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PERUSTIEDOT 

Oppilaan nimi 

 

Syntymäaika Vuosiluokka/Vuosiluokat Lukuvuosi/ Lukuvuodet 

Koulu 

 

Vastuuopettaja Puhelin ja sähköpostiosoite 

Huoltajat 

 

 

Osoite Puhelin ja sähköpostiosoite 
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HOJKS LOKI  (Tarkasteluajankohdat ja toimenpiteet, suunnitelma tulevista toimista = merkitse rasti ruutuun) 

 

0.luokka lukuvuosi ______ -_______ 

suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

1.luokka  lukuvuosi _____-_______ 

suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

2.luokka  lukuvuosi _____-_____ 

suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

3.luokka lukuvuosi _____-_____ 

 suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

4.luokka lukuvuosi _____-_____ 

suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

5.luokka lukuvuosi _____-_____ 

suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

6.luokka lukuvuosi _____-_____ 

suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

7.luokka lukuvuosi _____-_____ 

suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

8.luokka lukuvuosi _____-_____ 

suunnitelma aihe päiväys 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

9.luokka lukuvuosi _____-_____ 

suunnitelma aihe päiväys 

 

___________________________________ 

suunnitelma aihe päiväys 

 

__________________________________ 

suunnitelma aihe päiväys 
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 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 pedagoginen arvio  

 oppimissuunnitelma  

 pedagoginen selvitys  

 hallinnollinen päätös  

 HOJKS ( uusi/päivitetty)  

 HOJKS tarkastelu syksy  

 HOJKS  tarkastelu kevät  
 

 

ASIAKIRJAN PERUSTIEDOT ( Uusi HOJKS sekä päivämäärillä lisätyt päivitykset) 

Laatimispäivämäärä 
 

Laatimisesta vastanneet opettajat Vastuuopettajan yhteystiedot 
 

Muut vastuuhenkilöt (tarvittaessa, jos on esim. kyse hyvinvointia tai kokonaiskehitystä koskevista asioista) 
 

Laatimisessa on hyödynnetty huoltajan luvalla seuraavia asiakirjoja: (Asiakirja, pvm) 
 
 

Oppilaan erityisen tuen päätös (Päätöspäivämäärä, pykälän numero ja päätöksen ensisijainen syy) 
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Oppilas opiskelee  

Pidennetty oppivelvollisuus   kyllä, päiväys    ei 

 Kokonaan yleisopetuksessa oman HOJKS:in mukaisesti tuettuna         

 Osittain yleisopetuksessa ja osittain Satama-toiminnassa oman HOJKS:in mukaisesti tuettuna  

 Osittain yleisopetuksessa ja osittain pienryhmässä oman HOJKS:in mukaisesti tuettuna ( joustava ryhmittely)  

 Joustavassa perusopetuksessa ( JOPO)  

 Toiminta-alueittain opiskelu ( motoriset taidot, kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäiset taidot)  

 Muutoin, miten?  

 

Palvelut, kuljetus, tukitoimet: 

 koulunkäynninohjaaja  linja-auto  Osallistuu aamupäivähoitoon/-toimintaan 

 tulkitsemispalvelut  taksi  Osallistuu iltapäivähoitoon/- toimintaan 

 muu, mikä?  oma auto   

 

Keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa (pvm, milloin opetuksen järjestämistä on suunniteltu yhdessä) 

 

OPETUKSEN JA TUEN JÄRJESTÄMINEN  

a) Oppilaan itsearviointi 

Tietoisuus koulutyön tavoitteista (Miksi käyt koulua?) 
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Koetut vahvuudet ja onnistuneet oppimiskokemukset (Missä olet hyvä?  Missä olet onnistunut? Mikä tuntuu helpolta?) 

 

Koetut haasteet ja vaikeudet koulunkäynnissä (Mikä on tuntunut työläältä / vaikealta?) 

 

Kokemus saadusta tuesta (Mistä on ollut apua/ ei ole ollut apua ja miksi?) 

 

Arvio tuen tarpeesta koulunkäynnissä jatkossa (Millaista tukea/apua tarvitsisit?) 

 

a) Opettajien arvio ja suunnitelma 

Oppimisen ja koulunkäynnin tilanne nyt ja yleiset tavoitteet jatkossa 

Pedagogiset ratkaisut (esim. oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut; joustavat ryhmittelyt, yhteisopettajuus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat; tukiopetus, osa-
aikainen erityisopetus, opiskelun painoalueet, ohjaus) 

 
Tuntimäärät ja yksilöllistetyt aineet 

 h/vko 

YKSILÖLLISTÄMINEN  

 

lisätietoja 

 

 

h/vko 

YKSILÖLLISTÄMINEN  

 

lisätietoja 

aloi- 

tetaan 

 

jatkuu 

pure- 

taan  

aloi- 

tetaan 

 

jatkuu 

pure- 

taan 

äidinkieli      uskonto /eämänkatsomustieto      
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englanti      historia      

ruotsi      yhteiskuntaoppi      

matematiikka      musiikki      

ympäristöoppi      kuvataide      

biologia       käsityö      

maantieto      liikunta      

fysiikka       kotitalous      

kemia      oppilaanohjaus      

terveystieto       YHTEENSÄ      

Yksittäisten oppiaineiden yksilöllistämisen tarkennuksia tarvittaessa ( kirjataan ylös erityisiä tavoitteita, sisältöjä, opetusjärjestelyjä, arvioinnit ja vastuualueet) 

 

b) Yhteistyö ja palvelut 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut (Oppilashuollon asiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja toimijoiden vastuunjako, muut opetuspalvelut, terapiat.jne) 

 

Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa, huoltajien tarjoama tuki 
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HOJKSIN TARKISTAMINEN  (Tämä osa päivitetään jokaisella tarkastuskerralla. HOJKS:in alkuosaa päivitetään vain tarvittaessa.) 

Arviointipäivä 

 

Arviointiin osallistuneet 

OPPILAAN JA HUOLTAJIEN NÄKEMYS 

 Oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne 

 

Oppilaan kokemus saadusta tuesta (Mistä oli apua / ei ollut apua ja miksi?) 

 

OPETTAJIEN ARVIOINTI 

Miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet? 

 

Ovatko suunnitellut tukitoimet toteutuneet? Ovatko tukitoimet olleet riittäviä ja sopivia? 

 

Opetusjärjestelyt ja muut jatkotoimenpiteet: 
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ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 


