
HOKS- KESKUSTELUN TUEKSI 

Valmistaudu 

- muistuta että opiskelijat ottavat kaikki opintotodistukset skannattavaksi, myös 

peruskoulun päättötodistus! 

- pyydä opiskelijaa täyttämään valmistautumien HOKS- keskusteluun lomake ja perehdy siihen 

ennen keskustelua 

- perehdy ennakkoon jatkuvan haun opiskelijoiden HOKSn, johon on kirjattuna 

hakulomakkeelta tietoja 

- varaa rauhallinen ajankohta itsellesi, sekä rauhallinen tila työskentelyyn 

- perehdy kyseisen opiskelijan tutkinnon perusteisiin 

- avaa opiskelijan henkilötiedot-lomake; tarkastele etukäteen: 

o alaikäinen/täysikäinen/kotikunta tai osoite (onko turkulainen/muu paikkakunta?) 

- muista että opiskelijaa saattaa jännittää; luo turvallinen ilmapiiri 

- muista antaa opiskelijalle aikaa vastata ja tehdä kysymyksiä 

HOKS-keskustelun alussa 

- kerro opiskelijalle, miten HOKS- prosessi etenee ja mikä tarkoitus sillä on 

- muista että opiskelijalla voi olla jotain suuria asioita takana tai juuri käynnissä olevia 

akuutteja tapahtumia, joista hän haluaa keskustella heti 

Keskustelua 

- millaiselta koulun alku on tuntunut? 

- millaiselta tuntuu nykyinen ryhmä? 

- tunnetko ennestään koulun opiskelijoita? 

- oletko saanut jo kaverin/kavereita? 

LOMAKE; katso opiskelijan kanssa HOKS-lomaketta yhdessä samalla kun täytät 

- katso opiskelijan kanssa yhteystiedot, alaikäisiltä huoltajatiedot, kysy varovasti 

perhetaustasta  

- kerro miksi kirjataan päiväys ja tapaamiseen osallistujat 

- onko harrastuksia; vaikkei olisi kysy mistä asioista opiskelija nauttii eniten vapaa-aikana 

- mitä mahdollisia opintoja on ollut aiemmin; skannatkaa mahdolliset opintotodistukset 

wilmaan, tarkista päättötodistus ja mahdolliset kortit (älä skannaa niitä) 

- miten aikaisemmat opinnot ovat sujuneet 

- mitkä ovat vahvoja osa-alueitasi opiskelussa 

- kysy hienovaraisesti onko opiskelijalla ollut jotain tuen tarpeita joissain aineissa 

aikaisemmin; jos tulee esille, kerro heti erityisopettajan tuen mahdollisuudesta koulussa 

- millaiset opiskelumenetelmät ovat soveltuneet sinulle parhaiten 

Työkokemus 

- kysy ja kirjaa kaikki lyhyetkin työkokemukset (vaikkei olisi työtodistuksia), 

mahdolliset työelämäjaksot sekä TET-jaksot mitkä kertovat hieman opiskelijan  

kiinnostuksen kohteista (muistuta opiskelijaa pyytämään jatkossa kaikista työkokemuksista 

todistus, lyhytaikaisistakin ) 

Lopussa 

- muistuta opiskelijaa että tämä HOKS:n täydentäminen on jatkuva prosessi, eikä tule valmiiksi 

kerralla 

- kysy opiskelijalta, mistä muusta hän haluaisi vielä keskustella tai jäikö kysymyksiä mieleen 

- kerro lopussa opiskelijalle, että milloin tahansa voi olla yhteydessä ja kysyä opintoihin 

liittyviä asioita 

- kiitä lopussa opiskelijaa, esimerkiksi siten että ”olipa kiva nähdä ja keskustella”  

 


