
 

SOPU – Sujuvat omat polut 

OPINTOJEN PÄÄTTÖVAIHEEN MUISTILISTA  

 

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. 

 

PÄÄTTÖVAIHEEN HOKS-KESKUSTELU KÄYDÄÄN  

✓ Opiskelijan valmistuessa HOKSin tavoitteiden mukaisesti (koko tutkinto/tutkinnon osa/osat)  

✓ Opiskelijan erotessa oppilaitoksesta ennen HOKSiin kirjattujen tavoitteiden saavuttamista 

✓ Opiskelijan siirtyessä toiseen tutkintoon tai koulutusalalle 

 

KESKUSTELUN SISÄLTÖ 

✓ Opiskelijan urasuunnitelman mahdolliset muutokset ja/tai tarkennukset  

✓ Sujuvan siirtymän varmistaminen  

o Ohjauksen ja tukitoimien tarve jatkosuunnitelmien toteuttamiseksi 

o Yhteistyö tarvittaessa oppilaitoksen ohjaushenkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa 

✓ HOKS-sisällön tarkistaminen mm. todistusta sekä valtakunnalliseen Koski-palveluun ja eHOKSiin siirtoa 

varten 

✓ HOKS-toteutumisen arviointi ja palautekeskustelu opiskelijan kanssa 

 

KESKUSTELUN ALOITUS  

✓ Kysy, mitä opiskelijalle kuuluu nyt, ja millaisia ajatuksia hänellä on tässä siirtymävaiheessa 

✓ Tarkista, onko opiskelijalla kysyttävää 

✓ Tarkista, onko opiskelijan perustiedoissa tapahtunut muutoksia 

 

URASUUNNITELMA 

Opiskelijan urasuunnitelman tavoitteen (työllistyminen/työuralla eteneminen, jatko-opinnot, yrittäjyys) ja 

hänen vahvuuksiensa pohjalta keskustellaan opiskelijan jatkosuunnitelmasta. Kirjataan opiskelijan 

jatkosuunnitelmat opintojen päättyessä. 
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✓ Ammattiala ja ammattitaito 

o Miten tyytyväinen olet alavalintaasi? 

o Koetko saavuttaneesi asettamasi tavoitteet? 

o Miten ammattitaitosi on kehittynyt ja minkälaista erityisosaamista koet saaneesi? 

o Mitä kehittymistarpeita sinulla on?  

✓ Työllistyminen / työuralla eteneminen 

o Millaisissa työtehtävissä/työpaikassa vahvuutesi pääsevät esiin? Miten hyödynnät 

osaamistasi työuralla etenemiseen? 

o Onko sinulla jo työpaikka (määräaikainen/toistaiseksi voimassa oleva)? Vastaavatko 

työtehtävät tavoitteitasi?  

o Tarvitsetko apua sopivan työpaikan löytymiseen?  

▪ Tarvitsetko apua TE-palveluihin ilmoittautumiseen? 

▪ Tunnetko Ohjaamo-palveluita? 

✓ Jatko-opinnot 

o Tiedätkö erilaiset jatko-opintomahdollisuudet? 

▪ Tutkinnonosa toisesta tutkinnosta 

▪ Koulutuksen täydentäminen koko tutkinnoksi 

▪ Osaamisalaopinnot 

▪ Korkeakouluopinnot  

▪ Perustutkinto/ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto 

▪ Lisä-/täydennyskoulutus 

o Oletko suunnittelut opiskelua nykyisten opintojen jälkeen?  

▪ Milloin haluaisit hakeutua jatko-opintoihin?  

▪ Onko sinulla riittävästi tietoa jatko-opinnoista?  

o Tarvitsetko tukea jatko-opintoihin hakeutumisessa?  

▪ Ohjaa tarvittaessa opinto-ohjaajalle 

▪ Kerro tarvittaessa hakijapalveluista 

✓ Yrittäjyys 

o Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?  

▪ Oletko kiinnostunut yrittäjyyteen liittyvistä opinnoista? 

▪ Oletko perustamassa yrityksen nyt tai tulevaisuudessa? 

▪ Ohjaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä kunnan yrityspalveluihin 

 

 

https://ohjaamot.fi/etusivu


 

SOPU – Sujuvat omat polut 

LUODAAN YHDESSÄ SUJUVA POLKU OPISKELIJALLE TYÖELÄMÄÄN, TYÖURALLA 

ETENEMISEEN, YRITTÄJYYTEEN TAI JATKO-OPINTOIHIN! 

 

OPISKELIJAN EROAMISTILANTEESSA LISÄKSI 

✓ Miksi olet päätynyt eroamiseen? 

✓ Pohditaan yhdessä, voiko erilaisilla ohjauksen ja tuen keinoilla ja/tai opiskelijan tavoitteiden (esim. 

yhden tutkinnon osan suorittaminen) tai aikataulutuksen tarkistamisella (esim. osa-aikainen 

opiskelu) mahdollistaa opintojen jatkaminen? 

✓ Mikä on suunnitelmasi opintojen päättyessä?  

✓ Jos opiskelijalla ei ole suunnitelmaa, tehdään yhteistyötä opiskelijan oman verkoston, opinto-

ohjaajan, erityisopettajan kanssa 

o Yhteistyötä tehdään tarvittaessa esim. etsivä nuorisotyö, ohjaamo-, työvoima-, sosiaali-, 

terveys-, kuntoutuspalvelut, Kela ja muut oppilaitokset 

o Jos opiskelija suunnittelee opintojen jatkamista myöhemmin, kerro hänelle hakijapalveluista   

 

OPISKELIJAN SIIRTYMÄTILANTEESSA LISÄKSI 

✓ Miksi olet päätynyt koulutuksen tai tutkinnon vaihtamiseen? 

✓ Varmista, onko opiskelijalla riittävät tiedot uudesta koulutuksesta ja tutkinnosta 

✓ Varmista, että opiskelijalla on tiedossa uuden koulutuksen yhteyshenkilö ja lukujärjestys. Tavoitteena 

on katkeamaton ohjaus ja sujuva siirtyminen. 

 

LOPUKSI 

✓ Kysy, onko opiskelijalla asioita, joista hän haluaa keskustella  

✓ Varmista, että opiskelija antaa Amis-palautteen 

✓ Palaa opiskelijan vahvuuksiin ja toivota hänelle hyvää jatkoa 

✓ Kannusta opiskelijaa kehittämään osaamistaan myös tulevaisuudessa  

 

✓ Välitä opiskelijan HOKS-keskustelussa antama suullinen palaute 

✓ Arkistoi HOKS koulutuksenjärjestäjän ohjeiden mukaisesti 

 

 

 

 


