassa perusopetuksessa koulun opetussuun-
nitelmaan on kirjattava se, miten työskentelytaidot 
eri oppiaineissa arvioidaan. Se voidaan tehdä joko 
määrittelemällä työskentelymuodot ja erilaiset työs-
kentelytaidot oppiaineittain tai kirjaamalla koulun 
opetussuunnitelmaan yleisesti ne työskentelytaidot, 
jotka oppilaalla tulee olla perusopetuksen päättyessä. 

Työskentelytaitojen ja taitotason määrittely hel-
pottaa niiden arviointia työpaikkajaksoilla ja kertoo 
oppilaalle hänen omasta kehittymisestään, työsken-
telytaitojensa kohentumisesta ja työnteon säännölli-
syydestä. Työskentelytaitojen määrittely antaa pohjaa 
myös työpaikkajaksojen aikana ja päättyessä käytävil-
le arviointikeskusteluille, joihin yleensä osallistuvat 
oppilaan lisäksi työpaikkaohjaaja, opettaja ja nuori-
sotyöntekijä. Kirjan liitteenä olevalla CD-levyllä on 
kuvaus työskentelytaitojen arviointiin käytettävästä 
lomakkeesta tai jäsennyksestä.

6.4 Käyttäytymisen arviointi 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten 
oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 
sekä noudattaa sääntöjä. Koulun opetussuunnitel-
massa on asetettava oppilaan käyttäytymiselle tavoit-
teet, jotka perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin. 
Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta 
opettavat opettajat. 

Joustavassa perusopetuksessa käyttäytymisen 
 arviointia varten saadaan tietoa myös työpaikka-
jaksoilta. Se, miten käyttäytymisestä kerätään ar-
viointitietoa ja miten palautetta annetaan luokan 
ulkopuolisissa tilanteissa, työpaikalla tai muussa 
oppimisympäristössä, kirjataan etukäteen koulun 
opetussuunnitelmaan. 

Oppimissuunnitelmiin voidaan kirjata yhdessä 
oppilaan kanssa myös käyttäytymisen tavoitteet. 
Tämä toimii ikään kuin sopimuksena, johon oppilas 
koulussa ja työpaikoilla sitoutuu. Työpaikalle sopivaa 
ja asiallista käyttäytymistä harjoitellaan ennen työ-
paikkajaksoja jo koulussa, mikä antaa oppilaalle käsi-
tyksen siitä, mitä on hyvä käyttäytyminen. Vastaavas-
ti hyvä ja ystävällinen käytös työpaikalla tulisi ottaa 
huomioon annettaessa käyttäytymisestä arvosanaa tai 
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6.5 Oppilaan itsearviointi

6.6 Maahanmuuttajataustaisen  
oppilaan arviointi 

6.7 Oman opinto-ohjelman  
mukaan opiskelevien arviointi

XXII Perusopetusasetus (852/1998) 11 §; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 13. 



6.8 HOJKSin mukaan  
opiskelevien oppilaiden arviointi

6.9 Päättöarviointi joustavassa  
perusopetuksessa

Kuvio 3. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan oppilaan arviointi.

 

 

 2. Oppilas siirtyy lukuvuoden 
koulutyön päätyttyä 
seuraavalle vuosiluokalle.
Oppilas voidaan jättää 
vuosiluokalle vain yleisen huonon 
koulumenestyksen perusteella
vain yleisen heikon
koulumenestyksen perusteella.

1. Määritellään ne tiedot ja taidot,  
jotka ovat edellytyksenä kunkin  
opintokokonaisuuden 
aloittamiselle. 

3. Oppilas luetaan  
yhdeksännen 
vuosiluokan oppilaaksi, 
kunnes hän suorittaa 
perusopetuksen koko  
oppimäärän ja saa  
päättötodistuksen.



6.10 Arvioinnin suorittaja

 

Toimintamuoto Opiskelua ohjaa
Koulussa tapahtuva opetus Opettaja, mukana  
 myös nuorisotyöntekijä
Itsenäinen opiskelu, projektityöt,  Opettaja 
oppimispäiväkirja ym. 
Työpaikka, oppimistehtävät,  Työpaikkaohjaaja, 
työskentelytavat,  ajoittain opettaja ja/tai 
säännöllisyys nuorisotyöntekijä
Leirikoulu, tehtävät, käyttäy- Opettaja, mukana 
tyminen, ryhmässä toimiminen myös nuorisotyöntekijä 
 

6.11 Todistukset

lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä

erotodistus silloin, kun oppilas vaihtaa toiseen 
kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut 
oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa 
aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa 
noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen 
mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei 
merkitä käyttäytymisen arviota. 

jaksoarviointi tai jaksotodistus kunkin jakson 
päättyessä, mikäli opetus on jaksotettua. 

Päättötodistus

XXIII Opetussuunnitelman perusteet 2004, 256. 





Joustavaan perusopetukseen

 

Taulukko 8. Oppilaan tukeminen joustavassa perusopetuksessa. Tuen tarve ja tukimuodot. 

Tuki Tuen tarve Tukimuodot

Oppimisen,  
opiskelun ja  
koulunkäynnin  
tuki

Koulun käynnin  
säännöllisyys

Kodin ja koulun yhteistyö, hallintokuntien yhteistyö, oppilashuoltopalvelut,  
opettajan työpari luokassa, poissaolojen seuranta

Oman opiskelutyylin 
löytäminen

Yksilölliset ja toiminnalliset opiskelumuodot, oppilaanohjaus,  
työpaikkaopiskelujaksot

Opiskelussa  
eteneminen

Oppimissuunnitelma tai HOJKS, ohjaus, jatkuvan palautteen periaate,  
arviointikeskustelut

Oppimisvaikeudet Yksilölliset opiskelumuodot, opetuksen eriyttäminen, tukiopetus,  
osa-aikainen erityisopetus, koulupsykologin tuki

Nivelvaiheen kysymyk-
set, siirtyminen toisen 
asteen koulutukseen

Oppilaanohjaus, henkilökohtainen ohjaus, oppimissuunnitelma, oman  
jatkosuunnitelman työstäminen, kodin ja koulun yhteistyö, koulutusasteiden  
ja oppilaitosten yhteistyö

Koulutusväylän ja  
uran valinta

Oppilaanohjaus, työpaikkaopiskelun antamat valmiudet, koulutuskokeilut ja 
tutustuminen toisen asteen oppilaitoksiin

Kasvun ja  
kehityksen tuki

Sopeutuminen  
ryhmään

Nuorisotyöntekijä luokassa opettajan työparina, ryhmän merkitys,  
ryhmäytymistä tukevat työmuodot, seikkailukasvatus

Henkilökohtaiset vaikeu-
det, sosiaaliset ongelmat

Oppilashuoltopalvelut, oppilashuoltoryhmä, oppilaanohjaus, nuoriso- 
työntekijän antama yksilöllinen tuki, ohjaus koulun ulkopuolisen tuen piiriin

Kotiin tai perheeseen 
liittyvät vaikeudet

Oppilashuollon palvelut, koulun ja kodin yhteistyö, hallintokuntien välinen  
yhteistyö 

XXIV Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 19.



7.1 Kodin ja koulun yhteistyö  
joustavassa perusopetuksessa

 - koulun kasvatustavoitteet

 - koulutyön suunnitteluun ja arviointiin osallistuminen

 - opinto-ohjaus, opintoihin liittyvät valinnat

 - oppilaan opintojen edistyminen, työskentely ja 
käyttäytyminen

 - vuosiluokalle jättäminen

 - uskonnon opetuksen järjestäminen

 - kieli- ja kulttuuriryhmän opetusjärjestelyt

 - oppilashuollollinen tuki

 - kurinpidolliset rangaistukset

 - tukiopetus

 - erityisopetukseen siirto

 - oppimissuunnitelma ja HOJKS

 - salassapito ja oppilasta koskevien tietojen antaminen

 - kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

 

 

XXV Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 20.
XXVI Lastensuojelulaki (417/2007).



7.2 Ohjauksen järjestäminen  
joustavassa perusopetuksessa 

Ohjauksen työnjako joustavassa  
perusopetuksessa 

XXVII Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 21 ja 256.



Työpaikkaopiskelu ohjauksen keinona

7.3 Tukiopetus

   

7.4 Oppilashuolto ja  
moniammatillinen yhteistyö 

XXVIII Perusopetuslaki (628/1998) 16 §. Opetussuunnitelman perusteet 2004, 23.
XXIX Perusopetuslaki (628/1998) 31 a § ja 15 §; kansanterveyslaki (66/1972) 14 §;  
lastensuojelulaki (417/2007) 2–3§ ja 9 §. 



Oppilashuoltoryhmä 



7.5 Nuorisotyöntekijä  
opettajan työparina

Taulukko 9. Esimerkki nuorisotyöntekijän tehtävistä ja toimenkuvasta joustavassa perusopetuksessa. 

  

1 Yksilöllinen tuki: nuoren ja ohjaajan väliset keskustelut, fyysisen, psyykkisen ja  
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

2 Työpaikkaopiskelun järjestelyt: työpaikkaverkoston ylläpito, työpaikkaopiskelun seuranta  
ja arviointi yhdessä opettajan kanssa.

3 Yhteistyö nuoren ja hänen vanhempansa kanssa nuoren asioissa sekä  
vanhempainryhmän suunnittelu- ja vetovastuu.

4 Osallistuminen koulun toimintaan: oppilashuolto, oppilasvalinta, yhteistyö koulun  
muiden toimijoiden kanssa.

5 Toimiminen osana nuoren muuta tukiverkostoa. 

6 Nuorisotoimen sekä muiden virastojen ja kolmannen sektorin nuorille tarjoamien  
palvelujen tunteminen ja nuorien ohjaaminen niiden käyttöön. 

7 Uranvalinnanohjaus- ja ammatinvalintakeskustelut.

8 Jälkiseuranta; yhteishaun tulokset ja jatko-opiskelupaikkojen saaminen, yhteistyö  
toisen asteen oppilaitosten kanssa, nuoren tukeminen tarvittaessa nivelvaiheessa. 

9 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: nuorisotoimi, koulutoimi, sosiaalitoimi jne.

10 Leirit ja opintokäynnit; vetäminen ja ohjaus yhdessä opettajan kanssa. 



Joustavaan perusopetukseen

 

Oppilaalla on vaara jäädä vaille perusopetuksen 
päättötodistusta tai hänen koulunkäyntinsä ei suju 
perinteisellä mallilla. 

Oppilaalla on mahdollisuus hyötyä 
työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista.

Oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy jossain määrin 
itsenäiseen työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti 
työpaikkaopiskelussa. 

Oppilas on riittävän motivoitunut ja sitoutunut 
aloittamaan opiskelun joustavan perusopetuksen 
ryhmässä.

Oppilaat voivat tulla vuosiluokilta 6–9.

kenelle joustava perusopetus sopii ja ketkä siitä 
hyötyvät 

joustavasta perusopetuksesta tiedottaminen 

oppilaiden valintaprosessi joustavaan 
perusopetukseen

yhteistyö kotien kanssa oppilaiden valinnassa.

8.1 Oppilasvalinnan edellytyksiä  
ja kriteereitä 



Oppilaita voi olla myös lisäluokalta (10. lk.).

Myös oppilaan perhe on sitoutunut asiaan.

Oppilaalla on riittävä kielitaito.

Oppilaalla on vähäinen koulutustausta.

Oppilaalla on omasta kotimaastaan aikaisempaa 
työkokemusta, jota voidaan hyödyntää opetuksessa.

 

8.2 Valintaprosessi 

 

Toiminnasta tiedottaminen 



Oppilashuoltoryhmät oppilasvalinnassa

Haastattelut

Valinnasta tiedottaminen



Yhteydenpito kodin ja koulun välillä

Esimerkkejä oppilasvalinnasta 

 
 

 



Joustavaan perusopetukseen

 

9.1 Koulutuksen nivelvaiheet 



9.2 Alaluokilta yläluokille

Alaluokilta yläluokille:  
siirtymävaiheen ongelmia 

54   

55

  

Alaluokilta yläluokille:  
siirtymävaiheen toimenpiteitä 

 

 

Mitä tehdään alaluokilla?

Mitä tehdään yläluokilla? 

Miten nämä toiminnot sovitetaan yhteen?  
Millaista yhteistyötä kouluissa tehdään  
siirtymävaiheen sujumiseksi? 



Taulukko 10. Siirtymävaiheen tehtävät alaluokilta yläluokille siirryttäessä.

Koulutusvaihe Toimenpiteet

Alakoulu

Perehdyttäminen yläluokkien toimintaan
- tutustuminen opiskelutiloihin, vierailukäynnit
- opettajien tapaaminen 
- aineenopiskelujärjestelmään tutustuminen
- oppilaanohjaajan tapaaminen 

Yhteistyö vanhempien kanssa
- yläkouluun perehdyttävät vanhempainillat ja vanhempien tutustumiskäynti yläkoulun tiloihin

Yläkoulu Koulutyön laiminlyöntiin liittyvät kysymykset
- poissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen heti, ensimmäisestä päivästä lukien 
- myöhästelyyn puuttuminen
- koulutehtävien laiminlyöntiin puuttuminen jokaisella tunnilla

Oppimisvaikeudet
- aktiivinen oppimisvaikeuksien seuranta ja ohjauksen järjestäminen 
- tukiopetus, erityisopetus 

Yhteistyö vanhempien kanssa
- yhteistyö vanhempien kanssa em. asioista, ilmoittaminen kotiin ja keskustelut vanhempien kanssa 
- keskustelut ja sopiminen oppilaan kanssa koulutyön säännöllisyydestä 

Muu tuki
- luokanvalvoja- tai ryhmänohjaajatoiminnan vastuuttaminen oppilaiden aktiiviseen seuraamiseen 
- kiusaamisen ehkäisy
- tehostettu oppilaanohjaus 
- tehostettu oppilashuoltoryhmän toiminta 
- terveydenhoitajan säännölliset vastaanottoajat koulun tiloissa
- yhteistyö paikkakunnan päihde- ja huumetyötä tekevien yksiköiden tai hankkeiden kanssa

Yhteistyö- 
kysymykset

Tiedonsiirto
- luokanopettajat ja oppilaanohjaajat
- ala- ja yläkoulun oppilashuoltoryhmien yhteistapaamiset
- vaitiolokysymysten selvittäminen

Alaluokilta yläluokille 
joustavassa perusopetuksessa

9.3 Peruskoulusta toisen  
asteen koulutukseen 



Kuvio 4. Peruskoulun päättäneiden siirtyminen koulutukseen 
ja muualle vuonna 2007. (Lähde TK).

  

Peruskoulusta toiselle asteelle:  
siirtymävaiheen ongelmia

  

Peruskoulusta toiselle asteelle:  
siirtymävaiheen toimenpiteitä 

AloittiPeruskoulun 
9.-luokkalaisia
vuonna 2007
65 235 

Lukiossa 
50,8 %

Ammatillisessa
koulutuksessa 40,7 

Peruskoulun 
lisäopetuksessa 
(10. luokalla) 2,0 %

Ei aloittanut
opiskelua
välittömästi 6,5 %  



Mitä tehdään peruskoulussa?

Mitä tehdään lukiossa ja ammatillisessa 
oppilaitoksessa? 

Miten nämä toiminnot sovitetaan yhteen? Millaista 
yhteistyötä oppilaitoksissa tehdään siirtymävaiheen 
sujumiseksi? 

  



Taulukko 11. Siirtymävaiheen tehtävät perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa.

Vaihe Toimenpiteet

Peruskoulussa Oppilaanohjaus 
- oppilaanohjauksen suunnitelman laatiminen OPSiin, ajoituksen pohtiminen 
- kaikkien opettajien osallistuminen ohjaukseen
- tehostetun oppilaanohjauksen tai uranvalinnanohjauksen tarpeen selvittäminen ja tunnistaminen
- uranvalinnanohjaus, uusien työmuotojen kehittäminen uranvalinnanohjaukseen, materiaalit

Perehtyminen työelämään
- perehdyttäminen työelämään ja ammatteihin, TET-jaksot, pidemmät työelämäjaksot  
  (joustavassa perusopetuksessa), kummiluokkatoiminta, oppilaiden kesätyön hyödyntäminen ja reflektointi

Koulutusvalinnat
- koulutus- ja urasuunnittelu yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa, keskustelut, tehtävät 
- koulutusvalinnat, perehtyminen ammatilliseen koulutukseen ja koulutusaloihin  
- perehtyminen lukioon ja valintoihin lukion jälkeen, lukion ainevalinnat suhteessa myöhempiin valintoihin (ainereaali)

Perehtyminen lukion ja ammatillisten oppilaitosten toimintaan ja opiskelun luonteeseen 
- tutustuminen opiskelutiloihin, vierailukäynnit 
- opettajien tapaaminen  
- oppilaanohjaajan tapaaminen

Yhteistyöverkostot oppilaan tueksi siirtymävaiheessa 
- eri koulumuotojen oppilashuoltoryhmien tapaamiset 
- oppilaiden tutustuttaminen erilaisiin nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja seurakunnan toimintoihin ja työmuotoihin 
- oppilaiden tutustuttaminen työvoimatoimiston toimintaan ja henkilöihin, ammatinvalinnanohjauspalvelut

Yhteistyö vanhempien kanssa 
- jatko-opintomahdollisuuksiin perehdyttävät vanhempainillat ja vanhempien tutustumiskäynti lukion  
  tai ammatillisen oppilaitoksen toimintaan ja tiloihin

Yhteisvalinta
- yhteisvalintaan osallistumisen seuranta, valintojen varmistus
- opiskelupaikkaa vaille jääneiden seuranta ja ohjaus
- ohjaus ja jälkivalinta kesällä tehostetusti

Toisen asteen 
koulutuksessa: 
lukiossa tai  
ammatillisessa 
oppilaitoksessa

Opinto-ohjaus paneutuminen alkuvaiheen kysymyksiin
- opinto-ohjaustarpeen havaitseminen ja tehostettu ohjaus tarvittaessa
- koulutusalan tai koulutusmuodon vaihto joustavasti tarvittaessa kesken lukuvuotta ja  
  sen edellyttämät työjärjestysratkaisut
- kaikkien opettajien osallistuminen ohjaukseen erityisesti koulutuksen alkaessa

Koulutyön laiminlyöntiin liittyvät kysymykset 
- poissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen heti, ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien 
- myöhästelyyn puuttuminen
- koulutehtävien laiminlyöntiin puuttuminen, jokainen opettaja jokaisella tunnilla

Yhteistyö vanhempien kanssa
- yhteistyö vanhempien kanssa em. asioista, ilmoittaminen kotiin ja keskustelut vanhempien kanssa 
- keskustelut ja sopiminen opiskelijan kanssa koulutyön säännöllisyydestä

Oppimisvaikeudet
- opiskeluedellytysten varmistaminen, mahdollinen lähtötason tarkistus keskeisissä oppiaineissa 
- aktiivinen oppimisvaikeuksien seuranta ja ohjauksen järjestäminen 
- tukiopetus, erityisopetus

Muu tuki
- luokanvalvoja- tai ryhmänohjaajatoiminnan vastuuttaminen opiskelijoiden aktiiviseen seuraamiseen 
- kiusaamisen ehkäisy
- tutor-opiskelijatoiminta
- tehostettu opinto-ohjaus 
- tehostettu opiskelijahuoltoryhmän toiminta
- päihde- ja muihin vastaaviin ongelmiin puuttuminen nopeasti
- terveydenhoitajan säännölliset vastaanottoajat koulun tiloissa
- kuraattoritoiminta
- yhteistyö paikkakunnan päihde- ja huumetyötä tekevien yksiköiden tai -hankkeiden kanssa

Yhteistyö-
kysymykset

Tiedonsiirto
- oppilaanohjaajien yhteiset tapaamiset
- oppilashuoltoryhmien yhteiset tapaamiset



Joustava perusopetus ja  
toisen asteen siirtymävaihe

 
 

9.4 Lisäopetus nivelvaiheen  
ratkaisuna

  
  

 

XXX Opetussuunnitelman perusteet 2004, 313.



  

9.5 Ammatilliseen koulutukseen  
ohjaava ja valmistava koulutus 

työelämään, ammatteihin ja koulutukseen 
perehtymistä

opiskelu- ja elämäntaitojen hallintaan tähtäävää 
toimintaa

ammatillisia opintoja ja työssäoppimista 

lähtötason perustietojen täydentämistä.70   

 

XXXI Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 3 §  ja vastaava asetus (811/98) ja (1139/1999).  
Opetussuunnitelman perusteet 2004, 309. 



Joustavaan perusopetukseen

10.1 Henkilöstön osaamisen  
kehittäminen  

Varmistetaan tilat ja muut resurssit joustavaa 
perusopetusta varten. Sijoitetaan joustavan 
perusopetuksen ryhmä kouluun, johon se parhaiten 
sopii. Otetaan huomioon myös se, miten muuta 
kouluyhteisöä valmistetaan uuteen toimintatapaan.

Tarkistetaan ja vahvistetaan paikallinen 
opetussuunnitelma niin, että se tukee joustavaa 
perusopetusta.

Varmistetaan yhteistyössä nuoriso- tai 
sosiaali toimen kanssa nuorisotyöntekijän tai 
sosiaalityöntekijän siirtyminen opettajan työpariksi 
joustavan perusopetuksen ryhmään. Se edellyttää 
hallinnollisia ratkaisuja ja sopimuksia, esimerkiksi 
työnjohtokysymyksissä.

Tuetaan työpaikkaopiskelussa tarvittavien 
yritysverkostojen syntymistä.

Selvitetään mahdolliset VES-kysymykset.

Osoitetaan tarvittavat resurssit henkilöstön 
kehittämiseen, koulutukseen ja työnohjaukseen.



Hallintokuntien välinen yhteistyö

Moniammatillinen yhteistyö koulutyön tukena

Toiminnalliset ja työpainotteiset opiskelumuodot

Työpaikkaopiskelun suunnittelu, toteuttaminen  
ja arviointi 

Työpaikkaverkostojen luominen

Opetuksen suunnittelu ja arviointi

Erilaiset oppimisympäristöt ja niiden hyödyntäminen

Kodin ja koulun yhteistyö

Arviointi joustavan perusopetuksen tukena

Vertaistuki JOPO®-ryhmien työskentelyn 
kehittämisessä 

Toiminnalliset ja työpainotteiset menetelmät  
koulutyön arjessa

Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen: nivelvaiheen 
tukitoimet, oppilaan motivaation tukeminen, 
koulutuskokeilut ammatillisissa oppilaitoksissa, 
saattaen vaihtaminen, toisen asteen koulutukseen 
sijoittumisen seuranta

Joustavan perusopetuksen vakiinnuttaminen osaksi 
koulun toimintakulttuuria

 
Tavoitteena on ollut kehittää yhteistyömalli 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten poimimiseksi 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tukiverkon 
luominen nuoren ympärille, niin että nuori saisi 
suoritetuksi peruskoulun ja siirtyisi toisen asteen 
opintoihin ja suorittaisi ne menestyksellisesti.  
Samalla pyritään kehittämään nuoren itsetuntoa, 
motivaatioita opiskelulle ja elämänhallintataitoja  
sekä hänen tietoisuuttaan omista kyvyistään. 



 

10.2 Täydennyskoulutus 

  



Joustavaan perusopetukseen

 

Tarve kehittää toimintaa. Arviointi toimii tällöin 
kehittämisvälineenä, jonka avulla turvataan 
ja parannetaan joustavan perusopetuksen 
toimintamalleja ja tuloksellisuutta.

Tarve tehdä asiaa tunnetuksi tai korostaa sen 
tärkeyttä perusopetuksessa. 

Tarve kouluttaa henkilöstöä. Erityisesti itsearviointi voi 
lisätä henkilöstön osaamista. Hyvin toteutettu arviointi 
vaatii paneutumista toimintaprosesseihin ja niiden 
analysointiin. Samalla syntyy usein uusia näkemyksiä 
siitä, miten toimintoja voitaisiin kehittää edelleen. Joskus 
jo pelkkä prosessien kuvaaminen voi olla hyödyllistä 
toiminnan kehittämisen kannalta, vaikka toimintoja ei 
arvioitaisi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Koulutuksen tilivelvollisuusajattelu.75 Joustavan 
perusopetuksen toimintamalli vaatii tavallista 
perusopetusta runsaammin resursseja, ja arvioinnilla 
halutaan selvittää erityisesti toiminnan tuloksellisuutta: 
kuinka kannattavaa joustava perusopetus on ja 
saadaanko siitä panostuksia vastaava hyöty sekä 
yksilötasolla että koulutuksen järjestäjälle. 

XXXII Perusopetuslaki (24.1.2003/32) 21 §.



11.1 Arviointimalleja ja  
laatukriteereitä

 

 

Taulukko 12. Joustavan perusopetuksen arviointikysymyksiä. Esimerkkejä. 

Joustavan perusopetuksen tehokkuutta ja toimivuutta arvioivia kysymyksiä

Koulutustarjonta Tarjotaanko kunnassa joustavaa perusopetusta tarvetta ja kysyntää vastaavasti? Pääsevätkö kaikki 
 halukkaat tai ao. toimenpiteitä tarvitsevat tai siitä hyötyvät oppilaat joustavaan perusopetukseen?

Ajankohtaisuus ja  
reagointikyky

Miten kunnassa reagoidaan joustavan perusopetuksen tarpeisiin? 
Miten joustavassa perusopetuksessa reagoidaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin? 
Miten joustavan perusopetuksen tavoitteet on ilmaistu koulutuksen järjestäjän ja koulukohtaisessa 
 opetussuunnitelmassa?
Miten opetussuunnitelman kehittämisessä otetaan huomioon joustavan perusopetuksen  
toimintamuodot ja niiden (akuutit) kehittämistarpeet?



Pedagogiset  
järjestelyt ja  
opetuksen laatu

Opetussuunnitelma 
Miten joustavan perusopetuksen toimintamuodot on otettu huomioon opetussuunnitelmassa? 
Miten oppilaille laaditaan oppimissuunnitelmat tai HOJKSit? Missä määrin laatimiseen osallistuvat 
 vanhemmat ja oppilas itse?

Koulussa tapahtuva opetus
Miten joustavassa perusopetuksessa pystytään järjestämään oppilaan yksilöllisistä elämäntilanteista  
ja oppimishistoriasta lähteviä opetusjärjestelyjä?
Miten hyvin pystytään järjestämään toiminnallisia ja työpainotteisia opetus- ja työmuotoja?

Työpaikkajaksot 
Miten ohjaus työpaikoilla on järjestetty?
Miten työpaikkatehtävät on johdettu opetussuunnitelmasta ja miten ne on määritelty?
Miten työpaikkaopiskelun kokemuksia reflektoidaan ja miten niitä hyödynnetään luokkaopetuksessa?

Oppilaan tuki Tukipalvelut ja tukiverkostot 
Miten ja millaisia tuki- ja neuvontapalveluja oppilaille pystytään järjestämään koulussa?
Millaisia työmuotoja on kehitetty ongelmien ennalta ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen?
Miten moniammatilliset yhteistyömuodot on saatu toimimaan, mitkä eri hallinnonalat ja yhteisöt  
osallistuvat yhteistyöhön? Miten yhteistyötä perheiden kanssa tehdään? 
Miten perheitä tuetaan näiden kasvatustehtävässä?
Miten hyvin huoltajat on saatu mukaan opiskelun tukemiseen?

Keskeyttäminen  
ja koulutuksen 
läpäisy,  
nivelvaiheet

Keskeyttäminen 
Missä määrin joustavassa perusopetuksessa tapahtuu keskeyttämisiä? 
Mitä toimenpiteitä keskeyttämisen ehkäisemiseksi on tehty?

Nivelvaiheet
Miten nivelvaiheiden toimivuus on turvattu?
Mitä toimenpiteitä perusopetuksessa on tehty toiselle asteelle siirtymisen turvaamiseksi? 
Miten toimivia yhteistyömalleja on nivelvaiheeseen kehitetty (ammatinvalinnanohjaus, työvoimapalvelut jne.)? 
Kuinka suuri osa oppilaista siirtyy toisen asteen koulutukseen, lisäopetukseen, työhön tms.? 
Miten koulutuksen järjestäjä tai koulu seuraavat oppilaiden sijoittumista peruskoulun jälkeen? 
Mitä toimenpiteitä toisen asteen koulutuksessa on tehty joustavan perusopetuksen oppilaiden  
vastaanottamisessa?

Henkilöstö  
voimavarana

Koulussa 
Millainen tiimi osallistuu opetukseen ja oppilaiden tukemiseen? 
Onko joustavan perusopetuksen ryhmässä riittävästi ja kokopäiväisesti nuorisotoimen tai  
sosiaalitoimen tai vastaavaa asiantuntemusta?
Millainen on opettajan ja nuorisotyöntekijän kelpoisuus tehtävään joustavassa perusopetuksessa?
Missä määrin henkilöstö on osallistunut tai osallistuu täydennyskoulutukseen? 
Missä määrin henkilöstö voi osallistua työnohjaukseen?

Työpaikkajaksoilla 
Miten työpaikkajaksoilla ohjaavia henkilöitä on perehdytetty tehtävään?

Millaista tukea he saavat ohjaustyössään?

Tilat ja laitteet Miten luokkatilat, välineistö ja materiaalit palvelevat joustavan perusopetuksen työmuotoja? 
Miten luokkatila mahdollistaa pienryhmän integroitumisen kouluyhteisöön?
Miten työpaikkaverkostoja on pystytty kehittämään?

Säädökset ja  
sopimukset

Miten joustava perusopetus on otettu huomioon kunnan strategia-asiakirjoissa (opetus, hyvinvointi,  
nuorisotoimi, sosiaalitoimi, syrjäytymisen ehkäísy yms.)?  
Miten nuorisotyöntekijän tai vastaavan henkilön toimimisesta pienryhmässä on sovittu? 
Millaisia sopimuksia on tehty moniammatillisen yhteistyön varmistamiseksi? 
Millaisia sopimuksia on tehty työpaikkojen kanssa ja miten ne toimivat?

Koulun johtamis- 
ja toimintakult-
tuuri

Miten koulun johto suhtautuu joustavaan perusopetukseen ja miten toimintaa johdetaan?  
Miten joustava perusopetus integroituu kouluyhteisöön? 
Millaisia vaikutuksia joustavan perusopetuksen toimintamuodoilla on ollut koulun opetuskäytäntöihin ja 
muuhun toimintaan?
Millaista yhteistyötä joustavan perusopetuksen ja muun opetuksen opettajat tekevät keskenään? 
Miten joustavan perusopetuksen vakiinnuttaminen on suunniteltu ja toteutunut? 
Millaista tukea koulun johto saa opetustoimen viranomaisilta joustavan perusopetuksen järjestämisessä?



Joustavan perusopetuksen vaikuttavuutta arvioivia kysymyksiä

Koulutustarpeen  
ja tarjonnan 
vastaavuus

Miten hyvin joustavan perusopetuksen tarjonta vastaa tarvetta ja kysyntää määrällisesti ja  
laadullisesti eli sisällön ja toimintamuotojen suhteen?

Oppimistulosten 
saavuttaminen

Miten hyvin joustavan perusopetuksen oppilaat ovat saavuttaneet oppimistulokset?

Oppimaan  
oppimisvalmiudet

Miten itsenäisesti he suoriutuvat opiskelustaan? Missä määrin he tarvitsevat opettajan tukea  
työskentelyssään? 
Millaisia oppimisvalmiuksia työpaikkajaksoilla on kehittynyt? 
Miten oppilaiden itsearviointitaidot ovat kehittyneet?

Kommunikaatio-
valmiudet

Miten oppilaiden kommunikaatiotaidot ovat kehittyneet?  
Miten he kommunikoivat koulussa ja työpaikoilla?

Sosiaaliset  
valmiudet ja  
elämänhallinta

Miten joustavan perusopetuksen oppilaiden sosiaaliset valmiudet ovat kehittyneet?  
Miten elämänhallintataidot ovat kehittyneet (koulutyön säännöllisyys, vastuu opiskelusta jne.)

Itsensä kehittämis-
halukkuus

Miten oppilaiden koulumotivaatio on kehittynyt?  
Miten suhtautuminen koulutyöhön on kehittynyt?
Miten oppilaat suuntautuvat, hakeutuvat ja sijoittuvat jatko-opintoihin?

Joustavan perusopetuksen taloudellisuutta arvioivia kysymyksiä

Opetusresurssien 
määrä 

Miten paljon resursseja joustavaan perusopetukseen käytetään (kaikkiaan ja oppilasta kohden)? 
Miten työpaikkajaksoilla, leirikouluissa yms. tapahtuva toiminta resursoidaan? 
Missä määrin nuorisotoimi tai muut yhteistyöhön osallistuvat hallintokunnat ohjaavat resursseja  
joustavaan perusopetukseen (henkilöstöön)?

Opetusresurssien 
kohdentuminen, 
käytön tehokkuus ja 
taloudellisuus

Kohdentuvatko joustavan perusopetuksen määrärahat oikeisiin asioihin?  
Miten niillä edistetään opetuksen tavoitteita?  
Onko toiminta taloudellista?
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 Tehokkuus Vaikuttavuus Taloudellisuus

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUSARVIO

       Liite 1

Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli 

 Koulutustarjonta Koulutustarpeen ja tarjonnan Koulutuksen vaihtoehtoiset  
  vastaavuus  tuotantotavat
 Ajankohtaisuus ja reagointikyky   
  Oppimistulosten saavuttaminen Koulutusresurssien määrä ja
 Koulutuspituudet   kohdentuminen ja käytön tehokkuus
  Oppimaan oppimisvalmiudet 
 Keskeyttäminen/koulutuksen läpäisy  Koulutuksen rahoitusjärjestelmät  
  Kommunikaatiovalmiudet ja -lähteet
 Moninkertainen koulutus ja  
 hyväksilukeminen Itsensäkehittämishalukkuus 
 
 Henkilöstö voimavarana

 Tilat ja laitteet

 Säädökset ja sopimukset

 Oppilaitosten johtamiskulttuuri

(Opetushallitus 1998.) 

 



 Liite 2

Työpaikat oppimisympäristöinä; tuotannollinen työ

Opetussuunnitelma ja opiskelu työpaikalla

Esimerkki 2. Tuotannollinen työ 

Oppiaine Työpaikan toiminnot

Äidinkieli ja  
kirjallisuus

Esittäytyminen, osallistuminen työpaikan ohjaukseen, viestintä, työohjeet ja tehtäväksi annot  
(lukeminen, kuunteleminen, ohjeiden noudattaminen). 
Kirjallisuutta esim. Pekkanen: Tehtaan varjossa. Referaatin tekeminen aihetta koskevasta elokuvasta.

Vieraat kielet Lukeminen, puhuminen. Työkuvat ja valmistuspiirustukset ovat englanniksi tai saksaksi.  
Työpaikalla on ulkomaisia työntekijöitä ja koulutettavia.

Matematiikka Koneiden ohjelmointiin liittyviä tehtäviä (kaavioiden, diagrammien lukeminen ja tulkinta, yhtälöt) 

Biologia Vesi, joen eliöt ja kasvit, oman paikkakunnan joen kalojen tai kasvien tutkiminen

Maantieto Yrityksen yhteydet muihin maihin, raaka-aineet, tuotteiden toimitusmaat: Suomi, muut maat,  
globalisaatio, globaali logistiikka. Miksi tehtaat perustettiin tai perustetaan vesireittien varrelle?  
Suomalaisten teollisuuskaupunkien sijainnit.

Fysiikka ja kemia Vaihteiden mekaniikan ja toimintaperiaatteen ymmärtäminen, hammaspyörät ym. Työstökoneiden  
lastuamisnopeus, pyörimisnopeus, pinta-alat, metallin käyttäytyminen eri lämpötiloissa. Koneiden  
arvojen säätäminen ja vaikutukset. Laadunvarmistukseen kuuluva mittaaminen käsin.  
Työstökoneiden lastuamisnesteiden analysointi (rasvaprosentit ym.).

Terveystieto Ergonomia, työasennot. Työturvallisuus, kuulosuojaimet, suojalasit, turvakengät, työvaatteet.  
Työpaikkahygienia, työpaikkaruokailun terveellisyys yms. Vuorotyön vaikutukset.

Uskonto/ 
Elämänkatsomustieto

Työn etiikka, eettiset kysymykset. Vieras työvoima, ulkomaiset asentajat ja kulttuurierot. 

Historia ja  
yhteiskuntaoppi

Koneenvalmistuksen historia. Valmistusmenetelmien kehittyminen kautta aikojen, käsityö,  
teollinen työ, tietotekniikan osuus valmistustyössä. Ihminen ja työ. Tehtaan museo voi myös toimia 
oppimisympäristönä. Miksi tehtaat perustettiin tai perustetaan vesireittien varrelle? Suomalaisten  
teollisuuskaupunkien sijainnit. 



Musiikki Tehtaan äänimaailma. Työstökoneiden ohjaus ja tarkkailu kuulon avulla. Työpaikan taustamusiikki. 

Kuvataide Kappaleiden 2D- ja 3D-hahmotus. Työpiirustusten lukeminen. Tehdasrakennuksen arkkitehtuuri ja 
ympäristö (vanha ruukkirakennus kosken partaalla)

Käsityö Käden taidot: purseiden poistaminen kappaleista, kokoonpanotehtävät

Liikunta Työpaikkaliikunta, ergonomia ja työskentelyasennot

Kotitalous Omien työvaatteiden huolto

Oppilaanohjaus Ammatinvalintavaihtoehtojen pohtiminen, osallistuminen työnopastukseen ja työpaikkakoulutukseen 

Valinnaiset aineet Eheytettyjä opintokokonaisuuksia tms. 

Aihekokonaisuudet Työpaikan toiminnot

Ihmisenä kasvaminen Toimiminen työyhteisössä: miten töitä tehdään, sosiaaliset suhteet työpaikalla

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys

Vieras työvoima, suomalainen vs. vieraat kulttuurit 

Viestintä ja mediataito Työpaikan sisäinen viestintä, laatujärjestelmät 

Osallistuva kansalai-
suus ja yrittäjyys

Perehtyminen yritystoimintaan, tuottavuus, kannattavuus, tulos- ja aloitepalkkiot

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestä-
västä tulevaisuudesta

Kierrätys ja jätehuolto, lajittelu: energiajätteet, öljyt, liimat, lakat, romurauta

Turvallisuus ja liikenne Koneiden käyttöturvallisuus, turvalaitteiden käyttö, trukkiliikenne, nosturit, tuoteturvallisuus

Ihminen ja teknologia CNC-koneet, koneiden ohjaus tietotekniikan avulla, ohjelmointia ihminen koneen ohjaajana
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