
 

SOPU – Sujuvat omat polut 

 

HOKSIN PÄIVITTÄMISEN JA TARKISTAMISEN MUISTILISTA RYHMÄNOHJAAJALLE 
 

HOKSIN PÄIVITTÄMINEN 
 
Ryhmänohjaaja seuraa HOKSin toteutumista ja päivittää sitä yhdessä opiskelijan kanssa riittävän usein. Pidäthän 
HOKSin ajan tasalla. HOKSia päivitetään aina opiskeluun liittyvissä muutostilanteissa sekä etukäteen sovituissa HOKS-
keskusteluissa. Tee yhteistyötä HOKSin päivittämisessä muiden työntekijöiden kanssa. HUOM. Mikäli huomaat jonkun 
opiskelijan opinnoissa merkittäviä muutoksia, kerrothan niistä opiskelijan ryhmänohjaajalle.  

 
ESIMERKKEJÄ MUUTOSTILANTEISTA 

 
✓ valinnaisten valinta 
✓ muualla hankitun osaamisen arviointi ja tunnustaminen 
✓ koulutussopimuksen tai oppisopimuksen laatiminen tai sen muuttaminen 
✓ tutkinnon osakohtaisen ammattitaidon hankkimisen suunnitelman päivittäminen 
✓ ohjauksen tai tuen tarve 
✓ erityisen tuen tarpeessa/suunnitelmassa tapahtuva muutos  
✓ opinnot eivät etene suunnitellusti 
✓ poissaolot 
✓ urasuunnitelman ja työelämäkokemusten päivittäminen 
✓ opiskeluoikeuden muutostilanteet, esim. väliaikainen keskeyttäminen 
✓ osa-aikaisuusprosentin muuttaminen 
✓ merkittävä elämäntilanteen muutos 

 
HOKS-KESKUSTELUT 

 
Ryhmänohjaaja suunnittelee aikataulun opiskelijoiden HOKSin päivityskeskusteluihin. 
 
HOKSin päivityskeskusteluissa keskustellaan opintojen sujumisesta, osaamisen karttumisesta, työelämässä 
oppimisesta, näytöistä ja sen hetkisistä uratoiveista sekä kartoitetaan ohjauksen ja tuen tarvetta. 
Tavoitteena on kuulla opiskelijan kokemuksia opinnoista ja tukea hänen HOKSin mukaisten tavoitteiden ja 
yksilöllisen opintopolun etenemistä.   
 
 

ANNA KESKUSTELUSSA TILAA OPISKELIJAN KYSYMYKSILLE JA AJATUKSILLE! 
VAHVISTA POSITIIVISELLA PALAUTTEELLA OPISKELIJAN ONNISTUMISIA. 

 
 
OPISKELIJAN TIEDOT 

 
✓ onko opiskelijan tiedoissa tai vapaa-ajalla tapahtunut muutoksia 

 
HOKS LAADINTA-, HYVÄKSYNTÄ- JA PÄIVITYSTAPAHTUMAT  

 
✓ kaikki päivitykset merkitään HOKS laadinta-, hyväksyntä- ja päivitystapahtumat taulukkoon 
✓ HOKS-tapahtumatyypiksi valitaan Päivitys ja hyväksyntä  
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SUORITETTAVAN TUTKINNON/KOULUTUKSEN TIEDOT  

 
✓ onko arvioitu valmistumispäivämäärä edelleen sama 
✓ onko laskentataulukko ajan tasalla (merkitse yli 4 vkoa kestävät lomat) 
✓ jos opiskelija keskeyttää väliaikaisesti opintonsa, kirjaa opiskelijan Urasuunnitelma -lomakkeelle 

Suunnitelma opintojen jatkamiseksi. Opiskelijalla on mahdollisuus osa-aikaiseen opiskeluun 
sairaspäivärahalla. 

✓ tee tarvittaessa muutokset osa-aikaisuusprosenttiin. Esimerkiksi: 5 päivää viikossa päätoimisesti 
opiskellen = 100%, 1 pv viikossa = 20%, 1 pv neljässä viikossa = 5 %. Katso tarkemmin:  ohje 
 

TUNNUSTAMISET TUTKINNON OSITTAIN  

 
✓ onko opiskelijalle kertynyt osaamista työssä tai vapaa-ajalla, joka tulisi arvioida ja tunnustaa 
✓ muista tiedottaa opiskelijaa tunnustamisen lopputuloksesta (valitusaika alkaa 

tiedottamispäivämäärästä) 
 
TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN  

 
✓ onko osaamisalavalinta ja valinnaisten tutkinnon osien valinnat selkiytyneet  
✓ valitkaa tutkinnon osa/osia ja suunnitelkaa Ammattitaidon hankkiminen (eHOPS-> Lomakkeet-> 

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen (HOKS)) 
✓ esittele opetustarjontaa; eri oppimisympäristöjä ja opintopolkuja suhteessa opiskelijan tavoitteisiin 
✓ päivittäkää aiemmin suunniteltujen tutkinnon osien ja YTOjen Ammattitaidon hankkiminen  
✓ käy opiskelijan kanssa läpi rästit ja merkitse ne eHOPSiin (Arviointi-> Palaute osaamisen 

kehittymisestä-> Lisätietoja). Opiskelija näkee rästit eHOPSissa Suoritukset välilehdeltä. 
✓ onko opiskelija tyytyväinen saamaansa säännölliseen ja rakentavaan palautteeseen ja arviointeihin 
✓ onko opiskelija tietoihin arvioinnin muutoksenhausta 

 
MUKAUTTAMINEN JA POIKKEAMINEN 

 
✓ mukauttaminen ja poikkeaminen ks. Erityisen tuen -ohje 

 
OSAAMISEN TUNNISTAMIS- JA TUNNUSTAMISPROSESSIN LOPPUTULOS 

 
✓ onko opiskelijaa tiedotettu tunnustamisprosessin lopputuloksesta ja mahdollisuudesta 

muutoksenhakuun 
 

OHJAUS JA TUKI (48 §) 

 
✓ onko opiskelijalle kertynyt poissaoloja, rästejä 
✓ onko opiskelijalla tuen ja/tai ohjauksen tarvetta 
✓ suunnitelkaa Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (suomen kieli/tietotekniikka/vieraat 

kielet/matematiikka yms.) tai päivittäkää, miten niiden sisältöä pitää muuttaa 
✓ tietääkö opiskelija käytettävissä olevista ohjauksen ja tuen muodoista: 

http://www.osao.fi/osao/osaolaiselle/opiskelijahuolto.html   
✓ onko kiusaamista ja/tai muita hankalia asioita opiskelussa/oppimisympäristössä, joista opiskelija 

haluaisi puhua 
✓ kirjatkaa Ohjauksen ja tuen toteutumisen seuranta ja arviointi 

 
 

https://tyotilat.osekk.fi/teams/prosessit/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/teams/prosessit/Jaetut%20asiakirjat/1%20YDINPROSESSI%20Oppimisen%20ja%20osaamisen%20tuottaminen/Opiskelijan%20tukeminen/suunnitelmaluonnoksia/OHJE%20opiskeluoikeuden%20kirjaaminen%20luonnos.docx&action=default
http://www.osao.fi/osao/osaolaiselle/opiskelijahuolto.html
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OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVAT OPINNOT  

 
✓ kirjaa suunnitellut Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot HOKSiin 
✓ Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot -taulukossa ja Opiskelijavuosien laskentataulukossa 

päivämäärät ovat päällekkäin 
 

ERITYINEN TUKI (64§) 

 
✓ onko opiskelijalla erityisen tuen tarvetta  

o tehdään erityisen tuen päätös esitys 
✓ kirjatkaa Erityisen tuen suunnitelmaan Erityisen tuen toteutettavat toimenpiteet, toteutumisen 

seuranta ja arviointi  
o erityisen tuen suunnitelmat tehdään päätöksen jälkeen tutkinnonosittain 
o ks. Erityisen tuen -ohje 

 
NÄYTTÖJEN AJANKOHDAT, SISÄLLÖT, NÄYTTÖYMPÄRISTÖT, NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄJÄT JA ARVIOIJAT 

 
✓ selvitä, onko opiskelijalla kysymyksiä tai epäselviä asioita osaamisen osoittamisessa tai sen 

arvioinnissa 
✓ pohtikaa seuraavan koulutus- tai oppisopimuksen tavoitteita ja työtehtäviä 
✓ avaa opiskelijalle tutkinnon osan näyttösuunnitelma 

 
URASUUNNITTELU 

 
✓ kirjaa Urasuunnittelu -lomakkeelle, miten työelämässä oppiminen on sujunut, millaista osaamista 

sieltä on kertynyt 
✓ onko urasuunnitelman tavoite selkiytynyt 
✓ tarvitseeko opiskelija lisätukea uraohjaukseen ja/tai työkokemuksen hankkimiseen. Ohjaa oikeaan 

palveluun. 
✓ jos opiskelija on väliaikaisesti keskeyttänyt opintonsa, onko urasuunnitelmaan kirjattu Suunnitelma 

opintojen jatkamiseksi  
✓ onko suoritustavoite edelleen sama (koko tutkinnon suorittaminen, tutkinnon osan suorittaminen)  

 
TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS 

 
✓ laatikaa koulutus- tai oppisopimus 
✓ miettikää, millainen työpaikka palvelisi opiskelijan tavoitteita 
✓ selvitä, minkälaista ohjausta ja tukea opiskelija toivoo koulutus- tai oppisopimuksen aikana 

 
LOPUKSI 

 
✓ anna opiskelijalle positiivista palautetta jostakin keskustelussa esiin tulleesta asiasta 

o opiskelijalle jää myönteinen fiilis keskustelusta 
o opiskelija huomaa, että olet kuunnellut 
o opiskelijan opiskelumotivaatio ja itsetunto vahvistuvat 

✓ kysy, miten henkilökohtaistaminen on opiskelijan mielestä sujunut 
✓ kysy, mitä kehitettävää HOKSissa opiskelijan mielestä on 
✓ sopikaa seuraavan HOKS-keskustelun ajankohta 
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HOKSIN TARKISTAMINEN 

Ryhmänohjaaja tarkistaa opiskelijoidensa nimilistan oikeellisuuden ja opiskelijoidensa HOKSit neljä kertaa 
vuodessa 28.2, 31.5, 31.8 ja 30.11 mennessä.  

Tarkistaminen tarkoittaa koko HOKSin sisällön läpikäymistä, puutteiden täydentämistä ja virheiden 
korjaamista. Ryhmänohjaaja tarkistaa erityisesti KOSKI-järjestelmään ja rahoitukseen vaikuttavat tiedot:  

• opiskelijavuosien laskentataulukon tiedot  
• suoritettavan tutkinnon/koulutus aloitus- ja arv. valmistumispäivät  
• erityinen tuen päätöksen voimassaolon, jos on erityisen tuen suunnitelmia  
• erityisen tuen alkamis- ja päättymispäivät  
• opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen alkamis- ja päättymispäivät  
• päällekkäisyydet koulutus- ja oppisopimuksien aikataulut  
• tunnustamisen viitetiedot  

 
Jos HOKSiin joudutaan tekemään muutoksia tai korjauksia, toimitaan yllä esitetyn päivittämisen 
ohjeistuksen mukaisesti ja päivitykset merkitään HOKS laadinta-, hyväksyntä- ja päivitystapahtumat 
taulukkoon. 

 
 

JATKUVUUS JA OHJAUKSELLISUUS TUKEVAT ONNISTUNUTTA 
HENKILÖKOHTAISTAMISTA. KYSY JA KESKUSTELE ROHKEASTI. 

 

 
LUODAAN YHDESSÄ SUJUVA POLKU OPISKELIJALLE! 


