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Ammatillinen koulutus 

HOPS- TOIMINTAOHJE 

HOPSin laatiminen 

Ryhmänohjaaja käy opiskelijan kanssa ensimmäisen Hops-keskustelun lukuvuoden alkaessa kahden viikon 

kuluessa koulun alettua.   

Opiskelijan kanssa tulee käydä henkilökohtaisia keskusteluja, mutta sen lisäksi voidaan käydä 

ryhmäkeskusteluja, joissa käydään läpi esim. valinnaisia opintoja. Keskusteluissa käytetään apuna Wilmassa 

olevia HOPS-lomakkeita, jotka opiskelija on etukäteen täyttänyt.  

 HOPS-lomakkeita on kaksi 1) aloitusvaihe ja opintojen eteneminen ja tavoitteet – lomake ja 2) opiskelun 

päättövaiheen lomake.  

Ryhmäkeskustelussa käytetään apuna mm. opetussuunnitelman ajoitustaulukkoa. 

Koulutuspäällikkö/tiimivastaava vastaa siitä, että ryhmänohjaajalla on ko. ajoitustauluko käytössään.  

Henkilökohtaisia keskusteluja käydään uudelleen lukuvuoden aikana tarpeen mukaan ja noudattaen 

koulutuspäällikön antamaa ohjeistusta. Käytyjen HOPS-keskustelujen päivämäärät kirjataan Wilman HOPS-

lomakkeelle. 

 

HOPS lomake Wilmassa 

Opiskelija täyttää lomakkeen Wilmassa heti opintojen alettua ja sen jälkeen ryhmänohjaaja ja opiskelija 

käyvät lomaketta yhdessä läpi ja tekevät mahdollisesti tarkennuksia. Tässä keskustelussa kartoitetaan sitä, 

onko opiskelijalla mahdollisesti aiempaa osaamista, jota voidaan tunnustaa. Myös selvitetään, millaista 

ohjausta ja tukea tarvitaan, jos osaamista on kovin vähän.  

Ryhmänohjaajan avustuksella opiskelija voi jo alustavasti täyttää aiemman osaamisen 

tunnustamislomaketta ja jatkaa asian käsittelyä opinto-ohjaajan kanssa. Katso ohje: aiemman osaamisen 

tunnustaminen. On erittäin tärkeää, että aiemman osaamisen tunnustamiset viedään Primukseen 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

Ryhmänohjaaja selvittää opiskelijan ja opettajien kanssa keskustellen ja/tai opiskelijaa testaten, onko 

opiskelijalla mahdollisesti tarvetta HOJKSin laatimiseen. Myös alaikäisen huoltajan kanssa keskustellaan, jos 

erityisen tuen tarvetta ilmenee. HOJKS laaditaan, jos tarpeen. Kts. erillinen HOJKS-ohje (erityisopetuksen 

käsikirja). 

 

Opintojen edetessä opiskelija täydentää Hops- lomakkeen Wilmassa ja sen jälkeen ryhmänohjaaja ja 

opiskelija käyvät lomaketta yhdessä läpi ja tekevät mahdollisesti tarkennuksia. Koulutuspäällikkö ohjeistaa, 

kuinka usein tätä lomaketta on vähintään päivitettävä.  
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Tälle lomakkeelle kirjataan myös työssäoppimisen ajankohdat ja työpaikat sekä näytöt ja niiden 

antamisajankohdat. 

Opintojen päättövaiheen –lomake Wilmassa 

Opiskelija täyttää lomakkeen opintojen loppuvaiheessa koulutuspäällikön antaman aikataulun mukaan 

(huhti-toukokuu, jos valmistuminen tapahtuu toukokuussa) 

Valinnaiset opinnot ja valinnan tekeminen 

Ryhmänohjaaja/opinto-ohjaaja selvittää opiskelijoille kuluvan lukuvuoden valinnaisen opintotarjonnan. 

Opiskelija saa ohjausta opinto-ohjaajalta tai aineen opettajalta valinnan tekemiseen. Valinnat tehdään 

koulutuspäällikön määräämän aikataulun ja ohjeistuksen mukaan. 

 

 

HOPS –prosessikaavio: 

 

 

 

 

 

 


