
 

SOPU – Sujuvat omat polut 

 

HOKSin laatijan ohjaukselliset apukysymykset 
 
Apukysymykset HOKSiin otsikoittain 
 
Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma 

- Millaisia odotuksia sinulla on alkaneista opinnoista?  
- Mikä/mitkä asia/asiat on vaikuttanut alavalintaasi? 
- Missä asioissa olet hyvä? Kerro hyviä asioita itsestäsi. Mistä asioista saat yleensä 

kehuja/kiitosta? 
- Kuinka tärkeää opiskelu on sinulle? Miten aiemmat opintosi ovat sujuneet? 

 
Opiskelijan tiedot 

- Missä asut ja kenen kanssa? 
- Mikä on äidinkielesi?  
- Mikä on kansalaisuutesi? Millainen oleskelulupa sinulla on?  
- Miten vietät vapaa-aikaasi, miten yhdistät opiskelun ja vapaa-ajan (harrastukset, ystävät, 

työssäkäynti jne.)? Mistä asioista olet kiinnostunut? Mitä haluaisit harrastaa? Sporttipassi. 
- Oletko saanut hankittua kaikki tarvittavat opiskelumateriaalit ja -tarvikkeet? 
- Onko sinun tuki/raha-asiat kunnossa? Mitä tukea saat opintoihin? Saatko koulumatkatukea?  
- Käytkö syömässä oppilaitoksessa säännöllisesti? Käytkö ryhmän kanssa ruokailemassa/kahvilla? 
- Onko ryhmässäsi tai täällä oppilaitoksessa sinulla tuttuja? 
- Miltä ryhmäsi tuntuu, onko siellä sellaisia, joiden kanssa voisit ystävystyä? 
- Miltä oppilaitos/tilat/tekeminen sinusta tuntuvat? 

 
Ohjaa opiskelija tarvittaessa hakemaan opiskelija-asuntoa tai opiskelija-asuntolapaikkaa. Ohjaa 
opiskelija tarvittaessa hakemaan oleskelulupaa. 
 

Päivityksen yhteydessä: 
- Onko perustietoihisi tullut muutoksia? 
- Onko sinun vapaa-ajalla tapahtuvissa asioissa tapahtunut muutoksia? 

 
HOKS laadinta-, hyväksyntä- ja päivitystapahtumat 

- Mitä mieltä huoltajasi on/ovat sinun opinnoistasi?  
- Oletko jutellut opinnoistasi huoltajan kanssa? Tietävätkö he, miten opintosi etenevät? 

 
Päivityksen yhteydessä: 

- Miten opinnot ovat sujuneet? Mitkä ovat olleet vahvat osa-alueesi opinnoissa?  
- Mitä kannattaa parantaa? Mitä voisit tehdä parannusta vaativan asian eteen? 
- Onko asioita, joihin olet erityisen tyytyväinen/tyytymätön koulussasi? 
- Miten henkilökohtaistaminen on sinusta toiminut? Mitä kehitettäviä asioita? Mikä toimii?  
- Oletko saanut riittävästi ohjausta ja tukea opintojesi suunnitteluun? Tiedätkö, mitä apua on 

saatavilla? 
- Minkälainen sinun työkykysi on? 

 
Suoritettavan tutkinnon/koulutuksen tiedot 

- Tunnetko/oletko tutustunut tutkinnon perusteisiin, HOKS-prosessiin, osaan.fi -sivuun, 
ePerusteisiin ja oppilaitoksen kotisivuihin? 

- Oletko saanut riittävästi tukea opintojesi suunnitteluun? Millaista tukea tarvitset? 
- Tiedätkö, miten osaamistasi arvioidaan ja miten saat palautetta oppimisesta?  
- Tuntuuko valitsemasi ala oikealta? Ehdota tarvittaessa koulutukseen tutustumista tai Valmaa.  
- Tiedätkö alasi terveydentilavaatimukset? 

http://www.osao.fi/osao/osaolaiselle/sporttipassi.html
https://www.psoas.fi/
http://www.osao.fi/hakijalle/asuminen-2.html
https://migri.fi/oleskelulupa
http://www.osaan.fi/
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
http://www.osao.fi/osao/osaolaiselle
https://indd.adobe.com/view/d42d4963-7748-4fe0-80a9-7f3f121a9962
http://www.osao.fi/hakijalle/taydennys-ja-lyhytkoulutukset/valmentava-koulutus-valma.html
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/
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- Milloin suunnittelet valmistuvasi? Haluaisitko opiskella nopeutetummin/osa-aikaisesti? 
Millainen mahdollisuus sinulla on opiskella täysipainoisesti? 

 
Kerro verkko-opinnoista: https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi ja 
http://www.osao.fi/hakijalle/ammattilukio/opintoja-lukiolaiselle-ja-perustutkinto-opiskelijalle.html 
sekä http://www.osao.fi/hakijalle/hae-
koulutuksia.html?category%5B%5D=94&category%5B%5D=97&category%5B%5D=99&koulutuksen
-tyyppi=&opiskelumuoto=Monimuoto-opetus&q 
 

Tunnustamiset tutkinnon osittain 
- Mitä olet tehnyt ennen opiskelua tai teet edelleen? Onko sinulla todistuksia: työkokemus, 

harjoittelut, nuorten pajajaksot, aiemmat opinnot, keskeytyneet opinnot, erillispätevyydet, 
harrastukset, kerhot, vapaaehtoistyö, armeija, siviilipalvelu, luottamustehtävät, kotona yritys 
jne.? 

- Onko jokin taito; ammattitaitovaatimus ja osaamisalue, jonka jo osaat? 
 
Päivityksen yhteydessä: 

- Oletko ollut töissä/kesätöissä? 
- Oletko hankkinut vapaa-ajallasi muuta osaamista, joka voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa? 

 
Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen  

- Millaisesta opiskelusta pidät? Miten opit parhaiten? 
- Minkälainen on hyvä opiskeluympäristö sinulle? (luokka, oppipajat, työsali, simulaatioluokka, 

koti, verkko, työpaikka, työpaja, ryhmä/pienryhmä) 
- Minkälaiset ovat hyvät opiskelumenetelmät sinulle? 
- Mihin pyrit opinnoissasi ja miten saavutat nämä tavoitteesi? Esim. tutkinto, tutkinnon osat, 

osaamistavoitteet. 
- Haluatko erityisesti kehittää omaa osaamistasi jollakin osaamisalueella? 
- Tiedätkö, mitä opintopolkuvaihtoehtoja tutkinnossasi on? (esim. Taitaja-, AMK-, Digi-, KV-, 

Urheilija- ja Yrittäjyyspolku yms.) 
 

Päivityksen yhteydessä: 
- Millä tavalla olet oppinut parhaiten? Paras onnistumisen kokemus opinnoissa? 
- Onko sinulla jäänyt kesken tutkinnon osia tai osa-alueita? 
- Koetko jonkin aiheen/asian vaikeaksi? Onko sinulla vaikeuksia opinnoissasi? 
- Osaatko itsearvioida opintojasi? Mille itsearviointi tuntuu? 
- Haluatko vaihtaa opintopolkuasi? 
- Haluatko nopeuttaa/hidastaa opintojasi?  
- Tarvitsetko tukea/ohjausta/apua opintoihisi? 
- Mistä muusta haluaisit vielä keskustella? 

 
Mukauttaminen ja poikkeaminen 

- Onko sinulla ollut aiemmissa opinnoissa mukautettuja tai yksilöllistettyjä oppiaineita? 
- Onko jokin oppiaine sinulle todella vaikeaa? 
- Onko jokin oppiaine, jota et ole opiskelut ollenkaan perusopetuksessa tai aiemmissa 

ammatillisissa opinnoissa? 
 
Päivityksen yhteydessä: 

- Oletko tietoinen arvioinnin muutoksenhausta? 
 
Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin lopputulos 

https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/
http://www.osao.fi/hakijalle/ammattilukio/opintoja-lukiolaiselle-ja-perustutkinto-opiskelijalle.html
http://www.osao.fi/hakijalle/hae-koulutuksia.html?category%5B%5D=94&category%5B%5D=97&category%5B%5D=99&koulutuksen-tyyppi=&opiskelumuoto=Monimuoto-opetus&q
http://www.osao.fi/hakijalle/hae-koulutuksia.html?category%5B%5D=94&category%5B%5D=97&category%5B%5D=99&koulutuksen-tyyppi=&opiskelumuoto=Monimuoto-opetus&q
http://www.osao.fi/hakijalle/hae-koulutuksia.html?category%5B%5D=94&category%5B%5D=97&category%5B%5D=99&koulutuksen-tyyppi=&opiskelumuoto=Monimuoto-opetus&q
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- Oletko saanut tietoa tunnustamisprosessin lopputuloksen ilmoittamisesta ja siihen liittyvästä 
muutoksen hakumahdollisuudesta? 

 
Ohjaus ja tuki 

- Mistä saat voimia opiskeluun?  
- Oletko ollut pienryhmässä tai tukiopetuksessa perusopetuksessa? Onko sinulla ollut vaikeuksia 

aiemmissa opinnoissa? Onko sinulla ollut poissaoloja? Millaista tukea (esim. apuvälineet) olet 
saanut aiemmin? Onko sinulla ollut siirtohojks/erityisen tuen päätös? Mitä tukea ajattelet 
tarvitsevasi nyt? 

- Oletko osallistunut lähtötasotesteihin (luki, matematiikka)? Haluatko osallistua? Pikalukitesti. 
Lukihäiririö.fi. Matematiikan osaamisen kartoitus (tekniikka ja liikenne). 

- Missä asioissa sinulla on parantamisen varaa (opiskelu, arjen hallinta, aikataulu, työelämän 
pelisäännöt, täsmällisyys, jokin taito jne.)?  
Ohjaustarpeen arviointi: Ruori, Toimintakykyarvio, Kykyviisari 

- Tarvitsetko lisää tukea suomen kielen kirjoittamiseen tai 
lukemiseen/tietotekniikkaan/verkkotehtäviin/vieraisiin 
kieliin/matematiikkaan/opiskelutekniikkaan? 

- Tiedätkö mitä, miten, millaista ohjausta ja tukea on saatavilla? Mitä palveluita on?  
Omapolku OSAOssa. 

- Mitä ja millaista tukea ja ohjausta tarvitset opiskeluusi? 
- Haluaisitko itsellesi vanhemman kaverin (K2K)? 
- Mistä muusta haluaisit vielä keskustella? 
- Milloin keskustellaan uudestaan? Sopikaa seuraava HOKSin päivitysajankohta. 

 
Ohjaa opiskelija tarvittaessa opiskelijahuollon palveluihin tai opiskeluterveydenhuoltoon tai OPI-
kuntoutukseen (Oulun kaupungissa sijaitsevissa OSAOn yksiköissä opiskeleville). Opiskelijalla on oikeus 
opiskella osa-aikaisesti sairauspäivärahalla.  
 
Päivittämisen yhteydessä: 

- Onko sinulla voimia/intoa opiskella? Tarvitsetko tukea? 
- Tarvitsetko lisää tukea suomen kieleen/tietotekniikkaan/vieraisiin 

kieliin/matematiikkaan/opiskelutekniikkaan? 
- Muistatko mitä, miten, ja millaista ohjausta ja tukea on saatavilla? Mitä palveluita on? 

Tarvitsetko niitä? 
- Miten ryhmässä opiskelu on sujunut, luokka/työsalitilanteet, ohjattu itsenäinen opiskelu? 
- Oletko kohdannut kiusaamista tai epäasiallista käytöstä? 
- Miten tukitoimet ovat toteutuneet? 
- Oletko huomannut jonkun tukitoimen vaikuttaneen hyvin/huonosti? 
- Halutko muuttaa jotain tukitoimia? 
- Tarvitsetko enää tukea?  
- Milloin keskustellaan uudestaan? Sopikaa seuraava HOKSin päivitysajankohta. 

 
Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 

- Mistä olet saanut palautetta (esim. olet ollut ahkera, tehnyt jonkun osa-alueen hyvin…)? 
- Missä asioissa sinulla on kehitettävää (esim. täsmällisyys…, jokin taito jne.)? 
- Minkälainen suomen kielen taito sinulla on? 
- Tarvitsetko tukea matematiikkaan, tietotekniikkaan ja/tai vieraisiin kieliin? 
- Tarvitsetko tukea opiskelu- tai työelämävalmiuksien tukemiseen? Tai johonkin muuhun? 

https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/fi/materiaalit/sanastot 
 
Päivittämisen yhteydessä: 

- Minkälaista hyötyä opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista on ollut sinulle hyötyä? 

https://www.lukihairio.fi/testisivu/
https://www.lukihairio.fi/etusivu/
http://www.aikuiskoulutuksenvoima.fi/pages/matematiikka/teli_toinen.html
http://www.osao.fi/osao/osaolaiselle/ohjaus-ja-tuki-opiskelussa/erityisopetus.html
https://toimintakykyarvio.fi/
https://sivusto.kykyviisari.fi/
https://indd.adobe.com/view/d42d4963-7748-4fe0-80a9-7f3f121a9962
http://www.osao.fi/k2k
http://www.osao.fi/osao/osaolaiselle/opiskelijahuolto.html
http://www.osao.fi/osao/osaolaiselle/opiskelijahuolto/opiskeluterveydenhuolto.html
https://www.verve.fi/palvelut/nuoret/kurssi/opi-kurssi-tukee-opintojen-etenemista.html
https://www.verve.fi/palvelut/nuoret/kurssi/opi-kurssi-tukee-opintojen-etenemista.html
https://www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut
https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/fi/materiaalit/sanastot
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- Mistä asioista sinua on kehuttu? 
 
Erityinen tuki 

- Oletko ollut pienryhmässä tai tukiopetuksessa perusopetuksessa? Missä oppiaineissa? Onko 
sinulla ollut yksilöllistettyjä tavoitteita perusopetuksessa? Missä oppiaineissa? Oletko 
keskeyttänyt aiemmin opintoja? Onko sinulla ollut vaikeuksia/oppimisvaikeuksia aiemmissa 
opinnoissa? Millaista tukea (esim. apuvälineet) olet saanut aiemmin? Onko sinulla ollut 
siirtohojks/erityisen tuen päätös? Mitä tukea ajattelet tarvitsevasi nyt? 

- Oletko osallistunut lähtötasotesteihin (luki, matematiikka)? Haluatko osallistua?  
- Missä asioissa sinulla on parantamisen varaa (opiskelu, arjen hallinta, aikataulu, työelämän 

pelisäännöt, täsmällisyys, jokin taito jne.)?  
Ohjaustarpeen arviointi: Ruori, Toimintakykyarvio, Kykyviisari 

- Erityisen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen:  
Oppimisvaikeus.fi.  
Oppimisvaikeudet. 
Oppiminen ja tarkkaavuuden vaikeudet.  
Oppiminen, asenteet ja itsetunto.  
Oppimisvaikeudet opiskelu ja arki. 

- Minkälainen elämäntilanne sinulla on? 
- Pystytkö keskittymään opintoihin? Millaiseksi arvioisit oman muistisi? 
- Muistatko ohjeet/työtehtävät seuraavalla kerralla? 
- Miten opit parhaiten: kuuntelemalla, kirjoittamalla, näkemällä, tekemällä? Havaintotesti.  
- Miten noudatat sääntöjä ja minkälaiset yhteistyötaidot sinulla on? 
- Tiedätkö mitä, miten, millaista ohjausta ja tukea on saatavilla? Mitä palveluita on?  

Omapolku OSAOssa. 
- Haluaisitko itsellesi vanhemman kaverin tukemaan opinnoissasi ja/tai keskustelukaveriksi K2K? 
- Minkälainen on hyvä opiskeluympäristö sinulle? 
- Minkälaiset ovat hyvät opiskelumenetelmät sinulle? 

 
Päivityksen yhteydessä: 

- Miten tukitoimet ovat toteutuneet? 
- Oletko huomannut jonkun tukitoimen vaikuttaneen hyvin/huonosti? 
- Halutko muuttaa jotain tukitoimia? 
- Oletko vastaanottanut ehdotettuja tukitoimia? 
- Mihin osa-alueeseen tarvitset lisää tukea? 
- Tarvitsetko lisätukea työnhakutaitojen oppimiseen? 
- Tarvitsetko enää tukea? 
- Oletko keskustellut huoltajasi kanssa, miten opintosi ovat edenneet? 
- Huolettaako sinua jokin seikka opintojesi suhteen? 

 
Näyttöjen ajankohdat, sisällöt, näyttöympäristöt, näyttöjen järjestäjät ja arvioijat 

- Tiedätkö, mitä näyttö tarkoittaa? 
- Tiedätkö, mitä näytössä tapahtuu? 
- Tiedätkö, missä työpaikoissa/ työtehtävissä voit tehdä näytön? 
- Osaatko tehdä tutkinnon osan näyttösuunnitelman? Tarvitsetko apua tutkinnon osan 

näyttösuunnitelman laatimisessa? 
- Tiedätkö, miten näyttösi arvioidaan? 
- (HOKS:n laatimisessa ryhmänohjaaja voisi myös kertoa, milloin näytöt voivat olla ajankohtaisia, 

miten opiskelija hankkii osaamista ennen näyttöä ja miten näyttövalmius arvioidaan eli avata 
otsikon käsitteitä/ asioita opiskelijalle ja auttaa näin opiskelijaa suunnittelemaan opintojaan.) 

 
Päivityksen yhteydessä 

http://www.osao.fi/osao/osaolaiselle/ohjaus-ja-tuki-opiskelussa/erityisopetus.html
https://toimintakykyarvio.fi/
https://sivusto.kykyviisari.fi/
https://oppimisvaikeus.fi/materiaalit/oppimisvaikeuksien-huomioiminen/
https://www.youtube.com/watch?v=G6vnH3C1qfA
https://www.youtube.com/watch?v=_BJJaeC-LZs
https://www.youtube.com/watch?v=igOy7Rb3Zuk
https://www.youtube.com/watch?v=jT_0CQ4ar8E
http://www.tenviesti.fi/test1.htm
https://indd.adobe.com/view/d42d4963-7748-4fe0-80a9-7f3f121a9962
http://www.osao.fi/k2k
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- Lyhyt keskustelu kokemuksista liittyen näyttöympäristöön, näyttöön ja sen arviointiin 
- Pystytäänkö päivityksen yhteydessä jo suunnittelemaan tarkemmin seuraavaa paikkaa ja 

ajankohtaa 
 
Urasuunnitelma 

- Mihin ammattiin/ työtehtäviin haluat valmistua?  
- Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?  
- Aiotko jatkaa opiskelua tämän tutkinnon jälkeen? Urakone 
- Oletko tutustunut uraohjauksen työkaluihin: Opopassiin, Duunitoriin ja AVO 

ammatinvalintaohjelmaan. 
- Uuden työn kuntotesti (Vahvuutesi suhteessa muihin suomalaisiin.) 
- Persoonallisuustesti 
- Pohdi missä olet viiden vuoden kuluttua? Millaisia odotuksia sinulla on elämältä? 
- Työmarkkinatori 

 
Päivityksen yhteydessä: 

- Onko sinulla (kesä)työpaikka? Kuka voisi auttaa sinua jotenkin sen etsimisessä? 
- Mitä pitäisi tehdä ensimmäiseksi, jotta löytäisit kesätyöpaikan/työpaikan? 
- Tarvitsetko lisätukea työnhakutaitojen oppimiseen? 
- Oletko miettinyt NY-toimintaa? 
- Onko sinulla työpaikka valmistumisen jälkeen tiedossa?  
- Minkälaisia kokemuksia sinulla on tullut työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai 

oppisopimuksen yhteydessä? 
 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 
- Mihin työpaikkoihin haluaisit oppimaan? Missä ollut TET-jaksolla tai kesätöissä? Onko tuttuja 

työpaikkoja ja haluaisitko näihin uudelleen? 
- Työelämä oppimisessa mukana (OSAO) 
- Mestariohjaaja – itsearviointitestit työpaikkaohjaajille, opettajille ja opiskelijoille 
- Arjen ohjaushaasteisiin ratkaisuja 
- Erityinen ohjaustuki 
- Näin ohjaan kielitietoisesti 
- Maahanmuuttajaa ohjaten 
- Työpaikkaohjaajan muistilista  
- ohjaan.fi Työkalupakki  
- ohjaan.fi 

 
Päivityksen yhteydessä: 

- Olisiko työvaltainen oppiminen tai oppisopimuksella opiskelu mahdollista sinulle? 
- Lyhyesti kokemukset aiemmasta työpaikalla oppimisesta 
- Mitä suunnitelmia sinulla on seuraaviksi työpaikoiksi? Mihin tähtäät? Voi vaikuttaa 

osaamisalavalintaan/työllistymiseen/jatko-opintoihin  
 

http://www.eximia.fi/urakone/
https://www.opopassi.com/
https://duunitori.fi/
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
https://kuntotesti.sitra.fi/
https://www.16personalities.com/fi
http://tyomarkkinatori.fi/fi/
-%09http:/www.osao.fi/tyoelamalle/tyoelama-oppimisessa-mukana.html
https://blog.edu.turku.fi/mestariohjaaja/
https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2017/09/Arjen_ohjaushaasteita.pdf
https://ohjaan.fi/ohjaamme/erityinen-ohjaustuki/
https://ohjaan.fi/ohjaamme/ohjaan-kielitietoisesti/
https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2017/10/MAAHANMUUTTAJAA-OHJATEN-ARJEN-HAASTEITA-JA-RATKAISUEHDOTUKSIA_kuvat.pdf
https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2017/10/TPO_muistilista1.pdf
https://ohjaan.fi/tyokalupakki/
https://ohjaan.fi/

