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Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops)  
 
Perustutkinto‐opiskelija opiskelee Sibelius-Akatemiassa henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma laaditaan sähköiselle pohjalle 
(ehops) opintohallinnon tietojärjestelmään.  
 
Opiskelija laatii hopsinsa koko tutkinnolle siten, että musiikin kandidaatin 
tutkinnon hops ajoittuu kolmelle ja musiikin maisterin tutkinnon hops kahdelle ja 
puolelle lukuvuodelle sekä taiteen maisterin tukinnon hops kahdelle vuodelle. 
 
Hops perustuu Sibelius-Akatemian voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. Se 
sisältää opinnot, joiden mukaisesti opiskelija opiskelee ja jotka suorittamalla 
opiskelija voi saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet 
tutkinnon tavoitteellisessa suoritusajassa. Myös opintojen korvaamisesta ja 
sisällyttämisestä (ahot) tehdyt päätökset kirjataan hopsiin.  
 
Opiskelija voi osallistua vain niihin opintoihin, jotka ovat hänen hyväksytyssä 
hopsissaan. Ainejohtaja voi kuitenkin pyytää opiskelijaa osallistumaan sellaiselle 
kurssille, joka ei kuulu hänen hopsiinsa (esimerkiksi kuoro- tai 
orkesteriperiodille), jos kurssin toteutuminen edellyttää opiskelijan 
osallistumista.  
 
Valmistumisen jälkeen opiskelija voi halutessaan täydentää ammattitaitoaan 
osallistumalla mm. Taideyliopiston avoimen yliopiston järjestämille kursseille tai 
erikoistumiskoulutuksiin (ks. Taideyliopiston koulutussääntö). 
 
 
Hopsin valmistelu 
Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa laatimiseen 
ainejohtajalta, tutoropettajalta, professorilta ja/tai aineryhmän suunnittelijalta. 
Tavoitteena on löytää opiskelijalle sellainen opintopolku, joka parhaiten tukee 
opiskelua ja oppimista sekä yksilöllistä kehittymistä taiteilijana, pedagogina, 
tutkijana ja asiantuntijana. Suunnitelman avulla opiskelija saa opinnoistaan 
kokonaiskuvan.   
 
Yliopistolle mitoitettu koulutusresurssi on laskettu tutkintojen tavoitteellisten 
suoritusaikojen (L558/2009, 40 §) mukaan. Ohjauksessa opiskelija saa tietoa 
myös siitä, miten hän voi suorittaa 60 opintopisteen laajuiset opinnot 
lukuvuodessa ja koko tutkinnon sen tavoitteellisessa suoritusajassa. 
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Hopsin hyväksyminen  
Ainejohtaja tai hänen määräämänsä aineryhmän suunnittelija hyväksyy 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman erikseen kandidaatin ja maisterin 
tutkinnoille. Opiskelijan ensimmäinen tutkintokohtainen hops suunnitellaan 
siten, että sen laajuus on mahdollisimman lähellä tutkinnon tavoitteellista 
laajuutta (180 op, 150 op ja 120 op). Hopsin laajuus voi joustaa sen verran, että 
esimerkiksi tutkintoon suunniteltu opintojakso tai opintokokonaisuus voidaan 
sisällyttää kokonaisuudessaan hopsiin.  
 
Jos opiskelijan opinnot etenevät tutkinnon tavoitteellista aikataulua nopeammin, 
opiskelijan hops voi ylittää asetuksen mukaisen tutkinnon laajuuden, jos 
opiskelija silti valmistuu tutkinnon tavoitteellisessa suoritusajassa.  
 
 
Hopsin toteutumisen arviointi ja hopsin muuttaminen 
Opiskelija voi arvioida hopsinsa toteutumista ainejohtajan, tutoropettajan, 
professorin ja/tai aineryhmän suunnittelijan kanssa ja tehdä suunnitelmaan 
tarvittavat korjaukset.  
 
Akatemia seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä ja tarjoaa tukea niille 
opiskelijoille, joiden opinnot ovat viivästyneet. 
 
Vuosittaisen opetuksen myöntäminen hopsin perusteella 
Opiskelijalle, joka opiskelee hyväksytyn hopsin mukaisesti, myönnetään 
oikeudet osallistua hopsiin sisältyviin opintoihin seuraavasti:  
 

• Ainejohtaja myöntää pääaineen pakollisen ryhmäopetuksen opinto-
oikeudet opiskelijan kursseille ilmoittautumisen perusteella. Jos 
opiskelija on keskeyttänyt opiskelunsa ryhmässä sopimatta 
keskeyttämisestä kurssin opettajan, oman ainejohtajan tai aineryhmän 
suunnittelijan kanssa, uusi opinto-oikeus myönnetään vain, jos ryhmässä 
on tilaa.  

• Ainejohtaja myöntää opiskelijan hopsiin kuuluvan muun kuin pääaineen 
pakollisen ryhmäopetuksen opinto-oikeudet opiskelijan kursseille 
ilmoittautumisen perusteella, mikäli ryhmissä on tilaa. Opetuksen 
järjestävä aineryhmä voi antaa ryhmäopetuksen opinto-oikeuksien 
hakemista koskevia tarkempia ohjeita.  

• Ainejohtaja myöntää pääaineen pakollisen henkilökohtaisen opetuksen 
opiskelijan hyväksytyn hopsin mukaisesti.  

• Ainejohtaja myöntää opiskelijan hopsin mukaisen, vapaavalintaisiin 
opintoihin kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen, mikäli aineryhmällä 
on taloudelliset edellytykset järjestää tämä opetus.  Opetuksen järjestävä 
aineryhmä voi antaa vapaavalintaisten opinto-oikeuksien hakemista ja 
myöntämisperusteita koskevia tarkempia ohjeita. 
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• Ainejohtaja voi keskeyttää opiskelijan saaman henkilökohtaisen 
opetuksen tai vähentää opiskelijan saamaa henkilökohtaista opetusta, jos 
hopsiin kuuluvat muut opinnot eivät ole edenneet suunnitelman mukaan. 
Osastot tai aineryhmät voivat antaa tästä asiasta tarkempia ohjeita. 

• Maisterin tutkinnon opintoihin kuuluvaa henkilökohtaista opetusta 
voidaan myöntää kandidaatin tutkinnon opintojen loppuvaiheessa 
olevalle opiskelijalle vain yhden lukukauden ajan. Opiskelijalla tulee 
tässä tapauksessa olla myös maisterin tutkintoa varten laadittu ja 
hyväksytty hops. Osastot voivat antaa tästä asiasta tarkempia ohjeita. 

 
 
Opiskelijavaihto ulkomailla 
Opiskelijavaihto on osa Sibelius-Akatemiassa suoritettavaa tutkintoa, ja sen tulee 
sisältyä opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.  
 
Opiskelijavaihdon ajankohtaa ja pituutta on hyvä suunnitella yhdessä 
ainejohtajan, tutoropettajan professorin ja/tai aineryhmän suunnittelijan kanssa. 
Mahdolliset vaihto-opinnot tulee sijoittaa kandidaattivaiheen loppuun tai 
maisterivaiheen alkuun.  
 
Hopsiin kirjataan tiedot sekä vaihdon ajankohdasta, että suunnitelluista vaihdossa 
suoritettavista opinnoista. Opiskelija voi hakea vaihtoon aikaisintaan 
kandidaattivaiheen toisena opiskeluvuonna, jolloin vaihto voi toteutua 
aikaisintaan kolmantena opiskeluvuonna.  
 
Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan vaihtoon pääsemisen edellytyksinä 
ovat  
– opintojen eteneminen suunnitellussa aikataulussa,   
– pääaineen 1. ja 2. vuoden opintoihin kuuluvien kurssien suorittaminen ja  
– vaihto-opintojen suunnitteleminen siten, että vaihto ei pidennä opiskeluaikaa. 
 
Maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan vaihtoon pääsemisen 
edellytyksinä ovat opintojen eteneminen suunnitellussa aikataulussa ja 
vaihto-opintojen suunnitteleminen siten, että vaihto ei pidennä 
opiskeluaikaa.  
 
Opiskelija ei voi saada tutkinnon suorittamiseen lisäaikaa opiskelijavaihdon 
perusteella. 
 
Opiskelijan vaihtohakemus käsitellään opiskelijan aineryhmässä. Jos 
opiskelijan opinnot ja hakemus täyttävät akatemian asettamat vaihtoon 
pääsyn edellytykset, ainejohtaja voi puoltaa opiskelijan vaihtohakemusta. 
Lopullisen päätöksen opiskelijavaihtoon hyväksymisestä sekä 
vaihtoperiodin pituudesta tekee vastaanottava oppilaitos. 
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Sibelius-Akatemia noudattaa opiskelijavaihtoa koskevia sopimuksia, mm. 
Erasmus Charter for Higher Education. Tämä tarkoittaa sitä, että 
opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemispäätökseen ei voida 
soveltaa Sibelius-Akatemian ahot-päätöstä sellaisenaan, vaan akatemia 
lähtökohtaisesti hyväksyy osaksi tutkintoa kaikki opiskelijan 
vaihtokorkeakoulussa suorittamat, hyväksyttyyn Learning Agreement  
-sopimukseen sisältyvät opinnot. 
 
 
 
Olli-Pekka Martikainen 
I varadekaani 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu: osastojen esimiehinä toimivat varadekaanit, ainejohtajat, opintopalvelut, 
kansainvälisten asioiden palvelut 


