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Aloitusjakso

> Perehdytä opiskelija opiskeluun ja Riveriassa ja oppilaitoksen 
järjestelmiin
• Opas aloittaville opiskelijoille

• Ohjeet verkon ja laitteiden käyttöön

> Materiaali opintojen aloitukseen löytyy intrasta
• Opintojen aloitus syksy 2021.pptx

https://riverialainen.fi/opiskelu-riveriassa/opas-aloittavalle-opiskelijalle/
https://riverialainen.fi/opiskelu-riveriassa/opintojen-suunnittelu/oppimisymparistot/opiskelu-ja-tyoskentely-verkossa/ohjeet-verkon-ja-laitteiden-kayttoon/
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Ennen hoks -keskustelua

> Ohjeista opiskelijaa kirjaamaan osaamisensa ja tavoitteensa 
opinnoissa Hoksiin

> Materiaalia hoksauksen tueksi intrassa
• HOKSin laadinta ja päivitys

• HOKS-ohje opiskelijat.pdf

https://livepkky.sharepoint.com/sites/Tutkintokoulutus/SitePages/HOKS-n-laadinta-ja-p%C3%A4ivitys.aspx
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Ensimmäinen hoks –keskustelu 1(2)

> Keskustele opiskelijan opintojen tavoitteesta, joka voi olla joko koko 
tutkinnon tai vaihtoehtoisesti tutkinnon osan/osien suorittaminen

> Keskustele urasuunnitelmasta ja kirjaa opiskelijan tavoitteet Wilmaan 
yhdessä opiskelijan kanssa

> Keskustele opiskelijan kanssa tutkinnon rakenteesta
• Ohjeista opiskelijaa kuinka toimia, jos hän kokee tarvitsevansa tukea opintoihin tai 

opinnot eivät etene
• Opiskelijan hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tuki

> Lisätietoa urasuunnitelmasta intrasta
• Urasuunnitelma

https://livepkky.sharepoint.com/sites/Tutkintokoulutus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTutkintokoulutus%2FShared%20Documents%2FHOKS%20henkilökohtaistaminen%2FHOKSin%20laadinta%20ja%20päivitys%2FOppivelvollisuus%20ja%20omavalmentaja%202%2E8%2E%202021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FTutkintokoulutus%2FShared%20Documents%2FHOKS%20henkilökohtaistaminen%2FHOKSin%20laadinta%20ja%20päivitys&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saXZlcGtreS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9UdXRraW50b2tvdWx1dHVzL0VhV2tpN0hUdmd4RWdyMzg5am5FN0YwQkZTdVFIdk9oZnBTOVpGU3pDY1FSV0E_cnRpbWU9aDlBWjdObU8yVWc
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Ensimmäinen hoks –keskustelu 2(2)
> Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet  -opinnon aloittaminen

• https://livepkky.sharepoint.com/sites/Tutkintokoulutus/SitePages/Opiskelu--ja-urasuunnitteluvalmiudet---info.aspx

> Aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
• Tarkasta, että opiskelija on liittänyt aiemmat opiskelutodistuksensa hoksin liiteeksi
• Todistuskopion lisääminen Wilmaan 2019.pdf

> Yhteisten opintojen suorittamismahdollisuudet eri oppimisympäristöissä
• Varmista, että opiskelijalla on tarpeelliset tietotekniset laitteet ja rauhallinen tila suorittaa 

puuttuvia y-opintoja
• Tarjoa mahdollisuutta käyttää oppilaitoksen tiloja ja laitteita esim. opintopajoilla
• Yhteiset opinnot - Opiskelijan opas / Riveria (riverialainen.fi)

> Suunnittele opiskelijan opintojen eteneminen
• Tee opiskelijan kanssa suunnitelma myös yhteisten tutkinnonosien yhteensovittamisesta 

ammatillisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalle

https://livepkky.sharepoint.com/sites/Tutkintokoulutus/SitePages/Opiskelu--ja-urasuunnitteluvalmiudet---info.aspx
https://riverialainen.fi/opiskelu-riveriassa/opintojen-suunnittelu/oppimisymparistot/y-opintojen-polut/
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Hoksin päivittäminen

> Päivitä hoks, kun osaamisen tunnustamiset ovat valmiina
• Hoksin päivittäminen- vinkkejä keskusteluun.pdf

• HOKSin laadinta ja päivitys

> Tarkasta puuttuvat yhteiset tutkinnon osat

• Tee opiskelijan kanssa suunnitelma siitä, miten opiskelija suorittaa puuttuvat 
y-opinnot ja missä vaiheessa opintoja

• Seuraa säännöllisesti suunnitelman toteutumista myös y-opintojen osalta ja 
päivitä tarvittaessa suunnitelmaa

> Muista käydä hoks -keskusteluja vähintään kaksi kertaa toimintavuoden aikana

https://livepkky.sharepoint.com/sites/Tutkintokoulutus/SitePages/HOKS-n-laadinta-ja-p%C3%A4ivitys.aspx
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Valmistumisvaihe

> Käy päättövaiheen hoks –keskustelu

> Tarkasta opiskelijan suoritukset ja päivitä opiskelijan kanssa 
urasuunnitelma vähintään kaksi viikkoa ennen 
valmistumispäivää
• Valmistumisprosessi

• Valmistuminen

> Ohjaa opiskelija vastaamaan päättövaiheen kyselyyn ja 
hakemaan tutkintotodistusta
• Opiskelijan ohje_amispalaute2021.pdf

https://livepkky.sharepoint.com/sites/Tutkintokoulutus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTutkintokoulutus%2FShared%20Documents%2FOsaamisen%20arviointi%2FValmistuminen%2FValmistumisen%20prosessi%2Epdf&parent=%2Fsites%2FTutkintokoulutus%2FShared%20Documents%2FOsaamisen%20arviointi%2FValmistuminen&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saXZlcGtreS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9UdXRraW50b2tvdWx1dHVzL0VZam1NLXVLT1E5SW5rVk53am1LVi1BQnI2dW95cWROWlVtZ1VlZk1KeUh5dlE_cnRpbWU9TlJ5X2FkaU8yVWc
https://livepkky.sharepoint.com/sites/Tutkintokoulutus/SitePages/Tutkintotodistus-(sis.-valmistumisen).aspx?web=1
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