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Työelämän näytönarvioijien tuntipalkkioiden maksamisen periaatteet Riveriassa
1.10.2020 alkaen
Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää
kaksi arvioijaa.
Arvioijista toinen on kelpoisuusvaatimukset (A986/1998) täyttävä ja virkavastuulla
Riveriassa työskentelevä opettaja. Työelämän edustaja voi olla työnantaja, työntekijä tai
itsenäinen ammatinharjoittaja. Vain erityisestä syystä, jos esimerkiksi työelämän edustajaa ei ole saatavissa toteuttamaan arviointia ja opiskelijan näyttö viivästyy kohtuuttomasti, arvioinnin voi toteuttaa ja päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen
järjestäjän edustajaa. Myös muun koulutuksen järjestäjän edustajan tulee täyttää arvioitavaa tutkinnon osaa arvioivan arvioijaedellytykset. Mikäli työpaikalla ei ole käytössä
riittävän pätevää arvioijaa, voidaan käyttää arvioijaa toisesta työpaikasta.
Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 27—29 §:ssä. Työpaikkaohjaajana toimiminen ei ole hallintolain mukainen esteellisyyden peruste. Esteellisyys tulee kysymykseen esimerkiksi lähiomaisen kohdalla.
Vain perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää muualla kuin työpaikalla. Näytössä
opiskelijan osaamista on arvioitava monipuolisesti ja kattavasti vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn osaamiseen.
Ammatillisissa perustutkinnoissa yhteisten tutkinnon osa-alueiden osaamisen arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää opettaja. Silloin kun yhteinen tutkinnon osa tai sen
osa-alue toteutetaan ja arvioidaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen
arvioinnissa voidaan kuulla työelämän edustajaa.
Riveriassa työelämän näytönarvioijille on maksettu esim. tilanteissa, joissa näyttö on toteutettu muualla kuin työpaikalla esimerkiksi oppilaitoksen työmaalla tai palvelutuotannossa.
Päätös

Päätän, että työelämän näytönarvioijien tuntipalkkioiden maksamisen periaatteet
Riveriassa 1.10.2020 alkaen ovat:
Perusperiaate on, että työelämän näytönarvioijalle ei makseta erillistä korvausta. Perustellusta syystä voidaan maksaa sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio 26 euroa ja yrittäjänä toimivalle 36 euroa 1.10.2020 alkaen. Palkattaessa työelämän näytönarvioijaksi
henkilöä, jolla on vaikeasti saatavissa olevaa erityisosaamista, voi esimies perustellusta
syystä poiketa em. hinnoittelusta, edellyttäen, että asiasta on sovittu hallintojohtajan
kanssa.
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TIEDOKSIANTO
Päätöksen nähtävänäpito
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 15.9.2020.
Tiedoksi

yhtymähallitus, henkilöstölle Intrassa

Tiedoksiantaja
Joensuu 15.9.2020
Tarja Turunen
sihteeri, kuntayhtymän johto

Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta. Kuntalaki 136 §.

