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OPOT HAAVIIN
Tervehdys Vantaalta



Miten opot 
tavoitetaan? Miten saadaan 

tietoa 

kohderyhmästä 

eli oppilaista, 

joille 

markkinoidaan?



Vantaan perusopetus

● 42 koulua, joista 20 ylä- ja yhtenäiskoulua

○ Yksi englanninkielinen yhtenäiskoulu

○ Yksi ruotsinkielinen yläkoulu

● Oppilasmäärä reilu 4 % Suomen peruskouluikäisistä

● Ikäluokan koko noin 2700 oppilasta

● Noin 8000 yläkouluikäistä oppilasta

● 47 opoa, joista 14 TEPPO-opoja

Perusopetus | Vantaa

https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus


Tehostettu henkilökohtainen 
oppilaanohjaus 1.8.2021 alkaen -
Työelämäyhteistyön mahdollisuudet!

• Perusopetuslakiin perustuva velvoite tarjota tehostettua oppilaanohjausta niille 8.-9.-luokkalaisille oppilaille, jotka 
tarvitsevat perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea (arvio ⅙ ikäluokasta)

• korostuu oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin

• tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista 
perusopetuksen jälkeen.

• oppilaalle laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma, johon kirjataan vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä 
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 

-> wilmassa opon lomake

• Tehostettu henkilökohtainen ohjaus voi olla muodoltaan oppilaanohjaajan parhaaksi katsomaa ohjausta (esim. 
yksilöohjausta, pienryhmäohjausta, oppilaitosvierailuja, yksilöllisiä TehoTET-viikkoja työelämässä)

• Työelämäyhteistyön määrä ja laatu ratkaisee!!!



Perusopetus ja työelämä Vantaalla

TET-jaksot kaikille:
● 9.-luokkalaiset 2 viikkoa 9. luokan syksyllä
● 8.-luokkalaiset 1 viikko osassa kouluja 8. lk keväällä

Teho-TET-jaksot tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oleville:
● yksilöllisesti opon ohjauksella tehtävät TET-jaksot 
● yksi teho-ohjauksen muoto, 1.8.2021 alkaen

TEPPO (työelämäpainotteinen perusopetus) sekä JOPO (joustava perusopetus)
ko. malleihin valituille oppilaille:
● JOPO erityisen tuen pienluokkalaisille (erityisopettaja tukena)
● TEPPO kaikille muille oppilaille (Teppo-opo)



Tärkeintä on 
tavoittaa opot ja  
pitää oppilaat 
keskiössä
● Miten opot tavoitetaan?
● Markkinointi eri aloilta suoraan opoille 

ja oppilaille 
● Kohderyhmän tuntemus ja kielitietoinen 

puhe/materiaalit
● Oppilaiden aidot kokemukset 

työelämässä avainasemassa
● Yritykset aktiivisesti mukaan 

tarjoamaan vierailuja ja 
työelämäkokemuksia 

● Toiminnassa tärkeää rakenteet, 
aikataulut ja yhteyshenkilöt



Työelämäyhteistyön hyödyt 
työnantajalle

OPPILAAT TARJOAVAT TYÖNANTAJALLE MM.
• mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden 

työntekijöihin
• mahdollisuuden vaikuttaa nuorten ajatusmaailmaan 

ja toimintaan työelämään siirryttäessä
• mahdollisuuden tehdä yritystään tai työpaikkaansa 

tunnetuksi
• uusia tuoreita näkökulmia ja ideoita toiminnan 

kehittämiseen
• aitiopaikan löytää hyvää työvoimaa ja sitouttaa 

nuoria alalle(kausityön ja oppisopimuksen 
mahdollisuudet)

VIDEO: Joustava työelämäpainotteinen opetus Vantaalla

https://www.youtube.com/watch?v=RMx7cvsZX3U


Kiitos!
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