
Pitkäjärven koulu

PERUSOPETUKSEN 
LISÄOPETUS ELI 
KYMPPILUOKKA



Miksi perusopetuksen lisäopetukseen 
Täysosumaluokalle (kymppiluokka)?

• Tarkoitettu perusopetuksen päättäneille oppilaille

•Päättötodistuksen arvosanat eivät riittäneet 

saavuttamaan haluttua tai sopivaa jatko-

opintopaikkaa

•Nuori tarvitsee lisää tukea ja ohjausta sopivan 

jatko-opintopolun valinnassa

•Halu päästä korottamaan päättötodistuksen 

arvosanoja

• Jos nuori tarvitsee tukea ja ohjausta 

opiskelutaitojen tai elämänhallinnan harjoittelussa



Mitä Täysosuma tarjoaa?

• Lisäopetus keskittyy perusopetuksen oppiaineiden 
ja -sisältöjen opiskeluun

• Ei ole 9. luokan toistamista tai luokalle jäämistä

• Opiskellaan koko yläkoulun aihealueita ja pyritään 
saavuttamaan laajemmat taidot ja tiedot, jotta 
opiskelu 2. asteella (esim. lukiossa) olisi sujuvaa

• Lukuaineet ovat keskeisimmässä roolissa, mutta 
myös muita oppiaineita voi korottaa

• Lukioyhteistyön kautta lukuvuoden aikana on 
mahdollista opiskella myös lukion kursseja



Mitä Täysosuma tarjoaa?

• Lisäksi lukuvuoden ohjelmaan kuuluu

• Tulevaisuuden suunnittelua ja opintojen ohjausta

• Itsenäistä opiskelua ja siihen vaadittavien taitojen 

harjoittelua

• Itsestä huolehtimisen ja elämänhallintataitojen 

opettelua

• Työharjoittelua ja jatko-opintopaikkoihin tutustumista



KYMPPILUOKALLE

Hakeminen ja opiskelu



Opiskelijaksi otto

• Kevään yhteishaun tai 
kesällä yhteishaun lisähaun 
kautta Opintopolku.fi -
palvelussa

• Sähköisen haun lisäksi 
täytetään erillinen 
paperinen lisätietolomake, 
joka toimitetaan Pitkäjärven 
koululle (Vatialantie 4A) 

• Ryhmäkoko pyritään 
pitämään alle 15 
opiskelijassa, jotta pystytään 
varmistamaan 
yksilökohtaisen tuen 
riittävyys

• Ennen opintojen alkua 
järjestetään 
yksilöhaastattelu, johon 
toivotaan osallistuvaksi 
myös huoltaja(t)

• Haastattelun tarkoituksena 
on tutustua hakijaan ja 
hänen huoltajaansa sekä 
esitellä lisäopetusvuoden 
rakenne, käytänteet ja 
opiskelumallit

• Lisäksi on tärkeää saada 
tietoa opiskelijan 
tulevaisuuden tavoitteista ja 
tuen tarpeista sekä 
opiskelumotivaatiosta



Lisäopetuksen käytänteitä ja tavoitteita

• Perusopetuksen oppiaineiden keskeisten taitojen ja tietojen 
vahvistaminen hyvälle osaamistasolle.

• Elämänhallintataitojen ja oman toiminnan ohjauksen harjoittelu.

• Oppilaan vahvuuksien hyödyntäminen ja tukeminen.

• Pienen ryhmän tehokas hyödyntäminen. Vaihtelevat 
opetusmenetelmät, kiireettömyys, oppimisympäristön fyysinen ja 
henkinen turvallisuus.

• Oppimisen ja tavoitteissa pysymisen säännöllinen seuranta ja 
arviointi.

• Osallisuuden tunteen ja minäpystyvyyden kokemuksen 
kasvattaminen

• Oman vastuun ottamisen ja itsenäisen opiskelun harjoittelu sekä 
myönteisen asenteen kehittäminen omaan itseen ja ympäristöön.

• Selkeät säännöt, päivärytmi ja struktuuri, tapahtumien ennakointi.



Opetushenkilökunta

• Lisäopetus on luokkamuotoista opiskelua eli 
opetusryhmä pysyy samana ja kaikkien aineiden 
opetuksesta vastaa yksi opettaja

• Opiskelun tukena on myös lisäopetusryhmän oma 
koulunkäynninohjaaja

• Lisäksi opinto-ohjaaja tapaa opiskelijoita viikoittain 
oppitunnin merkeissä

• Taito- ja taideaineissa voidaan tarvittaessa hyödyntää 
Pitkäjärven koulun aineenopettajien osaamista tai 
opetusryhmiä



LISÄOPETUSVUODEN 
JÄLKEEN 



KOULUTUSPOLUN JATKUMINEN

Oppivelvollisuus käsittää toisen asteen opinnot

Lisäopetusvuoden 
kevätlukukaudella 
haetaan 2. asteen 
koulutukseen 
yhteishaussa

Hakuvaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

• Lukiokoulutus

• Ammatillinen koulutus

• Urheiluopistot

• Ammatilliseen koulutukseen 
valmentava koulutus eli VALMA

• Lisäopetus on omiaan 

tukemaan opiskelijan 

siirtymistä 

lukiokoulutukseen

• Ei ole kuitenkaan pakko 

hakea lukioon

• Yhteishaku ja sen 

onnistuminen opiskelijan 

tavoitteiden mukaisesti 

on vuoden tärkein 

tavoite



Kiitos.



Kangasala.

Vaatimattomasti paras



välittäminen.

Vaatimattomasti paras



palveluasenne.

Vaatimattomasti paras


