
Wilman HOKS-lomakkeen täyttäminen 
 

Pääset opiskelijan HOKS-lomakkeelle opiskelijan Yhteenveto-näkymän kohdasta Lomakkeet: 

 

 

 

Löydät heti lomakkeen alussa olevista linkeistä ohjeita työskentelyn tueksi. 

 

  



Opiskelija on itse voinut tarkistaa perustietonsa lomakkeella Opiskelijan valmistautuminen HOKS-

keskusteluun. Tarkistakaa kuitenkin että tiedot ovat oikein. Osaa tiedoista ei voi korjata itse, vaan 

opintotoimisto tekee sen. 

 

Opiskelijavuositiedot tulevat opintotoimistosta. Niissä näkyvät sekä opintojen rahoitusmuoto että 

opintojen osa-aikaisuusprosentti.  

Ensikertainen hyväksyntä eli ensimmäinen HOKS-keskustelu tulee pitää kahden kuukauden sisällä 

opintojen alkamisesta.  

Muista kirjata kaikki tiedot ja valita Ensikertainen hyväksyntä, kun laadit HOKSia opiskelijan 

kanssa, tai tiedot eivät tallennu!  

 

  



Opiskelija voi täyttää Lähtötaso-osan tiedot itse lomakkeella Opiskelijan valmistautuminen HOKS-

keskusteluun. Tietoja voi edelleen täydentää tässä. 

 

Yhteishakuryhmillä pohjakoulutustiedot tulevat automaattisesti opintopolusta. Jatkuvan haun 

ryhmissä opiskelija lisää tiedon itse (muista tarkistaa todistukset!), oppisopimuskoulutuksissa 

opiskelija, opintosihteeri tai vastuuopettaja lisää tiedot. 

Tarkista että tieto tutkinnoista, korteista, suorituksista ja työkokemuksesta on ajantasainen. On hyvä 

kirjata alaan liittyvät lyhyetkin työkokemukset. 

 

  



Mitä sisällytetään? Mitä tunnustetaan? Miltä osin suoraan näyttöön? –kohtaan kirjataan 

suunnitelma siitä, miten aiempaa osaamista esitetään tunnistettavaksi ja tunnustettavaksi 

suoritettavaan tutkintoon. 

 

Jos opiskelijan on tarkoitus osallistua opetukseen (ei suoraan näyttöihin), rastita kohta 

Tutkintokoulutuksen ja muun tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tarve.  

Voit halutessasi kirjata suunnitelmaa tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta alle. 

 

  



Ohjaus ja Tuki sekä Erityinen tuki kirjataan linkkien takaa löytyvien lomakkeiden avulla. Erityisen 

tuen suunnitelman kirjaa ainoastaan erityisopettaja. 

 

Näytöt suunnitellaan Opinnot sivulla tutkinnonosittain.  

Varsinkin oppisopimuskoulutuksessa näytöt ja niiden ajankohdat suunnitellaan ennen 

oppisopimuksen solmimista. 

 

  



Kohtaan K) kirjataan suunnitelma yhteisten tutkinnon osien osaamisen osoittamisen tavoista, 

erityisesti kun niitä ei osoiteta ammatillisten näyttöjen yhteydessä. Lisäksi kohtaan kirjataan 

osaamisen arvioinnin mukauttamisesta sekä yhteisissä että ammatillisissa tutkinnon osissa ja niiden 

osa-alueissa. 

 

  



Urasuunnitelma –kohdassa näkyvät valmiit laatikot opiskelija on voinut itse täyttää lomakkeella 

Opiskelijan valmistautuminen HOKS-keskusteluun. Voitte täydentää vastauksia yhdessä. 

Lisäksi vastuuopettajan tulee tehdä opiskelijan kanssa urasuunnitelma kohdasta Lisää täältä 

PAKOLLINEN urasuunnitelma.  

 

 

Urasuunnitelma –linkistä avautuva lomake: Valitse alasvetovalikosta opiskelijan tavoite, kirjatkaa 

yhdessä, miten tavoite saavutetaan. Tavoite vaikuttaa koulutuksen sisällön ja toteutuksen 

suunnitteluun ja yksilöllisiin valintoihin.

 

  



Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tiedot tulevat Opinnot sivun lomakkeista Koulutussopimuksen 

kirjaaminen TAI Oppisopimuksen merkitseminen. 

 


