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1. JOHDANTO
Pedagogisessa suunnitelmassa olemme määritelleet Riverian yhteiset pedagogiset linjaukset ja toimintatavat.
Niiden avulla toteutamme organisaatiomme strategiaa laadukkaasti ja vaikuttavasti osana perustehtävämme, ja
varmistamme ammatillisen koulutuksen reformin mukaisen toiminnan arvojemme mukaisesti.

Asiakaslähtöisyys
tarkoittaa asiakkaiden ja heidän
tarpeidensa tunnistamista, joustavia palveluratkaisuja ja asiakkaiden osallistamista palvelujen
kehittämiseen.

Vaikuttavuus
on lisäarvon tuottamista opiskelijoille siten, että he työllistyvät
ja/tai jatkavat opintojaan ja pääsevät elämässään eteenpäin.

Vastuullisuus
on työtämme alueen ja sen työelämän elinvoiman, kestävän kilpailukyvyn ja yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Suunnitelman avulla kerromme myös opiskelijoillemme ja alueen työ- ja elinkeinoelämälle ammatillisen koulutuksen ja soveltuvin osin myös muun koulutuksen toteuttamisen periaatteista ja käytännöistä Riveriassa.
Pedagogiikalla tarkoitamme niitä periaatteita ja toimintatapoja, joilla oppimista ja koulutusta järjestetään ja perustehtävää tulevaisuuden osaajien valmentajina toteutetaan. Pedagoginen suunnitelma koskee sekä ammatillista
koulutusta että soveltuvin osin myös muuta koulutusta.
Pedagogisen suunnitelman olemme laatineet kuulemalla Riverian opiskelijoita, työ- ja yrityselämän edustajia sekä
henkilökuntaa. Suunnitelman laadinnassa olemme ottaneet huomioon Riverian strategian, ammatillisen
koulutuksen lainsäädännön ja muut määräykset sekä Riverian opiskelija- ja työelämäpalautteet.
Suunnitelman päivittämisestä vastaa pedagoginen johtaja yhteistyössä kuntayhtymän johtaja, rehtorin kanssa.
Sen hyväksyy kuntayhtymän hallitus. Toimialat toimialajohtajien ja koulutuspäälliköiden ja oppilaitospalvelut päälliköiden ja esimiesten johdolla vastaavat suunnitelman toteuttamisesta yhteistyössä henkilöstönsä kanssa. Suunnitelmaan kirjattuja kehittämistoimenpiteitä tarkastelemme ja arvioimme aina vuosittain osana toiminta- ja taloussuunnittelun prosesseja sekä Riverian laadunhallinnan käytänteitä.

2. OPISKELIJAHANKINTA JA HAKEUTUMINEN
Opiskelijahankinta perustuu Riveriassa asiakaslähtöisyyteen, mikä edellyttää erilaisten yksilöiden ja heidän tarpeidensa sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistamista.

Tarjoamme yleistä ja kohdennettua markkinointia, tiedottamista ja neuvontaa

Riveriassa tiedotamme koulutustarjonnasta, tutkinnoista ja tutkinnon osista ja markkinoimme niitä yleisesti ja
kohdennetusti ympäri vuoden. Annamme hakijoille tarvittavaa neuvontaa ja ohjausta osana hakeutumisen prosesseja. Koulutuskokeiluja toteutamme yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa.

Opiskelijahankinta on osa työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Opiskelijahankintaa teemme aktiivisesti myös osana työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja osana henkilöstön työelämään – työpaikoille ja yrityksiin jalkautumista.

Hakeutuminen mahdollista ympäri vuoden

Eri-ikäiset osaamisen hankkimisesta ja sen päivittämisestä kiinnostuneet voivat hakeutua Riveriaan joko perus-,
ammatti- tai erikoisammattitutkinto-opiskelijaksi tai suorittamaan tutkinnon osia ympäri vuoden. Lisäksi tarjolla on
ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). Vapaan sivistystyön koulutuksiin ja yritysasiakkaille
suunnattuihin täydennyskoulutuksiin hakeudutaan erikseen ohjeistetulla tavalla.
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Käytössä kolme erilaista hakuväylää

Peruskoulun, lukion ja valmentavan koulutuksen suorittaneet hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti yhteishaussa keväisin. Mikäli hakijalla on aiempaa koulutusta ja/tai tutkinto, hän hakeutuu ammatilliseen
koulutukseen ympäri vuoden jatkuvassa haussa joko suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osia. Kaikkien hakijoiden on mahdollista hakeutua suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osia myös oppisopimuksena ympäri vuoden.
Kun henkilö kouluttautuu oppisopimuksella, hän hankkii osaamista pääsääntöisesti työpaikalla. Se edellyttää,
että opiskelijalla on työsuhde ja hän työskentelee työntekijänä vähintään 25 tuntia viikossa. Myös yrittäjälle oppisopimuksena kouluttautuminen on mahdollista. Hakeutumisen prosessit on kuvattu tarkemmin Riverian intrassa
Tutkintokoulutus – Opiskelijahankinta sivustolla.

HOKS-lupaus

Riveriassa on käytössä HOKS-lupaus. Se tarkoittaa sitä, että otamme opiskelijaan yhteyttä viimeistään 2 - 3 arkipäivän sisällä opiskelupaikan vastaanottamisesta. HOKS-lupauksen yhteisen toimintatavan kuvaus löytyy Riverian
intrasta Tutkintokoulutus – Opiskelijahankinta sivustolta.
Opiskelijahankinnasta ja hakeutumisesta vastaavat toimialat yhteistyössä viestintä-, markkinointi- ja myyntipalveluiden ja opiskelijapalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Toimialoilla maakunnalliset alakohtaiset tiimit ovat sopineet opiskelijahankinnan työnjaosta tiimin sisällä.
Opiskelijahankinnan ja hakeutumisen laadukkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
1. Parannamme koulutustarjontamme näkyvyyttä ja kehitämme kohdennettua markkinointia huomioimalla
opiskelijoiden ja työelämän erilaiset osaamisen kehittämistarpeet.
2. Tuotamme säännöllisesti eri kanaviin oppimisesta ja koulutuksesta kertovia opiskelija- ja työelämätarinoita.
3. Tiedotamme hakijoita koulutusten sisällöistä ja vaatimuksista nykyistä selkeämmin eri viestintäkanavissa
huomioimalla eri asiakasryhmät ja asiakkaiden kielitarpeet.
4. Mahdollistamme hakijoille vähäisemmälläkin suomen kielen taidolla opintojen aloittamisen ja heidän
suomen kielen taitonsa kehittymisen opintojen aikana.
5. Tarjoamme hakijoille mahdollisuuden hakeutua vieraalla kielellä toteutettavaan puuttuvan osaamisen
hankkimiseen tietyissä tutkinnoissa ja tutkinnon osissa.
6. Mahdollistamme hakijoille opintojen aloittamisen myös kesäkaudella
7. Tiedotamme opiskelijoita opintojen aloitukseen liittyvistä asioista nykyistä paremmin.
8. Kehitämme jatkuvan haun käytänteitä siten, että opintoihin hakeutuminen ja aloittaminen on
asiakaslähtöistä.
9. Toimialoilla maakunnalliset alakohtaiset tiimit sopivat opiskelijahankinnan työnjaosta tiimin sisällä.
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3. HENKILÖKOHTAISTAMINEN (HOKS)
Henkilökohtaistaminen on läpi opintojen jatkuva prosessi, jonka aikana jokainen opiskelija laatii, päivittää ja seuraa omaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaansa (HOKS) yhteistyössä omavalmentajansa
kanssa ja muun opetus- ja ohjaushenkilöstön tukemana.

Opiskelija oman polkunsa suunnittelijana

Riveriassa jokainen opiskelija on omien opintojensa ja uransa suunnittelija. Opiskelijan HOKS pohjautuu hänen
henkilökohtaisiin tarpeisiinsa, tavoitteisiinsa ja suunnitelmiinsa sekä opiskeltavan tutkinnon perusteisiin. Käytännössä opiskelija asettaa opiskelulle ja oppimiselle tavoitteita, laatii urasuunnitelman, tekee valintoja ja arvioi opintojensa etenemistä ja oman osaamisensa kehittymistä.

Omavalmentaja tukena

Riveriassa jokaiselle opiskelijalle nimetään omavalmentaja 1, jonka tehtävänä on ohjata ja auttaa kyseistä opiskelijaa HOKSin laatimisessa, päivittämisessä ja seurannassa. Omavalmentaja tukee myös kyseisen opiskelijan itsearviointi- ja urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Hän käy säännöllisesti opiskelijan kanssa henkilökohtaisen keskustelun, jossa tarkastellaan laaditun suunnitelman toteutumista ja päivitetään sitä tarpeen mukaan. HOKS-prosessi käynnistyy, kun opiskelija kirjaa omaan HOKSiinsa aiemmin hankitun osaamisensa, tavoitteet opiskelulle ja
arvioi opiskeluvalmiuksiaan CREAR-mittarin avulla. Dialogisen ja osallistavan henkilökohtaistamisen keinoin omavalmentaja ohjaa opiskelijaa asettamaan itselleen tavoitteita ja antaa hänelle kannustavaa ja rakentavaa palautetta. Riveriassa päävastuu henkilökohtaistamisesta on omavalmentajalla huolimatta siitä, että opiskelijoita
ohjaa opintojen eri vaiheessa opinto-ohjaajat, opettajat, erityisopettajat ja tarvittaessa muu opetushuollon henkilöstö.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osana HOKSia

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen selvittämistä ja tunnistamista.
Se tehdään ensimmäisessä HOKS-keskustelussa omavalmentajan kanssa. Ennen keskustelua opiskelija liittää
todistuskopiot Wilmaan sähköisinä tai antaa Oma Opintopolku- palveluun linkin kyseisen tutkinnon tietoihin. Mikäli opiskelijalla on osaamista, mutta siitä ei ole todistuksia eikä aiempaa arviointia, opiskelija ohjataan näyttämään osaamisena. Kaikki opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen pyritään tunnistamaan. Osaamisen tunnustetaan, kun opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen on ajantasaista ja vastaa suoritettavan tutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteita.
Riveriassa osaamisen tunnustamisesta vastaavat ammatilliset ja yhteisten tutkinnon osien opettajat.

Puuttuvan osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelu

Riveriassa jokainen opiskelija laatii suunnitelman siitä, miten, missä ja milloin hän hankkii puuttuvan osaamisensa yhdessä omavalmentajansa kanssa. Käytännössä se tarkoittaa tutkinnon osien ja osa-alueiden sekä sopivien oppimisympäristöjen valintaa ja aikataulutuksen laatimista. Samalla suunnitellaan alustavasti myös osaamisen osoittaminen. Puuttuvan osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelussa päävastuu on omavalmentajalla. Tarvittaessa suunnittelussa hyödynnetään muiden asiantuntijoiden, kuten opinto-ohjaajien, opettajien ja erityisopettajien asiantuntemusta.

1

Riveriassa jokaisella opiskelijalla on omavalmentaja aiemman ryhmävalmentajan sijaan 1.1.2021 alkaen.
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Henkilökohtaistamisen laadukkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
1. Huomioimme opiskelijoiden näkemykset, tavoitteet, kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet henkilökohtaistamisessa nykyistä paremmin.
2. Mahdollistamme opiskelijoille valintojen tekemisen osana puuttuvan osaamisen hankkimisen suunnittelua ml. eri oppimisympäristövalinnat.
3. Tarjoamme opiskelijoille enemmän neuvontaa, tukea ja ohjausta uran ja opintojen suunnitteluun.
4. Huomioimme tutkinnon perusteiden lisäksi opiskelijoiden aiemmat opinnot, työkokemuksen ja muun
osaamisen nykyistä paremmin tunnistamalla ja tunnustamalla aikaisemmin hankitun osaamisen.
5. Sovimme toimialoilla maakunnallisissa alakohtaisissa tiimeissä henkilökohtaistamisen työnjaosta tiimin
sisällä. Tavoitteena on hoksauksen ja HOKS-osaamisen keskittäminen tiimeissä laadun takaamiseksi.
6. Varmistamme opetushenkilöstömme HOKS-osaamisen ja kehitämme henkilöstön ohjausosaamista.
7. Vähennämme laadukkaalla henkilökohtaistamisella, hoksauksella opintojen keskeyttämisiä, eroamisia.
8. Riveriassa omavalmentaja vastaa yhdessä opiskelijan kanssa, että opiskelijan HOKS tehdään välittömästi, kun opinnot alkavat ja sitä myös päivitetään säännöllisesti opintojen aikana.
Ajantasaiset henkilökohtaistamista koskevat ohjeet ja kuvaus toimijoiden välistä työnjaosta löytyvät Riverian intrasta Tutkintokoulutus – HOKS - henkilökohtaistaminen sekä Wilmasta, jonne opiskelija laatii oman HOKSinsa
yhdessä omavalmentajansa kanssa. Oppisopimuksena tutkinnon suorittavien osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja puuttuvan osaamisen hankkiminen suunnitellaan ennen oppisopimuksen solmimista. Lisätietoja löytyy
Riverian intrasta Tutkintokoulutus - Oppisopimus.

4. PUUTTUVAN OSAAMISEN HANKKIMINEN
Riveriassa puuttuvan osaamisen hankkimista, sen suunnittelua ja toteuttamista ohjaa yhteinen näkemyksemme
niin ammatillisesta osaamisesta kuin osaamisperusteisuudestakin. Ammatillisen osaamisen ymmärrämme ammattiteorian ja käytännön taitojen integroituneena kokonaisuutena. Se näkyy yksilön ja ryhmän sujuvana yrittäjämäisenä toimintana, käytännön taitoina (= kykynä tehdä ja toimia) ja kykynä ratkaista ongelmia erilaisissa työtilanteissa. Osaamisperusteisuuden periaate tarkoittaa sitä, että tutkinnon osat työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksina työtehtävineen ohjaavat oppimisen prosesseja sekä opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ja toteuttamista eri oppimisympäristöissä.

Taitojen valmennuksen pedagogiikka
Riveriassa puuttuvan osaamisen hankkiminen perustuu taitojen oppimiselle ja sitä edistävälle taitojen valmennuksen pedagogiikalle erilaisissa oppimisympäristöissä. Taitojen oppimisessa merkityksellistä ovat oppijan tunteet, asenne, motivaatio, tiedolliset valmiudet ja ajattelu, pitkäjänteinen tavoitteellinen työskentely, harjoittelu
sekä vahvuusperusteinen systemaattinen palaute ja tuki. Taitojen oppiminen mahdollistetaan Riveriassa valmentavalle työotteelle rakentuvalla taitojen opetuksen ja ohjauksen mallilla.

Kuva 2. Taitojen opetuksen ja ohjauksen malli
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Kuva 3. Valmentava työote taitojen valmennuksessa

Puuttuvan osaaminen hankkiminen erilaisissa oppimisympäristöissä
Riveriassa tarjoamme ammattiin opiskeleville opiskelijoille mahdollisuuksia hankkia puuttuvaa osaamista monenlaisissa oppimisympäristöissä niin oppilaitoksessa kuin sen ulkopuolellakin. Puuttuvan osaamisen hankkiminen
sisältää aina opiskelijan itsenäistä opiskelua valitusta oppimisympäristöstä riippumatta.
Ammatillisen tutkinnon osien, yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden ja ammattiin valmentavan koulutuksen
osien opetuksessa ja ohjauksessa käytämme monimuotoisia ja opiskelijoita osallistavia työskentelymenetelmiä ja
hyödynnämme systemaattisesti digitaalisen teknologian tarjoamia välineitä ja -ympäristöjä. Myös työelämässä
oppimisessa on aina käytössä tutkinnon osa-, osa-aluekohtainen tai koulutuksen osien mukainen eOppimisen
ympäristö.
Riveriassa opiskelija on oman oppimisensa subjekti ja valintojen tekijä. Hän valitsee tutkinnon osien, osa-alueiden
ja koulutuksen osien lisäksi myös tarjolla olevista oppimisympäristöistä itselleen sopivimman yhdessä omavalmentajansa kanssa. Valinnat tehdään osana henkilökohtaistamista, HOKSin laadintaa.
Riveriassa opetuksen toteuttaminen ja sen järjestäminen on määritelty tarkemmin tutkinnon perusteiden pohjalta
laadituissa toteutussuunnitelmissa. Tutkinnon osittain ja osa-alueittain laaditut toteutussuunnitelmat ovat alan
työprosessien mukaisia ja opettajien yhteistyössä laatimia toimintasuunnitelmia. Ne kertovat, mitä tekemällä ja
miten työskentelemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteena olevan puuttuvan osaamisen. Sekä opiskelija että hänen huoltajansa pääsevät tutustumaan voimassa oleviin toteutussuunnitelmiin oman käyttöliittymänsä (Wilman)
kautta. Toteutussuunnitelmien lisäksi tutkinnon osien, osa-alueiden ja koulutuksen osien tarjonta oppimisympäristöineen on tehty näkyväksi ja se vahvistetaan vuosittain, mikä mahdollistaa Riveriassa opiskeleville valintojen
tekemisen ja henkilökohtaisten työjärjestysten muodostumisen.

Opetus ja ohjaus oppilaitosympäristössä
Oppilaitosympäristössä tarjoamme opetusta ja ohjausta intensiivisenä lähiopetuksena ja -ohjauksena, sulautuvana ja monimuoto-opetuksena sekä yrittäjämäisenä opiskeluna ja oppimisena (NY-toiminta, ProRiveria ja Spark
Joensuu) Riveriassa. Tässä valmentavan työotteen mukaisessa taitojen valmennuksessa käytämme monimuotoisia työskentelytapoja: käänteisen oppimisen, ongelma- ja ilmiölähtöisen oppimisen, tiimioppimisen ja tutkivan oppimisen sovellutukset sekä työvaltainen ja yhteistoiminnallinen työskentely. Työskentelytavoista päättävät opettaja ja tiimit ottamalla huomioon erilaisten opiskelijoiden ja myös työelämän tarpeet. Opiskelijan työskentelyä ohjaamme oppimista edistävillä tehtävillä, joiden laadinnassa hyödynnetään tutkinnon perusteiden ohella taitojen
oppimisen edistämisen kriittisiä tekijöitä.

Pedagoginen suunnitelma

RIVERIA.FI

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

7

Oppilaitosympäristössä tarjottavaa monimuotoista opetusta ja ohjausta toteutamme pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 8 - 20 välisenä aikana. Tarpeen mukaan hyödynnämme myös viikonloppuja. Joensuussa
opetus ja ohjaus toteutetaan kahdessa vuorossa, jolloin opiskelija opiskelee joko aamu- tai iltapainotteisesti. Lisäksi opetusta ja ohjausta on tarjolla kevät-, kesä- ja syyskausilla koko toimintavuoden ajan.

Työelämässä oppiminen
Riveriassa jokaiseen ammatilliseen tutkintoon sisältyy aina työelämässä oppimista. Työelämässä oppiminen on
työpaikalla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa puuttuvan osaamisen hankkimista. Riveriassa se on aina suunniteltua, tavoitteellista ja ohjattua oppimista. Työelämässä oppimisen tarkoituksena on tarjota Riveriassa opiskeleville mahdollisuus oppia merkittävä osa tutkinnon tavoitteena olevasta ammattitaidosta työelämässä, opettaa työelämän toimintatapoja, harjaannuttaa opiskelijaa soveltamaan opittuja asioita käytännön työtehtäviin ja edistää
opiskelijoidemme työllistymistä.
Työelämässä oppiminen perustuu aina joko koulutussopimukseen tai oppisopimukseen. Koulutussopimus ja oppisopimus laaditaan yhdessä Riverian edustajan, opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa. Tavoitteiden mukaisen
työelämässä oppimisen opiskelija voi suorittaa myös ulkomailla sovituilla työpaikoilla. Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Riveriassa vastaa erikseen nimetty opettaja, joka on säännöllisesti yhteydessä sekä opiskelijaan että työpaikkaohjaajaan.
Riveriassa opiskelijat yhdessä työelämässä oppimista ohjaavien opettajien kanssa kartoittavat sopivia työpaikkoja, varmistavat niiden soveltuvuuden, valmentautuvat mielekkäällä tavalla työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen,
vastaavat tarvittavien sopimusten tekemisestä, sopivat oppimisen dokumentoinnista ja osaamisen arvioinnin käytänteistä sekä keräävät palautetta yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Työelämässä oppiminen on opiskelijalle mahdollista kevät-, kesä- ja syyskausilla koko toimintavuoden ajan. Tarkemmat ohjeet sopimusten laatimisesta ja työelämässä oppimisen käytännöistä löytyvät Wilmasta ja Riverian intrasta Tutkintokoulutus – Työelämässä oppiminen sivustolta.
Työelämässä oppimisessa olemme sitoutuneet kehittämään työpaikalla järjestettävän koulutuksen käytänteitä ja
laatua sekä lisäämään työelämässä oppimisen määrää erityisesti ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.
Järjestämme näytöt pääsääntöisesti aidoissa työtilanteissa työpaikoilla ja koulutamme työpaikoille työpaikkaohjaajat. Työelämässä oppimisen ohjaamisessa ja sen dokumentoinnissa hyödynnämme digitaalista työkirjaa. Työelämässä oppimisen laadun varmistamiseksi laajennamme työelämäopettajamallin käyttöä eri aloille.

eOppiminen ja opiskelu
Riveriassa tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden opiskella myös ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa.
Tällä hetkellä ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien osa-alueet voi kuka tahansa opiskelija valita suoritettavaksi itsenäisesti verkossa ja edetä opinnoissaan oman aikataulunsa mukaisesti (eRiveria). Ammatillisissa opinnoissa hyödynnämme monin eri tavoin digitaalisia ympäristöjä. Tyypillisimmillään digitaalisia ympäristöjä käytämme lähiopetuksen ja -ohjauksen tukena,
jolloin kyse on sulautuvasta opetuksesta ja ohjauksesta.
Riverian eOppimisympäristöt (opi.riveria.fi ja digitaalinen
työkirja) ja opiskelijatietojärjestelmä muodostavat Riverian oppimisen ohjauksen ekosysteemin. Se tukee opiskelijaa taitojen oppimisessa ja mahdollistaa myös taitojen valmennukselle perustuvien monimuototoisten opetuksen ja ohjauksen toteutusmalline käytön.
Riveriassa olemme sitoutuneet ottamaan käyttöön kaikissa tutkinnoissa käytännön taitojen oppimista tukevan
digitaalisen työkirjan viimeistään vuoteen 2025 mennessä osana tutkinnon osien tuotteistamista. Lisäksi selvitämme virtuaaliteknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia puuttuvan osaamisen hankkimisessa ja erityisesti osaamisen osoittamisessa.
Kuva 4. Riverian oppimisen ohjauksen ekosysteemi
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Erityinen tuki
Erityinen tuki on opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Tavoitteena on varmistaa opiskelijan oppiminen ja mahdollistaa hänelle tutkinnon suorittaminen ja kiinnittyminen työmarkkinoille tai jatko-opintoihin.
Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen niin ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa silloin kun hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden
tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä tukea saavuttaakseen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Erityinen tuki on yksilöllistä, ja se suunnitellaan opiskelijan tarpeiden pohjalta. Päätös erityisestä tuesta perustuu aina harkintaan ja huolelliseen yksilölliseen
arviointiin. Opiskelijan kanssa keskustelemme aina tarvittavista tukitoimista ja sovitut tukitoimet kirjaamme opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Kun päätämme erityisestä tuesta, voidaan päättää myös osaamisen arvioinnin mukauttamisesta tai ammattitaitovaatimuksista poikkeamisesta opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti.
Erityisen tuen tarjoamisessa hyödynnämme moniammatillista yhteistyötä ja kokonaiskuntoutuksellista otetta. Kokonaiskuntoutuksellisella otteella tarkoitetaan opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista opintojen aikana. Olennaista on oikea-aikainen ja oikein kohdennettu tuki, jota Riveriassa toteutamme monin eri tavoin: pajatoimintana, pienryhmässä annettavana tukena, opetuksena ja ohjauksena, yksilöllisenä erityisenä tukena, työvaltaisena opiskeluna ja työelämässä oppimisen aikana tarjottavana tukena. Opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä tuemme myös muilla tuki- ja ohjaustoimilla, monipuolisilla ja vaihtelevilla oppimisen ja
osaamisen arviointimenetelmillä sekä erityisjärjestelyillä, jotka edistävät opiskelijan onnistumista opinnoissa.
Tuen antajina ovat pääsääntöisesti opettajat, erityisopettajat sekä ammatilliset ohjaajat.
Erityisen tuen toimintatapoja Riveriassa on tarkemmin kuvattu ja ohjeistettu Erityisen tuen toteuttamissuunnitelmassa ja Riverian intrassa Tutkintokoulutus – Erityinen tuki sivulla.
Puuttuvan osaamisen laadukkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
1. Kartoitamme jokaiselle opiskelijalle sopivat oppimisympäristöt.
2. Mahdollistamme opiskelijoille oppimisympäristön valinnat huomioimalla myös tutkinnon perusteet.
3. Mahdollistamme opiskelijoille puuttuvan osaamisen hankkimisen ympäri vuoden kevät-, kesä- ja syyskausilla.
4. Tarjoamme opiskelijoille erityistä tukea monipuolisesti eri oppimisympäristöissä. Oikea-aikaisella ja
laadukkaalla erityisellä tuella voimme vähentää opintojen keskeyttämisiä, eroamisia.
5. Lisäämme mahdollisuuksien mukaan opetusta ja ohjausta oppilaitosympäristössä.
6. Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun.
7. Mahdollistamme aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun verkossa.
8. Lisäämme työelämässä oppimista ja kehitämme sen ohjausta yhteistyössä työelämän kanssa.
9. Vahvistamme opetushenkilöstön pedagogista osaamista ja työ- ja elinkeinoelämän tuntemusta.
10. Mahdollistamme erilaiset pedagogiset kokeilut taitojen valmennuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä.
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5. OSAAMISEN OSOITTAMINEN JA ARVIOINTI
Ammatillisessa koulutuksessa, myös Riveriassa opiskelijan osaamisen arviointi on kriteeriperustaista. Käytännössä opiskelijan osaamista tarkastelemme aina kansallisissa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammatillisten
tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, yhteisten tutkinnon osien (Y-opinnot) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA) koulutuksen osien osaamistavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Riveriassa annamme opiskelijalle säännöllisesti palautetta osaamisen kehittymisestä puuttuvan osaamisen hankkimisen aikana. Annetun palautteen perusteella opiskelija tietää, mitä hän jo osaa ja mitä hänen on opittava suhteessa asetettuihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.
Säännöllisen ja rakentavan palautteen sekä vahvuusperusteisen tuen avulla motivoimme opiskelijaa kehittämään
tavoitteena olevaa ammatillista osaamista ja myös saavuttamaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja
osaamistavoitteet. Annettavassa palautteessa kannustamme opiskelijaa, huomioimme hänen osaamisensa kehittymisen ja teemme näkyväksi onnistumiset ja onnistumisen kokemukset.
Osaamisen kehittymistä koskevan palautteen perusteella tehdään tarvittaessa myös muutoksia opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKSiin).

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Riveriassa opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä työpaikalla. Vain perustellusta
syystä opiskelija voi osoittaa osaamistaan muulla tavoin. Näytössä opiskelija tekee ammattitaitovaatimusten mukaisia käytännön työtehtäviä siinä laajuudessa, että hänen osaamisensa voidaan luotettavasti arvioida.
Opettaja ja työelämänedustaja osallistuvat näytön seurantaan ja arviointiin opiskelijan HOKSiin kirjatun näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija tuottaa näytössä yleensä palvelun, konkreettisen tuotteen tai työsuorituksen.
Vähintään toinen arvioijista osallistuu näyttötilanteeseen. Opettaja ja työelämän edustaja perehtyvät näytön aikana syntyneisiin ja digitaaliseen työkirjaan tallennettuihin dokumentteihin ja aineistoihin ennen arviointikeskustelua. Arviointikeskustelussa ovat mukana pääsääntöisesti työpaikan edustaja, opettaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan suullisesti tai kirjallisesti. Ammatillisissa tutkinnon
osissa Riverian opettaja ja työelämän arvioija päättävät näytön arvosanasta perusteluineen yhdessä. Opettaja tiedottaa arviointipäätöksen, arviointipäätöksen perustelut sekä arvioinnin tarkistamis- ja oikaisumahdollisuuden
opiskelijalle mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen.
Ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamisen osoittamisesta ja arvioinnista päättää Riverian yhteisten tutkinnon osien opettajat. Opiskelija voidaan ohjata näyttämään osaamisena,
mikäli hänellä on aiempaa yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden mukaista osaamista, mutta siitä ei ole
dokumentteja eikä aiempaa arviointia. Osaamisen osoittamisen tilaisuuksia kutsumme osoksiksi. Kun yhteisten
tutkinnon osien osa-alueiden osaamisen hankkiminen on integroitu ammatillisiin tutkinnonosiin ja valmennuksesta vastaa ammatillinen opettaja, opiskelija osoittaa kyseisten osa-alueiden osaamisensa pääsääntöisesti valoksissa (=valmentamisen jälkeisissä osaamisen arvioinnin tilaisuuksissa).
Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
1. Perehdytämme ja koulutamme työpaikka-arvioijat nykyistä paremmin.
2. Lisäämme tavoitteellista vuorovaikutusta työelämän kanssa ennen ja jälkeen näyttöjen. Tiivistämme
näyttöjen käytännön toteutuksessa heidän kanssaan.
3. Varmistamme opiskelijoiden ja opetushenkilöstön tutkinnon perusteiden tuntemuksen.
4. Tiedotamme arviointiin liittyvistä asioista opiskelijoita nykyistä paremmin.
5. Opiskelija osoittaa osaamisena aina näytössä pääsääntöisesti käytännön työtehtävissä työpaikalla
ammatillisissa tutkinnon osissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat Riverian opettaja ja työelämän
edustaja yhdessä.
6. Osaamisen arviointi perusteluineen dokumentoidaan.
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Opiskelijan osaamisen arvioinnin, osaamisen tunnustamisen ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet ja käytännöt
on kuvattu tarkemmin Riverian osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa. Muut ajantasaiset osaamisen
osoittamista ja arviointia koskevat ohjeet löytyvät Riverian intrasta Tutkintokoulutus – Osaamisen arviointi sivustolta.

6. TYÖLLISTYMISEN JA JATKO-OPINTOIHIN SIJOITTUMISEN TUKEMINEN
Riveriassa jokainen opiskelija laatii urasuunnitelman ja päivittää sitä koko opintojensa ajan. Urasuunnitelman tueksi tarjoamme opiskelijoille uraohjausta, joka on kiinteä osa henkilökohtaistamista (HOKS). Läpi opintojen toteutettavan ja osin opintoihin integroituvan uraohjauksen tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin, edistää opiskelijoiden työelämäverkostojen syntymistä sekä uudistaa myös Riverian ja
työ- ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Henkilökohtaistamisen (HOKS) lisäksi olennainen osa uraohjausmallia
ovat opintoihin integroituvat työpajat ja RiveriaRekryn käyttö.

Kuva 5. Uraohjaus Riveriassa

Joko yhteisiin tai ammatillisiin opintoihin integroituvissa työpajoissa – aktivointipajoissa harjoitellaan työelämätaitoja (yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisua ja tiedonhakua),
oman osaamisen tunnistamista, kuvaamista ja
markkinointia, työnhakua ja rekrytointitilanteita
yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Ammatillisiin opintoihin integroituvat verkostoitumispajat tarkoittavat opiskelijoiden ja työelämän
verkostoitumistreffejä, joiden suunnittelusta ja
toteuttamisesta vastaavat opiskelijat ja opettajat. Pajoja toteutetaan Riveriassa työelämä- ja
jatko-opintopäivien muodossa säännöllisesti eri
puolilla maakuntaa.
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RiveriaRekry on online-palvelu, johon Riveriassa opiskelevat luovat osaamisprofiilinsa ja päivittävät sitä opintojensa aikana. RiveriaRekryssä opiskelijat pääsevät tutustumaan myös työnantajien heille tarjoamiin työmahdollisuuksiin ja projekteihin. RiveriaRekryn käytöstä ja työelämään siirtymisestä vastaavat opiskelijat yhdessä opettajiensa kanssa.
Jatko-opintoihin ohjaamisen tueksi olemme luoneet väyläopinnot yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.
Riveriassa opinto-ohjaajat vastaavat pääsääntöisesti jatko-opintoihin ohjaamisesta. Korkea-asteen koulutuksen
lisäksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia jatkaa osaamisensa kehittämistä myös ammatti- ja/tai erikoisammattitutkinnoissa tai toisen osaamisalan opinnoissa.
Riverian opetus- ja ohjaushenkilöstö auttaa opiskelijoita verkostoitumaan, antaa neuvontaa ja ohjausta niin työelämään kuin jatko-opintoihinkin hakeutumisessa. Lisäksi opinto-ohjaajat ohjauksen ammattilaisina tarjoavat uraohjausta opiskelijoille koko opintojen ajan. Toimialoilla maakunnalliset alakohtaiset tiimit ovat sopineet opiskelijoiden työelämään siirtymistä edistävän uraohjauksen työnjaosta tiimin sisällä.
Työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
1. Mahdollistamme kaikille opiskelijoillemme riittävän ja laadukkaan työelämässä oppimisen, joka edistää
heidän työllistymistään ja työelämävalmiuksiensa kehittymistä opintojen aikana.
2. Tiedotamme työpaikoista ja työelämässä oppimisen paikoista opiskelijoita ja mahdollistamme niihin tutustumisen.
3. Tarjoamme kohdennettua neuvontaa ja ohjausta niille opiskelijoille, jotka sitä tarvitsevat.
4. Varmistamme laadukkaan opetuksen ja ohjauksen taitojen oppimisessa, ml. rakentava ja vahvuusperusteinen tuki.
5. Teemme aktiivista yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän sekä korkeakoulujen kanssa.
6. Mahdollistamme kaikille opiskelijoille yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen opintojen aikana.
7. Lisäämme työelämässä oppimista, erityisesti oppisopimuskoulutusta.
8. Sovimme toimialoilla maakunnallisissa alakohtaisissa tiimeissä opiskelijoiden työelämään siirtymistä
edistävän uraohjauksen työnjaosta tiimin sisällä.

7. OPISKELUN TUKI JA YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN
Riveriassa opiskelun tuen ja yhteisöllisyyden edistäminen perustuu opiskelijan oppimisen ja työkykyisyyden kokonaisvaltaiseen tukemiseen opiskelun arjessa.

Kuva 7. Opiskelijan työkykyisyyden malli osana taitojen valmennuksen pedagogiikkaa
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Opiskelu innostavassa, kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä

Opiskelun tuen ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa oleellista on opiskelun, opetuksen ja ohjauksen organisointi
siten, että opiskelija voi kehittyä ammatillisesti ja suorittaa opintojaan innostavassa, kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä.

Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet

Riveriassa opiskelijat voivat myös vaikuttaa oppimisympäristöihin ja -tapoihin sekä tehdä mielekkäitä valintoja
opiskelunsa aikana. Lisäksi olemme luoneet rakenteita ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden laajan osallistumisen toiminnan suunnitteluun, kuten säännölliset ja monimuotiset kuulemiset, opiskelijoiden edustus eri toimielimissä ja työryhmissä, opiskelijapalaute ja opiskelijakuntatoiminta.

Toimivat opiskeluhuoltopalvelut ja erilaiset kampanjat

Laaja-alaisen ja moniammatillisen opiskeluhuollollisen toiminnan ohella olennainen osa opiskelijoiden työkykyisyyden vahvistamista on mm. Asenne-kampanja ja Hyvinvointi virtaa -viikot.
Opiskelun tuen ja yhteisöllisyyden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
1. Kehitämme asenteesta opiskelijoiden työllistymisen vetovoimatekijän.
2. Vahvistamme yhdessä tekemisen ja toisista välittämisen kulttuuria ja yhteishenkeä, riverialaisuutta.
3. Varmistamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen.
4. Turvaamme yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa terveydenhoitoon liittyvät palvelut opiskelijoille.
5. Emme salli kiusaamista. Puutumme siihen aktiivisesti.
6. Tarjoamme matalan kynnyksen opiskeluhuoltopalveluita niitä tarvitseville opiskelijoille.
7. Tarjoamme harrastusmahdollisuuksia opiskelijoille, etenkin asuntolassa asuville.
8. Selkiytämme opiskelijalle tarjottaviin tukiprosesseihin liittyvää työjakoa ja vastuita Riveriassa.
Opiskelun tuen ja yhteisöllisyyden edistämisen erilaisia toimintatapoja on kuvattu tarkemmin opiskelijan hyvinvointisuunnitelmassa.
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Liite 1. Taitojen oppimisen kriittiset tekijät
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Taitojen oppimista edistävien oppimistehtävien tekemisessä olennaista on tiedostaa, mikä on kunkin tehtävän
funktio ja millaista osaamista sen avulla tavoitellaan. Tutkinnon perusteiden ohella apuna voi käyttää tavoitetasoja ja oppimista konkretisoivaa Bloomin taksonomiaa (Huit 2011).
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