
 
 Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö  

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) –ohjeet, KTK-

opiskelijat  
 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on omien opintojesi ja oppimisesi suunnittelun, 
ohjaamisen ja arvioinnin väline. HOPS sisältää ainakin suunnitelman opintojen etenemisestä ja 
päämääristä sekä valituista opinnoista ja ajankäytöstä.  
 
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan 
opintojen sisältöä ja aikataulua. Opintosuunnitelmaan sisällytetään tutkintoon vaadittavat pakolliset 
opinnot sekä pääaine- ja sivuainevalinnat. HOPS on joustava opintosuunnitelma, jota voi opintojen 
kuluessa muuttaa ja päivittää.  
 
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä syksyllä 2017 opintonsa aloittaneet kauppatieteiden 
kandidaatti (KTK) -opiskelijat (pääaineena tietojärjestelmätiede tai tuotantotalous) laativat HOPSinsa 
viimeistään alkusyksyn 2018 aikana. Opiskelijat laativat HOPSinsa excel-lomakkeelle, 
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/planning/psp/teknillinen_tiedekunta-kauppatieteet/. 
Lomake täytetään sähköisesti. 
 
HOPS täytetään lisäämällä opintopistemäärät suoritettu ja suoritettava -sarakkeisiin sekä lisäämällä 
suunnitellut suoritusajankohdat, esim. lukukauden tarkkuudella. Huomautus-sarake on erityistilanteita 
varten, jos esim. kurssin nimi on muuttunut. Excel-pohjassa on myös kaavat opintokokonaisuuksien 
laskentaan. ”Suoritettu” ja ”suoritettava” opintopistemääristä täytyy tulla yhteensä vähintään 180 op.  
 
HOPSin suunnittelu on hyvä aloittaa heti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelija voi halutessaan käydä 
HOPS-keskustelussa pääaineensa HOPS-vastaavan kanssa, mikäli ei ole jo käynyt. Pääaineen HOPS-
vastaava antaa sisällöllistä neuvontaa pääaineopintoihin ja niiden suorittamiseen liittyen. 
Opintohallinnon asiantuntija tarkistaa tutkinnon rakenteen ja hyväksyy HOPSin. Suunniteltu 
suoritusajankohta –sarakkeessa on opiskelijan oma suunnitelma opintojen ajallisesta suorittamisesta, 
sitä ei tarkisteta, todetaan täytetyksi, kun puuttuvista opinnoista on jokin suunnitelma. HUOM! 
Opiskelija vastaa siitä, että hänen HOPSiin suoritetuiksi merkitsemänsä opinnot ovat oikeasti suoritettu. 
Jos HOPS palautetaan sinulle korjattavaksi, tulee sinun lähettää korjattu versio hyväksyttäväksi!  
 
Laadittu HOPS lähetetään sähköpostin liitteenä viimeistään 30.9.2018 asiantuntija Ulla Laakkoselle. 
 

Tallenna suoritetut kurssit opintopistemäärällä omaan sarakkeensa ja kirjoita mahdolliset huomautukset 
siihen varattuun sarakkeeseen. Huomioithan HOPSin suunnittelussa, että jos samoja opintoja on useissa 
opintokokonaisuuksissa, lasketaan opintopisteet tutkintoon vain kerran. Muista tallentaa itsellesi oma 
kopio HOPSista!  
 
Jos tarvitset apua HOPSin laatimiseen tai muuten haluat keskustella HOPSista tai opintoasioistasi, voit 
varata koulutusohjelman amanuensseilta ajan opintoneuvontaa varten esim. sähköpostitse.  
 

https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/planning/psp/teknillinen_tiedekunta-kauppatieteet/


KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON HOPS  
 

Maisteriopintojen HOPS laaditaan kirjallisesti excel-lomakkeen avulla, joka löytyy www-sivuilta: 

www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/planning/psp/teknillinen_tiedekunta-kauppatieteet/.  

Lomake palautetaan asiantuntija Aino Peräkorvelle (syyskuun loppuun saakka) / Kaisu Säilälle (lokakuun 

alusta alkaen) sähköpostin liitteenä viimeistään 31.10.2018. 

www.univaasa.fi/fi/for/student/guidance/specific/technology/.  

 

http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/planning/psp/teknillinen_tiedekunta-kauppatieteet/
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