
 

SOPU – Sujuvat omat polut 

ENSIMMÄISEN HOKS -KESKUSTELUN -
MUISTILISTA HOKSAAJALLE 
 

Varaa rauhallinen tila ja riittävä aika keskustelua varten. Luo keskusteluun kiireetön ja luottamuksellinen 

ilmapiiri. Pyydä opiskelijan luvalla tarvittaessa lisäohjauksen saamiseksi mukaan opinto-ohjaaja, 

erityisopettaja tai joku muu asiantuntija.  

 

VALMISTAUTUMINEN 

✓ Perehdy tutkinnon perusteisiin  

✓ Perehdy mahdollisiin terveydentilavaatimuksiin 

✓ Perehdy oppilaitoksesi HOKS-perehdytysmateriaaliin  

✓ Selvitä yhteistyökäytänteet aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen liittyen 

o Opinto-ohjaajan ja osaamisen arvioijien kanssa 

✓ Selvitä oppilaitoksesi käytänteet  

o Ohjaukseen- ja tukeen, opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin, opiskelijahuoltoon ja 

erityiseen tukeen liittyen 

✓ Selvitä, miten opiskelija perehtyy 

o Opiskeltavaan alaan ja erilaisiin opintopolkuihin 

o Tutkinnon perusteisiin  

o HOKS-prosessiin 

✓ Opiskelijan tietoihin perehtyminen 

o Avaa opiskelijan tiedot opintohallintojärjestelmästä 

o Perehdy opiskelijan alkukartoitusten ja mahdollisten lähtötasotestien tuloksiin  

o Perehdy tarpeen mukaan (opiskelijan nivelvaiheen tietoihin, valtakunnalliseen 

oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen ja kielitaitokokeen tulokseen) 

o Perehdy opiskelijan opiskelijaliittymän kautta kirjaamiin tietoihin ja tallentamiin 

asiakirjoihin 

✓ Suunnittele HOKS-keskustelun sisältö ja eteneminen  

 

  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet
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HOKS-KESKUSTELU 

✓ Ensimmäinen kohtaaminen on tärkeä luottamuksellisen suhteen rakentumisessa 

✓ Luo turvallinen, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri 

✓ Opiskelijaa (myös huoltajaa) saattaa jännittää 

✓ Opiskelija kantaa mukanaan elämäntilannettaan, koko elämänhistoriaansa, erityisesti kaikkea 

opiskeluun liittyvää 

✓ Kysy ja kuuntele 

✓ Kerää tarvittavat tiedot 

✓ Voit täydentää opintohallintojärjestelmän kirjauksia keskustelun jälkeen 

o HOKSaaja ja opiskelija allekirjoittavat henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman, kun kaikki HOKS:n ensimmäistä hyväksyntäkertaa varten 

tarvittavat tiedot ovat kirjattuina opintohallintajärjestelmään. Oppisopimusopiskelijoille 

HOKS laaditaan ja hyväksytään ennen opintojen aloittamista. 

o HOKS arkistoidaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti 

 

URASUUNNITELMASTA JA VAHVUUKSISTA LIIKKEELLE - TÄRKEÄÄ SELVITTÄÄ KESKUSTELUN AIKANA 

✓ Varmista opiskelijan henkilöllisyys ja tarkista opiskelijan perustiedot (ja alle 18-vuotiaan 

opiskelijan huoltajatiedot) 

✓ Kerro opiskelijalle, miten HOKS-prosessi etenee 

✓ Opiskelijan vahvuudet ja harrastuneisuus 

o Missä olet hyvä? Mitä teet mielelläsi? Mitä teet vapaa-ajalla? 

✓ Opiskelijan urasuunnitelma tässä vaiheessa 

o Mikä sai sinut valitsemaan tämän koulutuksen? Mikä on tavoitteesi: opintojen 

jatkaminen, työelämään siirtyminen, työuralla eteneminen, jatko-opinnot? Millaiset 

työtehtävät kiinnostavat sinua? Onko sinulla ajatuksia, mihin suuntaudut opintojen 

jälkeen esim. työelämä, yrittäjyys, jatko-opinnot? 

✓ Opiskelijan suoritustavoite (tutkinto, tutkinnon osat) 

o  Esittele tutkinto ja valinnaiset tutkinnon osat opiskelijan urasuunnitelma huomioiden 

✓ Opiskelijan aiemmin hankittu ja/tai osoitettu osaaminen tavoitteisiin nähden (osaamisen 

tunnistaminen)  

o Esim. aiemmat opinnot, työkokemus, harrastusten kautta hankittu osaaminen 

o Esim. osaan.fi -sivuston kautta saadut itsearviointitiedot osaamisesta 

https://minedu.fi/documents/1410845/5984873/HOKSin+tietosis%C3%A4lt%C3%B6+ja+k%C3%A4sitteist%C3%B6+6.2.2018.pdf/882ace03-7f08-48c0-afac-74d0b3097327/HOKSin+tietosis%C3%A4lt%C3%B6+ja+k%C3%A4sitteist%C3%B6+6.2.2018.pdf.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/5984873/HOKSin+tietosis%C3%A4lt%C3%B6+ja+k%C3%A4sitteist%C3%B6+6.2.2018.pdf/882ace03-7f08-48c0-afac-74d0b3097327/HOKSin+tietosis%C3%A4lt%C3%B6+ja+k%C3%A4sitteist%C3%B6+6.2.2018.pdf.pdf
https://osaan.fi/#/
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✓ Varmista, että osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tarvittavat todistukset löytyvät 

opintohallintajärjestelmästä 

o Pyydä opiskelijaa näyttämään alkuperäiset todistukset  

o Huolehdi, että todistukset sekä niiden kääntöpuoli on skannattu opiskelijaliittymään 

✓ Miten, missä ja milloin opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen ja ammattitaidon 

o Esim. opetustapahtumat, työelämässä tapahtuva oppiminen, oppipajaopinnot, verkko-

opinnot, itsenäinen opiskelu 

o Esittele erilaisia opiskelupolkuja  

o Suunnitelkaa, milloin ja millä aikataululla opinnot etenevät 

✓ Miten opiskelija osoittaa osaamisen 

o Keskustelkaa näyttöjen alustavasta aikataulusta  

o Näyttöjen tarkemmat ajankohdat ja sisällöt suunnitellaan ja kirjataan tutkinnon osittain 

hyvissä ajoin ennen näyttöä ja ennen oppisopimuksen solmimista 

✓ Mikä on opintojen päättymisen arvioitu ajankohta 

✓ Jos opiskeltavaan alaan liittyy terveydentilavaatimuksia, varmista, että opiskelija on tietoinen 

niistä 

 

MILLAISTA OHJAUSTA JA TUKEA OPISKELIJA TARVITSEE 

✓ Tarvitseeko opiskelija opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tai muuta ohjausta ja tukea 

o Selvitä tarve esitietojen, nivelvaiheen tietojen, oppimisvalmiustestin, lähtötasotestien 

tulosten ja keskustelun avulla  

✓ Onko opiskelija saanut aiemmissa opinnoissa erityistä tukea tai opiskellut pienryhmässä 

✓ Jos huomaat, että opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve 

o Ota yhteyttä erityisopetuksesta vastaavaan, erityinen tuki suunnitellaan yhdessä 

erityisopettajan kanssa  

✓ Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi 

o Pohtikaa yhdessä, onko hänellä riittävä kielitaito opinnoista selviytymiseen ja ohjaa 

tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1291767003064827906
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HOKS ON JATKUVA PROSESSI.  

KYSY JA KESKUSTELE ROHKEASTI. 

LOPUKSI 

✓ Kysy, onko opiskelijalla asioita, joista hän haluaa keskustella  

✓ Kannusta opiskelijaa ottamaan yhteyttä aina tarvittaessa  

 

KESKUSTELUN JÄLKEEN 

✓ Täydennä keskustelun aikana keräämäsi tiedot opintohallintajärjestelmään  

✓ Tee yhteistyötä opinto-ohjaajan ja osaamisen arvioijien kanssa tunnistetun osaamisen 

tunnustamiseksi  

✓ Tiedota opiskelijaa tunnustamisprosessin lopputuloksesta ja mahdollisuudesta 

muutoksenhakuun 

✓ Tee yhteistyötä erityisopettajan kanssa tarvittavan ohjauksen ja tukitoimien suunnittelussa 

✓ Varmista, että opiskelija perehtyy tutkinnon perusteisiin 

✓ Varmista, että opiskelija on liitetty oikeisiin opetustapahtumiin ja hänelle muodostuu 

suoritustavoitteen mukainen opintopolku, jossa aiemmin hankittu osaaminen on huomioitu 

✓ Suunnittele HOKSin päivityksen ajankohdat 

✓ Kun kaikki HOKSin ensimmäistä hyväksyntäkertaa varten tarvittavat tiedot ovat kirjattuina, 

tulosta opiskelijan HOKS ja allekirjoita yhdessä opiskelijan kanssa  

✓ Säilytä allekirjoitettu HOKS oppilaitoksesi arkiston muodostamissuunnitelman mukaisesti 

✓ Hyväksy opiskelijan HOKS myös opintohallintojärjestelmässä 

✓ Varmista, että opiskelija vastaa opintojen alkuvaiheen Amis -palautteeseen 

 

Hienoa, opiskelijan opintojen alkuvaiheen HOKS on valmis! 

 

 

 

Luodaan yhdessä sujuva polku opiskelijalle 

 

 

 


