
  
 
 
 
  

 

Hedelmällinen HOPS 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
Metsäalan perustutkinnon opettajille rakennettu toimintamalli  

 hopsien toteuttamiseen,  

 opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja ammatilliseen kasvuun tukemiseen sekä  

 yhteistyöhön yhteisön eri toimijoiden kanssa.  
 
Mallin tavoitteena on yhtenäistää toimintamallia sekä lisätä hopsien laatimista ja päivittämistä. Malli tar-
joaa vinkkejä myös työparityön hyödyntämiseen opiskelijan opintopolun eri vaiheissa (hops, oppitunnit…)  
Toimintamallin on tarkoitus kuvata ja visualisoida valintojen mahdollisuutta opettajalle sekä opiskelijalle 
konkreettisemmin sekä toimia eri osapuolille työvälineenä. 
 
Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 
 
Toimintamalli on kuvattu A4-kokoiseksi kaavioksi, johon Hedelmällinen hops on kuvattu kolmelle eri opis-
keluvuodelle jakaantuen. Polkuja on mahdollisuus yhdistää luoden yksilöllisiä opiskelupolkuja. Pääajatuk-
sena on se, että opiskelija saa hopsiin päivitystä eri vaiheissa opintojaan ja monipuolista ohjausta mm. 
ryhmäohjaajaa, työelämää ja opinto-ohjausta hyödyntäen. Hedelmällinen hops ohjaa myös opiskelijaa 
itseään pohtimaan ammatillisuuttaan eri vaiheissa opintopolkuaan.  
 
Ryhmänohjaaja kantaa vastuun hops-keskusteluista ja voi tarvittaessa pyytää esimerkiksi opinto-ohjaajan 
mukaan. Hops-keskustelu kirjataan wilmaan ja sitä päivitetään säännöllisesti. 
 
Tarvittavat resurssit: mitä resursseja toimintamallin toteuttaminen vaatii (esim. henkilöt, materiaalit) 

- ryhmänohjaajan perustehtävä 
- wilman käyttäminen  
- oman alan opetussuunnitelman tunteminen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessit 

yhteistyössä opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa 
 
Liitteet 
Liite 1: kaaviokuva (Opiskelupolun tukeminen ohjauksen keinoin huomioiden hyvän ohjauksen) 
 
Avainsanat 
 
henkilökohtainen opintosuunnitelma, yksilöllinen opiskelupolku, hops, läpäisyn tehostaminen, ryhmäoh-
jaus, ohjaus, opinto-ohjaus, työelämäyhteistyö, ammatillinen kasvu  
 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
 
Koulutuksen järjestäjän strategian mukaisesti oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja opettajan työ ovat 
suuressa muutoksessa. Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen ja ohjaus yksilöllisten opintopolkujen ja 
erilaisten vaihtoehtojen viidakossa vaatii entistä enemmän ohjausta. Opiskelijan mahdollisuus yksilöllisiin 
valintoihin ja erilaisiin oppimismenetelmiin korostuu myös valtakunnallisten tutkinnon perusteiden uudis-
tuessa.  
 
 
 



  
 
 
 
  

 

 
Lukukauden alussa, ryhmänohjaaja oman ryhmänsä osalta

Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite 
 
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala, Metsäala 
 
Yhteyshenkilö 
 
Marjo Miettinen, marjo.miettinen@sakky.fi 
Markku Silvennoinen, markku.silvennoinen@sakky.fi  
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 

mailto:marjo.miettinen@sakky.fi
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Liite 1: Opiskelupolun tukeminen ohjauksen keinoin huomioiden hyvän ohjauksen teemat  

 

VALMIS-

TUMINEN 


