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1. JOHDANTO
Kansallinen ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 linjaa kokonaisvaltaisesti laadunhallintaa ammatillisessa koulutuksessa ja sen eri toteuttamismuodoissa, myös Riveriassa. Jotta ammatillisen koulutus olisi arvostettua, vaikuttavaa ja uudistumiskykyistä, sen on vastattava työelämän ja yksilön muuttuviin osaamistarpeisiin
joustavasti, vaikuttavasti ja tehokkaasti. Ammatillisessa koulutuksessa täytyy huomioida yksilöiden tarpeet, elämäntilanteet ja lähtökohdat. Yksilöille on tarjottava mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Ammatillisen koulutuksen
on myös turvattava osaavan työvoiman saatavuus, tuettava aktiivisesti työ- ja elinkeinoelämän uudistamista ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Lisäksi ammatillista koulutusta on kyettävä uudistamaan ennakkoluulottomasti
vastaamaan toimintaympäristön muutoksia uudistuvine osaamistarpeineen.
Tässä Riverian laadun ja vaikuttavuuden kehittämissuunnitelmassa olemme määritelleet tavoitteet, periaatteet ja
käytännöt Riverian toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi, kehittämiseksi ja johtamiseksi organisaatiomme kaikilla toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. Suunnitelma on kaikkien riverialaisten tiekartta matkalla kohti koulutuksemme huippulaatua ja vaikuttavuutta. Se ohjaa arjen toimintaa, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan käytänteitä, niiden jatkuvaa parantamista ja uudistamista.
Riverian laadun ja vaikuttavuuden kehittämissuunnitelman laadinnassa olemme ottaneet huomioon Riverian strategian lisäksi kansalliset ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa koskevat linjaukset, eurooppalaisen ammatillisen
koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehyksen (EQAVET, EQAVET+) sekä ammatillista koulutusta koskevat koulutuspoliittiset linjaukset.
Kehittämissuunnitelman päivittämisestä vastaa kuntayhtymän johtaja, rehtori ja pedagoginen johtaja, ja sen hyväksyy kuntayhtymän hallitus. Laaturyhmä vastaa laatujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä, laatuosaamisen
ylläpitämisestä sekä laadunhallintaan liittyvästä viestinnästä Riveriassa. Laaturyhmän nimeää kuntayhtymän johtaja, rehtori strategiakaudeksi.
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2. TAVOITTEET
Riverian strategia 2018–2021 Kumppanuudella osaamista on tärkein toimintaamme ja valintojamme ohjaava asiakirja. Laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian laadukas ja tuloksellinen toteutuminen, toisin sanoen
mahdollistaa perustehtävässä onnistuminen, vision saavuttaminen ja arvojemme mukainen toiminta.
 Perustehtävä: Valmennamme työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.
 Visio: Olemme Suomen vaikuttavin monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä vuonna 2025.
 Riverian arvot: Asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, vastuullisuus
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa
asiakkaiden tunnistamista,
heidän osallistamistaan
palvelujen kehittämiseen ja
joustavia palveluja.

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

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

Riverian toiminnassa, toiminnan ohjauksessa ja sen laadun varmistamisessa arvojemme mukaisesti keskeistä on:
 Asiakaslähtöinen toimintatapa tarkoittaa ensisijaisesti opiskelijoiden ja työ- ja elinkeinoelämän kuulemista,
tarpeiden tunnistamista sekä palvelumuotoilua ja -lupausten täyttämistä.
 Vaikuttavuutta edistävä toimintatapa edellyttää meiltä innovatiivisuutta, uudistumiskykyä ja toisilta oppimista, joustavuutta, ennakoivuutta ja reagointikykyä, tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa ja jatkuvaa parantamista.
 Vastuullinen toiminta edellyttää sekä toimintamme avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tasalaatuisuutta että keskinäistä luottamusta ja toisten arvostamista, rakentavan palautteen antamista ja sen vastaanottamista.

3. LAADUNHALLINNAN JA TOIMINNAN OHJAUKSEN PERIAATTEET
Laadunhallinta on arjen toimintaa Riveriassa. Laatu, kuten myös tulokset ovat aina seurausta hyvästä ja tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. Vain toimintatapoja systemaattisesti parantamalla voidaan vaikuttaa toiminnan laatuun. Toimintatapojen kehittämisen ohella olennaista on ymmärtää Riverian toimintaa suuntaavan strategian, toiminnan ja tulosten muodostamaa kokonaisuutta (vrt. EFQM 2020). Jokaisen riverialaisen on osattava vastata kysymyksiin miksi teemme, miten teemme ja mitä saamme aikaan.
Riveriassa ei ole käytössä erillistä laatujärjestelmää, vaan laadunhallinta on kiinteä osa Riverian intranet-ratkaisua. Kun Riverian intranet
on ydin- ja tukiprosessin mukaisesti rakennettu, laadunhallinta integroituu mielekkäällä tavalla jokaisen riverialaisen arkeen ja ohjaa toimintaa organisaatiomme eri tasoilla.
Tässä suunnitelmassa kuvattavat Riverian toiminnan laatua ja vaikuttavuutta edistävät menettelytavat pohjautuvat William Edwards
Demingin jatkuvan parantamisen sykliin (kuva 1). Tämä laatujohtamista ohjaava suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja parantamisen
malli toimii kaikilla organisaatiomme tasoilla, olipa kyseessä yksilö,
tiimi, osaamis-, toimiala tai koko oppilaitosyhteisö.
Jatkuvan parantamisen pohjalle rakentuvat toiminnan ohjauksen menettelytavat mahdollistavat opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän
aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden perustehtävän laatua varmistavaan toimintaan ja sen kehittämiseen. Ne mahdollistavat myös
palvelujemme joustavan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen.
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Lisäksi omistajakuntien kanssa käytävä aktiivinen vuoropuhelu varmistaa, että toteutamme perussopimuksessa
määritettyä tehtävämme jäsenkuntien elinvoiman vahvistajana ja laadunhallintamme on riittävän yhdenmukaista
Pohjois-Karjalan kuntien laadunhallintaan liittyvien tavoitteiden ja linjausten kanssa.
Riveriassa niin poliittiset päätöksentekijät, työntekijät kuin opiskelijakin ovat oman työnsä laatupäälliköitä. Jokaisella on vastuu omasta toiminnastaan ja työstään, sen laadusta ja kehittämisestä sekä aktiivisesta osallistumisesta
oman työ- ja opiskeluyhteisön ja myös Riverian kehittämiseen. Lisäksi riverialaiset osallistuvat aktiivisesti erilaisin
kansallisiin ja myös kansainvälisiin laadun kehittämisen verkostoihin, työryhmiin ja hankkeisiin.

4. LAADUNHALLINNAN KÄYTÄNTEET
Riverian laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen ytimen muodostavat strateginen johtaminen ja ohjaus, vuosittainen toiminnanohjaus sekä ydin- ja tukiprosesseihin integroituvien toimintojen jatkuva kehittäminen arjessa.
Seuraavassa on kuvattu suunnittelun, toiminnan ja prosessien sekä toiminnan arvioinnin ja kehittämisen yhteiset
menettelytavat Riveriassa.

4.1 Toiminnan suunnittelu
Strateginen suunnittelu on keskeinen osa strategisen johtamisen prosessia. Se pitää sisällään Riverian strategian
laadinnan valtuustokausittain neljän vuoden välein, strategian toimeenpanosuunnitelman tuottamisen, strategian
väliarvioinnin ja mahdollisen päivittämisen sekä strategiakauden lopussa strategian toteutumisen loppuarvioinnin.
Vastuuhenkilö on kuntayhtymän johtaja, rehtori. Tarkemmat kuvaukset ja ohjeet löytyvät strategisen johtamisen
sivustolta intrasta.
Toiminta- ja taloussuunnittelua tehdään vuosittain. Strategisesti merkittävien, pitkän tähtäyksen tavoitteiden ja vuosien päähän ulottuvan vision saavuttamiseksi laaditaan vuotuiset toimenpidesuunnitelmat, joiden käytännön toiminnan suunnittelu ja resursointi sekä rahoitus suunnitellaan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessissa. Tulostavoiteneuvotteluissa asetetaan toimialoille ja oppilaitospalveluille toiminnalliset tavoitteet toimintasuunnittelun pohjaksi. Koko tulosalueen tavoitteet jalkautuvat tiimitasolle. Vastuuhenkilö on hallintojohtaja. Tarkemmat kuvaukset ja
ohjeet löytyvät strategisen johtamisen sivustolta intrasta.
Tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonnan ja toteutuksen vuosisuunnittelussa määritellään ammatilliseen tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonta, linjataan tutkintokoulutusta koskevat yhteiset periaatteet toimenpiteineen ja
päivitetään tutkinnonosakohtaiset ja yhteisissä tutkinnonosissa osa-aluekohtaiset toteutussuunnitelmat, ml. osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat. Vastuuhenkilö on pedagoginen johtaja. Tarkemmat kuvaukset ja ohjeet
löytyvät strategisen johtamisen ja tutkintokoulutuksen sivustolta intrasta.
Työ- ja elinkeinoelämäyhteistyön vuosisuunnittelussa on kysymys kumppanuustoiminnan sekä koulutusten ja palvelujen myynnin suunnittelusta. Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja, rehtori. Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset löytyvät
työ- ja elinkeinoelämän palvelujen sivustolta intrasta.

4.2 Toimintaa ohjaavat prosessit
Riverian prosessit on jaoteltu ydin- ja tukiprosesseihin (kuva 2). Ydinprosesseja ovat tutkintokoulutus ja työ- ja elinkeinoelämän palvelut. Tukiprosesseja ovat strateginen johtaminen ja toimintaa tukevat palvelut. Prosessien avulla
on linjattu organisaatiomme yhteiset toimintatavat ja niihin liittyvät vastuut, jotka on kuvattu tarkemmin Riverian
intrassa. Ydin- ja tukiprosessit perustuvat opiskelijoiden ja palvelujen käyttäjien kannalta keskeisiin toimintoihin,
Riverian strategiaan ja toimintaamme ohjaavaan lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin, kuten Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän perussopimukseen, ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaan ja vapaan
sivistystyön, kansaopiston ja kesäyliopiston ylläpitämislupaan.
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Kuva 2. Riverian prosessikartta
Prosesseja toimintatapoineen kehitämme hyödyntämällä Leanin ja palvelumuotoilun työkaluja. Lisäksi käytössä on
eri tavoin toteutettavat innovaatioleirit ja -tapahtumat sekä aloitepalkkiot.

4.3 Toiminnan arviointi
Riveriassa toiminnan arviointi perustuu tiedolla johtamiseen. Käytännössä se tarkoittaa toiminnan tuloksellisuuden seurantaa suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin. Seuraamme aktiivisesti tuloksia dynaamisesti
päivittyvän tuloskortin avulla organisaation eri tasoilla. Lisäksi hyödynnämme ennakoivaa analytiikka toiminnan jatkuvassa parantamisessa.
Käytössämme on myös palautejärjestelmistä ja muulla tavoin kerättävästä palautteesta saatavaa tietoa sekä sisäisten arviointien ja ulkoisten arviointien tuottamaa tietoa.
Sisäistä arviointia teemme EFQM-mallin mukaisesti arvioimalla ja analysoimalla strategian määrittämää suuntaa, toimintaa ja tuloksia. Ulkoisista arvioinneista merkittävämpiä ovat kansallinen laadunhallintajärjestelmän arviointi ja kestävän tulevaisuuden arviointi.

4.3.1 Palautejärjestelmät

Kuva 3. Toiminnan arvioinnin kokonaisuus

Riveriassa käytössä olevat palautejärjestelmät sisältävät opiskelijoilta, työ- ja elinkeinoelämältä ja henkilöstöltä kerättävän palautteen. Palautteen keräämisessä käytetään sekä kansallisia että Riverian omia sähköisiä palautejärjestelmiä.
Opiskelijapalaute
Opiskelijapalautteen keräämiseen on käytössä systemaattiset ja koko opiskeluprosessin kattavat palautejärjestelmät. Opiskelijapalautetta Riveriassa on kerätty 2000-luvun alusta alkaen. Tällä hetkellä opintojen alku- ja loppuvaiheen kyselyt toteutetaan kansallisina, Arvo-järjestelmän kautta lähettävinä kyselyinä. Aloitusvaiheen palautekyselyssä kerätään opiskelijoilta tietoa opintojen aloitusvaiheen ja henkilökohtaistamisen (HOKS) toimivuudesta ja
laadusta, opiskeluilmapiiristä sekä opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Päättövaiheen kyselyssä kiinnostuksen kohteena
ovat henkilökohtaistamisen (HOKS), osaamisen hankkimisen ja näyttöjen toimivuus ja laatu, opiskelijan hyvinvointi
ja koulutuksen vaikuttavuus yleisen tyytyväisyyden ohella.
Lisäksi Riveriassa on käytössä ja otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen opintokohtainen palautejärjestelmä. OPAL palautejärjestelmän kautta kerätään palautetta Ely-keskusten hankkimissa ei-tutkintotavoitteissa ammatillisissa koulutuksissa, valmennuksissa ja kotokoulutuksissa.
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Edellä kuvattujen palautekyselyjen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus antaa välitöntä palautetta päivittäisessä
vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa, kampusten kuulemistilaisuuksissa ja opiskelijafoorumeissa. Lisäksi Riveriassa opiskelijakunnan puheenjohtajalla tai opiskelijakunnan nimeämällä edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus
kuntayhtymän hallituksen kokouksissa kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsauksen ajan ja puheoikeus yhtymävaltuuston kokouksissa.
Opiskelijapalautteita käsitellään kaikilla organisaation tasoilla ja niiden pohjalta kehitetään tutkintokoulutuksen
käytänteitä läheisyysperiaatteen mukaisesti. Opiskelijapalautteet huomioidaan myös vuosittaisessa toiminta- ja taloussuunnitteluprosessissa, jossa määritellään tulevien vuosien kehittämiskohteet Riveriassa.
Opiskelijapalautteisiin liittyvää toimintamallia on kuvattu tarkemmin Riverian intrassa laadunhallinnan sivustolla.
Työ- ja elinkeinoelämän palaute
Työ- ja elinkeinoelämän palautetta kerätään Riverian oman työ- ja elinkeinoelämälle suunnatun palautekyselyn
avulla. Sitä on kerätty vuodesta 2009 alkaen.
Kansallinen työ- ja elinkeinoelämälle suunnattu kysely otetaan käyttöön Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti
viimeistään 1.7.2021 alkaen. Työelämäpalautteella kerätään työ- ja elinkeinoelämän kokemuksia Riverian tarjoamista palveluista, jotka liittyvät sekä koulutus- että oppisopimukseen perustuvan koulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemoja ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu.
Kyselyn lisäksi Riveriassa kuullaan työ- ja elinkeinoelämän toimijoita toimialakohtaisissa neuvottelukunnissa ja
osaamisalakohtaisissa työelämäfoorumeissa. Vuosittain valmistelemme yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän ja alueen sidosryhmien kanssa mm. koulutustarjontaa tuleville vuosille. Lisäksi keskeinen osa työ- ja elinkeinoelämän
kanssa tehtävässä yhteistyössä on kumppanuustoiminta. Riverian yritysasiamiehet ovat aktiivisesti yhteydessä Pohjois-Karjalan alueen yrityksiin ja työnantajiin. Kumppanuustoimintaa ja -prosessia on kuvattu tarkemmin Riverian
intrassa Työ- ja elinkeinoelämän palveluiden sivustolla.
Työ- ja elinkeinoelämänpalautteita käsitellään kaikilla organisaation tasoilla ja niiden pohjalta kehitetään tutkintokoulutuksen käytänteitä ja työ- ja elinkeinoelämän palveluita läheisyysperiaatteen mukaisesti. Työ- ja elinkeinoelämän palautteet huomioidaan myös vuosittaisessa toiminta- ja taloussuunnitteluprosessissa, jossa määritellään tulevien vuosien kehittämiskohteet Riveriassa.
Työ- ja elinkeinoelämän palautteisiin liittyvää toimintamallia on kuvattu tarkemmin Riverian intrassa laadunhallinnan sivustolla.
Henkilöstöpalaute
Riveriassa henkilöstöpalautetta on kerätty säännöllisesti työolobarometrin muodossa vuodesta 2002 alkaen. Vuosittain toteuttavalla kyselyllä selvitetään henkilöstön tyytyväisyyttä työnsä sisältöön ja omiin kehittymisen mahdollisuuksiin, johtamiseen ja esimiestyöhön, tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen, työkykyisyyteen ja turvallisuuteen
liittyviin asioihin.
Edellä kuvatun palautteen lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus antaa välitöntä palautetta arjen kohtaamisissa, kehityskeskusteluissa, henkilöstökokouksissa ja yhteistyötoimikunnassa.
Henkilöstöpalautteita käsitellään kaikilla organisaation tasoilla ja niiden pohjalta pyritään löytämään keinot työhyvinvoinnin vahvistamiseen läheisyysperiaatteen mukaisesti. Henkilöstöpalautteet huomioidaan myös vuosittaisessa
toiminta- ja taloussuunnitteluprosessissa, jossa määritellään tulevien vuosien kehittämiskohteet Riveriassa.
Henkilöstöpalautteisiin liittyvää toimintamallia on kuvattu tarkemmin Riverian intrassa työhyvinvoinnin sivustolla.
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4.3.2 Sisäinen arviointi
Sisäisellä arvioinnilla tarkoitetaan Riverian omaan toimintaan ja sen kehittämiseen kohdistuvaa itsearviointia, jota
teemme EFQM 2020 -mallin pohjalta (kuvio 4). Tämä kehittävän arvioinnin menetelmä tukee meitä oman toimintamme kehittämisessä, erityisesti omien vahvuuksien ja
kehittämiskohteiden tunnistamisessa.
Sisäisessä arvioinnissa hyödynnämme EFQM-malliin pohjautuvan itsearvioinnin ohella kriteeriperustaista vertaisarviointia ensisijaisesti tutkintokoulutuksen prosessien ja toimintamallien arvioinnissa. Vertaisoppimista tehdään Riverian toimialojen, osaamiskokonaisuuksien, tiimien ja tutkintojen välillä. Siinä hyödynnetään ammatillisen koulutuksen vertaisarvioinnin arviointialueita ja -kriteereitä (Opetushallitus 2019).

4.3.3 Ulkoinen arviointi

Kuva 4. Sisäisen arvioinnin viitekehys (EFQM 2020)

Riveria on osallistunut ja osallistuu säännöllisesti ulkoisiin arviointeihin osana toiminnan laadun ja vaikuttavuuden
arviointia. Olemme olleet mukana Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Opetushallituksen (OPH)
toteuttamissa osaamisaloja, tutkintoja ja muita palveluja koskevissa arvioinneissa. Lisäksi Riveria on osallistunut
aktiivisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Riverialle
on myönnetty laatupalkinto vuosina 2004, 2008, 2012 ja 2016. Lisäksi olemme osallistuneet muihin kansallisiin
toiminnan laatua ja vaikuttavuutta koskeviin arviointeihin. Olemme olleet jo pitkään aktiivinen toimija myös kansallisissa laatuverkostoissa ja -hankkeissa.
Riveria oli mukana muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoin ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien kansallisessa arvioinnissa vuonna 2015. Itsearvioinnin tulosten perusteella olimme kehittyvällä tasolla. Kehittämistä vaativiksi asioiksi määrittyivät laatukulttuurin yhtenäisyyden ja laadun kokonaisvaltaisen hallinnan varmistaminen, ml. eri henkilöstöryhmien laatu- ja arviointiosaaminen sekä arviointi-, palaute- ja seurantatiedon sekä muun tarvittavan tiedon (myös tutkimustiedon) hyödyntäminen toiminnan parantamisessa (Karvi 2015).
Seuraava ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän kansallinen arviointi toteutetaan vuonna 2021.
Riveriassa ulkoista arviointia sisäisen arvioinnin tavoin ohjaa EFQM-malli. Kansallisen laadunhallintajärjestelmän
arvioinnin (Karvi) ja kestävän tulevaisuuden arvioinnin (OKKA-säätiö) viitekehysten ja kriteeristöjen integrointi
osaksi EFQM-mallia on kuvattu tarkemmin laadunhallinnan sivustolla Riverian intrassa.

4.3 Toiminnan kehittäminen
Riverian toiminnan kehittäminen pohjautuu visioon, strategiaan ja strategiakaudelle asetettuihin kehittämiskohteisiin, niiden toteutumisen säännölliseen seurantaan ja arviointiin sekä vuosittain toteutuviin tulostavoiteneuvotteluihin.
Oppilaitoksemme keskeiset kehittämistoimet ja niihin liittyvät vastuut kirjataan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Keskeisten kehittämiskohteiden vastuutahot huolehtivat toimenpiteiden suunnittelusta, toteuttamisesta
ja jatkuvasta seurannasta yhteisesti sovitulla tavalla. Lisäksi toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsausten yhteydessä ja koko vuoden osalta tulostavoiteneuvotteluissa.
Johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten johdolla tiimit vastaavat tiimi- ja toimialakohtaisten tulosten kehittymisen
seurannasta ja tulostietoon pohjautuvasta toiminnan jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta osana toiminnan
suunnittelun prosesseja ja arjen toimintaa läheisyysperiaatteen mukaisesti.
Olennainen osa toimintatapojen kehittämistä, yhtenäistämistä ja uudistamista on Riveria 2025 -henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Osana kehittämisohjelmaa vahvistamme henkilöstön laadunhallinnan
osaamista, erityisesti arviointi- ja ennakointiosaamista.
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Tavoitteena on, että jokainen riverialainen oppii seuraamaan toiminnan tuloksia, niiden kehittymistä ja ottamaan
vastuuta myös yksilönä ja aktiivisena tiimin jäsenenä uudenlaisten työn tekemisen tapojen käyttöönotosta. Kehityskeskustelut eri muodoissaan ovat myös keskeisiä yksilöiden ja tiimien toiminnan, osaamisen ja kehittämistä vaativien asioiden käsittelyyn, ideointiin ja sopimiseen. Riveriassa on yhteinen ohjeistus kehityskeskusteluista ja niiden
toimeenpanosta. Tarkemmat tiedot löytyvät palvelussuhdeasioiden sivustolta Riverian intrasta.

5. LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN KEHITTÄMISEN VUOSIKELLO
Ohessa on kuvattu laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat keskeisimmät
toimenpiteet tuleville vuosille.

Kuva 5. Laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen 2020–2025
Laadunhallinnan ja vaikuttavuuden kehittäminen pohjautuu Riverian visioon ja strategiaan. Lähtökohtana on laadunhallinnan nykytilan arviointi, jonka pohjalta laaditaan tarkempi suunnitelma seuraavien osa-alueiden kehittämisestä tulevina vuosina:
 asiakaslähtöisyyden vahvistaminen kaikessa toiminnassa
 tiedolla johtamisen kehittäminen, erityisesti toiminnan arviointi ja ennakointi ml. henkilöstön osaaminen
 Riverian toiminnan yhtenäisyyden ja laadun kokonaisvaltaisen hallinnan varmistaminen.

6. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Laadun ja vaikuttavuuden kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Seurannasta ja
arvioinnista vastaa kuntayhtymän johtaja, rehtorin nimeämä laaturyhmä. Kun strategiakausi päättyy, tehdään loppuarviointi osana strategian toteutumisen arviointia ja tehdään tarvittavat muutokset laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä koskeviin linjauksiin ja toimintamalleihin.
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Liite 1. Laadunhallinnan ja toiminnan ohjauksen sanasto
(Kansallinen ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030)
Arviointi
on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan tulkinnallista analyysia.
Asiakas
Ammatillisen koulutuksen keskeisiä asiakkaita ovat koulutuspalvelujen käyttäjät (opiskelijat ja työnantajaorganisaatiot), yhteiskunta sekä koulutuksen tilaajat ja maksajat.
Asiakaslähtöisyys
tarkoittaa asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistamista ja toiminnan ja palvelujen kehittämistä niiden
pohjalta. Asiakaslähtöisyyteen kuuluu, että asiakkaat osallistuvat toiminnan ja palvelujen kehittämiseen.
Ennakoivalla analytiikalla
tarkoitetaan niitä menetelmiä, joissa (historia)datan, tilastotieteen ja koneälyn avustuksella ennakoidaan tulevaisuuden tapahtumia ja merkittäviä asioita, joista ei ole suoraa tietoa.
Erinomaisuus
tarkoittaa sitä, että koulutusorganisaatio kehittää toimintaansa ja palvelujaan jatkuvasti saavuttaakseen keskimääräistä paremman tason ja edistääkseen kilpailukykyään. Erinomaisuuteen liittyy myös se, että organisaation palvelut täyttävät tai ylittävät asiakkaiden tarpeet.
EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Training and Education)
on ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen laadunvarmistuksen viitekehys, joka löytyy osoitteesta https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/ammatillisen-koulutuksen-laadunvarmistuksen-eurooppalainen-viitekehys-eqavet-viitekehys.pdf. Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys sisältää EQAVET-laatuympyrän eri vaiheet (suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja tarkistaminen/parantaminen).
EQAVET+ (Complementing EQAVET)
Eurooppalainen suositus ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehykseksi, joka hyväksyttiin
16.6.2009. Ammatillisessa koulutuksessa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset (kuten työpaikalla
tapahtuvan koulutuksen lisääntyminen, joustavat opintopolut ja osaamisen osoittaminen eri oppimisympäristöissä)
ovat vaikuttaneet siihen, että EQAVET verkosto on täydentänyt suositustaan, joka löytyy osoitteesta
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-System/Eqavetplus
Innovaatio
on ideoiden muuttamista käytännön tasolla uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, järjestelmiksi tai sosiaaliseksi kanssakäymiseksi.
Itsearviointi
tarkoittaa organisaation ja siellä toimivien henkilöiden oman toiminnan tulkinnallista analyysia. Itsearvioinnissa tarkastellaan, saavutetaanko toiminnan tavoitteet ja tapahtuuko se mahdollisimman järkevästi. Itsearviointi auttaa
organisaatiota tunnistamaan senhetkisen tilanteensa, asettamaan uusia tavoitteita ja käynnistämään kehittämistoimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Jatkuva parantaminen
on prosessien jatkuvaa vaiheittain etenevää parantamista, joka johtaa korkeampaan suoritustasoon.
Johtamisjärjestelmä
tarkoittaa toimintamallia, jolla organisaatio toteuttaa perustehtäväänsä (missio). Johtamisjärjestelmä koostuu prosesseista ja niihin liittyvistä resursseista, mittareista sekä prosessien hallinnan ja parantamisen menettelyistä, joiden mukaisesti toimitaan organisaation eri tasoilla.
Kumppanuusyhteistyö
tarkoittaa pysyvää yhteistyösuhdetta organisaation ja sen kumppaneiden kesken, joka luo ja tuottaa molemmille
osapuolille lisäarvoa. Kumppanuusyhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi muiden koulutusorganisaatioiden, toimittajien tai asiakkaiden kanssa. Strategiset kumppanuudet tukevat organisaation tavoitteita erityisellä tavalla.
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Kysyntälähtöisyys
on palvelujen tuottamista yhtäältä työelämän, opiskelijoiden ja koulutuspalvelujen käyttäjien tarpeiden ja odotusten
pohjalta ja toisaalta palvelun tarjoajien strategisten linjausten pohjalta.
Laadunhallinta
tarkoittaa koordinoituja toimenpiteitä organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa.
Laadunhallinta on yläkäsite, joka sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen.
Laadunhallintajärjestelmä
tarkoittaa johtamisjärjestelmää, jonka avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa.
Laadun arviointi
on toimintaa, jossa tehdään tulkinnallista analyysia siitä, miten arvioitava kohde vastaa asetettuja laatuvaatimuksia. Ammatillisessa koulutuksessa voidaan arvioida esimerkiksi osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmia, tutkintosuoritusten ja opetuksen laatua, työelämäyhteistyön tuloksellisuutta, koulutuksen kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta tai koko organisaation toimintaa.
Laatujärjestelmä/toimintajärjestelmä
on rakenne, jonka avulla johdon määrittelemä laatupolitiikka ja -tavoitteet viedään systemaattisesti läpi koko organisaation. Järjestelmä on organisaatiokohtainen, ja se koostuu mm. niistä pelisäännöistä ja toimintatavoista, joita
organisaation toiminnassa halutaan systemaattisesti noudattaa. Ne voidaan dokumentoida laatukäsikirjaan, mutta
muotoa tärkeämpää on se, että järjestelmä on käytännönläheinen ja kannustaa systemaattiseen toimintaan. Nykyään käytetään usein käsitettä toimintajärjestelmä, kun halutaan korostaa sitä, että laadunhallinta on kiinteä osa
toimintaa.
Laadun kehittäminen/parantaminen
on toimintaa, jonka tarkoituksena on toimintojen ja prosessien tehostaminen, jotta sekä organisaation oma että
sen asiakkaiden niistä saama hyöty lisääntyisivät.
Laadunvarmistus
on se osa laadunhallintaa, joka keskittyy antamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään.
Laatukulttuuri
koostuu nähtävillä olevista arvoista, perimmäisistä käsityksistä sekä kielestä ja toimintatavoista, jotka vaikuttavat
laadunhallintajärjestelmän toteutukseen ja/tai sen edelleen kehittämiseen.
Laatupalkinto
on ulkopuolisen organisaation myöntämä palkinto sellaiselle organisaatiolle, jonka toiminnan laatu täyttää ennalta
asetetut laatuvaatimukset ja jonka osoittama laatu on parempi kuin muiden laatupalkintokilpailuun osallistuneiden
organisaatioiden laatu. Laatupalkinto voidaan myöntää erinomaisesta toiminnasta, ja sen pohjalta saavutetuista
hyvistä tuloksista jollakin toiminnan osa-alueella. Laatupalkinto voi olla aineellinen tai symbolinen.
Laatu
merkitsee sitä, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset. Koulutuksen laadulla tarkoitetaan
koulutuksen kykyä vastata koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin.
Läheisyysperiaate
tarkoittaa sitä, että kehittämistä päätöksineen tehdään mahdollisimman lähellä asianosaisia yksilöitä ja heidän paikallista toimintaympäristöään.
Opintokohtainen palautejärjestelmä
tarkoittaa ammatillisessa koulutuksessa tutkinnonosakohtaista, yhteisissä tutkinnon osissa osa-aluekohtaista, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa (VALMA) koulutuksessa koulutuksenosakohtaista ja muussa koulutuksessa toteutuskohtaista palautteen keräämistä koulutukseen osallistujilta.
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Oppimistulosten arvioinnilla
tarkoitetaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamia valtakunnallisia arviointeja, joilla tuotetaan
tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttavat tutkinnon perusteissa määritellyt osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Oppimistulosten arvioinnit kohdistuvat ammatilliseen osaamiseen ja perustuvat näyttöihin sekä
niitä täydentäviin arviointiaineistoihin, kuten opiskelijan osaamisen itsearviointiin, koulutuksen järjestäjien ja työelämän itsearviointiin sekä näyttöjen laadun arviointiin. Arviointitietoa tuotetaan myös yhteisistä tutkinnon osista ja
elinikäisen oppimisen avaintaidoista.
Prosessi
tarkoittaa sarjaa toisiinsa liittyviä tai vuorovaikutteisia toimintoja, jotka muuttavat syötteet tuotoksiksi. Prosessit
voidaan jakaa niiden merkityksen mukaan ydinprosesseihin, niitä tukeviin tukiprosesseihin ja yhteistyö- ja toimittajaprosesseihin.
Ydinprosessi
tarkoittaa sarjaa toimenpiteitä ja niihin liittyvien resurssien ja menetelmien käyttöä, joiden avulla saadaan haluttu
tuote ja palvelu asiakkaalle. Ydinprosessi käynnistyy asiakkaiden tarpeista ja päättyy asiakkaalle toimitettavaan
palveluun tai tuotteeseen.
Toimijat
ovat tahoja, jotka vaikuttavat omalla toiminnallaan ammatilliseen koulutukseen ja sen kehittämiseen tai joiden
kanssa voidaan tuottaa yhdessä koulutuspalveluja (esim. yksityiset ja julkiset koulutuspalvelujen tuottajat, työelämän toimijat, kansalliset ja globaalit toimijat).
Toimintaympäristö
tarkoittaa kaikkea, mikä voi vaikuttaa organisaation toimintaan. Toimintaympäristön analysointi on lähtökohtana
kehitettäessä organisaation toimintaa. Toimintaympäristöön kuuluu sekä organisaation ulkoinen että sisäinen toimintaympäristö. Ammatillisen oppilaitoksen toimintaympäristöön kuuluvat esimerkiksi koulutus- ja yhteiskuntapolitiikka, työelämä ja sen kehitys sekä koulutusorganisaation sisäiset tekijät.
Tuloskortti (BSC = Balanced Scorecard)
on Robert Kaplanin ja David Nortonin 1990-luvun alussa kehittämä strategisen johtamisen työkalu. BSC-mallille
rakentuva Riverian tuloskortti on laadittu ammatillisen koulutuksen reformin ja Riverian strategian pohjalta.
Ulkoinen arviointi
tarkoittaa organisaation ulkopuolisten tekemää tulkinnallista analyysia organisaation tilasta ja toiminnasta. Arviointi
voi kohdistua johonkin toiminnan osaan, prosessiin tai koko organisaatioon.
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