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1. Miten koulu viestii huoltajille?
> Mitä hankintoja opiskelijan on tehtävä ensimmäisenä vuonna? Kaikki tieto ei ole 

täsmällistä kesän valintakirjeessä.
> Opintojen valinnaisuudesta ei ole riittävästi tietoa etukäteen
> Kaksoistutkinnon viestintä ontuu
> Viestintää on enemmän ensimmäisenä kuin toisena ja kolmantena vuonna
> Muutokset työjärjestykseen ilmoitetaan usein liian myöhään
> Asuntolassa asuvien opiskelijoiden vanhemmille lisää tiedotusta
> Y-aineiden ja työelämässä opiskelun yhteensovittamista kehitettävä
> Työelämäjaksojen toteutuksesta tietoa etukäteen, viesti esim. Wilman kautta
> Palautetta opiskelijan opintojen etenemisestä tulisi lisätä
> Wilma viestintävälineenä on toimiva
> Tiedotusta tulisi tapahtua mahdollisimman paljon etukäteen 
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2. Miten huoltajan viestintä kouluun 
sujuu?
> Huoltajien kysymyksiin on vastattu nopeasti ja selkeästi
> Wilman kautta on helppo viestiä
> Viestintää helpottaisi, jos opettajien yhteystiedot ja tutkinto 

löytyisi Wilman lisäksi Riverian sivuille
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3. Viestintä Wilmassa
> Wilman mobiilisovelluksissa ei näy kaikki tieto, esim. HOKS tästä huonosti tietoa
> Huoltajaliittymässä varmentautumisongelmia
> Poissaolomerkinnöistä ja niiden kuittaamisesta epätietoisuutta
> Viestintää opiskelijakohtaisista asioista voisi lisätä
> Hoksista tulee tietoa vähän, ei tietoa, mitä opiskelijan pitäisi tehdä

• Päivitysten havaitseminen hankalaa

> Suorituksista tulee vähän arviointitietoa, voisiko saada sanallista tietoa opintojen etenemisestä 
> Itsenäinen työskentely on väljästi ohjeistettu  opiskelija kokee vapaa-ajaksi
> Muutoksista työjärjestyksiin ei tule tietoa riittävän ajoissa
> Kaksoistutkinnossa päällekkäin ammatillisia ja lukio-opintoja
> Toppijaksoista ja niiden toteutuksesta ei ole ennakkotietoa
> Opintoihin tarjottavasta tuesta pitäisi olla heti alussa kattava tieto yhteystietoineen Wilmassa  tiedonsiirto 

peruskoulusta ei aina toimi
> Positiivista palautetta voisi antaa enemmän
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4. Verkkopalvelut
> Tietoa haetaan eniten opintoalaan liittyen hakeutumisvaiheessa ja opintojen alussa
> Parempi tiedotus tapahtumista  huoltajien tilaisuudet, yritystilaisuudet, 

työelämäpäivät yms.
> Työssäoppimisten ajankohdat ja kestot näkyvät huonosti, rakenteen pitäisi topin osalta 

olla selkeämpi
> Opiskelijat löytävät hyvin tiedon
> Huoltajat käyttävät enemmän riveria.fi- kuin riverialainen.fi –sivustoa 
> eRiveria tuttu huoltajille  jos on lähikurssi, huoltajilla on käsitys, ettei e-opintoa voi 

tehdä
> Verkkopalvelut toimivat hyvin, panostusta perinteiseen opetukseen toivotaan
> eRiverian chatti on käytössä klo 9-16, kysymyksiä voi lähettää myös työajan 

ulkopuolella, mutta vastataan työajalla
> Deadlineista huoltajilla epätietoisuutta (opiskelijan pitäisi asettaa)
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5. Muu palaute
> Iltavuoroissa koulukyydit ei toimi niin hyvin kuin 

aamuvuoroissa
> Iltavuorojen ruokailuissa on ollut haasteita
> Opettajien asenne on sopivan rento
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