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Nuoresi on valittu opiskelijaksi Riveriaan - onneksi olkoon! 

Toivomme, että oppivelvollisuuden suorittaminen sujuisi Riveriassa mahdollisimman joustavasti. 
Siksi yhteistyö opiskelijan, huoltajien ja henkilöstön välillä on tärkeää. Tässä kirjeessä esittelemme 
oppivelvollisuuslainsäädännön sisältöjä ja vaikutuksia oppivelvollisen, huoltajan ja oppilaitoksen 
näkökulmista (mm. yhteydenpito, vuorovaikutus, opintojen suunnittelu, oppivelvollisuus ja 
opintojen maksuttomuus, tehostetut ohjaustoimenpiteet ja huoltajan velvollisuudet, 
oppivelvollisuuden tilan seuranta ja opintososiaaliset etuudet). Tutustu myös uuden opiskelijan 
ohjeistukseen. 

Opiskelijan opintojen etenemisen seuraaminen Wilmassa 

Voit Wilman kautta seurata nuoresi lukujärjestystä, opintojen etenemistä, poissaoloja, arviointeja ja 
opiskelijalle tarjottua tukea. Riverian Wilma löytyy osoitteesta https://riveria.inschool.fi.  

Huoltajatunnuksen käyttöönotossa tarvittava avainkoodi luodaan ja lähetetään sähköpostitse 
huoltajille, jonka yhteystiedot ovat siirtyneet Opintopolusta Riverian Wilmaan. Huoltajan 
henkilöllisyys varmennetaan käyttämällä vahvaa sähköistä tunnistautumista (suomi.fi-tunnistus). 

Opiskelija voi myös lisätä huoltajan tiedot henkilötietolomakkeensa kautta. Tällöin Wilman 
avainkoodi lähetetään huoltajalle sähköpostitse lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen.  

Wilman toiminnasta voit lukea lisää Wilma huoltajalle - Opiskelijan opas / Riveria (riverialainen.fi). 

Omavalmentaja on opiskelijan ja huoltajan lähin tuki ja ohjaaja 

Opiskelijan omavalmentaja on oppilaitoksen puolelta huoltajan tärkein yhteistyökumppani. 
Opiskelijan omavalmentajan nimi löytyy Wilmasta opiskelijan yhteenvetosivulta. Samalta sivulta 
löytyy myös opiskelijan koulutuspäällikön, opinto-ohjaajan, erityisopettajan, kuraattorin ja 
opintosihteerin nimet. 

Opiskelijan omavalmentaja on säännöllisesti yhteydessä alle 18-vuotiaiden huoltajiin ja kertoo 
huoltajille opintojen etenemisestä sekä opiskelun sujuvuudesta. Huoltajat kutsutaan lisäksi 
huoltajailtoihin, infotilaisuuksiin sekä huoltajafoorumiin.  

HOKS 

Omavalmentaja laatii yhdessä nuoresi kanssa opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen 
kehittymissuunnitelman (HOKS). Suunnitelmassa 

- määritellään tavoitteet opiskelulle 
- huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen  
- suunnitellaan mitä opintoja tutkinto sisältää 
- milloin, miten ja missä opinnot opiskellaan 
- suunnitellaan tarvittavaa opiskelun tukea sekä tarvittaessa erityistä tukea 
- laaditaan urasuunnitelma opintojen jälkeiselle ajalle. 

HOKSiin kirjatut tavoitteet ja tarpeet ohjaavat opintojen suunnittelua ja toteutusta. Alaikäisen 
opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja 
päivittämiseen. 

Heti opintojen alkuvaiheessa kartoitamme opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia.  Tässä hyödynnämme 
peruskoulusta lähetettyä niveltietoa. Lisäksi voit itse toimittaa oppilaitokseen tietoa, joka vaikuttaa 
nuoren opintoihin tai ja niistä suoriutumiseen. Sinulla itselläsi ei tarvitse olla salattua sähköpostia 

https://riverialainen.fi/opiskelu-riveriassa/opas-aloittavalle-opiskelijalle/
https://riverialainen.fi/opiskelu-riveriassa/opas-aloittavalle-opiskelijalle/
https://riveria.inschool.fi/
https://riverialainen.fi/opiskelu-riveriassa/opintojen-suunnittelu/oppimisymparistot/opiskelu-ja-tyoskentely-verkossa/wilma/wilma-huoltajalle/
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käytössä vaan lähettämäsi viesti salataan automaattisesti. Tarpeellisia liitteitä voit lähettää salattuna 
sähköpostina Riverian nettisivujen kautta. Kun lähetät niveltietoa, valitse alasvetovalikosta 
vastaanottajaksi Nivel- ja terveystiedot.  

Opetus ja lukujärjestys 

Riveriassa opetusta ja ohjausta toteutetaan klo 8–20 välillä. Opiskelu voi olla intensiivistä 
lähiopiskelua oppilaitoksella, ohjattua etäopiskelua Teams:n välityksellä tai itsenäistä opiskelua 
verkkoympäristössä sekä työelämässä oppimista. Opiskelijalle on tehty valmiiksi ensimmäisten 
viikkojen työjärjestys ja se näkyy Wilmassa. Ensimmäisessä HOKS- keskustelussa nuori tekee 
ensimmäiset valinnat opintojen sisällöiksi. Hänen valintojensa mukaisesti lähiopinnot ja ohjatut 
etäopinnot näkyvät Wilman työjärjestyksessä ja ne ovat nähtäville vähintään 6 viikkoa etukäteen.    

Oppivelvollisuus 

Nuoresi on oppivelvollinen.  Käytännössä se tarkoittaa sitä, että  

- nuorella on velvoite hakea opiskelemaan ja opiskella peruskoulun jälkeen 
- koulutus on hänelle maksutonta.  

Oppivelvollisuus jatkuu siihen saakka, kunnes hän on täyttänyt 18 vuotta tai suorittanut sitä ennen 
ammatillisen tai ylioppilastutkinnon. Oppivelvollisuutta voi suorittaa esimerkiksi ammatillisessa ja 
lukiokoulutuksessa ja tutkintokoulutukseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA). 
Lisätietoja oppivelvollisuuslaki 1214/2020.  

Maksuttomuus 

Opiskelu on oppivelvolliselle maksutonta. Oppivelvollinen saa käyttöönsä opiskelussa tarvittavan 
tietokoneen, työasut ja -välineet. Tarkempaa tietoa tutkintokohtaisista opiskeluvälineistä ja 
materiaaleista kerrotaan opintojen alkaessa. 

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin 
opiskelija täyttää 20 vuotta tai suorittaa tutkinnon. 

Opintojen eteneminen ja oppivelvollisen eronneeksi katsominen 

Oppivelvollisuuslain tavoitteena on, että nuori ei voi kadota opinnoista!  Oppivelvollinen ohjataan 
riittävän aikaisin oikeisiin tukipalveluihin, jos hänelle kertyy aiheettomia poissaoloja tai 
opintosuorituksia ei kerry suunnitellusti.   

Riverian tavoitteena on, että nuoresi suoriutuu oppivelvollisuudesta ohjauksen ja tuen avulla. (Jos 
esimerkiksi alavalinta on selkeästi väärä, ohjaamme nuoresi hänelle soveltuvalle alalle Riverian 
sisällä.) Siksi seuraamme opintoihin osallistumista aktiivisesti.  

Puutumme kaikkiin poissaoloihin. Nuorella itsellään, mutta myös sinulla huoltajana on vastuu 
seurata, että lapsesi osallistuu HOKS:in mukaiseen koulutukseen. Oppivelvollisen on selvitettävä 
itse kaikki poissaolot omavalmentajan ja opettajien kanssa. Lisäksi sinun huoltajana tulee selvittää 
poissaolot Wilman kautta.  

Jos oppivelvollinen ei osallistu HOKS:in mukaiseen koulutukseen kuukauteen, hänet katsotaan 
eronneeksi. Tämä koskee kaikkia toisen asteen oppivelvollisia Suomessa. Peruskoulun 
oppivelvollisuudessa tällaista mahdollisuutta ei ole. Sekä huoltajille ja opiskelijoille on tullut 
yllätyksenä, että toisella asteella eronneeksi katsominen etenee nopeasti.  Nuoren kanssa on hyvä 
keskustella myös tästä asiasta. 

https://turvaposti.riveria.fi/index.cgi?recipient=kirjaamo@riveria.fi
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201214
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Keskeytysuhka: yhteistyö huoltajien ja palveluverkoston kanssa  

Omavalmentajan ja opettajien tehtävänä on seurata, että nuoresi opinnot edistyvät henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti.  Omavalmentaja ottaa yhteyttä sinuun, jos opinnot eivät etene 
suunnitellusti. Sinut ja nuoresi kutsutaan yhteiseen palaveriin ja arvioidaan, saako hän riittävästi 
tukea. Yhdessä arvioidaan oppimisympäristön soveltuvuutta, lisätukea tai erityisestä tuesta.  
Tarvittaessa nuoresi ohjataan terveys- ja sosiaalipalveluihin, kuntoutuspalveluihin tai 
nuorisotoimen palveluihin. 

Oppivelvollisen eroaminen oppilaitoksesta  

Oppivelvollinen voi itse erota oppilaitoksesta vain poikkeustapauksissa. Oman ilmoituksen 
perusteella nuoresi voidaan katsoa eronneeksi vain silloin, jos hän on aloittanut uudet opinnot. 
Opiskelun aloittamisen varmistamme uudesta opiskelupaikasta. 

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen  

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen on mahdollista erittäin painavista syistä. Tällaisia syitä ovat 
esimerkiksi raskaus- tai vanhempainvapaa. Oppivelvollisuus voi keskeytyä myös pitkäaikaisen 
sairauden tai vamman vuoksi tai vaikeaan elämäntilanteeseen liittyvän syyn vuoksi.   

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä hakee huoltaja Wilman kautta.  Oppivelvollinen ei voi hakea 
keskeytystä itse. Ennen keskeyttämistä, selvitämme yhdessä, pystyisikö nuoresi suorittamaan 
oppivelvollisuutta paremmin erilaisissa oppimisympäristöissä, yksilöllisten valintojen, tukitoimien 
tai mukautusten avulla.  

Ennen keskeytystä opiskelijan tai huoltajan tulee toimittaa lääkärintodistus tai muu sellainen 
asiantuntijaselvitys, joka puoltaa keskeytystä.  Todistuksessa tulee perustella, miksi oppivelvollisuus 
tulisi keskeyttää määräajaksi. 

Jos nuoresi keskeyttää opinnot, ilmoitamme lapsesi nimi- ja yhteystietosi siihen kuntaan, jossa hän 
asuu. Ilmoituksen jälkeen asuinkunnan työntekijä suunnittelee kanssanne tarvittavat 
jatkosuunnitelman. Suunnittelette yhdessä, miten ja missä nuori toteuttaa oppivelvollisuutta 
jatkossa ja millaisia tukipalveluita hän tarvitsee. 

Oppivelvollisen erottaminen määräajaksi 

Oppivelvollinen voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. Toivomme, että näin ei kävisi!  
Erottamisen aikana nuori ei ole vapautettu oppivelvollisuudesta. Hänen tulee edistää opintoja 
itsenäisesti tai esimerkiksi työpaikalla. Määräaikaisen erottamisen aikana luonnollisesti nuorella 
itsellään sekä huoltajalla on vastuu seurata, että opinnot etenevät. Erottamisen aikana 
oppivelvollisella on oikeus saada sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa opinnoissa 
etenemisen. Nuorellasi on oikeus opiskeluhuollon palveluihin myös erottamisen aikana.   

Kelan tuet opiskelijalle: opinto- ja koulumatkatuki 

Koulumatkatuki korvaa koulun ja kodin välisiä matkakustannuksia, kun oppivelvollisen koulumatka 
yhteen suuntaan on vähintään 7 kilometriä. Muiden kuin oppivelvollisten koulumatkan pituus on 
oltava vähintään 10 kilometriä. Tukea haetaan kelan koulumatkatukilomakkeella. Lomake 
toimitetaan oppilaitokseen. Tarkempia ohjeita saa Kelan sivuilta ja opintotoimistosta.  

https://www.kela.fi/koulumatkatuki-nain-haet
https://www.kela.fi/web/selkosuomi/tukea-koulumatkoihin-ja-aterioihin
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17-vuotta täyttänyt opiskelija voi hakea opintotukea peruskoulun jälkeisiin opintotoihin. Omat tulot 
ja joskus myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen. Lisätietoja saatte Kelan 
sivuilta ja opintotoimistosta.  

Huoltajafoorumi 23.8.2022 

Riveria järjestää oppivelvollisuusikäisten huoltajille Huoltajafoorumi -webinaarin tiistaina 
23.8.2022 klo 17.00–18.00. Huoltajafoorumissa esittelemme ja tarkennamme oppivelvollisuuden 
linjauksia ja huoltajien roolia oppivelvollisuuden toteutumisessa. Järjestämme vastaavia 
webinaareja myös myöhemmin syksyllä ja kevätkaudella 2022. Voit osallistua tilaisuuteen tästä 
linkistä. Tervetuloa! 

 

Riverian puolesta 

Jatta Herranen Petri Keronen  Teemu Kokko 
pedagoginen johtaja toimialajohtaja, teknologia  toimialajohtaja, palvelut ja 
     hyvinvointi 

 

 

https://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ODAzNjJhZGItZjhkYS00M2ZhLWIwNzYtNmFlNGU5MjgzYzZj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522fc6182b0-8371-44cc-b3d6-b86404016ba5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227ee825e2-3089-4d29-9dda-c8dece85a5b9%2522%257d&data=05%7C01%7Csirpa.utriainen%40riveria.fi%7C629de1d9e5944f558d0008da33fd3d9b%7Cfc6182b0837144ccb3d6b86404016ba5%7C0%7C0%7C637879460006151879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pbIyWIxy2Ib0WTLgcwQgXyEuHCjmKxBcz%2Fyojs7ytbo%3D&reserved=0

