
TULOKESKUSTELU 

___ / ___ 202_ klo _______ Ryhmäohjaajan nimi: 

Materiaali: Tämä lomake (Opiskelija tulostaa 
http://www.puv.fi/fi/study/opinto-ohjaus/opiskelijan_ohjeet_ja_lomakkeet/ ) 
HOPS:n sisältö: opiskelija tulostaa Pepistä oman koulutusohjelman OPS. 

Opiskelijan nimi: _________________________________ Opiskelijanumero: ____________ 
Koulutusohjelma: __________________________________________ Ryhmä: ___________ 
Taustakoulutus: ______________________________________________________________ 
Alan työkokemus______________ _____________________________________________ 

Kuinka opintosi ovat lähteneet käyntiin? Miltä AMK-opiskelu tuntuu? Kuinka 
arvioisit opiskelun alkua, oletko tyytyväinen omaan työskentelyysi? Mitä 
hyvää, missä kehittämisen varaa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________ 

Pyrimme tukemaan myös ns. erilaisten oppijoiden opiskelua kartoittamalla 
mahdollisia oppimis- tai lukivaikeuksia. Onko Sinulla todettu oppimisvaikeutta, 
esim. lukivaikeuksia aikaisemmin? Oppimisvaikeudet ovat yleisiä, ja nykyään 
niihin voi saada apua. 

HOPS ja urasuunnitelmat: suunnittele opintosi valmistumiseen asti. Mitkä ovat 
vahvuutesi ja mitkä kehittämisen kohteet, sekä unelmasi / suunnitelmasi 
työelämää ajatellen? Tavoite on, että tulevat kesätyöt, harjoittelu, sekä 
opinnäytetyö yhdessä tukevat Sinun ammatillista kasvuasi oman alasi 
osaajaksi. Pohjustus liittyy myös tulevaan suuntaavien opintojen valintaan 
(sosiaali- ja terveysala). 
Liiketalous: Suuntautumisvaihtoehdon valinta: kansainvälinen kauppa, 
markkinointi, taloushallinto tai oikeushallinto. Sivuaine eli suuntaava 
valinnainen moduuli; vaihto-opinnot. 
 Suunniteltu valmistumisen ajankohta: _____________ (esim. joulukuu 2021). 



HOPS on osa muuta elämänsuunnittelua. Onko elämässäsi joitakin muita 
asioita (esim. armeija, äitiysloma, terveydentila, huippu-urheilu), jotka haluaisit 
tuoda esille ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon ajankäyttöösi liittyvissä 
suunnitelmissa?

Monimuoto 
AHOT ja näyttökoeasiat (aikaisemmin opitun tunnustaminen ja 
tunnistaminen.)Onko hyväksilukuasiat kunnossa? 

Katsotaan yhdessä että HOPS:n sisältö on kunnossa. Osallistutko ruotsin, 
englannin tai matematiikan valmentavalle opintojaksolle (monimuoto ja 
tekniikka)? Osallistuitko ns. näyttökokeisiin (liiketalous ja tietojenkäsittely)? 
Valinnainen vieras kieli (Liiketalous) – saksa vai ranska, taso A1 (ei edellytä 
aikaisempia opintoja) vai taso B1? Jos ilmenee puutteita/virheitä, ryh-
mäohjaaja antaa HOPS:n opintotoimistoon Peppiin päivitettäväksi. 

Millainen käsitys sinulla on aloitamiesi opintojen ja työelämän 
yhteistyöstä? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
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