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Jakso 13, HOPS-ohje 

Intro 

Sirpa: Tämän jakson aiheena on HOPS, Sirpa kyselee ja Kirsi vastailee. Mikä se HOPS siis on? 
Hipsis hopsis? 

Kirsi: HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma. Eli kirjallinen suunnitelma 
siitä, miten tulet suorittamaan tutkintosi meillä Xamkissa. 

Sirpa: Ahaa aivan. Mitä kaikkea se HOPS sitten mahtaa sisältää? 

Kirsi: No HOPSiin kirjataan olemassa olevaa osaamista, oppimis-, osaamis- ja uratavoitteita, 
opintoihin liittyviä valintoja, esim. Aikataulusuunnittelua, oppimiseen ja opiskeluun liittyviä taitoja ja 
oppimisympäristöjä. Sinä tulet siis esimerkiksi konkreettisesti merkkaamaan sinne missä aikataulussa 
haluat valmistua meiltä ja mitä opintojaksoja valitset lukuvuosille. 

Sirpa: Aivan joo, eli semmoinen suunnitelmapohja, joka auttaa minua ja opettajaa hahmottamaan 
tämän koko paletin. No mutta, milloin HOPS sitten tehdään? 

Kirsi: HOPSia rakennetaan heti opintojen alusta alkaen ja sitä päivitetään jatkuvasti, vähintään kerran 
vuodessa. HOPSia käydään läpi oman opiskelijavastaavan kanssa säännöllisesti. Se toimii myös 
tukena HOPS-keskusteluissa, joita jokainen opiskelija käy opiskelijavastaavan kanssa läpi tutkinnon. 

Sirpa: Mitä siellä HOPS-keskusteluissa keskustellaan? 

Kirsi: No aika pitkälti se painottuu siihen, että opiskelijavastaava kyselee miten opinnot etenevät ja 
etenevätkö ne suunnitellusti. Lisäksi mikäli on tarvetta tehdä muutoksia HOPSiin, niin siinä 
tilanteessa on hyvä pohtia vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkinto loppuun. 

Sirpa: Kuulostaa hyvältä. Eli tämä HOPS on aina henkilökohtainen? 

Kirsi: On joo. Ja sen tarkoitus on tukea sinun opintojesi ohjausta. Opettajan on helpompi pysyä 
kartalla opinnoistasi HOPSin avulla. 

Sirpa: Aivan joo. No miten se HOPS tehdään? 

Kirsi: Ensin kannattaa tutustua omaan opetussuunnitelmaan ja siihen kuuluviin opintoihin ja 
merkata ne HOPSiin. Lisäksi jos tarvitsee tukea oman HOPSin laatimiseen, kannattaa kysyä neuvoa 
omalta opiskelijavastaavalta. Eli ensin tutustutaan ihan itse opintojen rakenteeseen ja alustavaan 
suunnitelmaan. 

Sirpa: Onko mahdollista ottaa muita opintoja HOPSiin kuin oman opetussuunnitelman mukaiset 
opinnot? 
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Kirsi: Joo on! Tutustu muihin tarjolla oleviin opintoihin, kuten yhteisiin ja valinnaisiin opintoihin, 
muiden korkeakoulujen tarjontaan, kieli- ja kulttuuriopintoihin sekä innovaatio- ja 
yrittäjyysopintoihin. Ja osaamisen tunnistamisesta taidettiinkin puhua jo jaksossa 9? Siitä löytyy myös 
lisätietoa Xamkin intranetistä. 

Sirpa: Kiitos, nyt tämä on jo tutumpaa. 

Kirsi: Ja vielä sellainen juttu, että on mahdollista löytää sinun oma HOPS Pepistä. Siellä on 
mahdollista myös muokata omaa HOPSia, mikäli esimerkiksi elämäntilanteesi muuttuu ja sinun 
täytyy uudelleen ajoittaa opintosi. 

Sirpa: Eiköhän näillä tiedoin jo pääse alkuun! Kiitos ja moi. 


