
   
 

 

 

HOKS-PÄIVÄT JA HOKS-VIIKOT 
HENKILÖKOHTAISTAMISEN TUKENA 
 

HOKS-päivät/HOKS-viikot on pilotoitu Sujuvat omat polut -hankkeessa eri koulutuksen järjestäjillä lukuvuoden 

2019-2020 aikana. Kohderyhmänä on ollut sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta tulleita pt-, at- ja eat-

opiskelijoita. Pilottien jälkeen on kerätty palautetta sekä vastuuhenkilöiltä että opiskelijoilta. Ennakoiva 

yhteissuunnittelu ja aktiivinen palautteenotto sekä jatkokehittäminen kaikkien osapuolten kanssa tukee HOKS-

päivien/HOKS-viikkojen onnistunutta toteutusta.  

 

HOKS-päivät/HOKS-viikot käynnistävät laadukkaan henkilökohtaistamisen ohjausprosessin ammatillisessa 

koulutuksessa sekä vahvistavat opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistyötä. Tärkeää on, että kaikkien aloittavien 

opiskelijoiden on mahdollista osallistua tähän aloitusjaksoon. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan 

urasuunnittelua ja -ohjausta, kiinnittymistä opintoihin sekä osallisuutta.  

 

TOTEUTUSTAPOJA 

✓ Ryhmämuotoisesti opiskelijaryhmittäin tai esim. kaksi ryhmää yhdistettynä 

✓ Yksittäisille opiskelijoille/pienryhmälle ohjattuna 

✓ Verkkototeutuksena  

✓ Opintojen alussa esimerkiksi kahden ensimmäisen viikon aikana tai alojen yhteisenä säännöllisesti 

toistuvana toteutuksena 

 

TAVOITTEET  

✓ Opiskelija  

o tutustuu vahvuuksiinsa ja mahdollisuuksiinsa ammatillisena opiskelijana  

o perehtyy ammatilliseen koulutukseen ja sen toimintaperiaatteisiin: henkilökohtaistaminen, 

osaamisperusteisuus, osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen, hankkiminen ja 

osoittaminen sekä arviointi  

o perehtyy tutkinnon osaamistavoitteisiin 

o tutustuu käytössä oleviin digitaalisiin sovelluksiin sekä tietoturvaan 

o tutustuu oppilaitoksen toimintatapoihin, opiskelijapalveluihin sekä opintososiaalisiin 

etuuksiin 

o tutustuu tulevaan ammattiinsa ja ammattialaansa sekä työelämätaitoihin alalla 

o tutustuu muihin opiskelijoihin, opettajiin sekä muuhun henkilöstöön 

✓ Opiskelijan osaamisen kehittämissuunnitelman laadinta ja uraohjausprosessi käynnistyvät  

o kartoitetaan opiskeluvalmiudet: lähtötasoarvioinnit, tuen ja ohjauksen tarpeet 

o tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen 

o tuetaan opiskelu- ja uratavoitteiden asettamisessa: erilaiset opintopolut, yksilölliset valinnat, 

kiinnostuksen kohteet, jatkokoulutusmahdollisuudet, työllistyminen 

 

 



   
 

 

 

SISÄLTÖJÄ 

✓ Soveltuvia ammatillisten tutkinnon osien sisältöjä 

✓ Perustutkinnoissa sisältöjä esimerkiksi seuraavista yhteisistä tutkinnon osista/osa-alueista 

o Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet  

o Toiminta digitaalisessa ympäristössä  

o Työelämässä toimiminen  

✓ Lisämateriaalia sisältöihin 

o Amisajokortti 

o Valmiina työelämään 

o Sampo-ohjaussivusto 

o Oma ura ja tulevaisuus 

o Ammattiin -hankkeen materiaalia  

o Avoimet ammatilliset opinnot  

 

TOIMIJAT JA VASTUUALUEITA 

✓ Hoksaaja 

o vastaa pääsääntöisesti HOKS-päivien/viikon toteutuksesta  

o tutustuu opiskelijaan, vastaa ryhmäytymisestä 

o arvioi ohjaustarvetta ja opiskeluvalmiuksia 

o henkilökohtaistaa: HOKS-keskustelu, HOKSin laatiminen 

o ohjaa opiskelijaa HOKS-prosessissa  

o tekee aktiivista yhteistyötä muun henkilöstön, huoltajien ja sidosryhmien kanssa  

✓ Opinto-ohjaaja 

o kertoo oppilaitoksen ohjauspalveluista 

o arvioi ohjaustarvetta ja opiskeluvalmiuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

o ohjaa opiskelijaa HOKS-prosessissa  

o tukee muita opettajia ohjausprosessissa 

o osallistuu tarvittaessa HOKS-keskusteluihin 

✓ Erityisopettaja 

o kertoo ohjauksen ja tuen palveluista 

o arvioi erityisen tuen tarvetta (lähtötasotestit, haastattelut, nivelvaiheen siirtotiedot) 

o suunnittelee ja toteuttaa erityistä tukea yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

o ohjaa opiskelijaa HOKS-prosessissa  

o tukee ja konsultoi muita opettajia  

o osallistuu tarvittaessa HOKS-keskusteluihin 

✓ Opettajat, ohjaajat, osaamisen tunnistajat ja tunnustajat, oppilaitoksen johto, tutoropiskelijat, 

opiskelijahuollon henkilöstö, muu henkilöstö esittäytyvät sekä toimivat vastuualueidensa mukaisesti  

✓ Työelämän edustajat esittelevät ammattialaansa oppilaitoksessa ja/tai työpaikoilla 

 

 

 

https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/opiskelijat/amisajokortti
https://valte.fi/
https://osata.fi/sampo/
https://uraon.weebly.com/opiskelu--ja-urasuunnitteluvalmiuksien-vahvistaminen.html
https://ammattiinhanke.blogspot.com/p/verkko-opetuksenmateriaalia.html
https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/fi/opinnot/teem

