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Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä. 
 
Opinto-ohjaajien monimuotokoulutukseen kuuluvassa kehittämishankkeessani tarkaste-
lin yhden raskaana olevan perusasteen päättöluokkalaisen oppilaan ”Anniinan” henkilö-
kohtaisen oppimissuunnitelman eli hopsin rakentamisen pohjalta erään peruskoulun 
yläkoulun hops-käytänteitä ja luonnostelin nykyistä toimivampia käytänteitä tulevaa 
käyttöä varten. 
 Anniinan hops-prosessin käynnistämistä vaikeutti se, ettei hopsin laatimiseen tai 
hopsin muotoon ollut saatavissa täsmällisiä ohjeita opetussuunnitelmasta tai opetusvi-
rastosta. Aineenopettajat kaipasivatkin, että joku selkeästi koordinoisi hops-prosessia ja 
huolehtisi oppilaan sopivasta työmäärästä ja aikatauluista. Vaikeuksista huolimatta 
hops-prosessi eteni niin menestyksekkäästi, että Anniina saavutti asettamansa tavoitteet 
ja sai peruskoulun päättötodistuksen yhdessä luokkatovereidensa kanssa keväällä 2005. 

Tutkimuskirjallisuuden ja Anniinan hops-prosessin kokemusten pohjalta luonnos-
telemieni menettelytapaohjeiden mukaan vaiheittain etenevä hops-prosessi alkaa yhteis-
työverkoston määrittelystä ja vastuuhenkilöiden sopimisesta ja etenee päätavoitteen ja 
osatavoitteiden määrittelyn kautta yksityiskohtaisen ja selkeän toimintasuunnitelman 
laatimiseen. Hops-prosessin sisältämä säännöllinen arviointi ja seuranta tekee siitä itse-
ään korjaavan toimintatavan ja perusteellinen loppuarviointi auttaa kehittämään menet-
telytapaohjeita entistä toimivampaan suuntaan. 
 
Asiasanat: hops, opinto-ohjaus, oppimissuunnitelma, peruskoulu, raskaus 



 

ABSTRACT 
 
 
Severinkangas-Kangas, Eija  
The challenges in developing an individual learning plan. A case study of developing a 
pregnant 9th grader's individual learning plan.   
Jyväskylä: The University of Jyväskylä. Department of Teacher Education.   
Guidance and Counselling Education and Research Unit, 2005, 38 p. 
Guidance and Counselling Development Projects and Practices. 
 
In my development project which was part of my school counselor education, I carried 
out a  case study of  a 9th grader who was pregnant.  The aim was to study how to sup-
port her in developing a good individual learning plan so that she would be able to fin-
ish comprehensive school.  Using the results of the study I developed new procedures 
for developing an individual learning plan to be used in the future.  

There was a problem in developing the girl's individual learning plan due to the 
lack of official instructions by the school curriculum and the office of education. The 
subject teachers hoped to have a coordinator to organise and facilitate the pupil's work 
load and timetables. Despite the problems the individual learning plan was successfully 
carried out and the pupil was able to finish the comprehensive education with her class 
mates in spring 2005. 

After studying research literature and the girl's case, I came to the conclusion that 
developing an individual learning plan has different phases. First, the cooperative net-
work and people in charge need to be named. Then a plan of action must be defined. 
When it is being carried out, it will constantly be monitored and evaluated in order to 
make it function in the best possible way. This in turn, will help councellers to develop 
and improve the process of developing an individual learning plan. 
 
Key words: Individual learning plan, guidance and counselling, teenage pregnancy, 
comprehensive school 
 



 

SISÄLLYS 
 
 
TIIVISTELMÄ 
 
ABSTRACT 
 
1 JOHDANTO………………………………………………………………………5 
 
2 KESKEISET KÄSITTEET………………………………………………………..7 

2.1  OPS hopsin perustana……………………………………………………….7 
 2.2 Hops………………………………………………………………………....7 
 
3 ANNIINAN HOPS-PROSESSIN KUVAILUA…………………………………..9 

3.1 Miten raskaana oleva oppilas voi suorittaa peruskoulun loppuun?…………9 
3.2 Anniinan hops-prosessin käynnistäminen………………………………....10 
3.3 Anniinan hops-prosessi etenee…………………………………………….12 
3.4 Anniinan hops-prosessi ohjauskeskusteluna ja ohjausprosessina…………14 

 
4 HOPSIN LAATIMISEN HAASTEET: ANNIINAN HOPS-PROSESSI 

AINEENOPETTAJAN NÄKÖKULMASTA…………………………………...16 
4.1 Kuinka paljon hopsin laatiminen työllistää aineenopettajaa?……………..16 
4.2 Mitä oppilas opiskelee?……………………………………………………16 
4.3 Miten hops laaditaan?……………………………………………………...17 
4.4 Hopsin päivittäminen………………………………………………………18 
4.5 Kehittämisehdotuksia……………………………………………………...19 

 
5 ONNISTUNEEN HOPS-PROSESSIN OSATEKIJÄT………………………….20 

5.1 Autettavan voimanlähteet………………………………………………….20 
5.1.1 Yksilölliset voimanlähteet…………………………………………20 
5.1.2 Yhteiskunnan tuki………………………………………………….21 
5.1.3 Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä voimavarat……………...21 

 
6 ONNISTUNEEN HOPSIN TOTEUTUSSUUNNITELMA……………………..23 

6.1 Menettelytapaohjeet………………………………………………………..24 
 
7 POHDINTA……………………………………………………………………...26 
 
LÄHTEET……………………………………………………………………………...28 
 
LIITTEET………………………………………………………………………………30 
 
 
 



 

1 JOHDANTO 
 
 
Opinto-ohjaajien monimuotokoulutukseen kuuluvassa kehittämishankkeessani tarkaste-
len yhden perusasteen päättöluokkalaisen oppilaan henkilökohtaisen oppimissuunnitel-
man eli hopsin rakentamisen pohjalta erään peruskoulun yläkoulun hops-käytänteitä ja 
yritän luonnostella nykyistä toimivampia toimintakäytänteitä tulevaa käyttöä varten. 

Tutkimusraportissani kuvailen raskaana olevan yhdeksäsluokkalaisen oppilaan 
hops-prosessin etenemistä ja tarkastelen millaisena oppilaan opettajat prosessin kokivat. 
Kehittämishankkeeni tavoitteena on löytää hops-prosessista sekä onnistumisen koke-
muksia että kriittisiä pisteitä ja sitä kautta hahmotella toimivia tapoja toteuttaa oppilaan 
hopsin rakentaminen. 

Pyrin turvaamaan raportissani esiintyvän oppilaan nimettömyyden, mutta olen 
keskustellut tunnistamisen mahdollisuudesta sekä oppilaan että hänen huoltajansa kans-
sa ja minulla on heidän suostumuksensa hops-prosessin kuvaamiseen. Oppilas esiintyy 
raportissani muutetulla nimellä ”Anniina” eikä koulun nimeä tuoda julki.  

Aluksi esittelen tutkimuskirjallisuuden avulla eri tapoja määritellä henkilökohtai-
nen oppimissuunnitelma eli hops. Käytän raportissani lähteestä huolimatta systemaatti-
sesti kirjoitusmuotoa hops, sillä Anselan, Haapaniemen & Pirttimäen (2005, 3) mukaan 
hopsia käytetään jo melko yleisesti sanana HOPS-lyhenteen sijasta. Anniinan hops-
prosessissa hops nähdään ensisijaisesti opiskelun yksilöllistämisen välineenä, konkreet-
tisena suunnitelmana, johon kirjataan täsmällisesti mitä, milloin ja miten Anniina jokai-
sesta oppiaineesta suorittaa. Opintojen suunnittelu ja hopsin laadinta puolestaan pohjau-
tuu opetussuunnitelmaan. 

Luvussa 3 kuvailen Anniinan hops-prosessin etenemistä omien päiväkirjamerkin-
töjeni ja oppilashuoltoryhmän kokouksista tekemieni muistiinpanojen pohjalta. Lisäksi 
äytän kehittämishankkeessani lähteenä koulullamme käytössä olevalla sähköisellä Hel-
mi-viestintäjärjestelmällä käymäämme kirjeenvaihtoa Anniinaa opettavien opettajien 
kesken. Helmi-järjestelmä on koulun ja kodin yhteydenpidon väline, johon kirjataan 
oppilaiden ja opettajien lukujärjestykset, tulevat kokeet ja arvioinnit. Helmen avulla 
seurataan oppilaiden poissaoloja ja siihen opettaja voi kirjata oppilaan myöhästymiset, 
järjestyshäiriöt ja työskentelyvälineiden unohtamiset. Helmen välityksellä opettajat ja 
muu henkilökunta voivat keskustella keskenään tai lähettää viestejä suoraan oppilaille 
tai heidän huoltajilleen. Raportissani suorat lainaukset opettajien Helmi-viesteistä on 
merkitty tekstiin kursiivilla. 

Toukokuussa 2005 tein suppean teemahaastattelun neljälle Anniinan opettajalle ja 
kysyin heidän kokemuksiaan hops-prosessin etenemisestä. Syksyllä 2005 kysyin uudel-
leen Helmen kautta opettajilta kommentteja hops-prosessista, mutta tällöin sain vain 
yhdeltä opettajalta vastauksen. Analysoin opettajien vastauksia tarkemmin luvussa  4 ja 
tarkastelen opettajien kokemusten kautta, kuinka paljon hopsin laatiminen työllistää 
aineenopettajaa, miten hops laaditaan ja päivitetään ja millaisia kehittämisehdotuksia 
aineenopettajilla on tulevia hops-prosesseja varten. Suorat lainaukset opettajien haastat-
teluista ja Helmi-viesteistä on merkitty tekstiin kursiivilla. 

Hahmottelen onnistuneen hops-prosessin osatekijöitä luvussa 5 tarkastelemalla  
Anniinan hops-prosessin aikana kertyneiden kokemusteni ja käsitysteni pohjalta, mitkä 
osatekijät vaikuttivat siihen, että Anniina kykeni suorittamaan peruskoulun samassa 
tahdissa muiden luokkatovereidensa kanssa, vaikka hän käytännössä kykenikin osallis-
tumaan normaaliin luokkaopetukseen vain syyslukukauden ajan. Hyödynnän onnistu-
neen lopputuloksen osatekijöiden hahmottelussa voimavarasuuntautuneen asiakastyön 
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toimintamallia, NLP:n periaatteita ja voimanlähteiden käsitteitä (ks. Riikonen 2000; 
Toivonen & Asikainen 2000). 

Luvussa 6 pyrin luonnostelemaan tutkimuskirjallisuuden ja Anniinan hops-
prosessin kokemusten pohjalta nykyistä parempia toimintakäytänteitä perusasteen ylä-
koulun oppilaan hopsin rakentamiseen tulevaa käyttöä varten ja muodostamaan käyttö-
kelpoiset menettelytapaohjeet hopsin laatijoille. 

Lopuksi teen luvussa 7 kehittämishankkeestani lyhyen yhteenvedon ja arvioin  
kehittämishankkeen onnistumista ja koko prosessin merkitystä omalle kehittymiselleni 
ohjaajana.  
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2 KESKEISET KÄSITTEET 
 
 
2.1 OPS hopsin perustana 
 
 
Opetussuunnitelma (OPS) luo perustan opintojen suunnittelulle ja sen ohjaukselle ja 
samalla myös hopsin laadinnalle. Kotikaupungissamme on opetushallituksen valtakun-
nallisten oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
pohjalta laadittu yhteinen OPS-pohja. Koulullamme on puolestaan kaupungin yhteisen 
OPS:in pohjalta laadittu koulukohtainen opetussuunnitelma, jota hyödynnän hops-
prosessin tarkastelussa. OPS-prosessi aloitettiin syksyllä 2003 ja kiivain OPS:in työstä-
misvaihe oli lukuvuonna 2003-2004. Viittaan jatkossa koulumme OPS:in syksyllä 2005 
päivitettyyn versioon nimellä ”Anniinan koulun OPS 2005”, joka sisällöltään vastaa 
täysin lukuvuonna 2004-2005 Anniinan hops-prosessin aikana käytössä ollutta opetus-
suunnitelmaa. Suorat lainaukset koulumme OPS:sta on merkitty tekstiin kursiivilla. 
 
 
2.2 Hops 
 
 
Henkilökohtainen opiskelu-, oppimis-, opetuksen tai opetuksen järjestämisen opinto-
suunnitelma eli hops on joustava asiakirja, joka mahdollistaa yksilöllisiä opintopolkuja 
(Ansela, Haapaniemi & Pirttimäki 2005, 13). Hopsin käsite oli itselleni tuttu ammatti-
korkeakoulu- ja yliopistomaailmasta, mutta en ollut konkreettisesti törmännyt hopsin 
käsitteeseen perusasteella ennen viime syksyä. Koska kaikki yliopistot ottavat vuoteen 
2006 mennessä hopsit käyttöön ja monissa yksiköissä ne ovat olleet käytössä jo vuosien 
ajan, yliopisto-opiskelijan hopsin laadintaa käsiteltiin ihan kiitettävästi tuoreimmissa 
ohjausalan teoksissa (ks. esim. Ansela, Haapaniemi & Pirttimäki 2005; Ruohisto 2000). 
Sen sijaan perusasteen oppilaan hopsin laadintaan ei löytynyt kirjallisuudesta konkreet-
tista apua. Pyrinkin työssäni hyödyntämään soveltuvin osin sekä korkea-asteen opiskeli-
jan hopsin laadintaan suunnattua kirjallisuutta sekä perusasteen henkilökohtaisen ope-
tuksen järjestämistä koskevan suunnitelman eli HOJKSin laadintaan annettuja ohjeis-
tuksia.  

Hopsin käsite onkin varsin monimerkityksinen, sillä hops voidaan ymmärtää sel-
keästi rajattuna tai erittäin laajana käsitteenä. Rajatusta hopsista voidaan käyttää myös 
nimityksiä suppea tai tekninen hops ja tällöin sillä tarkoitetaan yleensä konkreettista, 
opintojen alussa tehtävää suunnitelmaa, johon kirjataan täsmällisesti opintojen etenemi-
sen, valintojen ja ajankäytön suunnitelmat. Tällainen rajattu hops voi olla myös korvaa-
vuuksien kartoitus, jossa arvioidaan minkä verran aikaisemmista opinnoista tai työko-
kemuksesta voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon. (ks. Ansela, Haapaniemi & Pirtti-
mäki 2005, 15.) 

Avoin hops sen sijaan nähdään huomattavasti rajattua hopsia laajempana käsittee-
nä. Pikemminkin oppimiseen ja kehittymiseen liittyvänä ajattelutapana, johon keskei-
sesti liittyy myös aiemmin opitun kriittinen arviointi. Tällöin painopiste on tieteellisessä 
ja ammatillisessa kehittymissä eikä pelkästään opintosuoritusten karttumisessa. Opiske-
lija itse arvioi yhdessä ohjaajan kanssa avoimen hopsin toteutumista. (Ansela, Haapa-
niemi & Pirttimäki 2005, 15.) 
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Portfolio on yksi avoimen hopsin muoto. Se on osaamisen ja oppimisen dokumen-
tointia, joka voidaan jakaa muiden kanssa ja arvioida sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Se on eräänlainen salkku tai kansio, johon kootaan tuotoksia opintopolun varrelta. Port-
folio voi olla myös sähköisessä muodossa ja siihen voidaan liittää oppimispäiväkirja ja 
itsearviointi. Yksi haastattelemistani taito- ja taideaineiden aineenopettajista teettikin 
kaikilla oppilaillaan hopsin ja portfolion. Lähikäsitteenä voidaan pitää myös oppimis-
päiväkirjaa, jota puolestaan käytettiin yhdessä oppiaineessa oppilaan oppimisen arvi-
oinnin tukena (ks. Ansela, Haapaniemi & Pirttimäki 2005, 21-22.) 

Henkilökohtainen opiskeluohjelma (hops) on opiskelua suuntaava prosessi tai 
kartta, jonka avulla voidaan suunnistaa asetettuun päämäärään. Hops on siis onnistu-
neen opiskelun toteuttamisen väline, joka edellyttää monipuolista vuorovaikutusta, jossa 
ohjaaja ja opiskelija rakentavat yhteistä näkemystä opiskelijan lähtötilanteesta, tavoit-
teista ja miten opiskelu kytkeytyy opiskelijan muuhun elämään. (Kallio & Kurhila 2000. 
131-135.) 

Hopsien toteuttaminen eri koulutusasteilla riippuu siitä, miten hops-käsite koulu-
tusorganisaatiossa ymmärretään. Nähdäänkö hops kapea-alaisena opiskelun yksilöllis-
tämisenä tai yksittäisen kurssin teknisenä sisältöjen ja tavoitteiden määrittelijänä vai 
ymmärretäänkö hops laajana ja avoimena oppimista organisoivana  toimintaperiaattee-
na. (Pasanen 2000, 114-115.) 

Hops voidaan rakentaa tukemaan opintojen suunnittelua ja toteutusta, jäsentämään 
eri elämänkokonaisuuksia ja arvomaailmoja tai kehittämään asiantuntijuutta. Aluksi 
hopsin rakentaminen voi tuntua ylimääräiseltä rasitteelta, mutta vakiintuessaan opettaji-
en ja ohjaajien työvälineeksi, sen pitäisi paljastaa todellinen antinsa. (Jalava, Lehtinen & 
Palonen 1997, 5-8.) 

Anniinan hops-prosessissa hops nähdään ensisijaisesti opiskelun yksilöllistämisen 
välineenä, konkreettisena suunnitelmana, johon kirjataan täsmällisesti mitä, milloin ja 
miten Anniina jokaisesta oppiaineesta suorittaa. Opetussuunnitelma puolestaan luo pe-
rustan opintojen suunnittelulle ja hopsin laadinnalle. Tavoitteena oli luonnollisesti, että 
Anniina myös oppisi opiskelemansa asiat, mutta oppimista ei hyvilläkään suunnitelmilla 
pystytä takaamaan (ks. Ansela, Haapaniemi & Pirttimäki 2005, 13, 15, 25.)  

Käyttämäämme rajattua hopsin käsitettä huomattavasti laajempi näkökulma olisi 
voinut olla hyvinkin hedelmällinen Anniinan ohjausprosessissa, sillä tällöin olisi voitu 
paremmin huomioida Anniinan kokonaistilanne ja hahmottaa hänen tulevaisuutensa 
huomattavasti pitemmälle kuin peruskoulun päättötodistuksen saamiseen saakka. Nyt 
päätavoitteena ollut peruskoulun suorittaminen loppuun ja yhteisvalinnassa hakeminen 
rajasi näkökulman ehkä turhankin kapeaksi. Anniinan kokonaistilanteen ja tulevaisuu-
den suunnitelmien hahmottamisen kannalta olisi ehkä ollut tarpeellista pysähtyä välillä 
pohtimaan hänen osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisia uhkiaan esim. SWOT-
analyysin (ks. tarkemmin esim. Jalava, Lehtinen & Palonen 1997, 50-51) tai muiden 
sopivien itsearviointitehtävien avulla ja ulottaa pohdinta nykyistä pitemmälle tulevai-
suuteen (ks. myös Kallio & Kurhila 2000). 
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3 ANNIINAN HOPS-PROSESSIN KUVAILUA  
 
 
3.1  Miten raskaana oleva oppilas voi suorittaa peruskoulun loppuun? 
 
 
Syksyn 2004 ensimmäisinä koulupäivinä kävi ilmi, että yksi yhdeksäsluokkalaisista 
oppilaistamme oli raskaana. ”Anniina” (nimi muutettu) kertoi lasketun ajan olevan maa-
liskuussa 2005 ja kyseli, miten hän voisi hoitaa opiskelut, että saisi raskaudestaan huo-
limatta peruskoulun suoritettua ja päättötodistuksen muiden kanssa yhtä aikaa keväällä 
2005.  

Syksyn ensimmäisessä oppilashuoltoryhmän kokouksessa 16.8.2004 Anniinan 
raskaudentila tuotiin julki ja kerrottiin Anniinan toive saada hoitaa peruskoulu loppuun 
tänä lukuvuonna. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat vakituisesti rehtori, eri-
tyisopettaja, opinto-ohjaaja(t), kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Oppilashuollon 
toiminnan tavoitteet määräytyvät perusopetuslain mukaan. Kokouksessa Anniinan tilan-
netta pohdittiin perusteellisesti ja mietittiin koko oppilashuoltoryhmän voimin, miten 
Anniina voisi suorittaa 9.luokan oppimäärän.  

Koska peruskoulun oppilaan raskaus oli koko opettajakunnalle uusi tilanne eikä 
valmiita toimintamalleja ollut olemassa koulullamme, sovimme oppilashuoltoryhmässä, 
että rehtori selvittää opetusvirastosta, miten asia tulisi hoitaa byrokratian osalta. Voisiko 
Anniina esim. jatkaa tarvittaessa syyslukukaudella 2005 keskeneräisiä 9. luokan opinto-
jaan jäämättä luokalle? Asia piti selvittää, sillä kaupungin OPS:iin oli kirjattu, että ”Op-
pilas luetaan yhdeksännen luokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen ko-
ko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän 
eroaa koulusta…. Jos oppilaalla on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiai-
neessa, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan 
ne vuosiluokan osa-alueet, jotka oppilaan on suoritettava hyväksytysti siirtyäkseen seu-
raavalle vuosiluokalle. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat.” (Annii-
nan koulun OPS 2005, 27.) 

Keskustelimme myös siitä, voiko Anniina jatkaa opintojaan äitiysrahakauden alet-
tua, mikäli hänen vointinsa sen sallii? Päädyimme siihen tulokseen, ettei koulunkäynnin 
jatkamiseen mahdollisimman pitkään ole mitään estettä. Mahdollisuus koulutyöskente-
lyyn tammi-helmikuussa helpottaisikin kovasti Anniinan tilannetta. 

Samassa kokouksessa sovittiin, ettei Anniina osallistu muiden 9.luokkalaisten 
mukana leirikouluun ja TET-jaksoon, vaan tekee leirikouluviikolla ja TET-viikolla mui-
ta opintoja. Näiden kahden tehokkaan koulutyöskentelyviikon aikana  Anniina pystyisi 
kuromaan jo 60 tuntia opintojaan eteenpäin. Lisäksi sovittiin, että opettajat antavat An-
niinalle tehtäviä syyslomaviikolle. Minun tehtäväkseni Anniinan opinto-ohjaajana ja 
luokanvalvojana annettiin koordinoida ja organisoida Anniinan opinnot viimeisenä lu-
kuvuonna. 
 Hops-prosessin alkuvaiheessa oppilashuoltoryhmällä oli keskeinen rooli, koska 
siellä sovittiin yhdessä, miten prosessia lähdetään viemään eteenpäin ja miten vastuut ja 
tehtävät jaetaan eri toimijoiden kesken. Kaupungin yhteiseen OPS:iin on kirjattu, että 
”Oppilaan opiskelun ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perus-
opetuksen ajan.” Koulukohtaiseen OPS:iimme (ks. Anniinan koulun OPS 2005, 15) on 
vielä tarkennettu opinto-ohjaajan ja aineenopettajien työnjakoa seuraavasti: ” Uuden 
opetussuunnitelman mukaisesti koulullamme tuetaan oppilaan opintojen ohjausta yh-
teistyössä opinto-ohjaajan ja aineenopettajien kanssa. Opinto-ohjaajan rooli korostuu 
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eri oppiaineiden integroinnissa, sillä hän on jatkuvassa vuorovaikutuksessa aineenopet-
tajien kanssa seuraten oppilaan edistymistä kaikissa oppiaineissa. Oppilaan ohjauksen 
lähtökohtana on, että oppilaan täytyy itse tulla entistä tietoisemmaksi omasta oppimis-
prosessistaan ja seurata aktiivisesti oman oppimisensa etenemistä.” 

Koulumme opetussuunnitelmaan (ks. Anniinan koulun OPS 2005, 15) on kirjattu, 
että jokaisella oppilaalla on käytössä henkilökohtainen oppimiskansio, jonka rakentami-
nen aloitetaan jo 6.luokan keväällä seuraavasti: ”Erityisopettaja vierailee lähettävien 
koulujen kuudensilla luokilla huhti-toukokuun aikana. Näiden vierailupäivien ohjelmas-
sa on ohjattu kirjoitelma oppilaan aikaisemmasta kouluhistoriasta. Tämä kirjoitelma 
tulee aloitusosaksi henkilökohtaiseen oppimiskansioon, joka aloitetaan 7. luokan syksyl-
lä. Kansiota hyödynnetään kaikissa ohjauksellisissa keskusteluissa kuten vanhempain-
tapaamisissa ja niissä käytävissä arviointikeskusteluissa, oppilaan tavoitteellisessa 
opintosuunnittelussa ja jatko-opintosuunnitelmissa. Oppimiskansiota säilytetään opin-
to-ohjaajan huoneessa ja ne ovat sieltä sekä opinto-ohjaajan, luokanvalvojan sekä op-
pilashuoltohenkilöstön käytettävissä.” Vaikka OPS:iin (ks. Anniinan koulun OPS 2005, 
50.) onkin kirjattu: ”Yksilölliset oppimissuunnitelmat ovat oppilaiden oppimiskansiossa. 
Ne laaditaan opinto-ohjaajan ja aineopettajan johdolla jokaiselle oppilaalle jakson 
alkaessa.”, henkilökohtaisen oppimiskansion käyttöönotto ei kuitenkaan vielä ole toteu-
tunut, mutta sellainen helpottaisi merkittävästi myös hopsin laatimista ja päivittämistä.  

Oppilashuoltoryhmän kokouksessa sovittiin, että rehtorin tehtävänä on selvittää, 
miten koulun tulee byrokratian osalta toimia, millaisia päätöksiä on tehtävä tai millaisia 
lomakkeita täytettävä. Terveydenhoitaja tapaa Anniinan ja keskustelee hänen voinnis-
taan. Anniinan tapauksessa luokanvalvojana ja opinto-ohjaajana toimii sama henkilö eli 
minä, jonka tehtäväksi tuli kertoa Anniinalle, mitä kokouksessa sovittiin ja pistää konk-
reettisesti alulle hopsin rakentaminen yhteistyössä aineenopettajien kanssa. 
 
 
3.2 Anniinan hops-prosessin käynnistäminen 
 
 
Keskustelin Anniinan kanssa heti seuraavana päivänä 17.8. ja kerroin mitä oppilashuol-
toryhmässä oli sovittu. Seuraavassa oppilashuoltoryhmän kokouksessa 23.8. sovittiin, 
että minä laadin yhteistyössä eri aineenopettajien kanssa Anniinalle henkilökohtaisen 
oppimissuunnitelman. Mietimme yhdessä, miten Anniina saisi liikunnan suoritettua ja 
sovittiin, että hän voisi osallistua myös 8. luokan liikuntatunneille ja hyödyntää oppilail-
le jaettua Action-passia, jolla pääsee ilmaiseksi tiettyihin liikuntaviraston ohjaamiin 
jumppiin ja kuntosalivuoroille. Koska leirikoulu- ja TET-viikoilla ei luonnollisestikaan 
ole 9. luokkalaisilla liikuntaa, ajattelimme, että Anniina voisi näillä viikoilla osallistua 
lukion 1. luokkien liikuntatunneille. 

Lähetin heti 23.8. oppilashuoltoryhmän kokouksen jälkeen kaikille Anniinaa opet-
taville opettajille avunpyynnön käytössämme olevan sähköisen viestintäkanavan Helmi-
järjestelmän kautta Anniinan opetuksen järjestämisestä (ks. liite 1). Helmi-järjestelmä 
on koulun ja kodin yhteydenpidon väline, jonka välityksellä opettajat ja muu henkilö-
kunta voivat keskustella keskenään tai lähettää viestejä suoraan oppilaille tai heidän 
huoltajilleen.  

Viestissäni ei ollut aineenopettajille kovin yksityiskohtaisia ohjeita hopsin laati-
miseen yksinkertaisesti siitä syystä, etten tuossa vaiheessa itsekään tiennyt, millainen 
Anniinan hopsin oikeastaan pitäisi olla. Koulumme opetussuunnitelmaan (ks. Anniinan 
koulun OPS 2005, 32) on kirjattu kaupungin yhteisen OPS:n tekstistä oppimissuunni-
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telmasta seuraavaa: ”Oppimissuunnitelma on väline opetuksen yksilöllistämiseen, yh-
teistyöhön kodin ja koulun välillä, arviointiin sekä oppilaan ohjaukseen. Oppimissuun-
nitelma voidaan laatia huoltajien kanssa käytävien keskustelujen perusteella. Oppimis-
suunnitelman laatimisessa voi olla mukana myös oppilashuollon edustajia. Oppimis-
suunnitelmassa asetetaan tavoitteita oppilaan kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Op-
pimissuunnitelmassa voidaan kuvata opetuksen eriyttäminen ja mahdolliset tukitoimet.”  

Hopsin muotoon ei ole yhtä valmista kaavaa, sillä ”Oppimissuunnitelma voidaan 
laatia valmiille lomakkeelle (liitteet 9.6 ja 9.7) tai sen muoto voi olla vapaa.” OPS:in 
liitteenä oleva lomake on sama, jota käytetään HOJKS:in laadintaan ja siinä on paljon 
hopsin laadintaan tarpeettomia osioita. Sen sijaan hopsin sisältöön OPS antaa hieman 
ohjeita: ”Oppimissuunnitelmaan voidaan kirjata oppilaan/luokan opinto-ohjelma (ope-
tussuunnitelma), oppilaan opiskelun erityiset painoalueet, valinnaiset opinnot, mahdol-
liset tukitoimet ja arviointikeskustelussa asetetut tavoitteet. … Silloin kun oppilas etenee 
oman opinto-ohjelmansa mukaan, oppimissuunnitelmassa on mainittava opintokokonai-
suudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan, ja määriteltävä niiden suorittamis-
järjestys ja aikataulu sekä mahdolliset erityistavoitteet.” (ks. Anniinan koulun OPS 
2005, 32.) 

Olisinkin kaivannut hopsin laatimiseen selkeät ohjeet esim. opetusvirastosta.  
OPS:ssakin mainitusta HOJKS:n ja hopsin laatimiseen suunnitellusta lomakkeesta ei 
tuntunut olevan apua Anniinan hopsin laatimiseen, joten jouduin talonpoikaisjärkeä 
käyttäen miettimään yksinkertaisemman toteutustavan. Vaikkei hopsissa tärkeintä ole-
kaan lomakkeen laatiminen (ks. esim. Mäkinen 2000, 14), vaan itse hops-prosessin to-
teuttaminen, selkeä lomake olisi voinut helpottaa prosessin käynnistämistä. Aloitusvai-
heessa olisikin kannattanut etsiä internetistä tai kirjallisuudesta erilaisia lomakepohjia ja 
yrittää hyödyntää niitä. Esim. Jyväskylän kaupungin HOPPI oppiainekohtaiset sopi-
mukset -lomakkeessa on selkeästi kirjattu oppiaineittain niiden tavoitteet ja sisällöt, 
mihin mennessä ne on tarkoitus suorittaa ja miten oppiaine arvioidaan. (ks. Tilus 2004, 
30.)   

Sain muutamilta aineenopettajilta hyvin nopeasti vastauksia Helmellä. Oppiainei-
den jaksotus tuotti ongelmia muutamissa oppiaineissa. Mikä ilmenee esim. seuraavasta 
Helmi-viestistä: ”Tässä jaksossahan Anniina ei opiskele ruotsia. xx on luvannut tämän 
jakson erityisopetuskurssin tunnit ruotsiin, joten ehkäpä ei tarvitse heti kättelyssä antaa 
ensi viikoksi (tarkoittaa leirikouluviikkoa) tehtäviä. Anniinahan voi sitten tehdä jotain 
enemmän syysloma- ja TET-viikolla.” 

Osa opettajista oivalsi heti, että Anniinalla on edessään valtava urakka ja jonkin-
laista koordinointia ja aineenopettajien välistä yhteistyötä olisi syytä harjoittaa Anniinan 
hopsia laadittaessa: ”Anniina jäänee pois koulusta joskus tammi-helmikuussa. Eli koko 
kevät pitäisi  suorittaa muutaman lomaviikon aikana!? Kova savotta. Meillä bilsa lop-
puu just helmikuun alussa eli koko mantsa pitäisi suorittaa jollain virityksellä. Pi-
täisiköhän Anniinan näiden lomaviikkojen aikana keskittyä tiettyihin aineisiin eikä rä-
peltää kaikkea? Jotenkin tuntuu kovalta palalta suorittaa tuo kevät tässä sivussa tai 
sitten emme vaadi juurikaan mitään.” 

Joissakin oppiaineissa taas aikataulujen muuttaminen ei tuntunut tuottavan lain-
kaan ongelmia: ”Tekstiilityössä Anniina tekee kevääksi suunnittelemansa työt nyt syksyn 
aikana kotona….”  

Koska täsmällisempiä suunnitelmia Anniinan opintojen suorittamisesta ei kuiten-
kaan herunut, lähetin 3.9.2005 kaikille Anniinan opettajille uuden avunpyynnön Hel-
mellä. (ks. liite 2) Myös rehtori viestitti Helmellä opettajille, että hän joutuu tekemään 
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asiasta virallisen päätöksen, jonka liitteeksi tarvitaan oppimissuunnitelma, jonka myös 
Anniinan äiti joutuu hyväksymään.  

Vaikka rehtorikin pahoitteli viestissään oppimissuunnitelman laatimisen tuottavan 
opettajille  ylimääräistä työtä, saamieni ainekohtaisten suunnitelmien vähäisyys ei mie-
lestäni johtunut lisätyön välttelystä, vaan siitä, että aineenopettajille oli edelleenkin epä-
selvää, mitä siihen suunnitelmaan täsmällisesti ottaen oli tarkoitus kirjata! Opettajien 
epätietoisuus ilmenee hyvin seuraavista näytteistä: ”En tiedä, en muista, en ossaa. Eli 
mitä konkreettisesti 9:llä käydään läpi vai?” ”Mitä tuollaiseen oppimissuunnitelmaan 
pitäisi laittaa tarkalleen. Pitääkö siihen laittaa sisältöjen lisäksi tavoitteet, arviointita-
vat, materiaalit, tukitoimet yms. OHJEITA, please!” 

Konkreettisten ohjeiden puuttumisen lisäksi yksittäisen aineenopettajan suunni-
telman laatimista vaikeutti myös se, ettei hänellä ollut tietoa muiden opettajien suunni-
telmista ja niiden aikatauluista: ”Enhän voi itse laittaa oman mieleni mukaan suunni-
telmiani Anniinalle aikataulutuksesta, sillä nehän pitää koordinoida yhdessä muiden 
opettajien kanssa! Siinähän tulee kaksinkertainen homma, jos ensin laitan asiat vain  
itseni kannalta ja sitten muiden suunnitelmat pitää ottaa huomioon ja pitää taas uudel-
leen miettiä (vrt. kun piti miettiä että miten ja MILLOIN). Esim. jos monessa aineessa 
on projekteja ne saattavat mennä päällekkäin. Tai kokeet, jotka nekin ratkaisevat mitä 
ja milloin opetetaan. Tässä olis myös integraation paikka, sillä Anniinan työmäärä on 
muuten mielestäni kyllä valtava, vaikka vaatimukset vedettäisiin minimiin.” Aineen-
opettajat tuntuivatkin kaipaavan jämäkämpää koordinointia ja selkeämpiä ohjeita hopsin 
laadintaan.  
 
 
3.3 Anniinan hops-prosessi etenee 
 
 
Anniinan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatiminen eteni pikkuhiljaa. Aivan 
ensimmäisessä hops-raakileessa tosin oli suunnitelma vain äidinkielen opintojen suorit-
tamisesta. Käytännössä lähes kaikki Anniinan opettajat huomioivat oman aineensa ope-
tuksessa Anniinan raskauden vaatimat muutokset oppiaineen suorittamiseen, mutta pa-
perille asti nämä hopsaukset eivät päätyneet niin nopeasti kuin käytäntöön. Vähitellen 
sain kuitenkin muiltakin aineenopettajilta tarkempia esityksiä siitä, miten Anniinan voi-
si kussakin oppiaineessa opinnot suorittaa ja ensimmäisessä varsinaisessa hops-
versiossa (ks. liite 3) oli jo varsin tarkat suunnitelmat, mitä, miten ja milloin Anniinan 
mistäkin oppiaineesta opiskelee. 

Mielestäni oli erittäin keskeistä, että Anniinan hopsiin selkeästi kirjattiin, että An-
niinan tavoitteena on suorittaa peruskoulu lukuvuoden 2004-2005 aikana loppuun ja 
saada päättötodistus keväällä 2005, mutta hänellä on mahdollisuus tehdä puuttuvia osa-
suorituksia vuoden 2005 loppuun saakka ilman luokalle jääntiä. Tällä turvattiin se, että 
jos Anniina ei kykenekään suorittamaan opintoja siihen tahtiin kuin alun perin kaavail-
laan, hän voi joustavasti palata vauvan syntymän jälkeen suorittamaan puuttuvia osa-
suorituksia eikä joudu suorittamaan koko 9.luokan oppimäärää uudelleen. 

Ensimmäisessä hops-versiossa kuvattiin aika yksityiskohtaisesti kevätlukukauden 
2005 opintojen suoritustapoja ja aikataulutusta oppiaineittain. Tarkoituksena oli, että 
Anniina suorittaa osan kevään opinnoista itsenäisesti ennakkoon ja osan itsenäisesti 
kevään aikana. Jälkikäteen ajatellen olisi ehkä ollut selkeämpää tehdä hops jonkinlaisen 
taulukon muotoon, johon olisi aina oppiaineittain kirjattu omaan lokeroonsa mitä An-
niina suorittaa, mihin mennessä hän tehtävät tms. suoritukset palauttaa ja miten suori-
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tukset arvioidaan. Kuten jo edellisessä luvussa totesin, olisi ehkä kannattanut yrittää 
etsiä internetistä Oulun kaupungin HOJKS-lomaketta (ks. Anniinan koulun OPS 2005) 
toimivampia lomakkeita (ks. esim. Tilus 2004, 30) ja hyödyntää niitä Anniinan hopsin 
laadinnassa.  

Sovimme, että järjestämme Anniinan ja huoltajan kanssa palaverin 1.9., jossa An-
niinan äiti voi hyväksyä Anniinan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, mutta Annii-
nan äidille tulikin este, joten kävimme puhelimitse läpi Anniinan tilanteen ja henkilö-
kohtaisen oppimissuunnitelman. Anniinan äiti hyväksyi täysin Anniinan kanssa teke-
mämme suunnitelmat. 

1.10. muiden osallistuessa taksvärkkipäivään, Anniina teki omia opiskelutehtävi-
ään ja myös 18.10. alkavalle syyslomaviikolle Anniina sai useista oppiaineista tehtäviä. 
2.11. Pidimme Anniinan ja hänen äitinsä kanssa palaverin, jossa kävimme yksityiskoh-
taisesti läpi Anniinan tilanteen, suunnitelmat opintojen suorittamisesta eri oppiaineissa 
ja Anniinan jatko-opintosuunnitelmat. Annoin Anniinan äidille rehtorin päätöksen, jossa 
rehtori hyväksyi Anniinan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunni-
telman käyttöön otettavaksi. Anniinan äiti hyväksyi edelleenkin kaikki esitykset. 

8.11. oppilashuoltoryhmässä keskusteltiin Anniinan tilanteesta ja hänen opinto-
jensa etenemisestä ja tulevan TET-viikon ohjelmasta. Olenkin kirjannut muistiin-
panoihini Anniinan osalta, että ”homma hanskassa”. 15.11. alkavalle TET-viikolle ra-
kensin yhteistyössä Anniinan ja aineenopettajien kanssa tiiviin lukujärjestyksen. Mui-
den 9.luokkalaisten ollessa työelämään tutustumassa, Anniinan opettajilla oli tavan-
omaista paremmin aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen. Anniinan teki viikon aikana 
pari koetta ja kuuntelua ja näiden valvontakin oli helppo järjestää, koska koulunkäyn-
tiavustajan avustettava oli TET-jaksolla.  

Anniinan opinnot etenivät hyvää vauhtia ja hänellä oli selkeät suunnitelmat, mitä 
itsenäisiä tehtäviä hän tekee joululomansa aikana ja mihin joululoman jälkeisiin kokei-
siin hän valmistautuu. Suunnitelmia jouduttiin kuitenkin muuttamaan, sillä Anniinan äiti 
soitti tammikuun alussa minulle kotiin ja kertoi Anniinan joutuneen joululomalla vuo-
delepoon sairaalaan eikä hän jaksanut edes tehdä tehtäviä. Anniinan vauva syntyi huo-
mattavasti ennen laskettua aikaa, joten hän ei kyennyt lainkaan osallistumaan tammi-
helmikuussa opetukseen. Hopsia jouduttiinkin päivittämään melkoisesti ja hopsin toi-
seen versioon (ks. liite 4) on kirjattu, mitkä oppiaineet Anniina oli jo tähän mennessä 
kokonaisuudessaan suorittanut sekä milloin ja miten hän puuttuvat suoritukset hoitaisi.  

14.3.2005 oppilashuoltoryhmässä keskusteltiin siitä, että Anniinalla puuttui vielä 
paljon liikuntasuorituksia eikä hänellä ollut mahdollisuutta osallistua liikuntatunneille, 
koska vauvalle ei ollut hoitajaa. Keskustelimme siitä, voisiko sosiaalivirasto kustantaa 
hänelle liikuntatuntien ajaksi Mannerheimin lastensuojeluliitosta lastenhoitajan. Kaikki-
en edun mukaistahan olisi, että Anniina saisi peruskoulun päättötodistuksen. Koska An-
niinan luona kävi säännöllisesti perhetyöntekijä ja hän oli muutenkin yhteydessä sosiaa-
livirastoon, sovimme, että hän kysyy itse tästä lastenhoitomahdollisuudesta. 

Huhtikuussa päivitin Anniinan kanssa hänen hopsiaan ja kolmanteen hops-
versioon (ks. liite 5) kirjasimme, mitä suorituksia häneltä vielä puuttui ja miten hänen 
oli tarkoitus suorittaa puuttuvat osiot. Suurin osa oppiaineista oli tässä vaiheessa jo suo-
ritettuna. 

16.5.2005 oppilashuoltoryhmän kokouksen osalta olen kirjannut, että Anniinalla 
on ”kaikki OK!” eli tuohon mennessä Anniina oli saanut tehtyä viimeisetkin puuttuvat 
suoritukset. 
 
 



 14

3.4 Anniinan hops-prosessi ohjauskeskusteluna ja ohjausprosessina 
 
 
Ohjaus tulisi holistisen ohjausmallin periaatteiden mukaisesti nähdä moniammatillisena 
verkostoyhteistyönä toteutettavana ohjaustoimintana, jolla pyritään tukemaan opiskeli-
joita opintojensa eri vaiheissa. (Lairio & Penttinen 2005, 25.)  

Ohjauskeskustelulla pyritään yleensä yhteistyössä opiskelijan kanssa jäsentele-
mään ja ratkaisemaan joitakin ajankohtaisia kysymyksiä tai ongelmia ja löytämään nii-
hin ratkaisuvaihtoehtoja. Ohjauskeskusteluissa opiskelijaa autetaan reflektoimaan 
omaan tilannettaan ja ajatuksiaan ja tekemään näkyväksi mahdollisten ratkaisujen pe-
rusteita. Ohjauskeskustelun rakenteen jäsentäminen vaiheittain eteneväksi ongelmanrat-
kaisuprosessiksi auttaa ohjaajaa hahmottamaan keskustelun eri  vaiheisiin liittyviä ta-
voitteita. (Nummenmaa 2005, 92-94.)  

Nummenmaa (2005, 93-94) jaotteleekin ohjauskeskustelun viiteen vaiheeseen 
seuraavasti: 

1. ”keskustelun kohteena olevan kysymyksen tai ongelman selvittäminen 
2. näkökulmien ja asennoitumistapojen laajentaminen 
3. tavoitteiden ja osatavoitteiden määritteleminen 
4. toimintasuunnitelman laatiminen 
5. arviointi ja seuranta.” 

Anniinan tapauksessa keskustelun kohteena olevaksi ongelmaksi nousi, kuinka hän saisi 
suoritettua peruskoulun loppuun raskaudestaan huolimatta. Näkökulmien ja asennoitu-
mistapojen laajentamista kuvannee parhaiten se asenne, että hänen on mahdollista suo-
riutua tästä tehtävästä. Minun tehtäväni Anniinan ohjaajana olikin nimenomaan auttaa 
häntä löytämään yhdessä aineenopettajien kanssa selkeitä ja realistisia tavoitteita ja osa-
tavoitteita. Toimintasuunnitelman eli Anniinan tapauksessa hopsin avulla edettiin vai-
heittain pienempien osatavoitteiden kautta kohti päätavoitetta: peruskoulun päättötodis-
tusta. (ks. Nummenmaan 2005, 93-94, 99, 100.) 

Nummenmaan (2005, 100) mukaan ohjauskeskustelussa autetaan opiskelijaa löy-
tämään itse vaihtoehtoisia tapoja tavoitteen saavuttamiseksi ja opiskelija itse punnitsee 
vaihtoehtoja ja valitsee niistä parhaat. Peruskoulun päättöluokkalaisetkaan eivät mieles-
täni kykene aivan näin itseohjautuvaan toimintaan, vaan Anniinakin tarvitsi huomatta-
vasti varttuneempia opiskelijoita enemmän ihan konkreettista apua ohjaajalta ja aineen-
opettajilta suunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa. Tosin OPS:issammekin (ks. 
Anniinan koulun OPS 2005, 32) korostetaan kaupunkikohtaisessa osuudessa opiskelijan 
vastuuta hopsin laadinnassa seuraavasti: ”Perusopetuksen alkuvaiheessa oppimissuun-
nitelman laatimisen päävastuu on opettajalla, mutta valmisteluvastuu voi vähitellen 
siirtyä yhä enemmän oppilaalle itselleen. Tällöin oppilas ottaa vastuuta opiskelustaan 
ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta.” Ehkäpä vastuuta hopsin valmistelusta 
olisi voinut antaa nykyistä enemmän Anniinalle itselleen? 

Parhaimmillaan arviointia tapahtuu luontevasti koko ohjausprosessin ajan, mutta 
päätösvaiheessa tarkastellaan, mitä koko ohjausprosessin aikana on tapahtunut. Opiske-
lijan ja ohjaajan asettamat tavoitteet ovat luonnollisesti arvioinnin lähtökohtana. Tällöin 
arviointi kohdistuu opiskelijaan, kun pohditaan saavutettiinko ohjausprosessin alussa 
asetetut tavoitteet. Arviointi kohdistu ohjaajaan, kun mietitään, miten ohjaaja auttoi tai 
pahimmillaan ehkäisi tehokasta ongelmankäsittelyä. Itse ohjauskeskusteluun kohdistu-
vassa arvioinnissa tarkastellaan, mitä ohjauskeskustelussa tapahtui. (Nummenmaa 2005, 
101.)   
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Anniinan hops-prosessin aikana tapahtui arviointia koko ohjausprosessin ajan ja 
hopsiakin päivitettiin useaan otteeseen. Koska Anniina sai suoritettua loppuun perus-
koulun oppimäärän huolimatta raskaudestaan ja vauvan syntymästä viimeisenä luku-
vuonna, hän saavutti ohjausprosessin alussa päätavoitteeksi asetetun peruskoulun päät-
tötodistuksen. Ohjausprosessin päätteeksi olisimme voineet Anniinan kanssa nykyistä 
syvällisemmin keskustella ohjausprosessin onnistumisesta ja miettiä, millainen rooli 
ohjaajalla oli ja mitä ohjauskeskusteluissa tapahtui. Loppuarvioinnissa olisi voinut ana-
lysoida perusteellisemmin Anniinan peruskoulun jälkeisiä tulevaisuudensuunnitelmia ja 
yrittää jopa rakentaa hänen tulevaisuushopsiaan (ks. myös Kallio & Kurhila 2000, 142-
147). Nyt tulevaisuudensuunnitelmat suuntautuivat vain pari vuotta eteenpäin toisen 
asteen opintojen aloittamiseen saakka. 

Nummenmaan (2005, 101) mukaan ohjauksen päättyminen olisi hyvä tehdä näky-
väksi jollain seremonialla. Anniinan kohdalla kevätjuhla ja siellä jaettu peruskoulun 
päättötodistus päätti juhlallisesti ohjausprosessin.  
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4 HOPSIN LAATIMISEN HAASTEET:  
ANNIINAN HOPS-PROSESSI AINEENOPETTAJAN 
NÄKÖKULMASTA  

 
 
Ihan loppukeväästä tein kaiken kiireen keskellä suppean teemahaastattelun neljälle An-
niinan opettajalle ja kysyin heidän kokemuksiaan hops-prosessin etenemisestä. Kirjasin 
opettajien vastaukset suoraan tietokoneelle ajan säästämiseksi. Haastattelemieni opetta-
jien joukossa oli hyvin erityyppisten oppiaineiden edustajia: kieltenopettaja, matemaat-
tisten aineiden opettaja, reaaliaineen opettaja ja kädentaitoihin liittyvän aineen opettaja, 
joten opettajien kokemukset opetuksen henkilökohtaistamisesta vaihtelivat runsaasti. 

Syksyllä 2005 kysyin vielä Helmen kautta opettajilta kommentteja hops-
prosessista (ks. liite 6), mutta sain vain yhdeltä opettajalta vastauksen. Käsittelen tämän 
teoria-aineen opettajan kommentteja samassa yhteydessä haastattelemieni opettajien 
kanssa. Suorat lainaukset opettajien kommenteista on merkitty tekstiin kursiivilla. 
 
 
4.1 Kuinka paljon hopsin laatiminen työllistää aineenopettajaa? 
 
 
Kysyin ensimmäiseksi kaikilta opettajilta, miltä henkilökohtaisen oppimissuunnitelman 
laatiminen oman oppiaineen kohdalla tuntui ja kuinka paljon räätälöinti työllisti opetta-
jaa? Osalle opettajista hopsin laatiminen ei tuottanut minkäänlaista ylimääräistä vaivaa, 
koska kaikki opiskelijat joka tapauksessa laativat kyseisessä oppiaineessa oman suunni-
telmansa opintojen toteuttamisesta: ”Ei työllistänyt ylimääräistä. Anniina laati syksyllä 
oman hopsin kuten kaikki muutkin oppilaat.” Vastakkaisiakin mielipiteitä ilmeni, sillä 
osa opettajista koki räätälöinnin hyvinkin työläänä: ”Teetätti lisätöitä melkoisesti.” 

Useimmille opettajille hopsin laatiminen ei tuntunut tuottaneen kohtuutonta yli-
määräistä työtä, mutta kaiken muun kiireen keskellä ajatus opintojen yksilöllisestä suo-
rittamisesta tuntui työläältä: ”Itse työ ei vaatinut paljon, mutta ajatus räätälöinnistä 
kaiken muun työn lisäksi tuntui rasittavalta.” Hopsin laatiminen työllistääkin hyvin eri 
tavalla eri oppiaineiden opettajia. Joissakin oppiaineissa lisätyötä ei oikeastaan tule 
lainkaan kun taas toisissa oppiaineissa opettaja joutuu muokkaamaan oppilaalle aivan 
alusta asti oman oppimissuunnitelman. Myös opettajan oma työskentelytapa vaikuttanee 
siihen, kuinka paljon hopsin laatiminen aiheuttaa ylimääräistä vaivaa. 

 
 
4.2 Mitä oppilas opiskelee? 
 
 
Osalle opettajista tuotti kovasti päänvaivaa miettiä, mitä Anniinan tulisi suorittaa: ”… 
Jäi vähän epämääräinen olo, mitä Anniina teki. Suuriakin kokonaisuuksia jäi toteutta-
matta, teki vähän hajanaisesti. Olisi voinut ehkä toteuttaa toisinkin.”  Opettajat joutui-
vat myös pohtimaan, mitä opiskeltavasta aineksesta Anniina kykenisi suorittamaan itse-
näisesti: ”… tuntui hankalalta, koska opittava aines teoreettista ja sitä on  vaikea opis-
kella itsenäisesti. Paljon vieraita käsitteitä. Piti miettiä tarkkaan, mitä suorituttaa oppi-
laalla. …” 
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Teoria-aineissa opettaja valitsi, mitä Anniinan tulisi kyseisestä oppiaineesta opis-
kella: ”Opettaja valitsi mitä suorittaa. Anniina teki mitä pyydettiin. Vaikea tietää, kuin-
ka paljon hän on sisäistänyt opittavasta aineksesta ja mikä on ulkoaopittua. Kuinka 
pystyy soveltamaan tietoja omaan elämäänsä?” Opettajan esille nostama kysymys, oli-
ko Anniina oikeasti sisäistänyt opiskeltavan aineksen on erittäin haasteellinen. Opiskelu 
on oppilaan aktiivista toimintaa, joka ideaalitapauksissa johtaa oppimiseen eikä tätä 
oppimista voida taata hyvilläkään suunnitelmilla tai oppimisympäristöillä. Tavoitteena 
oli luonnollisesti, että Anniina myös sisäistäisi opiskelemansa asiat  eikä pelkästään 
mekaanisesti kykenisi toistamaan niitä koetilanteessa. (ks. Ansela, Haapaniemi & Pirt-
timäki 2005, 13.) 

Kädentaitoihin liittyvässä oppiaineessa tilanne tavoitteiden asettamisen ja sisältö-
jen suhteen oli toisenlainen: ”Oppilas asettaa itse arvosanatavoitteen, valitsee työt ja 
tekee itse aikataulutuksen. Opettaja tarkistaa hopsin ja kommentoi. Hopsia työstetään 
koko ajan. Portfolio on osa työskentelyä.” 

Hops-prosessissa haastavimmaksi opettajat kokivat opiskeltavan aineiston rajaami-
sen ja Anniinan työmäärän pitämisen kohtuullisena: ”Löytää kultainen keskitie: mikä on 
välttämätöntä, mutta ei kuitenkaan rasita oppilasta liikaa.” ”Aineiston rajaaminen. 
Yhteiskuntaopissa kaikki tuntuu opettajasta tärkeältä! Vaikeinta oli miettiä, ettei teetä 
oppilaalla liikaa ja liian vaikeita tehtäviä.” 

Opettajat halusivat selkeästi, että Anniina opiskelee 9.luokan opittavasta aineksesta 
kaikki tarpeelliset osiot, mutta eivät kuitenkaan halunneet näännyttää häntä työtaakan 
allekaan. Työmäärän pitäminen kohtuullisena ja kuitenkin välttämättömien asioiden 
opiskelun varmistaminen tuottikin päänvaivaa opettajille. ”Haasteellista oli miettiä, 
mitä voin vähimmässä määrin vaatia, että koko ysin kurssi tulisi suoritetuksi kunnolla ja 
silti inhimillisissä rajoissa.” 

Myös opettajan intuitiivinen työskentelytapa saattoi hieman vaikeuttaa päätöksente-
koa, mitä Anniinan tulisi suorittaa ja mitä voisi ehkä jättää suorittamattakin. ”Etukäteen 
oppiaineen sisältöjä (siis pitkälle kevääseen) oli vaikea hahmottaa, koska vaikka suun-
nittelenkin opetusta, teen suunnitelman pohjalta myös paljon intuitiooni ja innostuksee-
ni liittyen muutoksia toimintatavassani.”  

Osa opettajista myönsi kohtuullistaneensa Anniinan työmäärää: ”Oppilas pääsi to-
dennäköisesti helpommalla kuin muut, koska sääli sekoitti päätäni.” 

Anniinan jaksaminen ja kyky itsenäiseen työskentelyyn yllätti positiivisesti useim-
mat opettajista: ”Anniinan kanssa oli helppo tehdä töitä! Anniina kykeni opiskelemaan 
itsenäisesti.” ”Oppilaan motivaatio oli palkitsevaa” 
 
 
4.3 Miten hops laaditaan? 
 
 
Koin Anniinaan opettavana aineenopettajana, luokanvalvojana ja opinto-ohjaajana hop-
sin laatimisen hankalaksi, koska itselläni ei ollut oikein selkeää käsitystä siitä, miten 
hops tulisi laatia. Kysyin myös kollegoiltani olisivatko he kaivanneet enemmän tukea ja 
selkeämpiä ohjeita hopsin laadintaa? Kysyin myös olisivatko he kaivanneet enemmän 
yhteisiä palavereja? Nyt Anniinan opettajat kokoontuivat pari kertaa vetämään yhteen 
aikatauluja, mutta silloinkin paikalle yleensä pääsi vain osa Anniinan opettajista. 

Oppilaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatiminen oli uutta myös ko-
keneemmillekin opettaja-kollegoille: ”Alku oli sekavaa. Tilanne oli uusi.” Osa opetta-
jista olisikin kaivannut selkeämpiä ohjeita hopsin laatimiseen:  ”Olisi voinut olla yhtei-
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set selkeät pelisäännöt.” Vaikka omakohtaista tarvetta selkeämpään ohjeistukseen ei 
ollut, arveltiin muiden sellaisia kaivanneen:  ”Itseä ei hetkauttanut, mutta muut olisivat 
varmaan kaivanneet selkeämmät ohjeistukset.” 

Osa opettajista taas koki nykyisen ohjeistuksen riittäväksi eikä kaivannut enempää 
lisätukea tai yhteisiä kokoontumisia: ”Sain riittävästi tietoa. En kaivannut selkeämpiä 
ohjeita tai palavereja.” Tarvetta lisäohjeistukseen tai useampiin palavereihin ei luon-
nollisesti ollut opettajalla, jolla hops oli jo osa normaalia työskentelyä: ”En kaivannut, 
koska ei vaikuttanut työskentelyyn, koska hops on käytössä jo muutenkin. En kaivannut 
lisätukea enkä palaverejä.” 

Kysyin opettajilta, millaisia mahdollisia lomakkeita tai muistiinmerkintätapoja he 
hyödynsivät hopsin laadinnassa ja kuinka ne toimivat käytännössä? Opetusvirastolla ei 
ollut mitään valmiita lomakkeita tai menettelytapakaavioita hopsin laadintaan eivätkä 
opettajat sellaisia tuntuneen kaipaavankaan. Hopsin laadinnassa opettajat eivät yhtä lu-
kuun ottamatta käyttäneet erityisiä muistiinmerkintätapoja ja tässäkin oli kyseessä opet-
taja, jonka oppiaineessa kaikki opiskelijat laativat hopsin: ”Kirjallinen ja suullinen oh-
jeistus, kirjalliset jutut kerätään kansioon. Digitaalinen portfolio, jossa on työn suunnit-
telu, työskentelyprosessin kuvaus ja  arvioinnit, mitä on oppinut.” 

Anniinan hopsin laadintaprosessin lopputulos oli kaikille opettajille positiivinen yl-
lätys. Vielä syksyllä ei oikeastaan kukaan opettajista jaksanut uskoa, että Anniina kyke-
nee suorittamaan 9.luokan samassa tahdissa muiden kanssa, joten meille kaikille oli 
positiivinen yllätys, että Anniina sai peruskoulun päättötodistuksen keväällä 2005 mui-
den kanssa yhtä aikaa. ”Haastavinta oli huomata, että oppilas todellakin pystyy. Aluksi 
oli suunnaton epäusko Anniinan kykyihin.” 

 
 

4.4 Hopsin päivittäminen 
 
 
Lisähaastetta hopsin laatimiseen toi se, että Anniina joutuikin jäämään sairauslomalle jo 
joululomalla ja lapsen synnyttyä ennenaikaisesti Anniina ei voinutkaan osallistua lain-
kaan tammi-helmikuussa kouluopetukseen, vaikka ennakkosuunnitelmien mukaan hä-
nen oli silloin vielä tarkoitus opiskella täysin muun luokan mukana. ”Suunnitelmia jou-
tui muuttamaan kesken kaiken (3. jakso!)” Lähes kaikki opettajat joutuivatkin päivittä-
mään Anniinan hopsia useaan otteeseen ainakin aikataulujen osalta. Myös suoritustapo-
ja ja sisältöjä jouduttiin muuttamaan joissakin oppiaineissa useampaan otteeseen, mutta 
opettajat joustivat kiitettävästi muuttuneissa tilanteissa. 

Muutamissa oppiaineissa Anniinan hopsia jouduttiin muuttamaan tavanomaista 
useammin. Erityisesti liikunnan suorittaminen tuotti runsaasti päänvaivaa, sillä Anniina 
ei alkuperäisen suunnitelman mukaisesti voinutkaan osallistua 8.luokan liikuntatunneil-
le, sillä hänellä oli siihen aikaan muuta opetusta. Sama tilanne oli Action-passin kohdal-
lakin, sillä ilmaiset liikuntaviraston ohjaamat jumpat ja kuntosalivuorot eivät istuneet 
Anniinan lukujärjestykseen. Lukion 1. luokkien liikuntaryhmät puolestaan olivat jo en-
nestään niin suuria, ettei niihin mielellään otettu yhtään ylimääräistä oppilasta. 

Sairausloman ja synnytyksen jälkeen oli pitkä ajanjakso, jolloin lääkäri ei sallinut 
Anniinan harrastaa minkäänlaista liikuntaa, joten loppukeväästä Anniina joutui kerää-
mään hieman urakalla puuttuvia liikuntasuorituksia. Myös teoria-aineissa aikataulut 
venyivät, koska vauvalle ei järjestynytkään lastenhoitajaa niin helposti kuin Anniina 
etukäteen kuvitteli ja vauvan kanssa opiskelu eteni varsin hitaasti. 
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4.5 Kehittämisehdotuksia 
 
 
Kysyin opettajilta kehittämisehdotuksia eli mitä tässä hops-prosessissa olisi kannattanut 
tehdä toisin. Osa opettajista kaipasi selkeämpiä aikatauluja ja itsenäisesti opiskeltavien 
oppiaineiden jaksottamista, jolloin oppilas voisi paremmin keskittyä vain muutamaan 
oppiaineeseen kerrallaan: ”Oppilaalle selkeämpi aikataulu. Nyt oli liian monta ainetta 
yhtä aikaa. Olisi parempi keskittyä yhteen tai kahteen aineeseen esim. viikon kerral-
laan.”  
 Toisaalta tiukkojen aikataulujen pelättiin sitovan liikaa ja vaarantavan hopsissa 
tarvittavan joustavuuden: ”Ei saa pitää liian tiukkoja aikatauluja, koska voi tulla yllä-
tyksiä (esim. Anniina jäi sairauslomalle). Prosessi ei saa kaatua aikatauluihin.” Pitäisi-
kin siis kyetä laatimaan riittävän selkeät, mutta sopivan väljät aikataulut. 

Opettajat kaipasivat, että joku selkeästi koordinoisi hops-prosessia ja huolehtisi 
oppilaan sopivasta työmäärästä: ”Jonkun täytyy koordinoida, että oppilaalla on koko 
ajan riittävästi muttei liikaa hommaa.”  

Myös tukihenkilöstä, joka voisi jalkautua oppilaan kotiin ja auttaa häntä itsenäi-
sessä työskentelyssä, olisi paljon apua ja tukihenkilö helpottaisikin merkittävästi oppi-
laan työtaakkaa: ”Tukihenkilö, joka osaisi auttaa opiskelussa, koulusta tms. käymään 
kotona.” Nythän Anniina pääsääntöisesti opiskeli ihan itsekseen, sillä useimmiten hän 
sai opettajilta pinon tehtäviä ja niihin lyhyen ohjeistuksen. Vaikeammin omaksuttavissa 
asioissa Anniina sai hieman tukiopetusta, mutta tällainen tukihenkilö ja vierellä kulkija 
olisi etenkin heikomman oppilaan kohdalla ihan välttämätön, mutta mistä sellaiseen 
olisi resursseja? 

Myös modernia tietotekniikkaa olisi voinut hyödyntää nykyistä enemmän: ”Läp-
päri oppilaalle kotiin ja siihen nettiyhteys! Helpottaa oppilaan yhteydenpitoa kouluun.” 
Anniinalla oli kotona käytössään pöytätietokone, mutta suurimman osan ajasta siinä ei 
ollut käytettävissä internet-yhteyttä. Myös tulostin puuttui, joten kirjallisten töiden toi-
mittaminen opettajille tuotti välillä ylimääräistä työtä. Kannettava tietokone internet-
yhteyksineen olisi varmasti helpottanut hänen työskentelyään, mutta olisiko koululla tai 
opetusvirastolla ollut antaa sellaista oppilaan käyttöön? 

Ihan hyvä kehittämisehdotus oli seuraavakin: ”Ei pitäisi oppilaan hankkiutua ras-
kaaksi kesken peruskoulun :) Toivottavasi ei tule seuraavaa kertaa.” Koska oppilaan 
raskaudentilasta tai muista syistä johtuen joudumme jatkossakin rakentamaan oppilaille 
henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia, palaan vielä aineenopettajien haastatteluista ja 
omista kokemuksistani nouseviin kehittämisehdotuksiin seuraavissa luvuissa.  
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5 ONNISTUNEEN HOPS-PROSESSIN OSATEKIJÄT  
 
 
Seuraavaksi tarkastelen Anniinan hops-prosessin aikana kertyneiden kokemusteni ja 
käsitysteni pohjalta, mitkä osatekijät vaikuttivat siihen, että Anniina kykeni suoritta-
maan peruskoulun samassa tahdissa muiden luokkatovereidensa kanssa, vaikka hän 
käytännössä kykenikin osallistumaan normaaliin luokkaopetukseen vain syyslukukau-
den ajan. Hyödynnän onnistuneen lopputuloksen osatekijöiden hahmottelussa voimava-
rasuuntautuneen asiakastyön toimintamallia, NLP:n periaatteita ja voimanlähteiden kä-
sitteitä (ks. Riikonen 2000; Toivonen & Asikainen 2000). 
 
 
5.1 Autettavan voimanlähteet 
 
 
Suurin kunnia onnistuneesta lopputuloksesta on luonnollisesti annettava varsinaisen 
työn tekijälle eli Anniinalle itselleen. Yritänkin tarkemmin analysoida Anniinan hops-
prosessista, mitkä olivatkaan Anniinan voimanlähteet tässä valtavassa voimainponnis-
tuksessa. Lähteenä käytän omia muistiinpanojani ja opettajien haastattelumateriaalia. 
Voimanlähteet voidaan Riikosen (2000, 46) mukaan analyyttisesti sijoittaa kolmelle 
tasolle ja tarkastella lähemmin yksilöllisiä voimanlähteitä, sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen liittyviä voimavaroja ja yhteiskunnan tukea.  
 
 
5.1.1 Yksilölliset voimanlähteet 
 
Anniinan tapauksessa yksilöllisinä voimanlähteinä voidaan mielestäni pitää hänen omaa 
kunnianhimoaan ja motivaatiotaan. Anniinalla oli selkeästi suuri tavoite: hän halusi suo-
rittaa raskaudestaan huolimatta peruskoulun loppuun ja valmistua samaan tahtiin ikäto-
vereidensa kanssa ja vieläpä hyvillä arvosanoilla (ks. myös Toivonen & Asikainen 
2000, 107).  

Anniinan suuri tavoite, peruskoulun päättötodistus, oli aineenopettajien ja opinto-
ohjaajan avulla paloiteltu sopivan kokoisiksi palasiksi, mikä helpotti lopullisen tavoit-
teen saavuttamista eikä tehnyt urakasta liian valtavan tuntuista. Anniinankin hyvä moti-
vaatio olisi ollut turhan kovalla koetuksella ellei urakkaa olisi paloiteltu pienempiin 
päättötodistukseen johtaviin osatavoitteisiin. Mielestäni Anniina osasi upeasti keskittyä 
sen hetkisiin opiskelutehtäviinsä ja aktiivisesti teki sen, mitä missäkin vaiheessa oli 
pakko tehdä. (ks. myös Toivonen & Asikainen 2000, 107-108.) 

Anniinan menestymismahdollisuuksia lisäsi merkittävästi se, että hän on älykäs 
tyttö, joka kykenee opiskelemaan asioita myös itsenäisesti. Joku heikommilla opiskelu-
kyvyilla varustettu oppilas olisi tarvinnut huomattavasti enemmän opettajien apua ja 
tukiopetusta eikä välttämättä tuettunakaan olisi kyennyt omaksumaan kaikkia opiskelta-
via asioita. 

Päättötodistuksensa arvosanoihin Anniina oli nykyisessä tilanteessa tyytyväinen, 
vaikka totesikin, että todistus olisi varmasti ollut parempi, jos hän olisi voinut osallistua 
enemmän kouluopetukseen. Opiskelu-urakasta suoriutumista helpotti myös se, ettei An-
niina jäänyt vertailemaan omia suorituksiaan muiden luokkatovereidensa suorituksiin, 
vaan keskittyi määrätietoisesti omien opintojensa edistymiseen (ks. myös Toivonen & 
Asikainen 2000, 108). Anniinan ikäisekseen varsin realistinen ja kypsä asenne näkyi 
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koko hops-prosessin ajan ja auttoi häntä asettamaan omat opiskelutavoitteensa sellaisel-
le tasolle, jotka hän kykeni saavuttamaan. 
 
5.1.2 Yhteiskunnan tuki 
 
Yhteiskunnan tuki on teiniraskauksissa yleensäkin erittäin tärkeä. Anniinakin osallistui 
Siskot-projektiin, jossa nuoret äidit kokoontuivat säännöllisesti perhetyöntekijän johdol-
la ja etsivät vertaistukea toinen toisistaan. Käsittääkseni Anniina oli kuitenkin muita 
ryhmän nuoria äitejä huomattavasti nuorempi. Ikäerosta huolimatta uskon Anniinan 
saaneen Siskot-projektin muilta nuorilta äideiltä tarvitsemaansa tukea uudessa elämänti-
lanteessaan pienen vauvan tuoreena äitinä.   

Sosiaalitoimi ja lastensuojeluviranomaiset olivat myös monin tavoin Anniinan ja 
hänen poikaystävänsä tukena ja varmistivat, että nuoret vanhemmat kykenivät itsenäi-
seen elämään ja huolehtimaan pienestä vauvasta. Anniinalle ja hänen poikaystävälleen 
tarjottiin mahdollisuutta muuttaa asumaan Ensi- ja turvakotiin, jossa apua ja tukea olisi 
ollut saatavilla ympäri vuorokauden, mutta nuoret halusivat mieluummin asua itsenäi-
sesti omassa asunnossa. 

Anniinan koulutyön tukeminen olisi mielestäni voinut olla huomattavasti konk-
reettisempaakin. Esim. vauvan synnyttyä Anniinalla olisi ollut käyttöä lastenhoitajalle, 
joka olisi voinut hoitaa vauvaa sillä aikaa, kun hän itse kävi koululla tekemässä kokeita 
tai sopimassa tehtävistä. Muutamissa teoria-aineissa ja liikunnassa suoritusaikataulut 
venyivät, koska vauvalle ei järjestynytkään lastenhoitajaa niin helposti kuin Anniina 
etukäteen kuvitteli ja vauvan kanssa opiskelu eteni varsin hitaasti. Itsenäisten tehtävien 
tekemistä tai kokeisiin lukemista kotona olisikin varmasti helpottanut, jos joku olisi 
voinut sen aikaa huolehtia vauvasta. 
 
5.1.3 Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä voimavarat 
 
Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä voimavaroja Anniina sai ainakin ystävien ja 
luokkatovereiden tuesta. Ystävien ja luokkatovereiden yhteydenpito taisi tosin laantua 
siinä vaiheessa kun Anniina joutui jäämään pois koulusta ja samanaikaisesti muutti poi-
kaystävänsä kanssa asumaan ihan toiselle puolelle kaupunkia kuin missä koulutoverit 
asuivat.  

Äidin ja muiden perheenjäsenten tuki oli luonnollisesti tärkeä. Äidin olikin alun 
perin tarkoitus hoitaa vastasyntynyttä lapsenlastaan mahdollisimman paljon, jotta An-
niina voisi synnytyksen jälkeen osallistua jonkin verran kouluopetukseen (esim. liikun-
taan). Valitettavasti tuore isoäiti joutuikin käsileikkaukseen, joka esti vauvan nostelun ja 
samalla lastenhoitoavun antamisen.  

Anniinan isosiskolla oli itselläänkin aivan pieni vauva ja sisko olikin muutamaan 
otteeseen lastenhoitajana, kun Anniina tarvitsi lastenhoitoapua koulutehtävien vuoksi. 
Samassa elämäntilanteessa olevasta siskosta oli varmasti paljon myös henkistä tukea 
kaikkiin pienen vauvan hoitoon liittyvissä asioissa. 

Vauvan isä oli päivät opiskelemassa, joten hänellä ei ollut mahdollisuutta hoitaa 
vauvaa arkipäivisin, jolloin Anniinalle olisi puolestaan avautunut mahdollisuus tavata 
koululla opettajia tai tehdä puuttuvia kokeita. Anniinalla olikin päivisin vain vauvan 
uniajat käytettävissä itsenäiseen opiskeluun ja tehtävien tekemiseen, mutta valitettavasti 
vauvan unenlahjat olisivat voineet olla huomattavasti paremmatkin. 

Jokainen Anniinan opettaja oli varmasti kiinnostunut Anniinan jaksamisesta ja 
hyvinvoinnista sekä raskausaikana että vauvan synnyttyä ja yritti omalta osaltaan kaikin 
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tavoin tukea Anniinaa. Vaikka ohjauksen pääpaino aineenopettajilla ehkä olikin  oman 
aineen opiskeluun liittyvissä asioissa ja opiskelumotivaation ylläpitämisessä, Anniina 
sai varmasti ohjausta myös henkilökohtaisemmissakin asioissa. (vrt. Ansela, Haapanie-
mi & Pirttimäki 2005, 28.) 

Oma roolini Anniinan tukijana olisi voinut olla aktiivisempikin, mutta kaiken 
muun työn ohessa en voinut täysipäiväisesti olla pelkästään Anniinan kanssakulkija-
kaan. Anniinan vielä ollessa koulussa tapasimme hänen kanssaan säännöllisesti ja olin 
koko ajan selvillä hänen opintojensa etenemisen kokonaistilanteesta. Ohjauskeskuste-
luissa pyrin ratkaisukeskeiseen otteeseen ja yritin selkiyttää Anniinan tavoitteita. Ohja-
usprosessissa autoin Anniinaa konkretisoimaan ja jäsentämään ongelmiaan ja löytämään 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Pyrkimyksenä oli nostaa esille onnistumisen mahdolli-
suuksia. (ks. myös Riikonen 2002, 48-51.) 

Anniinan jäätyä ensin sairauslomalle ja sitten vauvan synnyttyä äitiyslomalle, ta-
pasimme hänen käydessään koululla ja muutoin olimme puhelinyhteydessä. Pyrin py-
symään ajan tasalla opintojen etenemisestä ja päivittämään aina tarvittaessa hopsia. Yri-
tin myös kannustaa Anniinaa jaksamaan pinnistellä loppuun saakka. Tosin Anniinalla 
tuntui olevan korkea sisäinen motivaatio peruskouluprojektin loppuun viemiseksi ja hän 
huolehti hyvin itsekin tehtävien ja kokeiden suorittamisesta ja tarvittaessa aikataulujen 
muuttamisesta. Vähemmän motivoitunut oppilas olisi varmasti tarvinnut tiiviimpää yh-
teydenpitoa ja voimakkaampaa kannustusta ja tukea. 

Vaikka yritinkin pitää huolta siitä, että Anniinan työmäärä pysyi koko ajan koh-
tuuden rajoissa, opintojen kuormittavuuteen olisi voinut kiinnittää nykyistä enemmän 
huomiota aikatauluja laadittaessa (ks. Ansela, Haapaniemi & Pirttimäki 2005, 37). 
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6 ONNISTUNEEN HOPSIN TOTEUTUSSUUNNITELMA  
 
 
Hopsin laatimisprosessin mallintaminen yhden tapauksen pohjalta on aika vaikeaa ja 
edellyttäisi paitsi teoriapohjan laajentamista myös hops-prosessiin osallistujien oman 
toiminnan perusteellista reflektointia (ks. Tulonen 2004, 58). Yritän kuitenkin luonnos-
tella nykyistä parempia toimintakäytänteitä perusasteen yläkoulun oppilaan hopsin ra-
kentamiseen tulevaa käyttöä varten. 

Koulumme uudessa opetussuunnitelmassamme (ks. Anniinan koulun OPS 2005, 
15) pyritään oppilaalle antamaan nykyistä enemmän vastuuta omasta oppimisprosessis-
taan ja sen etenemisestä: ”Uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulullamme tuetaan 
oppilaan opintojen ohjausta yhteistyössä opinto-ohjaajan ja aineenopettajien kanssa. 
Opinto-ohjaajan rooli korostuu eri oppiaineiden integroinnissa. Hän on jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa aineenopettajien kanssa seuraamassa oppilaan edistymistä. Lähtö-
kohtana on, että oppilaan täytyy tulla entistä tietoisemmaksi omasta oppimisprosessis-
taan ja seurata aktiivisesti oman oppimisensa etenemistä.”  

Tarkoituksena olisi, että oppilas itse asettaisi jokaisessa oppiaineessa omat oppi-
misen tavoitteensa yhteistyössä aineenopettajien ja opinto-ohjaajan kanssa: ”Koulus-
samme oppimissuunnitelmana käytetään oppilaan henkilökohtaista oppimiskansiota. 
Jokaisen jakson alussa oppilas asettaa yhdessä opinto-ohjaajan ja aineenopettajan 
kanssa kaikissa oppiaineissa omat oppimisensa tavoitteet, jotka oppilas kirjaa henkilö-
kohtaiseen oppimiskansioonsa. Samaan kansioon kirjataan jakson lopussa itsearvioin-
nit ja opettajien antamat jaksoarvioinnit, jolloin ne toimivat oppilaan ohjauksellisten 
keskustelujen pohjana.” (Anniinan koulun OPS 2005, 32.)  

Vaikka OPS:iin (ks. Anniinan koulun OPS 2005, 50.) onkin kirjattu: ”Yksilölliset 
oppimissuunnitelmat ovat oppilaiden oppimiskansiossa. Ne laaditaan opinto-ohjaajan 
ja aineopettajan johdolla jokaiselle oppilaalle jakson alkaessa.”, hieno suunnitelma 
oppimiskansioissa ei valitettavasti ole vielä toteutunut. Tällaiseen käytäntöön pääsemi-
nen helpottaisi valtavasti myös opintojen uudelleenjärjestelyä raskaus- ja sairaustapauk-
sissa, sillä käytännössähän jokaisella oppilaalla olisi jo jokaisesta oppiaineesta hops 
valmiina olemassa. 

Perusasteella hops tuntuu olevan vieläkin varsin vieras käsite. Erilaisista oppimis-
vaikeuksista kärsivien oppilaiden opiskeluohjelmia ollaan jo totuttu yksilöllistämään. 
Samoin laaditaan totuttuun tapaan sosiaalisesta sopeutumattomuudesta kärsivien oppi-
missuunnitelmia, mutta miten toimitaan tavallisen oppilaan kohdalla, joka ei esim. ter-
veydellisistä syistä kykenekään olemaan mukana luokkaopetuksessa, mutta kykenee 
itsenäisesti opiskelemaan? 

Anniinan hops-prosessissa olisi nykyistä aktiivisemmin pitänyt ottaa hopsin laa-
timiseen ja suunnitelman toteuttamiseen mukaan myös koulun ulkopuolisia yhteistyö-
kumppaneita ja nähdä ohjausprosessi holistisemmin moniammatillisena verkostoyhteis-
työnä (ks. esim. Lairio & Penttinen 2005, 25). Myös hopsin toteuttamisessa Anniina 
olisi hyötynyt esim. sosiaalitoimen kautta järjestetystä tukihenkilöstä tms. tuutorista, 
joka olisi voinut tukea häntä itsenäisten tehtävien tekemisessä ja kokeisiin valmentau-
tumisessa. 

Mäkisen (2000) tutkimuksessa 10-vuotiaan lapsen vanhemmat osallistuivat aina 
kaikkiin hops-palavereihin eikä päätöksiä periaatteessa tehty ilman vanhempien suos-
tumusta. Yhteistyö Anniinan äidin kanssa sen sijaan tapahtui lähinnä puhelimitse. Var-
sinaisia laajoja hops-palavereja ei edes pidetty, mutta kokoonnuimme heti alkusyksystä 
kolmestaan Anniinan ja hänen äitinsä kanssa, jolloin kävimme yhdessä läpi Anniinan 
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tulevan lukuvuoden opiskelusuunnitelman. Itselleni jäi sellainen kuva, ettei Anniinan 
äiti olisi kaivannut tiiviimpää yhteydenpitoa tai säännöllisiä kuukausipalavereja, sillä 
tarpeellinen tieto kulki kotiin Anniinankin välityksellä. Mäkisen (2000, 61) mukaan 
vanhemmat usein mieltävätkin hops-prosessin lähinnä koulussa tapahtuvaksi toiminnak-
si, jonka rakentamiseen, toteuttamiseen ja kontrollointiin heillä ei ole tarvetta eikä mah-
dollisuutta. 

Mäkisen (2000, 65) tutkimuksessa oppilaalle annettiin aina palavereissa mahdolli-
suus sanoa oma mielipiteensä asioista, mutta aina lapsi ei virallisluontoisessa tilaisuu-
dessa välttämättä osannut tai halunnut tuoda todellista mielipidettään esille. Anniina sai 
mielestäni äänensä ihan hyvin kuuluville, mutta toiko hän todelliset mielipiteensä esille? 
Opettajien ehdottamat järjestelyt tuntuivat sopivan hänelle, joten on vaikea tietää oliko 
hän aidosti samaa mieltä vai myötäilikö hän ainoastaan opettajia?  
 
 
6.1 Menettelytapaohjeet 
 
Seuraavaksi luonnostelen tutkimuskirjallisuuden ja Anniinan hops-prosessin kokemus-
ten pohjalta menettelytapaohjeet hopsin laatijoille. Hopsin rakentaminen voisi edetä 
seuraavien viiden vaiheen kautta:  
 
1.  Yhteistyöverkoston määritteleminen 
Aluksi on syytä määritelle, kenelle asia kuuluu. Heti henkilökohtaisen oppimissuunni-
telman tarpeen noustua esille, asiaa käsitellään seuraavassa oppilashuoltoryhmän koko-
uksessa ja sovitaan, miten hops-prosessi käynnistetään, kuka oppilashuoltoryhmän jäse-
nistä hoitaa mitäkin asioita ja mihin mennessä. Sovitaan myös ketä oppilashuoltoryh-
män ulkopuolisia jäseniä tarvitaan asiaa hoitamaan eli määritellään yksityiskohtaisesti 
koko yhteistyöverkosto. 
 
2.  Sovitaan vastuuhenkilöt. 
OPS:ssa (Anniinan koulun OPS 2005, 47) on määritelty seuraavasti, ketkä ovat laati-
massa oppilaan  HOJKS:ia ja kuka prosessia koordinoi: ”Erityisopetukseen siirretylle 
oppilaalle laaditaan HOJKS yhteistyössä luokanvalvojan, oppilashuoltoryhmän, kun-
touttavien tahojen ja perheen kanssa. Erityisopettaja toimii koordinoivana yhdyshenki-
lönä. Mikäli oppilaan oppimisvaikeudet vaativat opiskeltavan aineksen muokkaamista 
laaditaan hänelle yksilöllinen oppimäärä kyseisistä oppiaineista.  Nämä kirjataan 
HOJKSan. Oppiainekohtaiset HOJKS:t laaditaan erityisopettajan ja aineopettajan yh-
teistyönä.” 

Hopsin kohdalla työnjakoa ei määritellä näin selkeästi, vaan todetaan, että: ”Op-
pimissuunnitelman laativat yhteistyössä oppilas, mahdollisuuksien mukaan huoltajat, 
oppilaan opettajat, erityisopettaja sekä oppilashuollon asiantuntijat. He myös sitoutuvat 
sen toteuttamiseen ja arviointiin. Oppimissuunnitelma voi toimia myöhemmin HOJKS:n 
laadinnan pohjan. … Erityisopettaja on mukana erityistuen tarpeessa olevien oppilai-
den oppimissuunnitelmien laadinnassa.” (Anniinan koulun OPS 2005, 50.) 

OPS:issa hopsin laatijoiden joukossa ei mainita erikseen opinto-ohjaajaa, vaan ai-
noastaan oppilashuollon asiantuntijat. Mielestäni vastuu hopsin koordinoinnista lankeai-
si kaikista luontevimmin opinto-ohjaajalle. Toisaalta koordinoijan rooli sopisi myös 
luokanvalvojalle, mutta opinto-ohjaajalla on kuitenkin selkeämpi kokonaisnäkemys 
oppilaan opinnoista. Mikäli oppilaalla on oppimisvaikeuksia tms. erityistuen tarvetta, on 
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välttämätöntä konsultoida erityisopettajaa, mutta tavallisen oppilaan kohdalla koor-
dinointivastuuta on aivan turha lykätä ennestäänkin kuormitetulle erityisopettajalle. 
 
3. Päätavoitteen ja osatavoitteiden määritteleminen  
Ongelma tai kysymys muotoillaan selkeään ongelmanratkaisun muotoon ja määritellään 
päätavoite ja osatavoitteet. 
 
4. Toimintasuunnitelman laatiminen  
Toimintasuunnitelmaan eli hops-asiakirjaan kirjataan päätavoite ja osatavoitteet sekä 
miten ne voidaan saavuttaa. Hops-asiakirjaan kirjataan konkreettisesti mitä, miten ja 
milloin oppilas suorittaa, ja miten hänen suorituksensa arvioidaan. Yksinkertainen tau-
lukko olisi mielestäni selkein ja käytännöllisin merkintätapa. Jyväskylän kaupungin 
HOPPI oppiainekohtaiset sopimukset –lomakkeesta voisi tehdä koulullemme oman ver-
sion ja kirjata siihen oppiaineittain tavoitteet ja sisällöt, mihin mennessä ne on tarkoitus 
suorittaa ja miten oppiaine arvioidaan. (ks. Tilus 2004, 30.)  
 Oppilasta voisi kannustaa tekemään itselleen konkreettisia viikkosuunnitelmia (ks. 
esim. Ruohisto 2000, 10), joista selkeästi ilmenee milloin hän tekee itsenäisiä tehtäviä 
tai valmistautuu kokeisiin. Anniinan kanssa viikkosuunnitelmia tehtiin vain normaalijär-
jestyksestä poikkeaville viikoille, kuten 9. luokkalaisten leirikouluviikolle, TET-viikolle 
ja syyslomaviikolle, jolloin Anniinalla oli oma opiskeluohjelmansa. 
 
5. Hops-prosessin säännöllinen arviointi ja seuranta  
Hops tulisi tarkistaa vähintään joka jakson päättyessä (koulullamme on nelijaksojärjes-
telmä eli syys- ja kevätlukukausilla on molemmilla kaksi jaksoa), mutta mielellään use-
amminkin esim. kerran kuukaudessa. Hops-prosessin päättyessä olisi syytä arvioida, 
mitä koko ohjausprosessin aikana on tapahtunut, pohtia saavutettiinko ohjausprosessin 
alussa asetetut tavoitteet, miten ohjaaja auttoi tehokasta ongelmankäsittelyä ja mitä oh-
jauskeskustelussa tapahtui. (ks. Nummenmaa 2005, 101.)   
 
Vaiheittain etenevä hops-prosessi alkaa yhteistyöverkoston määrittelystä ja vastuuhen-
kilöiden sopimisesta ja etenee päätavoitteen ja osatavoitteiden määrittelyn kautta yksi-
tyiskohtaisen ja selkeän toimintasuunnitelman laatimiseen. Hops-prosessin sisältämä 
säännöllinen arviointi ja seuranta tekee siitä itseään korjaavan toimintatavan ja perus-
teellinen loppuarviointi auttaa kehittämään menettelytapaohjeita entistä toimivampaan 
suuntaan. 
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7 POHDINTA 
 
 
Kun syksyn 2004 ensimmäisinä koulupäivinä kävi ilmi, että Anniina, yksi yhdeksäs-
luokkalaisista oppilaistamme oli raskaana, jouduimme pohtimaan, miten hän saisi ras-
kaudestaan huolimatta peruskoulun suoritettua ja päättötodistuksen yhtä aikaa muiden 
kanssa keväällä 2005. Sain oppilashuoltoryhmässä tehtäväkseni toimia Anniinan hops-
prosessin koordinaattorina ja hops-prosessi käynnistyi siten, että pyysin Helmellä muilta 
opettajilta ainekohtaisia oppimissuunnitelmia. 

Anniinan hops-prosessin käynnistämistä vaikeutti se, ettei hopsin laatimiseen ollut 
saatavissa täsmällisiä ohjeita OPS:sta tai opetusvirastosta. Hopsin muotoonkaan ei ole 
olemassa yhtä valmista kaavaa eikä OPS:ssa mainitusta HOJKS:n ja hopsin laatimiseen 
suunnitellusta lomakkeesta tuntunut olevan apua Anniinan hopsin laatimiseen, joten 
jouduin miettimään yksinkertaisemman toteutustavan. (ks. Anniinan koulun OPS 2005.) 
Vaikkei hopsissa tärkeintä olekaan lomakkeen laatiminen (ks. esim. Mäkinen 2000, 14), 
vaan itse hops-prosessin toteuttaminen, selkeä lomake olisi voinut helpottaa prosessin 
käynnistämistä. Aloitusvaiheessa olisikin kannattanut etsiä internetistä tai kirjallisuu-
desta erilaisia lomakepohjia ja yrittää hyödyntää niitä. Esim. Jyväskylän kaupungin 
HOPPI oppiainekohtaiset sopimukset -lomakkeessa on selkeästi kirjattu taulukon muo-
toon oppiaineittain tavoitteet ja sisällöt, mihin mennessä ne on tarkoitus suorittaa ja mi-
ten oppiaine arvioidaan. (ks. Tilus 2004, 30.)   
 Anniinan hopsiin kirjattiin, että Anniinan tavoitteena on suorittaa peruskoulu lu-
kuvuoden 2004-2005 aikana loppuun ja saada päättötodistus keväällä 2005, mutta hä-
nellä on mahdollisuus tehdä puuttuvia osasuorituksia vuoden 2005 loppuun saakka il-
man luokalle jääntiä. Tällä turvattiin se, että jos Anniina ei kykenekään suorittamaan 
opintoja siihen tahtiin kuin alun perin kaavaillaan, hän voi joustavasti palata vauvan 
syntymän jälkeen suorittamaan puuttuvia osasuorituksia eikä joudu suorittamaan koko 
9.luokan oppimäärää uudelleen. 

Anniinan hops laadittiin sen mukaisesti, että Anniina voisi osallistua kouluopetuk-
seen vielä tammi-helmikuussakin ja tekisi loppukevään opinnot mahdollisimman val-
miiksi jo etukäteen syyslukukaudella hyödyntäen opintoihinsa leirikoulu-, TET- ja syys-
lomaviikot. Anniina joutui kuitenkin jäämään sairauslomalle jo joululomalla ja lapsen 
synnyttyä ennenaikaisesti hän ei voinutkaan osallistua enää kevätlukukaudella lainkaan 
kouluopetukseen. Suunnitelmia jouduttiinkin muuttamaan ja lähes kaikki opettajat jou-
tuivat päivittämään Anniinan hopsia useaan otteeseen ainakin aikataulujen osalta.  
 Mielestäni yhteiskunta olisi voinut tukea Anniinan peruskoulun loppuun saatta-
mista nykyistä konkreettisemmin järjestämällä hänelle esim. ilmaisen lastenhoitajan, 
joka olisi voinut hoitaa vauvaa sillä aikaa, kun hän itse kävi koululla tekemässä kokeita 
tai sopimassa tehtävistä. Muutamissa teoria-aineissa ja liikunnassa Anniinan suoritusai-
kataulut venyivät, koska vauvalle ei järjestynytkään lastenhoitajaa ja vauvan kanssa 
opiskelu eteni varsin hitaasti. Itsenäisten tehtävien tekemistä tai kokeisiin lukemista 
kotona olisikin varmasti helpottanut, jos joku olisi toiminut Anniinan tuutorina tai aina-
kin huolehtinut sen aikaa vauvasta. 
 Anniinan hops-prosessissa olisikin nykyistä aktiivisemmin pitänyt ottaa hopsin 
laatimiseen ja suunnitelman toteuttamiseen mukaan myös koulun ulkopuolisia yhteis-
työkumppaneita ja nähdä ohjausprosessi holistisemmin moniammatillisena verkostoyh-
teistyönä. 

Tutkimuskirjallisuuden ja Anniinan hops-prosessin kokemusten pohjalta luonnos-
telemieni menettelytapaohjeiden mukaan vaiheittain etenevä hops-prosessi alkaa yhteis-
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työverkoston määrittelystä ja vastuuhenkilöiden sopimisesta ja etenee päätavoitteen ja 
osatavoitteiden määrittelyn kautta yksityiskohtaisen ja selkeän toimintasuunnitelman 
laatimiseen. Yksinkertainen taulukko olisi mielestäni selkein ja käytännöllisin merkintä-
tapa. Jyväskylän kaupungin HOPPI oppiainekohtaiset sopimukset –lomakkeesta voisi 
tehdä koulullemme oman version ja kirjata siihen oppiaineittain tavoitteet ja sisällöt, 
mihin mennessä ne on tarkoitus suorittaa ja miten oppiaine arvioidaan (ks. Tilus 2004, 
30).  Hops-prosessin sisältämä säännöllinen arviointi ja seuranta tekee siitä itseään kor-
jaavan toimintatavan ja perusteellinen loppuarviointi auttaa kehittämään menettelytapa-
ohjeita entistä toimivampaan suuntaan. 

Vaikeuksista huolimatta hops-prosessi eteni niin menestyksekkäästi, että Anniina 
saavutti asettamansa tavoitteet ja sai peruskoulun päättötodistuksen yhdessä luokkatove-
reidensa kanssa keväällä 2005. Anniinan kannalta hops-prosessia voidaan siis pitää erit-
täin onnistuneena.  

Itselleni Anniinan hops-prosessi oli erittäin opettavainen kokemus. Prosessin ai-
kana jouduin perehtymään koulumme opetussuunnitelmaan ja oppiainekohtaisiin ope-
tussuunnitelmiin. Osa perehtymisestä tapahtui valitettavasti vasta jälkikäteen kehittä-
misraporttia kirjoittaessa eikä siten enää hyödyttänyt Anniinan hopsin rakentamista.  
 Hops-prosessin aikana tuli selkeästi esille, kuinka heikosti koulu ja sen opettajat 
ovatkaan valmistautuneet tällaisiin poikkeaviin tilanteisiin. Osa opettajista koki hops-
prosessin raskaana lähinnä sen vuoksi, että selkeät toimintaohjeet ja koordinointi puut-
tuivat. Aineenopettajat kaipasivatkin, että joku nykyistä selkeämmin koordinoisi hops-
prosessia ja huolehtisi oppilaan sopivasta työmäärästä ja aikatauluista.  

Anniinan hops-prosessia voidaan jatkossa hyödyntää, sillä jo tälläkin hetkellä 
koulullamme on oppilaita, jotka opiskelevat muista syistä kuin raskaudentilasta johtuen 
oman oppimissuunnitelmansa mukaisesti. Todennäköisesti hopsien rakentaminen vain 
tulevaisuudessa lisääntyy, joten menettelytapaohjeiden laatiminen oli erittäin tarpeelli-
nen toimenpide. Toisaalta ei kannata tuudittautua siihen uskoon, että kaikki tarvittava 
on nyt tehty ja kehitysprosessi on valmis. Hopsin laatimisen menettelytapaohjeita on 
syytä jatkossakin päivittää aina tarvittaessa osana koulumme ohjauskäytäntöjen kehit-
tämistä.  

Kehittämisraporttia kirjoittaessani itselläni oli koko ajan sellainen tunne kuin oli-
sin kiipeämässä takapuoli edellä puuhun. Perehdyin jälkikäteen hops-prosessia käsitte-
levään kirjallisuuteen, opetussuunnitelmiin ja syvällisemmin ohjausalan kirjallisuuteen, 
vaikka olisin tarvinnut kaiken tämän tiedon Anniinan hops-prosessin aikana vuosi sit-
ten. Hops-prosessin analysointi tuntuikin välillä turhalta jälkiviisastelulta, mutta jollei 
tekemiään virheitä tiedosta ja ota niistä opiksi, niitä toistaa seuraavassakin hops-
prosessissa.  

Uskon, että seuraavassa hops-prosessissa osaisin ottaa itselleni jämäkämmin koor-
dinoijan roolin ja tukea oppilasta nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja aktiivisemmin. 
Kiinnittäisin myös entistä enemmän huomiota oppilaan työmäärän kohtuullisuuteen ja  
opintojen kuormittavuuteen aikatauluja laadittaessa ja yrittäisin pontevammin saada 
hänelle tukea myös koulun ulkopuolelta. 
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Liite 1 Hops-pyyntö aineenopettajille 
 
Hei kaikki Anniinan opettajat, 
 
Anniinalle pitäisi tehdä henkilökohtainen oppimissuunnitelma ja siihen tarvitsisin jokai-
sen Anniinaa opettavan opettajan apua. Pyytäisinkin teitä miettimään, miten Anniina 
voisi suorittaa oppiaineenne ja lähettämään suunnitelman kirjallisena minulle esim. 
Helmellä, niin voin koota yhteen Anniinan oppimissuunnitelman. Muistattehan, että 
Anniina käyttää  9.luokkien leirikouluviikon, syyslomaviikon ja TET-viikon tiiviiseen 
opiskeluun eli näille viikoille voitte ajoittaa kirjallisia tehtäviä tai Anniina voi osallistua 
esim. 8. luokkien oppitunneille. 
 
Leirikouluviikko (alk. 30.8.) lähestyy vinhaa vauhtia ja Anniinalle pitäisi koota ko. vii-
koksi tiivis opiskeluohjelma. Eli siihenkin tarvitsisin kaikkien Anniinaa opettavien opet-
tajien apua. Voisitte lähettää minulle oman aineenne osalta suunnitelman tehtävistä ja 
ajankäytöstä, niin saan koottua Anniinalle järkevän opiskeluviikon. Olisiko mielekästä 
keskittyä leirikouluviikolla tässä jaksossa opetettavien aineiden suorittamiseen? 
 
Ensisijaisena tavoitteena olisi, että Anniina saisi peruskoulun päättötodistuksen muiden 
9.luokkalaisten tavoin keväällä 2005, mutta jätetään oppimissuunnitelmaan joustonva-
raa sen verran, että Anniinalle annetaan mahdollisuus suorittaa 9. luokan opinnot vuo-
den 2005 loppuun mennessä. 
 
Yrittäkää saada ensi viikon tehtävät mahdollisimman pian minulle ja oman oppiaineen-
ne koko 9. luokan suunnitelmakin heti, kun vain ennätätte! 
 
Kiitokset jo etukäteen ;-) 
 
t. Eija S-K 
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 Liite 2 Toinen hops-pyyntö aineenopettajille 
 
Heips kaikille; 
 
Tässä taannoin laitoin viestiä, että Anniinalle pitäisi tehdä henkilökohtainen oppimis-
suunnitelma ja siihen tarvitsisin jokaisen Anniinaa opettavan opettajan apua. Työpöy-
dälleni on ilmestynyt tasan yksi kirjallinen suunnitelma, miten ja milloin Anniina suorit-
taa 9. luokan opintonsa.  
 
Osalla teistä varmaan onkin jo päässänne selvät suunnitelmat, miten Anniina voi suorit-
taa oppiaineenne, mutta tarvitsisin kirjallisen suunnitelman (esim. Helmellä) 15.9. men-
nessä, niin pääsen kokoamaan yhteen Anniinan oppimissuunnitelmaa.  
 
Anniina käytti 9. luokkien leirikouluviikon englannin, matematiikan, fysiikan, äidinkie-
len ja liikunnan opintoihin. Myös syyslomaviikolle ja TET-viikolle voitte ajoittaa kirjal-
lisia tehtäviä tai Anniina voi osallistua esim. 8. luokkien oppitunneille TET-viikolla. 
 
t. Eija S-K 
 
PS. Suunnitelman voi lähettää sähköpostillakin: eijaseve@edu.ouka.fi 
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Liite 3 Ensimmäinen hops-versio 
 
ANNIINA X 
 
HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 2004-2005 1. versio 
 
9. LUOKKA 
 
Anniina X:n tavoitteena on suorittaa peruskoulu lukuvuoden 2004-2005 aikana loppuun 
ja saada päättötodistus keväällä 2005. Raskauden vuoksi Anniina suorittaa osan kevään 
opinnoista itsenäisesti ennakkoon ja osan itsenäisesti kevään aikana. Lisäksi hänellä on 
mahdollisuus tehdä puuttuvia osasuorituksia vuoden 2005 loppuun saakka ilman luokal-
le jääntiä. 
 
Seuraavassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin kevätlukukauden 2005 opintojen suori-
tustapoja ja aikataulutusta oppiaineittain. 
 
 
ÄIDINKIELI 
Anniina kertaa kielioppia itsenäisesti erilliseen vihkoon. Kielioppiosuudesta Anniina 
suorittaa kokeen heti syysloman jälkeen. Kirjallisuustyöstä on suullinen esittely joulun 
jälkeen. Lisäksi Anniina tekee kaksi kirjoitelmaa ja yhden kirja-arvostelun tms., joka 
voidaan liittää osaksi jouluna tehtävää työtä. 
 
ENGLANTI 
Anniina suorittaa osan kevätlukukauden opinnoista (tekstikirjan ja kieliopin) etukäteen 
itsenäisesti. Niistä järjestetään kaksi koetta. Anniina tekee kuuntelutehtäviä ja valtakun-
nallisen kokeen leirikoulu- ja TET-viikoilla. Tammikuussa Anniina tekee projektityön 
ja harjoittelee suulliseen kokeeseen ja suorittaa sen. Anniina tekee välillä kotitehtävänä 
ylimääräisiä tehtäviä. 
 
RUOTSI 
Anniina suorittaa osan kevätlukukauden opinnoista etukäteen 2. jaksossa ja tekee mm. 
kuuntelutehtäviä TET-viikolla. Anniina tekee joululomalla kevätlukukauden kielioppi-
tehtäviä. 
 
MATEMATIIKKA 
Matematiikassa Anniina tekee itsenäisesti tehtäviä ja suorittaa kokeet lokakuussa, jou-
lukuussa ja viimeisen kokeen tammikuussa 2005. 
 
BIOLOGIA 
Anniina suorittaa biologian muun luokan mukana. 
 
MAANTIETO 
Anniina opiskelee itsenäisesti ja suorittaa maantieteellisen nimistökokeen syyskuussa. 
Opettaja pitää muutaman tukiopetustunnin luonnonmaantieteestä ja Anniina opiskelee 
itsenäisesti ja tekee kokeen ennen joulua. 
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FYSIIKKA 
Fysiikasta Anniina tekee itsenäisesti tehtäviä ja tutkielman energiamuodoista. 
 
USKONTO 
Anniina lukee 9-luokan uskonnon kirjasta Suunnistus elämään –osion (s. 90-198) ja 
pitää niistä oppimispäiväkirjaa, johon kirjoittaa, mitä on oppinut, millaisia ajatuksia tai 
kysymyksiä lukiessa on herännyt. Tämän jälkeen oppimispäiväkirja käydään yhdessä 
keskustellen läpi opettajan kanssa marraskuussa. 
 
HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 
Anniina suorittaa lisätehtäviä. 
 
TEKSTIILITYÖ 
Anniina tekee oman suunnitelmansa mukaiset työtehtävät helmikuun loppuun mennes-
sä. 
 
LIIKUNTA  
Anniina osallistuu oman ryhmänsä liikuntatunneille äitiyslomaan saakka ja kerää  mah-
dollisuuksien mukaan liikuntasuorituksia Action-passille. Anniina osallistuu tarvittaessa 
myös oman ryhmänsä liikuntatunneille kevätlukukaudella. 
 
KOTITALOUS 
Anniina on saanut sekä kirjallisia että käytännön tehtäviä, jotka hän voi suorittaa omaan 
tahtiinsa ja palauttaa kirjalliset tehtävät ja huoltajan suoritusmerkinnät käytännön töistä 
opettajalle saatuaan ne valmiiksi. 
 
POLKU 
Anniina suorittaa taito- ja taidepolun tutustumalla kolmeen näyttelyyn ja osallistumalla 
kahteen luentoon ja palauttaa niihin liittyvät kirjalliset tehtävät tammikuussa. 
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Liite 4 Toinen hops-versio 
 
ANNIINA X 
 
HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 2004-2005  2. versio 
 
9. LUOKKA 
 
Anniina X:n tavoitteena on suorittaa peruskoulu lukuvuoden 2004-2005 aikana loppuun 
ja saada päättötodistus keväällä 2005. Raskauden vuoksi Anniina suoritti osan kevään 
opinnoista itsenäisesti ennakkoon ja osan itsenäisesti kevään aikana. Lisäksi hänellä on 
mahdollisuus tehdä puuttuvia osasuorituksia vuoden 2005 loppuun saakka ilman luokal-
le jääntiä. 
 
Anniina joutui vuodelepoon joululomalla ja vauva syntyi etuajassa jo tammikuussa, 
joten aikaisemmista suunnitelmista poiketen Anniina ei kyennyt tekemään tehtäviä jou-
lulomalla eikä osallistumaan luokkaopetukseen tammikuussa. Seuraavassa on kuvattu 
yksityiskohtaisemmin kevätlukukauden 2005 vielä puuttuvien opintojen suoritustapoja 
ja aikataulutusta oppiaineittain. 
 
 
ÄIDINKIELI 
Anniina tekee kirjallisuusprojektin loppuun ja palauttaa sen opettajalle viikolla 8. 
 
ENGLANTI 
Projektityö on vielä kesken ja suullinen koe on suorittamatta. 
 
RUOTSI 
Anniina jatkaa kevätlukukauden kielioppitehtävien tekemistä ja tekee niiden lisäksi lue-
tun ymmärtämisen tehtäviä. 
 
MATEMATIIKKA 
Prosenttilaskuista koe 16.2. ja geometriasta myöhemmin.  
 
BIOLOGIA 
Anniina saa helmikuussa tukiopetusta ja tekee sen jälkeen kokeen 
 
MAANTIETO 
Maantieto on suoritettu.  
 
FYSIIKKA 
Opiskelee ensin itsenäisesti kappaleet 1-5, jonka jälkeen asia käydään läpi opettajan 
kanssa ja tekee kokeen. 
 
USKONTO 
Uskonto on suoritettu. 
 
HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 
Anniina suorittaa lisätehtäviä??? 
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TEKSTIILITYÖ 
Anniina osallistuu käsityöryhmiensä opetukseen ja tekee oman suunnitelmansa mukai-
set työtehtävät helmikuun loppuun mennessä. 
 
LIIKUNTA  
Anniina on syyslukukaudella kerännyt muutaman ylimääräisen liikuntasuorituksen Ac-
tion-passille, mutta lääkäri kielsi liikunnan joulukuussa eikä Anniina saa vieläkään har-
rastaa liikuntaa. Jälkitarkastuksessa Anniina kysyy lääkäriltä luvan liikuntaan ja osallis-
tuu tarvittaessa myös oman ryhmänsä liikuntatunneille kevätlukukaudella. 
 
 
KOTITALOUS 
Anniina on saanut sekä kirjallisia että käytännön tehtäviä, jotka hän voi suorittaa omaan 
tahtiinsa ja palauttaa kirjalliset tehtävät ja huoltajan suoritusmerkinnät käytännön töistä 
opettajalle saatuaan ne valmiiksi. 
 
POLKU 
Polku on suoritettu.  
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Liite 5 Kolmas ja viimeinen hops-versio 
 
ANNIINA X 
 
HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 2004-2005 3. versio (huhti-
kuu) 
 
9. LUOKKA 
 
Anniina X:n tavoitteena on suorittaa peruskoulu lukuvuoden 2004-2005 aikana loppuun 
ja saada päättötodistus keväällä 2005. Raskauden vuoksi Anniina suoritti osan kevään 
opinnoista itsenäisesti ennakkoon ja osan itsenäisesti kevään aikana. Lisäksi hänellä on 
mahdollisuus tehdä puuttuvia osasuorituksia vuoden 2005 loppuun saakka ilman luokal-
le jääntiä. 
 
Anniina joutui vuodelepoon joululomalla ja vauva syntyi etuajassa jo tammikuussa, 
joten aikaisemmista suunnitelmista poiketen Anniina ei kyennyt tekemään tehtäviä jou-
lulomalla eikä osallistumaan luokkaopetukseen tammikuussa. Seuraavassa on kuvattu 
yksityiskohtaisemmin huhtikuussa 2005 vielä puuttuvien opintojen suoritustapoja ja 
aikataulutusta oppiaineittain. 
 
 
ÄIDINKIELI 
Kirjallisuusprojekti on valmis ja palautettu opettajalle. 
 
ENGLANTI 
Projektityö on vielä kesken.  
 
RUOTSI 
Anniina jatkaa kevätlukukauden kielioppitehtävien tekemistä ja tekee niistä kokeen 
4.5.2005. Kokeeseen tulee myös luetun ymmärtämisen tehtävä, kuuntelu ja aine. 
 
MATEMATIIKKA 
Geometriasta Anniina tekee kokeen 6.5.  
 
BIOLOGIA 
Biologia on suoritettu. 
 
MAANTIETO 
Maantieto on suoritettu.  
 
FYSIIKKA 
Opiskelee ensin itsenäisesti kappaleet 1-5, jonka jälkeen asia käydään läpi opettajan 
kanssa ja tekee kokeen. Tällöin on mahdollisuus nostaa numero 9:ään. Pelkästään kap-
paleet itsenäisesti opiskelemalla numeroksi tulisi 8. 
 
USKONTO 
Uskonto on suoritettu. 
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HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 
Anniina suorittaa taloustieteestä lisätehtäviä. 
 
TEKSTIILITYÖ 
Oman suunnitelman mukaiset työtehtävät on tehty. Portfoliota ei tarvitse tehdä erikseen.  
 
LIIKUNTA  
Anniina käy 25.4. lähtien kerran viikossa kuntosalilla Action-passilla. Liikuntanume-
roksi tulee 7. 
 
KOTITALOUS 
Kotitalous on suoritettu. 
 
POLKU 
Polku on suoritettu.  
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Liite 6 Palautekysely Anniinan opettajille Helmellä 
 
Hei, 
 
Väännän opo-opintoihini kehittämishankeraporttia Anniinan henkilökohtaisen oppimis-
suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Viime lukuvuosi on tietysti jo kaukaista 
historiaa, mutta olisin TODELLA kiitollinen, jos saisit vielä kaiveltua muistilokeroista-
si:  
 
1. Miltä oppimissuunnitelman laatiminen oman oppiaineesi kohdalla tuntui?  
 
2. Mikä koko prosessin läpiviemisessä tuntui helpolta ja/tai haasteelliselta?  
 
3. Mitä ensi kerralla kannattaisi tehdä toisin?  
 
Niin voisin hyödyntää kokemuksiasi kehittämishankeraportissani. Laajemminkin on 
lupa aihetta käsitellä ;-) 
 
A:lta, B:ltä ja C:ltä kysäisinkin jo näitä asioita kevätkiireiden keskeltä, mutta jos teillä 
tulee vielä jotain mieleen, niin pistäkää ihmeessä tulemaan! 
 
t. Eija 
 
PS. Ja kakkua on takuulla luvassa, kunhan nuo opo-paperit on kourassa! 
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