HOKSM U I S T I L I S TAT

HOKSAAJALLE
OPINTOJEN ALUSSA
Ensimmäisen HOKS-keskustelun muistilista hoksaajalle
OPINTOJEN AIKANA
HOKSin päivittämisen muistilista
OPINTOJEN PÄÄTTYESSÄ
Opintojen päättövaiheen muistilista

OPISKELIJALLE
HOKS-keskustelun muistilista opiskelijalle

HUOLTAJALLE
Tietoa huoltajalle ammatillisesta koulutuksesta

JOHDANTO
SOPU – Sujuvat omat polut -hankkeessa (ESR, 1.4.2018-31.10.2020) on kehitetty
ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen ja joustavan sisäänoton ohjauksellisuutta. Opiskelijan sujuvan yksilöllisen opintopolun ja urasuunnitteluohjauksen tueksi
hankkeessa on laadittu viisi henkilökohtaistamisen muistilistaa.
Muistilistat on suunniteltu valtakunnalliseen käyttöön, mutta tarvittaessa niitä voidaan soveltaa paikallisesti.
Muistilistat löytyvät myös Saku ry:n Arjen arkin menetelmäpankista
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki (käytä hakusanaa SOPU).

HOKS-MUISTILISTAT
• vahvistavat suunnitelmallista ohjausprosessia opiskelijan opintopolun aikana.
• tukevat osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaa, päivittämistä sekä
uraohjausta.
• tukevat opiskelijan omaa urasuunnittelua ja valmistautumista HOKS-keskusteluihin.
• korostavat opiskelijan osallisuutta, vahvuuksia sekä aitoa kohtaamista ohjauskeskusteluissa.
• ovat käytettävissä tukimateriaalina henkilökunnan
perehdyttämisessä ja kouluttamisessa.

Luodaan yhdessä sujuva polku opiskelijalle!

Opintojen
alussa

OPINTOJEN ALUSSA

Henkilökohtaistaminen on prosessi, joka käynnistyy ensimmäisessä HOKS-keskustelussa, kun opiskelija ja
HOKSaaja kokoontuvat laatimaan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). HOKSia
päivitetään suunnitelmallisesti koko opintojen ajan. Myös opintojen päättövaiheen keskustelussa pohditaan
opiskelijan tavoitteiden toteutumista ja jatkosuunnitelmia.
Ensimmäinen keskustelu on tärkeä luottamuksellisen suhteen rakentumisessa, opiskelijan opintoihin kiinnittymisessä ja urasuunnittelun käynnistymisessä. HOKS-keskusteluun voi opiskelijan luvalla pyytää tarvittaessa lisäohjauksen saamiseksi opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai muun asiantuntijan. Keskustelussa voi olla
mukana myös opiskelijan huoltaja.
HOKSaajan tueksi on laadittu muistilistat myös HOKSin päivittämiseen ja päättövaiheeseen.
Lisäksi on julkaistu HOKS-keskustelun muistilista opiskelijalle sekä huoltajaohje henkilökohtaistamisesta.

HOKS-KESKUSTELUSSA TÄRKEÄÄ
• Luo turvallinen, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri.
• Huomioi, että 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.
> HOKSaaja ja opiskelija allekirjoittavat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman,
kun kaikki HOKSin ensimmäistä hyväksyntäkertaa varten tarvittavat tiedot ovat kirjattuina
opintohallintajärjestelmään. Oppisopimusopiskelijoille HOKS laaditaan ja hyväksytään ennen
opintojen aloittamista.
> HOKS arkistoidaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

OPINTOJEN ALUSSA

ENSIMMÄISEN HOKS-KESKUSTELUN
MUISTILISTA HOKSAAJALLE

OPINTOJEN ALUSSA

ENSIMMÄISEN HOKS-KESKUSTELUN MUISTILISTA HOKSAAJALLE

VALMISTAUTUMINEN
Perehdy tutkinnon perusteisiin
Perehdy mahdollisiin terveydentilavaatimuksiin.
Perehdy oppilaitoksesi HOKS-perehdytysmateriaaliin.
Selvitä yhteistyökäytänteet opinto-ohjaajan ja osaamisen arvioijien
kanssa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa.
Selvitä oppilaitoksesi käytänteet.
• ohjaus ja tuki
• opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
• opiskelijahuolto
• erityinen tuki
Selvitä, miten opiskelija perehtyy
• opiskeltavaan alaan ja erilaisiin opintopolkuihin.
• tutkinnon perusteisiin.
• HOKS-prosessiin.
Opiskelijan tietoihin perehtyminen:
• Avaa opiskelijan tiedot opintohallintojärjestelmästä.
• Perehdy opiskelijan alkukartoitusten ja mahdollisten lähtötasotestien tuloksiin.
• Perehdy tarpeen mukaan opiskelijan nivelvaiheen tietoihin, valtakunnalliseen oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen ja kielitaitokokeen tulokseen.
• Perehdy opiskelijan opiskelijaliittymän kautta kirjaamiin tietoihin ja tallentamiin asiakirjoihin.
Suunnittele HOKS-keskustelun sisältö ja eteneminen.

Varmista opiskelijan henkilöllisyys ja tarkista opiskelijan perustiedot, alle 18-vuotiaalta opiskelijalta myös
huoltajatiedot.
Kerro opiskelijalle, miten HOKS-prosessi etenee.
Selvitä opiskelijan vahvuudet ja harrastuneisuus.
• ”Missä olet hyvä? Mitä teet mielelläsi? Mitä teet vapaa-ajalla?”
Selvitä opiskelijan urasuunnitelma tässä vaiheessa.
• ”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: esimerkiksi työelämään, yrittäjyyteen tai jatko-opintoihin?”
Keskustele opiskelijan suoritustavoitteesta (tutkinto, tutkinnon osat).
• Esittele tutkinto ja valinnaiset tutkinnon osat opiskelijan urasuunnitelma huomioiden.
Selvitä opiskelijan aiemmin hankittu ja/tai osoitettu osaaminen
tavoitteisiin nähden (osaamisen tunnistaminen).
• esim. aiemmat opinnot, työkokemus tai harrastusten kautta hankittu osaaminen
• esim. osaan.fi-sivuston kautta saadut itsearviointitiedot osaamisesta
Varmista, että osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
tarvittavat todistukset löytyvät opintohallintajärjestelmästä.
• Pyydä opiskelijaa näyttämään alkuperäiset todistukset.
• Huolehdi, että todistukset sekä niiden kääntöpuoli on skannattu opiskelijaliittymään.
Miten, missä ja milloin opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen ja ammattitaidon?
• esim. opetustapahtumat, työelämässä tapahtuva oppiminen,
oppipajaopinnot, verkko-opinnot tai itsenäinen opiskelu
• Esittele erilaisia opiskelupolkuja.
• Suunnitelkaa, milloin ja millä aikataululla opinnot etenevät.

OPINTOJEN ALUSSA

KESKUSTELU – URASUUNNITELMASTA JA VAHVUUKSISTA LIIKKEELLE

OPINTOJEN ALUSSA

ENSIMMÄISEN HOKS-KESKUSTELUN MUISTILISTA HOKSAAJALLE

Miten opiskelija osoittaa osaamisen?
• Keskustelkaa näyttöjen alustavasta aikataulusta.
• 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.
Tarvitseeko opiskelija opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tai
muuta ohjausta ja tukea?
• 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:
• Ota yhteyttä erityisopetuksesta vastaavaan tahoon.
Erityinen tuki suunnitellaan yhdessä erityisopettajan kanssa.
Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi:
• Pohtikaa yhdessä, onko hänellä riittävä kielitaito opinnoista selviytymiseen.
Ohjaa tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin.

LOPUKSI
Kysy, onko opiskelijalla asioita, joista hän haluaa keskustella.
Kannusta opiskelijaa ottamaan yhteyttä aina tarvittaessa.

OPINTOJEN ALUSSA

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!

HOKS on jatkuva prosessi – kysy ja keskustele rohkeasti!
Luodaan yhdessä sujuva polku opiskelijalle!

Opintojen
aikana

OPINTOJEN AIKANA

Opintojen alussa kanssasi käydään HOKS-keskustelu. Keskustelussa sinulle laaditaan henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa täsmennetään tavoitteesi, tunnistetaan aiemmin hankittu
osaamisesi ja suunnitellaan sinulle sopiva opintopolku. Suunnitelmaa tarkennetaan koko opintojesi ajan.

TUTUSTU ENNEN HOKS-KESKUSTELUA OMAAN TUTKINTOOSI
• Tutustu ePerusteet.opintopolku.fi (Tutkinnon perusteet) -sivustoon sekä osaan.fi-sivustoon.
• Löydät koulutukseesi liittyvää tärkeää tietoa myös oman oppilaitoksesi www-sivuilta.

HOKS-KESKUSTELUSSA SINULLA ON MAHDOLLISUUS
• keskustella luottamuksellisesti.
• kertoa omista kiinnostuksenkohteistasi ja tulevaisuudensuunnitelmistasi.
• vaikuttaa omaan opintopolkuusi.
• tuoda esille aiempaa osaamistasi, esim. opiskelu, työ tai harrastustoiminta.
• kertoa ohjauksen ja tuen tarpeistasi.
• saada tietoa, millaista ohjausta ja tukea voit saada opintoihisi.
• kysyä opiskeluun liittyvistä asioista.

OTA HOKS-KESKUSTELUUN MUKAAN TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT
• työ- tai työharjoittelutodistukset
• todistukset aiemmista opinnoista ja erillispätevyyksistä
• dokumentit esim. harrastuksista, kerhotoiminnasta, vapaaehtoistyöstä, luottamustehtävistä, siviili- tai
varusmiespalveluksesta tai yritystoiminnasta

ETUKÄTEEN MIETITTÄVÄKSI
Millainen olet opiskelijana?
Miten aiemmat opinnot ovat sujuneet?
Missä asioissa olet hyvä? Mitkä ovat vahvuutesi?
Missä asioissa tarvitset apua? Millaista tukea ja ohjausta olet saanut?
Miksi valitsit kyseisen koulutuksen?
Millaisia odotuksia sinulla on alkaneista opinnoista?
Onko sinulla jo osaamista tältä alalta?
Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

HOKS-keskusteluja järjestetään säännöllisesti. Voit ottaa aina yhteyttä,
kun haluat keskustella opinnoistasi. Keskustele ja kysy rohkeasti!

OPINTOJEN AIKANA

HOKSIN PÄIVITTÄMISEN
MUISTILISTA

OPINTOJEN AIKANA

HOKSIN PÄIVITTÄMISEN MUISTILISTA

HOKSaaja seuraa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumista ja päivittää sitä yhdessä opiskelijan kanssa riittävän usein. HOKSia päivitetään säännöllisesti etukäteen sovituissa
HOKS-keskusteluissa, opiskeluun liittyvissä muutostilanteissa ja opiskelijan pyynnöstä. HOKSaaja suunnittelee aikataulun päivityskeskusteluihin huomioiden opiskelijan yksilölliset tarpeet. HOKSin päivitystapahtumat
kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään. On tärkeää, että HOKS on aina ajantasainen.
HOKSaaja tekee yhteistyötä HOKSin päivityksessä muun opetus- ja ohjaushenkilöstön ja työelämän edustajien kanssa ja merkittävissä muutoksissa (esim. erityinen tuki, osaamisalan valinta) alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. Opiskelijan luvalla HOKSaaja voi kutsua mukaan keskusteluun opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai muun asiantuntijan lisäohjauksen saamiseksi. Varaa rauhallinen tila ja aika keskustelua varten. Luo
keskusteluun kiireetön ja luottamuksellinen ilmapiiri.

ESIMERKKEJÄ MUUTOSTILANTEISTA
• valinnaisten tutkinnon osien ja osa-alueiden valinta
• muualla hankitun osaamisen arviointi ja tunnustaminen
• osaamisen hankkimisen suunnitelman päivittäminen
• koulutussopimuksen tai oppisopimuksen muutokset
• ohjauksen tai tuen tarve
• erityisen tuen tarpeessa/suunnitelmassa tapahtuva muutos
• urasuunnitelman päivittäminen
• opiskeluoikeuden muutostilanteet, esim. väliaikainen keskeyttäminen
• osa-aikaisuusprosentin muuttaminen
• opinnot eivät etene suunnitellusti
• poissaolot
• merkittävä elämäntilanteen muutos

HOKS-KESKUSTELUT
HOKSin päivityskeskusteluiden tavoitteena on kuulla opiskelijan kokemuksia opinnoista ja ohjauksesta sekä
tukea HOKSin mukaisten tavoitteiden ja yksilöllisen opintopolun etenemistä. Päivityskeskusteluissa keskustellaan opintojen sujumisesta, sen hetkisistä uratoiveista, osaamisen karttumisesta, työelämässä oppimisesta, näytöistä sekä ohjauksen ja tuen tarpeista.

HOKS-KESKUSTELUN ALOITUS
Luo turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri.
Kysy, mitä opiskelijalle kuuluu.
Onko opiskelijan elämäntilanteessa tapahtunut opintoihin vaikuttavia muutoksia?
Onko opiskelijan perustiedoissa tapahtunut muutoksia?

Opiskelija osallistuu aktiivisesti urasuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen.
• Onko urasuunnitelman tavoite muuttunut tai selkiytynyt (jatko-opinnot, työelämään siirtyminen, työuralla eteneminen, yrittäjyys, opintojen jatkaminen)?
• Ovatko opintopolun valinnat (esim. osaamisala ja valinnaiset tutkinnon osat) selkiytyneet?
• Miten työelämässä oppiminen on sujunut, millaista osaamista sieltä on kertynyt?
• Tarvitseeko opiskelija ohjausta urasuunnittelun tueksi tai työkokemuksen hankkimiseen? Tee tarvittaessa yhteistyötä muun opetus- ja ohjaushenkilöstön ja ulkopuolisten ohjauspalvelujen kanssa.

SUORITETTAVAN TUTKINNON TAI KOULUTUKSEN TIEDOT
Onko opiskelijan tavoite edelleen sama (koko tutkinto, tutkinnon osa/osia)?
Onko arvioitu valmistumispäivämäärä edelleen sama?
Onko opiskeluoikeuden tila ajan tasalla? Tee tarvittaessa muutokset osa-aikaisuus/läsnäolo/loma.
Jos opiskelija keskeyttää väliaikaisesti opintonsa, kirjaa opiskelijan
suunnitelma opintojen jatkamiseksi.

TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN
Onko opiskelijalle kertynyt osaamista esim. työssä tai vapaa-ajalla,
joka tulisi tunnistaa, arvioida tai tunnustaa?
Onko osaamisen hankkiminen edennyt suunnitellusti
(osallistuminen opintoihin, työelämässä oppiminen ja opintojen eteneminen)?
Ovatko osaamisen hankkimisen tavat selkiytyneet
(esim. lähiopetus, ohjattu itsenäinen opiskelu, työelämässä oppiminen)?
Esittele opetustarjontaa (valinnaiset opinnot, osaamisalaopinnot),
eri oppimisympäristöjä ja opintopolkuja suhteessa opiskelijan tavoitteisiin.
Suunnitelkaa tarvittaessa työelämässä oppimisen tavoitteita,
työtehtäviä ja mahdollisia koulutus- ja oppisopimuspaikkoja.
Onko opiskelija tyytyväinen saamaansa palautteeseen ja arviointeihin?

NÄYTTÖJEN AJANKOHDAT, SISÄLLÖT,
NÄYTTÖYMPÄRISTÖT, NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄJÄT JA ARVIOIJAT
Keskustelkaa, miten näytöt ovat edenneet ja sujuneet.
Onko opiskelijalla kysymyksiä tai epäselviä asioita osaamisen osoittamisessa tai sen arvioinnissa?
Keskustelkaa seuraavista näytöistä opiskelijan tavoite huomioiden
tarvittaessa yhteistyössä osaamisen arvioijien kanssa.

OPINTOJEN AIKANA

URASUUNNITTELU

OPINTOJEN AIKANA

HOKSIN PÄIVITTÄMISEN MUISTILISTA

OHJAUS JA TUKI
Onko opiskelija osallistunut suunnitellusti opintoihin ja ovatko opinnot edenneet?
Onko opiskelussa tai muussa elämässä kiusaamista tai muita hankalia asioita, joista opiskelija haluaisi
puhua?
Kerro opiskelijalle, millaista ohjausta ja tukea on saatavilla.
Pyydä palautetta opiskelijalta: onko hän saanut riittävästi ohjausta ja tukea?
Selvitä, minkälaista ohjausta ja tukea opiskelija toivoo koulutus- tai oppisopimuksen aikana.
Jos opiskelijalla on ilmennyt opintojen aikana ohjauksen tai tuen tarvetta, tehkää yhdessä suunnitelma
ohjauksesta ja tuesta.
Jos opiskelijalle on laadittu ohjauksen ja tuen suunnitelma, suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään.
Onko tarvetta ja perusteita poiketa osaamistavoitteista?
Huomioi, että opiskelijalla on mahdollisuus osa-aikaiseen opiskeluun sairauspäivärahalla.

OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVAT OPINNOT
Onko opiskelijalla ilmennyt tarvetta opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin?
Ovatko aiemmin suunnitellut opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot toteutuneet?
Huolehdi opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestymisestä muiden toimijoiden kanssa.

ERITYINEN TUKI
Onko opiskelijalla ilmennyt tarvetta erityiseen tukeen?
Onko aiemmin suunniteltu erityinen tuki ollut riittävää?
Mahdollinen erityinen tuki suunnitellaan yhteistyössä erityisopettajan kanssa.

LOPUKSI
Anna opiskelijalle positiivista palautetta jostakin keskustelussa esiin tulleesta asiasta.
• Opiskelijalle jää myönteinen tunne keskustelusta.
• Opiskelija huomaa, että olet kuunnellut.
• Opiskelijan opiskelumotivaatio ja itsetunto vahvistuvat.
Kysy, miten henkilökohtaistaminen on opiskelijan mielestä sujunut
Sopikaa seuraavan HOKS-keskustelun ajankohta.
Kannusta opiskelijaa ottamaan yhteyttä aina tarvittaessa.
Anna tilaa ja aikaa opiskelijalle – vahvista positiivisella palautteella.
Jatkuva ohjaus tukee tavoitteellista opiskelua!

OPINTOJEN AIKANA

KYSYMYKSIÄ HOKS -KESKUSTELUN TUEKSI
Miten opinnot ovat sujuneet?
Onko sinulla jäänyt kesken tutkinnon osia tai osa-alueita?
Onko asioita, joihin olet erityisen tyytyväinen / tyytymätön opinnoissasi?
Millä tavalla olet oppinut parhaiten?
Mikä on ollut paras onnistumisen kokemus opinnoissasi?
Mitkä ovat vahvuutesi opinnoissasi? Mistä sinua on kehuttu?
Missä asioissa olet saanut apua ja tukea (opiskelu, arjen hallinta,
aikataulu, työelämän pelisäännöt jne.)?
Millaista apua ja tukea olet saanut?
Millaista tukea tarvitsisit jatkossa?
Miten ryhmässä opiskelu on sujunut? Tunnetko kuuluvasi
ryhmään?
Miten itsenäinen opiskelu on sujunut (esim. itsenäisen opiskelun päivät, verkko-opiskelu, tentit, kokeet, kirjalliset tehtävät)?
Onko opiskelu sinulle tärkeää?
Millaisia odotuksia/tavoitteita sinulla on tällä hetkellä?
Koetko olevasi oikeassa koulutuksessa?
Mitkä ovat tavoitteesi opinnoissa
(esim. osaamistavoitteet, tutkinnon osat, aikataulu, valmistuminen)?
Miten aiot saavuttaa nämä tavoitteesi?
Haluatko kehittää osaamistasi erityisesti jollakin
osaamisalueella? Tiedätkö mitä opintopolkuvaihtoehtoja on?
Mitä voisit parantaa/kehittää opiskelussasi?
Miten yhdistät opiskelun ja vapaa-ajan
(harrastukset, ystävät, työssäkäynti jne.)?
Onko sinulla muuta, josta haluaisit keskustella?

Luodaan yhdessä sujuva polku opiskelijalle!

Opintojen
päättyessä

OPINTOJEN PÄÄTTYESSÄ

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
• Ohjauksen ja tukitoimien tarve jatkosuunnitelmien toteuttamiseksi.
• 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.
Ammattiala ja ammattitaito:
• Miten tyytyväinen olet alavalintaasi?
• Koetko saavuttaneesi asettamasi tavoitteet?
• Miten ammattitaitosi on kehittynyt ja minkälaista erityisosaamista koet saaneesi?
• Mitä kehittymistarpeita sinulla on?

OPINTOJEN PÄÄTTYESSÄ

OPINTOJEN PÄÄTTÖVAIHEEN
MUISTILISTA

OPINTOJEN PÄÄTTYESSÄ

OPINTOJEN PÄÄTTÖVAIHEEN MUISTILISTA

Työllistyminen ja työuralla eteneminen:
• Millaisissa työtehtävissä/työpaikassa vahvuutesi pääsevät esiin?
Miten hyödynnät osaamistasi työuralla etenemiseen?
• Onko sinulla jo työpaikka (määräaikainen/toistaiseksi voimassa oleva)?
Vastaavatko työtehtävät tavoitteitasi?
• Tarvitsetko apua sopivan työpaikan löytymiseen?
> Tarvitsetko apua TE-palveluihin ilmoittautumiseen?
> Tunnetko Ohjaamo-palveluita?
Jatko-opinnot:
Tiedätkö erilaiset jatko-opintomahdollisuudet?
• Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
Koulutuksen täydentäminen koko tutkinnoksi
• Osaamisalaopinnot
• Korkeakouluopinnot
• Perustutkinto/ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto
• Lisä-/täydennyskoulutus
Oletko suunnittelut opiskelua nykyisten opintojen jälkeen?
• Milloin haluaisit hakeutua jatko-opintoihin?
Onko sinulla riittävästi tietoa jatko-opinnoista?
• Tarvitsetko tukea jatko-opintoihin hakeutumisessa?
• Ohjaa tarvittaessa opinto-ohjaajalle.
• Kerro tarvittaessa hakijapalveluista.
Yrittäjyys
• Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?
• Oletko kiinnostunut yrittäjyyteen liittyvistä opinnoista?
• Oletko perustamassa yrityksen nyt tai tulevaisuudessa?
• Ohjaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä kunnan yrityspalveluihin

PÄÄTTÖ

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.
• Yhteistyötä tehdään tarvittaessa seuraavien tahojen kanssa: esim. etsivä nuorisotyö, ohjaamo-,
työvoima-, sosiaali-, terveys- tai kuntoutuspalvelut, Kela tai muut oppilaitokset.
• 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.

Luodaan yhdessä sujuva polku opiskelijalle työelämään,
työuralla etenemiseen, yrittäjyyteen tai jatko-opintoihin!

OPISKELIJALLE

Opiskelijalle

Opintojen alussa kanssasi käydään HOKS-keskustelu. Keskustelussa sinulle laaditaan henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa täsmennetään tavoitteesi, tunnistetaan aiemmin hankittu
osaamisesi ja suunnitellaan sinulle sopiva opintopolku. Suunnitelmaa tarkennetaan koko opintojesi ajan.

TUTUSTU ENNEN HOKS-KESKUSTELUA OMAAN TUTKINTOOSI
• Tutustu ePerusteet.opintopolku.fi (Tutkinnon perusteet) -sivustoon sekä osaan.fi-sivustoon.
• Löydät koulutukseesi liittyvää tärkeää tietoa myös oman oppilaitoksesi www-sivuilta.

HOKS-KESKUSTELUSSA SINULLA ON MAHDOLLISUUS
• keskustella luottamuksellisesti.
• kertoa omista kiinnostuksenkohteistasi ja tulevaisuudensuunnitelmistasi.
• vaikuttaa omaan opintopolkuusi.
• tuoda esille aiempaa osaamistasi, esim. opiskelu, työ tai harrastustoiminta.
• kertoa ohjauksen ja tuen tarpeistasi.
• saada tietoa, millaista ohjausta ja tukea voit saada opintoihisi.
• kysyä opiskeluun liittyvistä asioista.

OTA HOKS-KESKUSTELUUN MUKAAN TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT
• työ- tai työharjoittelutodistukset
• todistukset aiemmista opinnoista ja erillispätevyyksistä
• dokumentit esim. harrastuksista, kerhotoiminnasta, vapaaehtoistyöstä, luottamustehtävistä, siviili- tai
varusmiespalveluksesta tai yritystoiminnasta

ETUKÄTEEN MIETITTÄVÄKSI
Millainen olet opiskelijana?
Miten aiemmat opinnot ovat sujuneet?
Missä asioissa olet hyvä? Mitkä ovat vahvuutesi?
Missä asioissa tarvitset apua? Millaista tukea ja ohjausta olet saanut?
Miksi valitsit kyseisen koulutuksen?
Millaisia odotuksia sinulla on alkaneista opinnoista?
Onko sinulla jo osaamista tältä alalta?
Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

HOKS-keskusteluja järjestetään säännöllisesti. Voit ottaa aina yhteyttä,
kun haluat keskustella opinnoistasi. Keskustele ja kysy rohkeasti!

OPISKELIJALLE

HOKS-KESKUSTELUN
MUISTILISTA OPISKELIJALLE

HUOLTAJALLE

Huoltajalle

OPINTOJEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN
Opintojen alussa vastuuopettaja ja opiskelija käyvät HOKS-keskustelun, jossa laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tavoitteena on suunnitella opiskelijan kanssa hänelle
sopiva opintopolku. Opintohallintojärjestelmään tallennetaan HOKSiin liittyvät tiedot. HOKSia päivitetään
koko opiskeluaika.
Suunnitelmassa otetaan huomioon
• opiskelijan aiempi osaaminen.
• mitä uutta osaamista opiskelija hankkii.
• miten opiskelija parhaiten oppii.
• miten ja missä opiskelija hankkii uutta osaamista.
• miten osaaminen osoitetaan ja arvioidaan.
• millaista ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee.
Sinulla on huoltajana mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja päivittämiseen. Otathan yhteyttä
vastuuopettajaan aina, jos sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella nuoresi opinnoista. Rohkaise myös
opiskelijaa ottamaan yhteyttä aina tarvittaessa. Voit ottaa yhteyttä myös esimerkiksi opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan tai kuraattoriin.

OPINTOJEN ETENEMINEN
• Opiskelijan työjärjestyksen löydät opintohallintojärjestelmästä.
• Opettajat ja ohjaajat antavat opintojen aikana opiskelijalle suullista
ja kirjallista palautetta osaamisen kehittymisestä.
• Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija osoittaa osaamisensa näytöissä pääsääntöisesti aidoissa työelämän tilanteissa. Opiskelijan osaamisen arviointiin osallistuu opettaja ja työpaikalla työpaikkaohjaaja.

POISSAOLOT
• Opiskelussa noudatamme työelämän pelisääntöjä.
Opiskelija voi olla pois vain sairauden perusteella tai erillisellä luvalla.
• Opiskelijalla ja/tai huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa ensimmäisen poissaolopäivän aikana sairaudesta
tai muusta poissaolon syystä vastuuopettaja tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ennen
työpäivän alkua vastuuopettajalle ja työpaikkaan.

Luodaan yhdessä nuorellesi sopiva ja sujuva polku
työelämään, jatko-opintoihin tai yrittäjyyteen!

HUOLTAJALLE

TIETOA HUOLTAJALLE
AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

MUISTIINPANOJA

MUISTIINPANOJA

MUISTIINPANOJA

SUJUVAT OMAT POLUT
SOPU-hankkeen kehittämät valtakunnalliset mallit
ja alueelliset hyvät käytännöt
https://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hankkeet/1705

SOPU
SUJUVAT OMAT POLUT

