
 

 

ENSIMMÄISEN HOKS-KESKUSTELUN 

MUISTILISTA VASTUUOPETTAJALLE 
VALMISTAUTUMINEN: 

 perehdy tutkinnon perusteisiin 

 perehdy HOKS-perehdytysmateriaaliin It´s learningissä. Lisää materiaalia löydät WinNovan HOKS- työtilasta  

 perehdy huolellisesti Ohjauksen ja erityisen tuen käsikirjan HOKS-lukuun 

 perehdy Studenta Plus-opintohallintojärjestelmän HOKS-käsikirjaan 

 avaa opiskelijan tiedot opintohallintojärjestelmästä 

 perehdy opiskelijan lähtötasotestien tuloksiin ja alkukysymysten vastauksiin 

 jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän on osallistunut kielitaitotasokokeeseen. Kirjaa kielitaitotaso 

opintohallintojärjestelmään, tiedot saat opintotoimistosta. 

 perehdy opiskelijan opiskelijaliittymän kautta kirjaamiin tietoihin 

 jos opiskeltavaan alaan liittyy terveydentilavaatimuksia, perehdy niihin 

 suunnittele, miten opiskelijan perehtyminen tutkinnon perusteisiin tapahtuu 

 sovi opinto-ohjaajan ja YTO-hoksaajan kanssa, miten aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen liittyvä 

yhteistyö toteutetaan 

 sovi erityisopettajan kanssa yhteistyöstä erityiseen tukeen liittyvissä asioissa 

 tee itsellesi runko, miten ensimmäinen HOKS-keskustelu etenee, mitä tietoja keräät 

HOKS-KESKUSTELU: 

 opiskelijaa (myös huoltajaa) saattaa jännittää 

 opiskelija kantaa mukanaan koko elämänhistoriaansa, erityisesti kaikkea opiskeluun liittyvää 

 luo turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri 

 ensimmäinen kohtaaminen on tärkeä luottamuksellisen suhteen rakentumisessa 

 kysy ja kuuntele, kerää tarvittavat tiedot 

 voit tehdä kirjaukset opintohallintojärjestelmään keskustelun jälkeen 

 kerro opiskelijalle, miten HOKS-prosessi etenee 

 

 vastuuopettaja ja opiskelija allekirjoittavat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman siinä 

vaiheessa, kun kaikki HOKS:n ensimmäistä hyväksyntäkertaa varten tarvittavat tiedot ovat kirjattuina 

opintohallintajärjestelmään, viimeistään 31.8. Jatkuvan haun kautta valituille HOKS tulee olla laadittuna 

kolmen viikon kuluttua opintojen alkamisesta ja oppisopimusopiskelijoilla ennen opintojen aloittamista. Voit 

tarkistaa ensimmäistä hyväksyntäkertaa varten tarvittavat tiedot HOKSin tietosisältö ja käsitteistö asiakirjasta.  

 

 

https://minedu.fi/documents/1410845/5984873/HOKSin+tietosisältö+ja+käsitteistö+6.2.2018.pdf/882ace03-7f08-48c0-afac-74d0b3097327/HOKSin+tietosisältö+ja+käsitteistö+6.2.2018.pdf.pdf


 

 

 

TÄRKEÄÄ SELVITTÄÄ KESKUSTELUN AIKANA: 

 varmista opiskelijan henkilöllisyys ja tarkista opiskelijan perustiedot (ja alle 18-vuotiaan opiskelijan 

huoltajatiedot) 

 

 urasuunnitelma tässä vaiheessa 

 

 opiskelijan suoritustavoite (tutkinto, tutkinnon osat) 

 

 opiskelijan vahvuudet ja harrastuneisuus 

 

 millaista aiemmin hankittua ja osoitettua osaamista opiskelijalla on tavoitteeseen nähden ja tunnistaa ja 

tunnustaa se WinNovan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintaohjeen mukaisesti (Ohjauksen ja 

erityisen tuen käsikirja: HOKS)  

 

 varmista, että osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tarvittavat todistukset löytyvät 

opintohallintajärjestelmästä.  Pyydä opiskelijaa näyttämään alkuperäiset todistukset.  Jos todistuksia puuttuu, 

pyydä opiskelijaa toimittamaan ne mahdollisimman pian nähtäväksi ja ohjaa skannaustyöpajaan. 

 

 miten opiskelija hankkii puuttuvan ammattitaidon ja osaamisen (opetustapahtumat, työpaikalla tapahtuva 

oppiminen, oppipajaopinnot, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu) 

 

 miten opiskelija osoittaa osaamisen. Suunnitelkaa näyttöjen alustava aikataulu. Näyttöjen tarkemmat 

ajankohdat ja sisällöt suunnitellaan ja kirjataan hyvissä ajoin ennen näyttöä ja ennen oppisopimuksesta tai 

koulutussopimuksesta sopimista tutkinnon osittain. 

 

 opintojen päättymisen arvioitu ajankohta 

 

 jos opiskeltavaan alaan liittyy terveydentilavaatimuksia, varmista, että opiskelija on tietoinen niistä 

 

 millaista ohjausta ja tukitoimia opiskelija tarvitsee 

o jos opiskelijalla on erityisen tuen tarve, ohjaus ja tuki suunnitellaan yhdessä erityisopettajan kanssa  

 

o alkukysymysten, lähtötasotestien tulosten ja keskustelun avulla selvitä, tarvitseeko opiskelija 

opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tai muuta ohjausta ja tukea  

 

o jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän on osallistunut kielitaitokokeeseen.  Selvitä, mikä on 

hänen lähtökielitaitotasonsa ja mikä on tutkinnossa vaadittava kielitaitotaso ja ohjaa tarvittaessa 

opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin. 



 

 

 

 

 

 

KESKUSTELUN JÄLKEEN 

 täydennä keskustelun aikana keräämäsi tiedot opintohallintajärjestelmään  

 tee yhteistyötä opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai YTO-hoksaajan kanssa niin, että kaikki HOKS:n 

ensimmäistä hyväksyntäkertaa varten tarvittavat tiedot ovat kirjattuina aikataulun mukaisesti 

 varmista, että opiskelija perehtyy tutkinnon perusteisiin 

 suunnittele HOKSin päivityksen ajankohdat (esim. koulutussopimuksen teon yhteydessä) 

 

 kun kaikki HOKSin ensimmäistä hyväksyntäkertaa varten tarvittavat tiedot ovat kirjattuina, tulosta opiskelijan 

HOKS ja allekirjoita yhdessä opiskelijan kanssa. Säilytä allekirjoitettu HOKS lähiarkistossasi. 

 lisäksi paina Studenta Plussan hakeutumisen välilehdellä allekirjoita –painiketta 

 lähetä opiskelijalle opintojen alkuvaiheen Amis-palautelinkki 

 hienoa, opiskelijan aloitusvaiheen HOKS on valmis! 

 

 

 

 

HOKS ON JATKUVA PROSESSI.  

KYSY JA KESKUSTELE ROHKEASTI.  

  

LUODAAN YHDESSÄ SUJUVA POLKU OPISKELIJALLE! 


