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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.  
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HOKS-KESKUSTELUN ALOITUS 

✓ Luo turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri 

✓ Kysy, mitä opiskelijalle kuuluu 

✓ Onko opiskelijan elämäntilanteessa tapahtunut opintoihin vaikuttavia muutoksia 

✓ Onko opiskelijan perustiedoissa tapahtunut muutoksia 

 

URASUUNNITTELU 

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  
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✓ 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 

 

OHJAUS JA TUKI  

✓ Onko opiskelija osallistunut suunnitellusti opintoihin ja ovatko opinnot edenneet?  

✓ Onko kiusaamista tai muita hankalia asioita opiskelussa tai muussa elämässä, 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, arvioidaan ja päivitetään suunnitelmaa  

✓ Onko tarvetta ja perusteita poiketa osaamistavoitteista 

✓ Huomioi, että opiskelijalla on mahdollisuus osa-aikaiseen opiskeluun sairaspäivärahalla 

 

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 

https://www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut
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ANNA TILAA JA AIKAA OPISKELIJALLE, VAHVISTA POSITIIVISELLA PALAUTTEELLA.  

JATKUVA OHJAUS TUKEE TAVOITTEELLISTA OPISKELUA. 

 

 

LOPUKSI 

✓ Anna opiskelijalle positiivista palautetta jostakin keskustelussa esiin tulleesta asiasta 

o Opiskelijalle jää myönteinen tunne keskustelusta 

o Opiskelija huomaa, että olet kuunnellut 

o Opiskelijan opiskelumotivaatio ja itsetunto vahvistuvat 

✓ Kysy, miten henkilökohtaistaminen on opiskelijan mielestä sujunut 

✓ Sopikaa seuraavan HOKS-keskustelun ajankohta ja kannusta opiskelijaa ottamaan yhteyttä aina 

tarvittaessa 

 

 
 
 
 
 
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! 

 

 


