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YLEINEN OSA
Opiskelijat ja työelämä asiakkaina
Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla on vaikutusta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelmakauteen 2020–2022. Keskeisimmät suunnitelmat liittyvät oppivelvollisuuden lisäämiseen 18 ikävuoteen ja sen maksuttomuuteen sekä jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Opetusta ja ohjausta tuetaan hakemusten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella.
Koulutuskuntayhtymän päivitetty perussopimus on lähetetty jäsenkunnille hyväksyttäväksi siten, että
se tulisi voimaan 1.1.2020 alkaen. Päivityksessä on huomioitu uudistuneet lainsäädännöt sekä otettu
uutena elementtinä omistajaohjaus. Sen mukaan koulutuskuntayhtymän johto ja jäsenkunnat käyvät
aktiivista vuoropuhelua alueen koulutustarpeista ja koulutuskuntayhtymän toiminnasta jäsenkuntien
elinvoiman vahvistamiseksi.
Koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmakauden lähtökohtana on yhtymävaltuuston hyväksymä strategia ja vuonna
2019 toteutetun strategian välitarkastelun
johtopäätökset keskeisistä toimenpiteistä. Talouden tasapainottaminen, työikäisen aikuisväestön koulutuksen lisääminen, opiskelijahankinnan ja maakunnallisen tiimitoiminnan
vahvistaminen sekä työssäjaksamisen tukeminen ja organisaation täsmentäminen ovat
tällaisia toimenpiteitä.

” Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa opiskelijoillemme riittävä opetus
ja ohjaus sekä huolehtia alueemme osaavan työvoiman
saannista. ”

Suunnitelmakaudella koulutuskuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot arvioidaan olevan yli 60 miljoonan euron vuositasolla. Koulutuskuntayhtymän toimintatuottojen tasoon on vaikuttanut merkittävästi
viime vuosina toteutetut valtionosuusleikkaukset. Suunnitelmakaudella toimintatuottojen suuruuteen
liittyy epävarmuustekijöitä. Näitä ovat opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavien rahoitusten kohdentuminen koulutuskuntayhtymälle, onnistuminen opiskelijavuosien määrässä ja tutkintosuorituksissa
sekä työllistymisessä. Uuden rahoitusjärjestelmän mukaan myös muiden koulutuksen järjestäjien toiminnan tulokset vaikuttavat rahoitukseemme.
Koulutuskuntayhtymän toimintakulut suhteessa ennakoituihin toimintatuottoihin ovat liian suuret.
Suunnitelmakaudella toimintakulumme sopeutetaan toimintatuottojen tasolle siten, että viimeistään
vuonna 2022 koulutuskuntayhtymän tilikauden tulos on positiivinen. Keskeisimmät toimenpiteet liittyvät tuomintatuottojen varmistamiseen, toimitilojen uudistamiseen ja sen myötä toimitilakustannusten
vähentämiseen, hankintojen tehostamiseen sekä vaikuttavaan ja taloudelliseen toimintaan henkilöstösuunnittelun avulla. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa arvioitujen valtionosuuksien toteutumista on
jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa ryhdyttävä toimintatuottojen riittävyyden edellyttämiin lisätoimenpiteisiin.
Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa opiskelijoillemme riittävä opetus ja ohjaus sekä
huolehtia alueemme osaavan työvoiman saannista.
Koulutuskuntayhtymän toimintaympäristö on muutoksessa. Työelämän muutoksiin vastaamisessa
henkilöstön osaaminen sekä työhyvinvoinnin merkitys korostuu toiminnassa. Suunnitelmakaudella toteutamme strategian mukaisesti koko henkilöstöä koskevan Riveria2025 -kehittämisohjelman, jolla
pyrimme tukemaan jokaisen onnistumista ja hyvinvointia työssään. Yhdessä tekeminen on keskeinen
ohjelman teema.
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Uudistamme merkittävällä tavalla oppimisympäristöjämme ja samanaikaisesti vähennämme omassa
käytössä olevien tilojemme määrää. Suunnitelmankauden kokonaisinvestoinnit ovat noin 29 miljoonaa
euroa ja ne toteutetaan omarahoitteisesti ilman velkaantumista pitäen koulutuskuntayhtymän maksuvalmius kuitenkin hyvällä tasolla.
Koulutuskuntayhtymä on pohjoiskarjalaisten, alueen työelämän ja omistajakuntien läheinen kumppani ammattitaidon ja osaamisen kehittämisessä sekä osaavan työvoiman turvaamisessa. Suunnitelmakaudella jatkamme hyvin alkanutta kumppanuussopimustoimintaa alueemme työelämän ja omistajakuntien kanssa.
Osaavan työvoiman turvaamiseksi olemme hakeneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä järjestämislupaa englanninkieliselle kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnolle. Mikäli ministeriö myöntää luvan,
toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2020.
Tulemme myös uudistamaan kilpailluilla koulutusmarkkinoilla toimivan osakeyhtiömme toimintaa.
Suunnitelmissa on, että Riveria ja Karelia-ammattikorkeakoulu muodostaisivat yhteisen kilpailluilla
koulutusmarkkinoilla toimivan osakeyhtiön, joka aloittaisi toimintansa vuonna 2020.
Suunnitelmakauden keskeisemmät strategiset riskit liittyvät ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämien koulutusten ja tutkintojen järjestämistapojen uudistamiseen, koulutuskuntayhtymän tulorahoituksen kehittymiseen ja sen ennakointiin, talouden tasapainottamiseen sekä henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin.
Riverialla on tunnistetusti Suomen taitavimpia opiskelijoita, henkilöstöllä paljon osaamista ja työelämäyhteistyö aktiivista. Hyvällä yhteistyöllä voimme luottavaisin mielin aloittaa tulevan toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2020–2022.
Joensuussa 30.10.2019

Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
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ORGANISAATIO
RIVERIA
Yhtymävaltuusto
Tarkastuslautakunta

Yhtymähallitus
Kuntayhtymän johtaja
Rehtori

Oppilaitospalvelut

Teknologia

Toimialajohtaja

Palvelut ja hyvinvointi
Toimialajohtaja

Pedagoginen johtaja
Hallintojohtaja

Koulutuspäälliköt
Maakunnalliset tiimit

Päälliköt

Maakunnalliset tiimit

Koulutuspäälliköt
Maakunnalliset tiimit

Henkilöstö

Maakunnalliset tiimit

Opiskelijat
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinoelämä
Koulutuskuntayhtymän oppilaitoksen nimi on Riveria. Riverialla on koulutusyksiköt Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla. Koulutus-, tutkinto- ja kehittämispalveluja järjestetään jokaisessa jäsenkunnassa.
Konsernin muodostavat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja tämän 100 %:sti omistama tytäryhtiö Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy. Lisäksi koulutuskuntayhtymällä on 22,83 % omistusosuudella osakkuus Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:stä. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy tulee fuusioitumaan 1.12.2019 mennessä Meidän It ja Talous -nimiseen yhtiöön. Tässä
yhteydessä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistusosuus tulee laskemaan niin pieneksi
(n. 5 %), että sitä ei enää pidetä osakkuusyhteisönä.
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Strategia 2018–2021
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS
Pohjois-Karjalan maakunta
Työllisyysasteen parantaminen on keskeisin tavoite koko Pohjois-Karjalassa. Eri toimialoilla on samanaikaisesti sekä pulaa osaavasta työvoimasta että työttömyyttä. Pohjois-Karjalan väestö on ikääntymässä ja väkiluku on vähentymässä, erityisesti maakunnan reuna-alueilla. Uusimpien väkilukuennusteiden
mukaan vain Joensuun kehysalueella väestö kasvaa lähitulevaisuudessa. Peruskoulun päättävän ikäluokan osalta ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Työikäisen väestön koulutustarve lisääntyy. Koulutukseen on käytettävissä aikaisempaa vähemmän rahaa.

AMMATILLINEN KOULUTUS
Vuonna 2018 astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö, jonka keskeinen lähtökohta on asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Ammatillista koulutusta on uudistettava, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Ammatteja syntyy ja katoaa.
Globalisaatio, digitalisaatio ja robotisaatio ovat merkittäviä työelämän muutosvaikuttajia.

ARVOT
Asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, vastuullisuus

PERUSTEHTÄVÄ
Valmennamme työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

VISIO
Olemme Suomen vaikuttavin monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä vuonna 2025.

MENESTYSTEKIJÄT
// Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
// Monipuolinen maakunnan työelämätarpeisiin vastaava koulutustarjonta
// Asiakaslähtöinen joustava toimintatapa
// Toimivat työelämäkumppanuudet
// Talouden hallinta
// Osallistuvat, hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat
// Monipuoliset ja nykyaikaiset oppimisympäristöt
// Ajantasainen ja monikanavainen viestintä

TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS
Tutkintojen ja koulutuksen suuntaamisessa ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen. Rakennamme
ajantasaisen järjestelmän valmistuneiden työllistymisen seurantaan. Varmistamme jatkuvalla ympärivuotisella hakeutumisella opiskelijavuositavoitteiden saavuttamisen. Tunnistamme ja tunnustamme
tehokkaasti aikaisemman osaamisen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Lisäämme tutkinnoissa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sen ohjausta. Kehitämme opiskelijoiden asenteesta työllistymisen
vetovoimatekijän. Otamme käyttöön nykyaikaiset markkinoinnin keinot ja kanavat vetovoimaisuuden
lisäämiseksi.
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Mittareina:

työllistymis-%, jatko-opinnoissa korkea-asteella-%, opiskelijavuodet, suoritetut tutkinnot

ASIAKASPALVELUN LAATU
Lisäämme työelämäyhteistyötä ja sen laatua kokonaisvaltaisilla kumppanuussopimuksilla. Lisäämme
opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista oppilaitoksessa. Kehitämme opiskelijoiden ja opettajien
välistä avointa vuorovaikutusta. Varmistamme jokaiselle opiskelijalle joustavan yksilöllisen opintopolun ja riittävän ohjauksen. Mahdollistamme kansainvälisen opiskelija- ja opettajavaihdon kaikilla aloilla
ja koulutusyksiköissä. Osallistumme aktiivisesti ammattitaitokilpailuihin. Viestimme aktiivisesti opiskelijoiden menestyksestä ja työelämäyhteistyön onnistumisesta.
Mittareina:

opiskelijapalaute, työelämäpalaute, työelämäkumppanuudet, kansainvälinen opiskelijavaihto

TOIMINNAN TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS
Varmistamme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnan ja toteutumisen
yhdessä opiskelijan kanssa. Lisäämme työpaikalla tapahtuvaa oppimista, näyttöjä ja ohjausta. Vähennämme omassa käytössä olevien tilojen määrää ja uudistamme oppimisympäristöjämme. Kehitämme
ennakoivan tiedolla johtamisen järjestelmän. Selkeytämme ja kuvaamme prosessimme vastuineen.
Käynnistämme koulutusvientikokeilun. Sopeutamme toimintamme toimintatuottojen edellyttämälle
tasolle siten, että viimeistään vuonna 2022 tilikautemme tulos on positiivinen.
Mittareina:

keskeyttämis-%, työelämässä suoritettavat näytöt-%, tilojen varausaste-%, taloudellinen suorituskyky (toimintatuotot ja vuosikate)

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA HYVINVOINTI
Toteutamme Riveria2025 -kehittämisohjelman koko henkilöstölle. Lisäämme henkilöstön osallistumista ja vaikuttamista työyhteisössä. Selkiytämme tehtävänkuvia, työnjakoa ja mitoitamme henkilöstömäärän tarpeen mukaiseksi. Uudistamme organisaation intran edistämään ydinprosessien toteuttamista. Kehitämme opettajien työelämäjaksojen toteuttamista. Palkitsemme henkilöstöä laadukkaasta
ja vaikuttavasta toiminnasta. Viestimme aktiivisesti henkilöstön onnistumisesta perustehtävässä.
Mittareina:

henkilöstön osaamisen kehittäminen (osuus henkilöstömenoista-% ja työelämäjaksot), henkilöstön
hyvinvointi (ilmapiirikyselyn tulokset)
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TULOSKORTTI
TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS
// Työllistymis% (Stat)
// Jatko-opinnossa korkea-asteella % (Stat)
// Opiskelijavuodet
// Suoritetut tutkinnot

TOIMINNAN TEHOKKUUS
JA TALOUDELLISUUS

ASIAKASPALVELUN
LAATU

VISIO
STRATEGIA

// Opiskelijapalaute
// Työelämäpalaute
// Työelämäkumppanuudet
// Kansainvälinen opiskelijavaihto

// Opintojen keskeyttäminen
// Työelämässä suoritetut näytöt %
// Tilojen varausaste %
// Taloudellinen suorituskyky
- toimintatuotot
- vuosikate

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN
JA HYVINVOINTI

// Henkilöstön osaamisen kehittäminen
- osuus henkilöstömenoista %
- työelämäjaksot
// Henkilöstön hyvinvointi
- ilmapiirikyselyn tulokset

” Toiminnan tuloksellisuuden mittarit ovat
jokaisella kännykän napautuksen päässä. ”
Riverian tuloskortti siirtyy digiaikaan vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin tiedolla johtamisen
dashboard on koko henkilöstöllä käytössä ja manuaalisesta kuukausiseurannasta tutut ja vähän tuntemattomammatkin toiminnan tuloksellisuuden mittarit ovat jokaisella kännykän napautuksen päässä.

STRATEGIAN VÄLITARKASTELU
Strategian välitarkastelussa keskeisimmiksi toimenpiteiksi nostettiin:
1. Tilikauden tulos oltava voitollinen vuonna 2022
Toiminta- ja taloussuunnittelua ohjaavana päämäärä on myös kuntalain mukaan oltava talouden tasapainoisuus eli voitollinen tai vähintään nollatulos. Toimintatuottojen varmistaminen tulevaisuudessa
edellyttää valtionosuusrahoitusmallin uudistuessa huolen pitämistä opiskelijavuosikertymästä (perusrahoitus), tutkintojen ja tutkinnon osien suorittamisesta (suoriterahoitus) sekä työllistymisestä ja jatkoopintoihin siirtymisestä valmistumisen jälkeen (vaikuttavuusrahoitus).

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022

9

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä // RIVERIA
Huolimatta toimintatuottojen ennakoidusta 60 miljoonan euron pitkän aikavälin tasosta, on kuntayhtymän karsittava menojaan vähintään neljän miljoonan euron verran vuoden 2019 tasosta. Säästöt toteutuvat miljoonan euron suuruisina vuotuisista ostoista jo talousarviovuodesta 2020 alkaen. Käytöstä
poistuvien ja tyhjenevien tilojen ylläpidosta luopuminen, rakennusten ja kiinteistöjen myyminen sekä
purkaminen ja tiivistyvästä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenosäästöt tuottavat vuoteen 2022
mennessä pysyvän kahden miljoonan euron menoleikkauksen. Yksi miljoona euroa leikataan toimintaa tukevien palveluiden tehtäväkokonaisuuksien uudelleen määrittelyllä sekä työjärjestelyin mahdollistettavalla henkilöstömenojen leikkauksella.
2. Työikäisen aikuisväestön koulutuksen lisääminen
Erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkintojen ja tutkinnon osien sekä pienempien kokonaisuuksien
tuotteistaminen tiimeissä palvelee työikäisen aikuisväestön koulutusmahdollisuuksia. Rakennamme
tämän tavoiteltavan asiakaskunnan mukaan joustavan koulutus- ja muun palvelutuotannon. Työttömien lisäksi koulutamme myös työllisiä. Tunnistamme maakunnan koulutustarpeet ja -mahdollisuudet
koko työ- ja elinkeinoelämän osalta.
3. Opiskelijahankinnan vahvistaminen vuonna 2020
Paranamme opiskelijahankintaa seuraavilla toimenpiteillä:
- mahdollistamme jatkuvan sisäänoton rakentamalla tutkinnonosien koulutustarjottimen
- laadimme jokaiselle tutkinto-opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
(HOKS) heti valintapäätöksen jälkeen
- määritämme soveltuvuuskokeet ja niiden käyttöönoton eri tutkinnoissa
- yhteishaussa valituille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus aloittaa opinnot jo kesäkuussa
- uudistamme tutkinto-opiskelijoiden valintaperusteet siten, että se mahdollistaa opiskelun aloitta
misen vähäisemmälläkin kielitaidolla
- aloitamme monipuoliset viestintätoimenpiteet työikäiselle aikuisväestölle
- kehitämme asiakaslähtöisen chat-palvelun
- mahdollistamme tiimin jäsenten ja koulutuspäälliköiden jalkautumisen työpaikoille
4. Toiminnan ja talouden suunnittelukauden yhtenäistäminen mahdollisesti vuodesta 2021 lähtien
Selvitämme kalenterivuoden käyttöönottoa toimintavuoden suunnittelussa punnitsemalla muutoksesta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja toiminnallemme.
5. Luovutaan tyhjistä toimitiloista
Kiteen Koivikon tilan ja Juuan kivikeskus sekä Outokummun Karjalankadun päärakennus ovat aktiivisten myyntitoimenpiteiden kohteena talousarviota laadittaessa. Joensuun Tulliportinkadun (Otsola) tiloista luovutaan kesäkuussa 2020 allekirjoitettavan sopimuksen mukaisesti. Ensimmäiset rakennukset
luovutetaan kesällä 2020. Loppuihin Otsolan rakennuksiin on ostajalla optio-oikeus. Suunnitelman
mukaan viimeisetkin toiminnot on Otsolasta siirretty Peltolaan kesällä 2021. Joensuun Kaislakadulla
tyhjentyville tiloille etsitään uutta omistajaa.
6. Tiimitoiminnan vahvistaminen
Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma suunniteltiin ja käynnistettiin
vuonna 2019. Ohjelma koostuu viidestä osakokonaisuudesta, jotka kattavat koko henkilöstökoulutuksen ja työhyvinvointia tukevan toiminnan kirjon. Laajan ohjelman ulkopuolelle jäävät käytännössä vain
vapaa-ajalla tapahtuva yhteisöllinen virkistystoiminta sekä erilaiset juhlat.
Riveria2025 -ohjelman ytimessä on lähes 1,5 vuotta kestävä tiimivalmennus. Tiimivalmennuksen alkajaisiksi tiimit työstävät tiimisopimuksiaan marraskuussa 2019. Valmennus jatkuu kullekin tiimille aikataulutetun noin kymmenestä kahden tunnin valmennuskerrasta koostuvan ohjelman puitteissa. Val-
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mennusten teemat kumpuavat erityisesti opetuksen ja ohjauksen kehittämisen keskiössä olevista
ydinprosessien kehittämistarpeista, joita kartoitettiin Parasta-hankkeen työkaluilla Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmalle myöntämän 500 000 euron strategiarahoituksen ehtojen mukaisesti. Toimintaa tukevien palveluiden tiimien valmennusohjelman teemat syntyvät kunkin tiimin erityisosaamisalueen mukaisesti tiimien tarpeiden perusteella.
Tiimivalmennuksen keskeisin tavoite on tuottaa Riveriaan toimiva tiimirakenne sekä varmistaa, että tiimit tuntevat perustehtävänsä ja sen tavoitteet. Jokaisen tiimin tulee tuntea oman alansa yritykset ja
työelämän tarpeet koko maakunnassa sekä oman alansa tutkinnot ja muut koulutukset. Tiimien tulee
olla kykeneviä ja halukkaita tuotteistamaan tutkintoja, tutkinnon osia ja pienempiä kokonaisuuksia
markkinoitaviksi ja myytäviksi tuotteiksi opiskelijahankinnassa onnistumisen varmistamiseksi. Taloudellisessa paineessa toimintaa tukevian palveluiden tiimien on valmistauduttava siihen, että runsaidenkaan eläköitymisten myötä tiimit eivät saa uusia jäseniä vaan varsinkin kaikki hallinnolliset rutiinityöt on automatisoitava ja kehitystä on edistettävä omassa ja tiimin yhteisessä työssä.
7. Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n toiminnan ja organisaation uudelleen rakentaminen 2020
alkaen
Uudistamme kilpailluilla koulutusmarkkinoilla toimivan osakeyhtiömme toimintaa. Suunnitelmissa on,
että Riveria ja Karelia-ammattikorkeakoulu muodostaisivat yhteisen kilpailluilla koulutusmarkkinoilla
toimivan osakeyhtiön, joka aloittaisi toimintansa vuonna 2020.
8. Työssäjaksamisen tukeminen
Työssäjaksamisen kannalta kaikkein tärkeintä on sujuva ja hyvä arki. Selkeät toimenkuvat, tavoitteet ja
reilu sekä oikeudenmukainen työnjako ja johtajuus tiimissä mahdollistavat hyvinvoinnin. Luonnollisesti
paljon on kiinni jokaisen omista ajatuksista, asenteista, uskomuksista ja odotuksista työn suhteen sekä
omasta toiminnasta. Myös työkuorman tulee olla kohtuullinen ja vaatimusten linjassa suhteessa osaamiseen. Tavoitteena on, että opettajien työaika pysyisi 1 500 tunnissa ilman ylitunteja. Myös kokoustamista ja matkustamista vähennetään. Sivutoimilupakäytäntöä täsmennetään työssäjaksamisen varmistamiseksi.
Riveriassa käynnistyy vuoden 2019 loppupuolella henkilöstön palkitsemisjärjestelmän rakentaminen.
Oikeudenmukaisen ja tasapuolisen, tiimin tavoitteiden saavuttamiseen kannustavan palkitsemisjärjestelmän menetelmin kiitetään henkilöstöä hyvästä työstä myös rahallisessa muodossa. Taloudellisten
kannustimien lisäksi palkitsemisjärjestelmän kokonaisuuden suunnittelussa tullaan uudella ja innovatiivisella tavalla huomioimaan myös muunlaiset palkitsemisten muodot.
9. Opiskelijoiden työjärjestykset laaditaan opiskelijoiden näkökulmasta koko työviikolle sekä laaditaan koulutustarjottimiin perustuvaksi
Hallitusohjelman linjausten mukaisesti Riveriassa on käynnistetty opiskelijoiden kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteuttaminen. Työjärjestykset laaditaan opiskelijoiden näkökulmasta koko työviikolle. Opiskelun joustavaa aloittamista ja etenemistä palvelemaan rakennetaan tutkinnon osien valintatarjotin.
10. Hallintosäännön uudistaminen 2020 alkaen turvaamaan toiminnan joustavuutta ja tuloksellisuutta
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän 1.1.2018 voimaan tullut hallintosääntö vaatii toiminnan ja talouden edellyttämää uudistamista. Uudistettavassa hallintosäännössä pyritään muuttuneiden vastuualueiden sekä tehtäväkokonaisuuksien jaon lisäksi huomioimaan myös tulevat joustavuuden tarpeet.
Toiminnan ja erityisesti talouden kokonaisuuden hallinnan näkökulmasta rajataan uudistettavassa hallintosäännössä toimivallan delegointimahdollisuuksia. Myös koulutuskuntayhtymää sitovien sopimusten solmimis- ja hankintavaltuuksia tarkennetaan.
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11. Teemapäivien toteuttaminen
Syksystä 2019 alkaen opiskelijoiden kotiväkeä kutsutaan tutustumaan Riverian opetukseen. Innovaatioiden syntyä tuetaan Kolilla tammikuussa 2020 järjestettävällä innovaatioleirillä, jonne valitaan 10
osallistujaa. Koko henkilöstö jalkautuu tiimeissä päättämillään tavoilla ja tavoitteilla työelämään päiväksi vuonna 2020. Koko henkilöstölle ja sidosryhmille järjestetään erilaisia foorumeja mahdollistamaan avointa keskustelua ja puhetta oppimisesta, opetuksesta ja opettajuudesta.
12. Tehtäväkokonaisuuksien tarkastelu
Kattava tehtäväkokonaisuuksien tarkastelu toteutetaan sekä toimialoilla että oppilaitospalveluissa.
Keskeisiä toimintatuottoja varmistavia osa-alueita on nostettu organisaatiossa johtavien viranhaltijoiden alaisuuteen. Pienistä ja osittain pirstaleisista osista muodostetaan suurempia toiminnallisia kokonaisuuksia. Uudistuksilla tavoitellaan tuottavampaa, tehokkaampaa ja taloudellisempaa toimintaa.

Talousarvion laadinnan periaatteet
Kuntalaki edellyttää koulutuskuntayhtymän toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Yhtymävaltuusto vastaa toiminnasta ja taloudesta. Yhtymävaltuuston tulee päättää strategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta sekä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa
” Talousarvio ja -suunnitelma
hyväksytään toiminnan ja talouden
on laadittava siten, että ne
tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne
toteuttavat strategiaa, ja että
toteuttavat strategiaa, ja että edeledellytykset koulutuskuntayhtymän
lytykset
koulutuskuntayhtymän
tehtävien hoitamiseen turvataan.
tehtävien hoitamiseen turvataan. ”
Talousarviossa ja -suunnitelmassa
tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata koulutuskuntayhtymän tehtävien hoitaminen. Suunnitelmien on oltava realistisia
siten, että talouden tasapaino voidaan säilyttää tai saavuttaa suunnittelukaudella.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto.

Tasapainoperiaate
Kuntalaki velvoittaa koulutuskuntayhtymän huolehtimaan tulorahoituksen riittävyydestä käyttötalouden menoihin ja poistoihin sekä maksuvalmiuden säilyttämisestä. Lain mukaan taloussuunnitelman
on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tämä ei kuitenkaan edellytä muodollista tulojen ja menojen
tasapainottamista vuositasolla vaan koskee tilannetta, jossa taseeseen kertyy alijäämää, joka tulee
kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
(KuntaL 110.3 §). Aikaisemmin ylijäämäisiä tuloksia tehneen koulutuskuntayhtymän taloussuunnitelma
voi siis sisältää myös alijäämäisiä suunnitelmavuosia, kun suunnitelmassa osoitetaan yksilöidyt toimenpiteet, joilla alijäämän kertyminen ehkäistään maksuvalmiuden turvaamiseksi jatkossa.
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Nettoperiaate
Koulutuskuntayhtymän talousarvio on laadittu nettoperusteiseksi siten, että talousarvion sitovuustasot määritellään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Bruttoperiaatteella budjetoitaessa
asetettaisiin erikseen sitovat tuloarviot sekä menoille määrärahat.

Täydellisyysperiaate
Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava koulutuskuntayhtymän rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Täydellisyysperiaatteen mukaan myös koulutuskuntayhtymän sisäiset ostot ja myynnit otetaan talousarvioon, vaikka niihin ei suoraan liittyisi rahan käyttöä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) rakenne
TTS muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.
Käyttötalousosassa asetetaan toimialakohtaiset strategian toteuttamiseen tähtäävät tuloskorttimittariston tavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston
hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.
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Henkilöstösuunnitelma
Suunnitelmakauden aikana 2020-2022 mitoitamme henkilöstömäärän kestävälle, toimintatuottojen
mahdollistamalle tasolle, mikä tarkoittaa, että Riverian henkilöstömäärä tulee pienenemään kyseisten
vuosien aikana. Tällä hetkellä henkilöstöstä opetushenkilöstöä on 59 % ja muun henkilöstön osuus on
41 %.
Henkilöstömäärän mitoittamisessa toimintatuottojen mahdollistamalle tasolle huomioidaan tulevat
eläköitymiset. Riverian henkilöstöstä 65-vuoden iän saavuttaa 56 henkilöä vuoteen 2022 mennessä.
Heistä oppilaitospalveluissa työskentelee 24 (42,8 %), Palvelut ja hyvinvointi -toimialalla 16 (28,6 %),
Teknologia toimialalla 16 (28,6 %). Vuonna 2025 yksilöllisen eläkeiän on saavuttanut yhteensä 67 henkilöä, mikä on 9 % vuoden 2019 henkilöstön määrästä.

Henkilöstömäärä *
30.9.2019
Yht Koko Osa

Opetus
Muut
Kaikki
Kaikki
Yht yhteensä Koko Osa Yht Koko Osa Yht. yhteensä

Opetus
Koko Osa

TA 2020

Muut

Oppilaitospalvelut

52

11

63

215

15

230

293

50

8

58

210

8

218

276

Teknologia
Palvelut ja
hyvinvointi
Riveria yhteensä

128

18

146

44

1

45

191

126

14

140

40

0

40

180

190

26

216

21

0

21

237

189

23

212

17

0

17

229

370

55

425

280

16

296

721

365

45

410

267

8

275

685

* Taulukko ei sisällä sivutoimisia työntekijöitä.

Henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen painopistealueet on määritelty Riverian strategiassa ”Kumppanuudella osaamista ja hyvinvointia” vuosille 2018–2021.
Osaamisen vahvistamiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi olemme käynnistäneet koko henkilöstölle
suunnatun Riveria 2025 -kehittämisohjelman. Ohjelman toteuttamista ohjaa jatkuvalle oppimiselle
pohjautuva 70–20–10 -malli, jonka ydin on yhdessä tekeminen ja kokeilukulttuurimainen toiminta. 1
Sisältö

Kohderyhmä

Muoto

M1. Yhdessä parempaa palvelua
M2. Tunne toimintaympäristösi ja
työpaikkasi

koko henkilöstö tiimeittäin

tiimivalmennus

koko henkilöstö

asiantuntijainterventiot

M3. Avaimet hyvinvointiin

koko henkilöstö

M4. Parasta Riveria laatua opetuksessa ja ohjauksessa

opetushenkilöstö

M5. Parasta toiminnan tukea

toimintaa tukevien palveluiden
henkilöstö

vuosikellon mukainen tarjonta:
tietoiskut ja aktiivinen, omaehtoinen
toiminta
monimuotoisesti toteutettu
valmennus ja koulutus
monimuotoisesti toteutettu
valmennus ja koulutus

1 Mallin mukaan osaaminen kehittyy ensisijaisesti tekemällä työtä (70). Sen lisäksi tarvitaan työyhteisön ja asiantuntijoiden kollegiaalista vuorovaikutusta (20) sekä muodollista koulutusta ja valmennusta (10).

Työssäjaksamisen tukemiseksi parannamme henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä
ja työyhteisönsä toimintaan vahvistamalla mm. tiimitoimintaa. Lisäksi luomme uudenlaisen palkitsemisjärjestelmän, mikä mahdollistaa henkilöstön palkitsemisen laadukkaasta ja vaikuttavasta toiminnasta.
Riveria tarjoaa tällä hetkellä henkilöstölleen lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi
sairaanhoitopalveluja.
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Talousohjauksen perusteet
Rahoitusjärjestelmä
Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2018. Toiminta- ja taloussuunnittelukauden viimeisenä vuonna 2022 täysipainoisesti voimaan tuleva uudistus on muuttanut valtion
budjettiperusteisen rahoituksen suoritusperusteiseksi sekä suhteelliseksi siten, että koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoituksen (VOS) suuruus riippuu yhtäältä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)
ammatillisen koulutuksen määrärahasta ja toisaalta Riverian omien suoritusten lisäksi myös muiden
toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien suorituksista.
Siirtymäajan jälkeen vuonna 2022 perusrahoituksen osuus on 50 %, suoritusrahoituksen osuus 35 % ja
vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 % määrärahasta. Vuonna 2020 perusrahoituksen osuus on 70 %,
suoritusrahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 %. Vuoden 2021 prosentit ovat:
perusrahoitus 60 %, suoritusrahoitus 30 % ja vaikuttavuusrahoitus 10 %.

Rahoitusjärjestelmä kannustaa koulutuksen järjestäjiä panostamaan järjestelmän mukaisiin mittareihin:

// tavoitteellisiin opiskelijavuosiin sekä toteutuneiden opiskelijavuosien perusteella
määritettävään profiilikertoimeen
// suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osiin
// valmistuneiden sijoittumiseen työhön sekä jatko-opintoihin
// opiskelija- ja työelämäpalautteeseen
Kansanopisto-opetukseen saadaan vapaan sivistystyön yksikköhintapohjaista valtionosuutta 297,48
euroa opiskelijaviikkoa kohti. Kesäyliopisto yksikköhinta on 156,94 €/opetustunti. Nämä valtionosuusrahoitukset on budjetoitu ennakoitujen suoritemäärien mukaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriön keskitetty Koski-tiedonkeruujärjestelmä tuo vuoden 2020 valtionosuusrahoituksen perusteena olevat vuoden 2018 suoritus- ja vaikuttavuuselementit kaikkien koulu-

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022

15

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä // RIVERIA
tuksen järjestäjien saataville ja helpottaa osaltaan talousarviovuoden rahoituksen ennakoimista. Toisaalta 70 % rahoituksesta, eli perusrahoitusosuus määräytyy hakemusten perusteella myönnettävien
tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaan. Määrä ja jakautuminen koulutuksen järjestäjien kesken jää
rahoituksen ennakoinnissa vaille tarkkaa laskentapohjaa.
Riverian sijoittuminen vuoden 2018 suoritus- ja vaikuttavuusmittareissa vastaa hyvin ennakoitua ja tavoitteellista osuuttamme, joka on noin 3 %. Tavoitteelliset ja toteutuneet Riverian opiskelijavuodet voivat laskea mikäli muiden suomalaisten koulutuksen järjestäjien kasvu on Riverian kasvua nopeampaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman tiedolla johtamisen -projektin ennakoivan analytiikan rakentamisen yhtenä ydintavoitteena onkin saada Koski-tiedoista ennakoivaa tietoa opiskelijahankinnan tueksi, jotta varmistamme osuutemme turvaavan opiskelijavuosikertymän sekä riittävien tavoitteellisten
opiskelijavuosien tason myös tulevaisuudessa. Oletuksena on tietenkin, että koulutuskysyntä on riittävää eli Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinoelämä säilyy vireänä ja myös tarvitsee jatkuvasti uutta ammattitaitoista työvoimaa ja yrittäjiä.

OKM valtionosuusrahoitus (VOS) suunnittelukaudella
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan toiminta on rahoitettava yksikköhinnalla (nyk. valtionosuusrahoitus), opetus- ja muiden palvelujen myynnillä sekä muun toiminnan tuotoilla ja avustuksilla.
Riverian toiminta on riippuvainen valtionosuusrahoituksesta, sillä se kattaa lähes 90 % Riverian toimintatuotoista.
Talousarviovuoden 2020 valtionosuusrahoituksen määrittely perustuu OKM:n budjettiin, josta on vähennetty vuoden 2019 tasoon lasketut varaukset harkinnanvaraisiin korotuksiin ja myöhemmin kohdennettavaan rahoitusosuuteen. Varainhoitovuoden 2020 aikana myönnettävään strategiarahoitukseen on OKM varannut 15 miljoonaa euroa. Valtion budjetissa 2020 ammatillisen koulutuksen
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on varattu 80 miljoonan euron lisämääräraha ja työpaikkaohjaajien lisäämiseen 2,5 miljoonan euron rahoitus. Varainhoitovuoden 2020 lisäksi opettajien ja ohjaajien palkkaukseen kohdennetaan harkinnanvaraisena perusrahoituksen korotuksena yhteensä 20 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisesta lisätalousarviosta. LTA II
rahoitusta haetaan loka-marraskuussa ja sen käyttö jäänee vuodelle 2020.
Riverian VOS-rahoitusarvio ja sen kohdentaminen suunnittelukaudella:

Ennakoitu valtionosuusrahoitus yhteensä
2020

2021

2022

51 072 934

51 583 664

52 099 500

- perusrahoitus

34 891 607

- suoritusrahoitus

10 839 999

- vaikuttavuusrahoitus

5 341 328

Toimialoille käyttötalousmenoihin jaetaan 98 %

50 051 476

50 551 990

51 057 510

Erillishaussa myönnettävä perus/strategiarahoitus

3 000 000

1 500 000

1 000 000

Oppilaitospalveluihin puskuriksi jää

4 021 458

2 531 674

2 041 990

Vuonna 2019 jaettiin 1 miljoona euroa Riverian omaa strategiarahoitusta koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Rahoitus myönnettiin toimialojen tiimeille hakemuksia vastaan kohdennettuun opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen eli käytännössä lähiopetutukseen sekä mm. henkilökohtaistamisprosessin kehittämiseen ja muuhun kasvokkain opiskelijan kanssa tapahtuvaan työhön.
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Suunnittelukaudelle 2020–2022 varataan vastaava varaus ennakoidusta valtionosuusrahoituksesta
oppilaitospalveluihin. Jaettavaa ylimääräistä rahoitusta jää kuitenkin vain jos budjetoidut tulot ylittyvät,
kuten tuloslaskelmaosa osoittaa.
Valtion talousarvioperusteisen rahoituksen lisäksi Riverian talousarvioon ja -suunnitelmaan on budjetoitu hienoisella riskillä harkinnanvaraista korotusta ja vuosien 2020-2022 aikana hakuun tulevaa muuta lisämäärärahaa 3 miljoonaa euroa vuonna 2020, 1,5 miljoonaan euroa vuonna 2021 ja 1 miljoonaa
euroa vuonna 2022. Nämä erät on jätetty käyttötalousosassa oppilaitospalveluiden tuloiksi.
Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen ensikertaiset rahoituspäätökset vuodelle 2020
saadaan joulukuussa 2019.

Toimintakulujen suhde toimintatuottoihin
Toiminta- ja taloussuunnittelu on tehty toiminnan suunnittelupainotteisesti. Tiimit ovat resursoineet
omien toiminnallisten tavoitteidensa saavuttamiseksi suunnitellut perustehtävää toteuttavat toimenpiteet. Talousarviokirjan käyttötalousosan tuloslaskelmat vastaavat toimialojen talousarvioon perustuvia käyttösuunnitelmia määrärahoineen. VOS-rahoitus riittää kattamaan osan käyttösuunnitelman menoista.
Toiminta- ja taloussuunnittelun suurimpana haasteena on ollut toimintatuottojen riittävän tason saavuttaminen, jotta turvataan toimintaedellytykset eikä Riveria joudu karsimaan sille elintärkeistä toiminnoista, joista tulevaisuuden suoritukset ja niihin perustuva rahoitus riippuvat.
Toimintatuottojen oikeaa suhdetta toimintakuluihin mitataan kuntataloudessa usein tunnusluvulla toimintatuotot prosentteina toimintakuluista. Organisaation poistokuormitus ja investointitarpeet määrittelevät riittävän tason.
Toimintatuotot % toimintakuluista:

Toimintatuottojen riittävyys
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Toimintatuotot

60 166 294

63 257 800

62 953 732

61 250 664

61 526 495

Toimintakulut

-56 898 491

-58 850 999

-58 534 683

-56 296 385

-55 027 689

106%

107%

108%

109%

112%

Toimintatuotot % toimintakuluista
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Riverian tulostavoitteet ja talousarvion sitovuus
Riverian talous on järjestetty siten, että Teknologia-toimiala, Palvelut ja hyvinvointi -toimiala sekä oppilaitospalvelut muodostavat kukin oman tulosalueensa, joiden tulee suunnitella toimintansa siten,
että ne saavuttavat asetetut taloudelliset tavoitteensa.
Oppilaitospalvelujen positiivinen vuosikatetavoite muodostuu tilojen pääomavuokrista, ulkoisista
vuokratuotoista sekä kesäyliopiston tuloksesta. Toimialojen vuosikate- sekä tutkintotavoitteet on asetettu Tulostavoiteneuvottelu (TUTA)-kierroksella huhtikuussa 2019. Tulostavoiteneuvottelujen tulosaluekohtaisten vuosikatetavoitteiden erot talousarviokirjan käyttötalousosan tuloslaskelmien vuosikatteeseen johtuvat VOS-rahoituksen kasvusta keväällä ennakoituun nähden sekä oppilaitospalveluiden sisäisten veloitusten perustan muuttumisesta.
Taloudelliset tavoitteet
Taloudellisista tavoitteista yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita koulutuskuntayhtymän tasolla ovat talousarviovuoden vuosikate yhteensä (4 483 661 euroa) ja investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma (-12 215 200 euroa).

Vuosikatetavoitteet 2020–2022 (euroa)
TUTA-neuvotteluiden tavoitteet *)
TA 2020

Toimiala

TS 2021

TS 2022

Käyttötalousosassa
TA 2020

TS 2021

TS 2022

Palvelut ja hyvinvointi

100 000

200 000

250 000

101 374

1 020 537

1 642 697

Teknologia

300 000

600 000

600 000

625 434

1 355 582

1 853 611

Oppilaitospalvelut

5 000 000

5 300 000

5 500 000

3 999 042

2 885 160

3 309 498

Vuosikate yhteensä (sitova tavoite)

5 400 000

6 100 000

6 350 000

4 725 849

5 261 279

6 805 806

*) Tulostavoiteneuvotteluiden aikaan ei ollut tietoa valtionosuusrahoituksesta,
eikä oppilaitospalveluiden veloituksen perusteista

Investointien nettomäärärahat v. 2020–2022:

Investoinnit 2020–2022 (euroa)
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Yhteensä

284 643

200 000

200 000

100 000

284 643

200 000

200 000

100 000

-

300 000

Käyttöomaisuuden osto

-2 015 484

-2 257 200

-4 565 200

-1 752 000

-670 000

-6 987 200

Oppimisympäristöt

-5 426 394 -11 400 000 -7 850 000 -9 650 000 -5 050 000 -22 550 000

Tulot
Rahoitusosuudet investointeihin

300 000

Menot

-7 441 879 -13 657 200 -12 415 200 -11 402 000 -5 720 000 -29 537 200
Netto yhteensä (sitova tavoite)

18

-7 157 236 -13 457 200 -12 215 200 -11 302 000 -5 720 000 -29 237 200

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä // RIVERIA
Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnallisten tavoitteiden osalta yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita koulutuskuntayhtymän tasolla ovat opiskelijavuosien kokonaismäärä (5 500) ja suoritettujen tutkintojen määrä (2 190).

Opiskelijavuositavoite 2020–2022 (ammatillinen koulutus)
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Teknologia

1 714

2 198

2 198

2 198

2 198

Palvelut ja hyvinvointi

2 457

3 302

3 302

3 302

3 302

Opiskelijavuodet yhteensä
(sitova tavoite)

4 171

5 500

5 500

5 500

5 500

Tutkintotavoite 2020–2022 (perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Teknologia

734

830

840

850

860

Palvelut ja hyvinvointi

1 317

1 100

1 350

1 350

1 350

Tutkinnot yhteensä (sitova tavoite)

2 051

1 930

2 190

2 200

2 210
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymän johtamista. Yhtymähallitus
vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kuntayhtymän johtaja, rehtori vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta koulutuskuntayhtymän tasolla. Yhtymähallitus ja
kuntayhtymän johtaja, rehtori käyttävät sisäistä tarkastusta tukena valvontatehtävässään.
Yhtymävaltuusto on päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toimeenpanoa on ohjeistettu seuraavissa asiakirjoissa: Hallintosääntö, konserniohje,
riskienhallintapolitiikka ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje.
Kuntayhtymän johtaja, toimialajohtajat ja oppilaitospalvelujen johtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan vastuualueita sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuu järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
Taloussuunnittelukauteen 2020–2022 liittyviä strategisia riskejä arvioidaan kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsauksessa talousarviokirjan yleisessä osassa. Talouteen liittyviä riskejä käsitellään talousohjauksen perusteissa. Tulosalueiden merkittävimpiä tavoitteiden saavuttamista uhkaavia ja mahdollistavia tekijöitä sekä riskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä käsitellään käyttötalousosassa.
Johtavien viranhaltijoiden laatima sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2020
käsitellään Riverian johtoryhmässä ja sen hyväksyy yhtymähallitus. Kuntayhtymän tulosalueiden ja tytäryhteisö Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n riskiarviot ja riskienhallinnan sekä vahvuuksien ja
mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet käsitellään tulostavoiteneuvotteluissa 2020.
Yhtymähallitus antaa vuosittain yhtymävaltuustolle toimintakertomuksessa tietoja sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
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KÄYTTÖTALOUSOSA
Riverian toimialojen ja oppilaitospalveluiden talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon tilikauden tulokseen saakka. Riveria-tason tuloslaskelma on sijoitettu Tuloslaskelmaosaan. Käyttötalousosassa esitetään Riveria-tason toiminnalliset tavoitteet sekä toimialarajat ylittävät
yhteiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat.
Käyttötalousosassa asetetaan oppilaitospalvelujen ja toimialojen varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä
tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosan toimintamenoihin ja toimintatuloihin sisältyvät myös sisäiset menot ja tulot.
Toimialakohtaisia toimintasuunnitelmia (käyttösuunnitelma) on kuvattu toimialojen omissa käyttötalousosissa. Strategian 2018–2021 toteuttamissuunnitelma sekä välitarkastelussa nostetut keskeiset toimenpiteet on huomioitu toimenpidesuunnitelmissa sekä talousarviossa ja –suunnitelmissa.

Tulosalueet
Oppilaitospalvelut
Oppilaitospalvelujen yleiskuvaus
Oppilaitospalvelut tuottaa Riveriassa perustehtävään integroituvia ja niitä tukevia palveluita sekä vastaa koulutuksen järjestäjän yhteisistä prosesseista. Oppilaitospalveluissa pedagogiset palvelut koostuvat oppimisen kehittämis- ja opiskelijapalveluista. Hallintopalvelut pitävät sisällään talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä IT-, tila- ja ravitsemispalvelut. Myös viestintä-, markkinointi- ja
myyntipalvelut sekä Riverian kumppanuudet ja Kesäyliopisto kuuluvat oppilaitospalveluiden kokonaisuuteen.
Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat
Toiminnan vaikuttavuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Riveriassa kehitämme ennakoivan tiedolla johtamisen käytänteitä koskien mm. opiskelijavuosien kertymistä, tutkintojen ja tutkinnonosien suorittamista ja opiskelijoiden työllistymistä. Ennakoiva analytiikka palvelee tulevaisuudessa
myös opiskelijahankinnan tavoitteen asetantaa tuottamalla ajantasaista tietoa valmistumisennusteista
meillä ja muualla sekä tietoa siitä, miten Riverian sijoittuminen koulutuksen järjestäjien keskuudessa
kehittyy.
Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman puitteissa tarkennamme
osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen toimintamallia, ja vahvistamme henkilöstön osaamista tunnustamisprosessissa henkilökohtaistamista koskevan lähtökartoituksen tulosten pohjalta. Työelämässä oppimisen lisäämiseksi lisäämme henkilöstön osaamista erityisesti koulutus- ja oppisopimukseen
liittyvissä asioissa syksyllä 2019 tehdyn lähtökartoituksen tulosten pohjalta.
Opiskelijahankinnan vahvistamiseksi suuntaamme markkinointia ja viestintää erityisesti työikäiseen aikuisväestöön ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Oppilaitospalveluissa toimivan Kesäyliopiston osalta tavoitteena on säilyttää opiskelijavolyymi aiempien vuosien tasolla.
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Toiminnan vaikuttavuus

Toteuma
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

44,6

44

45

46

47

Koulutuksen määrälliset
tavoitteet
Kesäyliopistokoulutus
- opiskelijoita yhteensä *

* Opiskelijoiden määrä = opiskelijatyöpäivät jaettuna 190.

Asiakaspalvelun laadun parantamiseksi Riveriassa ylläpidämme ja arvioimme jo solmittuja kumppanuuksia ja solmimme aktiivisesti uusia kumppanuussopimuksia PohjoisKarjalan työ- ja elinkeinoelämän kanssa.
Viestimme aktiivisesti opiskelijoiden menestyksestä ja työelämäyhteistyön onnistumisesta.

” Mahdollistaaksemme nykyistä
paremmin jokaiselle opiskelijalle yksilölliset opintopolut,
teemme näkyväksi tutkinnonosakohtaisen tarjonnan ja uudistamme vuosisuunnittelun käytänteet. ”

Mahdollistaaksemme nykyistä paremmin
jokaiselle opiskelijalle yksilölliset opintopolut, teemme näkyväksi tutkinnonosakohtaisen tarjonnan ja uudistamme vuosisuunnittelun käytänteet.

Toimintamme tehokkuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi Riveriassa vähennämme omassa käytössä olevien tilojen määrää ja uudistamme oppimisympäristöjämme ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Oppimisympäristöt rakennutetaan ja niitä saneerataan Haahtelan laatiman toimitilaselvityksen
mukaisesti ja hyödyntämällä sekä arkkitehtien että käyttäjien (opiskelijoiden ja henkilöstön) asiantuntemusta. Lisäksi luovumme tarpeettomista kiinteistöistä ja vuokratiloista.
Toiminnan tehokkuus ja
taloudellisuus

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

- Joensuu

24,4

40,0

60,0

70,0

75,0

- Kitee

25,3

40,0

40,0

40,0

40,0

- Lieksa

34,0

35,0

35,0

35,0

40,0

- Nurmes

20,0

30,0

30,0

30,0

40,0

- Outokumpu

7,5

40,0

40,0

40,0

40,0

- Valtimo

15,5

30,0

32,0

35,0

40,0

- toimintatuotot (sisäiset ja ulkoiset)

29 738 842

32 989 400

31 093 267

27 853 587

26 879 456

- vuosikate

3 893 855

5 021 800

3 999 042

2 885 160

3 309 498

Tilojen varausaste (%)

Taloudelliset tulokset (euroa)

Oppilaitospalveluissa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia lisätään toteuttamalla koko henkilöstölle
suunnattua Riveria 2025 -kehittämisohjelmaa ja osallistumalla valtakunnallisiin ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa edistäviin koulutuksiin. Vuonna 2020 oppilaitospalveluissa henkilöstön
koulutusmenojen osuus henkilöstömenoista on 2 %. Henkilöstön työelämäjaksoja toteutetaan 96. Tavoitteena on, että oppilaitospalvelujen opetushenkilöstöstä jokainen on kehittänyt osaamistaan työelämäjaksolla strategiakauden loppuun mennessä. Henkilöstön hyvinvointia kuvaavan työilmapiirikyselyn tavoitteena on olla keskiarvoltaan on hyvällä tasolla (3,8) koko suunnitelmakauden ajan.
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Henkilöstön osaaminen ja
hyvinvointi

Toteuma
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

2.4

2,0

2,0

2,0

2,0

3.7

3,8

3,8

3,8

3,8

Osaamisen kehittäminen
- henkilöstön kehittämiseen käytet
tyjen menojen osuus henkilöstömenoista (%)

Henkilöstöilmapiiri
- työolobarometrin (1–5) keskiarvo

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät suunnittelukaudella
Riverian käytöstä poistuvien rakennusten myynti on osoittautunut haasteelliseksi. Vuosien 2019–2020
aikana tyhjentyvien tilojen purkukustannuksiin varautuminen ja rakennusten arvojen alas kirjaaminen
näkyy oppilaitospalveluiden ja koko Riverian tuloslaskelmalla palveluiden ostoissa (900.000 €) ja miljoonalla eurolla kohonneina suunnitelman mukaisina poistoina vuonna 2020.
Opiskelijavuositavoite 5 500 edellyttää kesälukukauden käyttöönottamista entistä laajemmin. Kesäopinnot tai kesäoppisopimukset vaativat sekä opiskelijoilta että opetus- ja ohjaushenkilöstöltä ajatusja toimintatapojen muuttamista. Kulttuurimuutoksen tueksi tarvitaan konkreettisia muutoksia, joista
toimintavuoden muuttaminen kalenterivuodeksi vuoden 2021 alusta olisi mahdollisesti sellainen.
Talousarvioprosessin yhteydessä laskettiin, että mikäli toimintatuotoissa päästään noin 60 miljoonan
euron tasolle, riittäisivät talouden tasapainottamiseen yhteensä 4 miljoonan euron säästöt aikaisemmin vuonna 2018 toteutuneesta 58 miljoonan euron tasosta. Toimintasuunnittelun ja laskennan edetessä on käynyt ilmi, että vaikka säästöt sekä tilikauden ostoista (-1 m€), toimitilakuluista (-2 m€) että
henkilöstökuluissa (-1 m€) on huomioitu, on tilikauden tuloksen voitolliseksi saaminen vuoteen 2022
mennessä haasteellinen.
Mikäli talousarviossa hienoisella riskillä ennakoitu harkinnanvarainen perusrahoituksen korotus (yhteensä 3 miljoonaa euroa) ei toteudu toimintavuoden 2020 aikana joko ollenkaan tai siinä muodossa,
että lisärahoituksen saaminen ei yhtä aikaa edellytä henkilöstö- ja muiden menojen lisäämistä, on
koulutuskuntayhtymän ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin rakenteellisten uudistusten toteuttamiseksi.
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Oppilaitospalvelut
TULOSLASKELMA (euroa)
(sisäiset ja ulkoiset)

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

29 738 842

32 989 400

31 093 267

27 853 587

26 879 456

Myyntituotot

3 598 258

4 063 200

6 733 580

5 044 929

4 685 938

Maksutuotot

12 638 982

14 064 700

12 349 700

11 486 100

10 942 000

2 693 562

4 538 800

2 500 484

2 650 484

2 820 484

10 808 040

10 322 700

9 509 503

8 672 074

8 431 034

-26 088 739

-28 332 600

-27 401 225

-25 275 427

-23 876 959

Henkilöstökulut

-15 331 203

-15 912 100

-15 251 104

-14 796 824

-14 428 582

Palvelujen ostot

-4 367 757

-5 365 700

-5 763 850

-4 816 104

-4 190 909

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-3 479 202

-3 626 500

-3 236 017

-2 807 987

-2 659 038

-76 755

-137 400

-20 000

-

-

-2 833 822

-3 290 900

-3 130 254

-2 854 512

-2 598 430

3 650 103

4 656 800

3 692 042

2 578 160

3 002 498

243 751

365 000

307 000

307 000

307 000

3 893 854

5 021 800

3 999 042

2 885 160

3 309 498

-4 368 431

-4 006 800

-5 212 329

-4 282 617

-4 835 548

-474 577

1 015 000

-1 213 287

-1 397 457

-1 526 050

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT

Avustukset
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

TILIKAUDEN TULOS

Rakennusten purkamisiin ja purkukuntoon valmisteluihin tai mahdollisiin muihin luovutuskuntoon
saattamisiin on varattu määrärahaa yhteensä 900 000 euroa Joensuun Tulliportinkadulle, Kiteen Koivikkoon, Outokummun Karjalankadulle sekä Valtimon korjaustöihin liittyen. Vuoden 2021 taloussuunnitelmassa on 300 000 määräraha suunnitelman mukaan käytöstä poistuvien luokkasiipien purkamiseen Lieksassa ja Nurmeksessa. Edellä mainittujen rakennusten suunnitelman mukaisissa poistoissa
on huomioitu käytöstä poistumisen ajankohdat. Poistosuunnitelmien muutoksena tulosvaikutteisesti
toteutettava tasearvojen alaskirjaus aiheuttaa talousarviovuodelle 2020 n. miljoonan euron ylimääräisen poiston.
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Palvelut ja hyvinvointi -toimiala
Toimialan yleiskuvaus
Riverian palvelut ja hyvinvointi -toimialalla tuotetaan
osaajia liiketoiminta-alalle, hyvinvointi- ja terveysalalle, kasvatus- ja kulttuurialoille sekä palvelualoille. Lisäksi toimialan tehtävä on vahvistaa jo työssä olevien
osaamista ja olla mukana kehittämässä alueen yrityselämän liiketoimintoja. Lisäksi toimiala vastaa mm.
Riverian VALMA-koulutuksesta ja kansanopistokoulutuksista. Vuoden 2020 alussa toimialan henkilöstömäärä on 229. Koulutuksia toteutetaan Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun koulutusyksiköissä ja tarvittaessa kaikkien jäsenkuntien
alueella seuraavissa tiimeissä:
// liiketoiminta-alan tiimi
// tieto- ja viestintätekniikka-alan tiimi
// hotelli-, ravintola- ja cateringalan tiimi
// kiinteistöpalvelualan tiimi
// matkailupalvelualan tiimi
// hius- ja kauneudenhoitoalan tiimi
// sosiaali- ja terveysalan tiimi
// kasvatusalan tiimi
// kulttuurialan tiimi

Vaikuttavuus (P)
11,5

59,4

10,0

11,0

12,0

12,0

69,0

70,0

71,0

72,0

TOTEUMA TAVOITE TAVOITE TAVOITE TAVOITE
2018
2019
2020
2021
2022
Työllistyminen

Jatko-opintoihin sijoittuminen
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Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat
Toiminnan vaikuttavuus
Toiminnan vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamiseksi lisäämme työikäisen aikuisväestön koulutuksia ja vahvistamme opiskelijahankintaamme. Kartoitamme ja tunnistamme eri asiakasryhmien koulutustarpeita ja -mahdollisuuksia ja tarjoamme asiakaskunnan mukaan joustavia koulutuspalveluita.
Koulutuksen suuntaamisessa kiinnitämme huomiota työllistymiseen. Lisäämme oppisopimuskoulutusten määrää ja varmistamme koulutus- ja oppisopimusten joustavan käytön ympäri vuoden, myös
kesän aikana. Toteutamme opetusta yhdessä työelämän kumppaneiden kanssa sekä työpaikoilla että
oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja kehitämme opettajiemme valmiuksia toteuttaa oppimisen ohjaamista työelämän oppimisympäristöissä. Laajennamme työelämäopettajatoimintaa. Pidämme tärkeänä opiskelijoiden asenteen ja työelämävalmiuksien kehittämistä ja mahdollistamme opiskelijoidemme ja henkilökuntamme osallistumisen Asenne-projektimme tapahtumiin ja toimintoihin.
Syvennämme työelämäyhteistyötä opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi ja hoidamme työelämässä oppimisen ohjaamisen laadukkaasti kaikissa tiimeissämme. Ohjaamme tutkinnon suorittaneita
opiskelijoita korkeakouluihin.
Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Työllistyminen (%) *

59,4

69

70

71

72

Jatko-opinnoissa (%)*

11,5

10

11

12

12

Suoritetut tutkinnot

1317

1100

1350

1350

1350

2227,7

2885

2823

2773

2773

229,2

417

479

529

529

2456,9

3302

3302

3302

3302

484

509

524

524

25

25

25

25

509

534

549

549

Toiminnan vaikuttavuus

Koulutuksen määrälliset tavoitteet
1. Ammatillinen peruskoulutus
- opiskelijavuodet
Ammatillinen lisäkoulutus
- opiskelijavuodet
VOS yhteensä
2. Muut koulutusmuodot
Yrityskoulutus **
- opiskelijoita
Kansanopisto
- opiskelijoita

22

Muu koulutus
(sis. mm EU-projektien koulutukset)
- opiskelijoita

144,1

Muut yhteensä

166,1

* Tutkinnon suorittaneista osa sijoittuu myös kategoriaan muut (työttömyys, varusmies-/siviilipalvelus, maasta
muuttaneet ja tuntematon).
** Pohjois-Karjalan Koulutuspalvelu Oy:n kautta kilpailluilla koulutusmarkkinoilla myytävä koulutus.
Opiskelijoita = koulutettavien määrä.

Asiakaspalvelun laatu
Asiakaspalvelun laatua parannamme varmistamalla jokaiselle opiskelijalle joustavan yksilöllisen opintopolun, ohjauksen ja tuen. Laadimme kattavasti kaikille opiskelijoillemme laadukkaat ja opiskelijoiden tarpeista sekä odotuksista lähtevät henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat HOKS:t,
jotka mahdollistavat opiskelijoille tutkinnon osien vaihtoehtoiset suoritustavat. Huolehdimme tasavertaisesta HOKS-prosessin etenemisestä jokaisen opiskelijan osalta. Koulutuspäälliköt arvioivat sään-
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nöllisesti HOKS:ien laatua. Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman
avulla varmistamme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen keskeisten opetusprosessien ja pedagogisten ratkaisujen osalta (mm. HOKS, työelämässä oppiminen, opetuksen toteutus eri asiakasryhmissä, Wilma, opiskeluhuolto). Mahdollistamme kaikille opiskelijoillemme kansainvälisissä oppimisympäristöissä opiskelun ja kaikista perustutkinnoistamme vähintään yhden opiskelijan osallistumisen
Taitaja-kilpailuihin kaikissa niissä lajeissa, joissa meillä on koulutusta. Huolehdimme kumppanuuksistamme ja hoidamme kumppanuussopimuksiimme liittyvät asiat ajantasaisesti ja laadukkaasti.
Asiakaspalvelun laatu

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Opiskelijapalaute (1-5)

4,2

4,1

4,2

4,2

4,2

Työelämäpalaute (1-5)

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

- opiskelijat lähtevät (lukumäärä)

84

160

170

180

200

- opiskelijat suoritetut osaamispisteet

496

700

750

800

850

72

80

80

90

100

Kansainvälinen opiskelijavaihto

- opiskelijat saapuvat (lukumäärä)

Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus
Lisäämme toimintamme tehokkuutta ja taloudellisuutta huolehtimalla kumppanuuksistamme, syventämällä työelämäyhteistyötä ja varmistamalla koulutusprosessiemme kustannustehokkuus. Keskeisinä asioina tuloksellisen toiminnan kannalta ovat myös henkilöstömme osaaminen, työhyvinvointi ja
motivaatio sekä henkilöstösuunnitteluun liittyvien resurssien (henkilöstömäärä, -rakenne ja -kulut)
hallinta. Osallistumme aktiivisesti Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmaan, jonka aikana kehitämme ja vahvistamme tiimiemme toimintaa Riverian kokonaisuuden näkökulmasta ja varmistamme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen. Koulutuspäälliköt varmistavat
HOKS-prosessin laadukkaan toteutumisen ja riittävät resurssit. Toimialan menoja on vähennettävä ja
tulorahoitusta koulutusmyynnin kautta lisättävä. Näin saavutamme opiskelijavuositavoitteemme sekä
tutkintojen ja tutkinnon osien, työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen kannalta sellaiset tulokset, jotka varmistavat meille riittävän rahoituksen. Vuoden 2020 aikana keskitämme Palvelut ja hyvinvointi-toimialan Joensuussa olevat toiminnot Niskalan lisäksi Peltolaan siellä tapahtuvien entisten rakennusten peruskorjauksen ja uuden Riveria-talon valmistumisen jälkeen.
Toiminnan tehokkuus ja
taloudellisuus

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

- eronneiden lukumäärä

509

281

276

268

268

Työelämässä suoritettujen
näyttöjen osuus (%)

80

90

90

90

90

28 778 609

29 011 700

28 911 370

28 867 911

29 041 062

-304 557

50 000

101 374

1 020 537

1 642 697

Opintojen keskeyttäminen

Taloudelliset tulokset (euroa)
- toimintatuotot (sisäiset ja ulkoiset)
- vuosikate

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
Pidämme henkilöstön osaamista ja hyvinvointia tärkeänä ja huolehdimme niistä Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman avulla. Toteutamme ja seuraamme strategiakaudelle 2018–2021 tiimeittäin laadittua suunnitelmaa henkilöstön työelämäjaksojen toteutumisesta.
Tarkennamme henkilöstön työnkuvat, panostamme perehdyttämiseen ja viestintään ja otamme toimintojemme prosessit haltuun entistä paremmin. Tarkastelemme vuoden 2020 aikana opetushenkilöstön osaamisen uudelleensuuntaamisen mahdollisuuksia tiimien sisällä ja uudistamme toimintata-
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poja. Vahvistamme edelleen opettajien valmiuksia opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa ja toteuttamisessa. Selkiytämme toimialan johtamista ja
lähiesimiestyötä niin, että opettajien ja ohjaushenkilöstön työtehtävien sujuvuus paranee, opetushenkilöstö saa riittävästi tukea ja osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet paranevat. Panostamme selkeään ja keskustelevaan johtamis- ja esimiestyöhön ja selkiytämme Riverian henkilöstön rooleja ja
vastuita. Työhyvinvointitoimintamme perustuu Riverian työhyvinvointiohjelmaan, joka linjaa koko Riverian työhyvinvointitoiminnan ja selkiyttää sen, mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan. Opetushenkilöstön
työelämäjaksot toteutamme strategiakauden alussa laatimamme suunnitelman mukaisesti.
Henkilöstön osaaminen ja
hyvinvointi

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

3,3

2,2

3,5

3,5

3,5

3,7

3,8

3,9

4

4

Osaamisen kehittäminen
- henkilöstön kehittämiseen
käytettyjen menojen osuus henkilöstömenoista (%)
Henkilöstöilmapiiri
- työolobarometrin keskiarvo

Riskienhallinta
Palvelut ja hyvinvointi -toimialalla on tunnistettu strategisia, toiminnallisia, taloudellisia ja vahinkoriskejä kevään 2019 aikana laaditussa riskimatriisissa. Lisäksi toimialalle on laadittu sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2019.
TTS-kaudella 2020–2022 keskeisimpiä tavoitteiden saavuttamista uhkaavia, toimintaympäristöstä aiheutuvia ulkoisia riskejä ovat mm. 1) ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennustettavuuden haasteet, 2) työelämän valmius olla mukana järjestämässä nykyistä laajemmin laadukasta työelämässä
oppimista varsinkin mahdollisessa laskusuhdanteessa, 3) opiskelijamäärien vähentyminen ja siitä aiheutuvan opiskelijavuosimäärän pienentymisen vaikutus perusrahoituksen vähenemiseen, 4) epäonnistuminen kumppanuuksien ylläpitämisessä tai työelämän odotuksiin ja tarpeisiin vastaamisessa. Toimintamallimme tulee olla kilpailukykyinen ja muutosvalmis koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössämme.
Sisäisiä riskejä ovat 1) henkilöstön osaamisen, motivaation, suorituskyvyn ja työssäjaksamisen ylläpitäminen, 2) opiskelijan ohjausresurssien vähentyminen ja sen vaikutus toiminnan laadulle ja tuloksellisuudelle, 3) epäonnistuminen henkilöstösuunnittelussa ja osaamisen johtamisessa sekä ajanmukaisen ja reformin edellyttämän pedagogiikan käyttöön ottamissa, 4) toiminnan prosessien
selkiytymättömyys. Koko yhteisön on vastattava perustehtävämme onnistumisesta.
Riverian toimintatuottojen turvaamiseksi tarvittavan kasvun mahdollisuuksia ovat lisäkoulutusten (ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot), työvoimakoulutusten ja oppisopimuskoulutusten sekä yrityskoulutusten lisääminen. Kumppanuussopimusten kautta tulevat uudet ja lisääntyvät koulutusmäärät luovat Riverialle uusia kasvun mahdollisuuksia. Muita tunnistettuja mahdollisuuksia ovat
hankerahoituksen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä ja OKM:n erillisrahoitukset. Riskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä on kuvattu toiminnallisten tavoitteiden tekstiosuuksissa.
Sisäisäisiä vahvuuksiamme ovat mm. osaava henkilöstö, ajanmukaiset oppimisympäristöt ja maakunnallinen organisaatio. Kehittämisen kohteitamme ovat strategian toimeenpanosuunnitelman mukaiset
kehittämiskohteet.
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Palvelut ja hyvinvointi -toimiala
TULOSLASKELMA (euroa)
(sisäiset ja ulkoiset)

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

TOIMINTATUOTOT

28 778 609

29 011 700

28 911 370

28 867 911

29 041 062

Myyntituotot

28 292 040

28 819 500

28 595 570

28 596 471

28 769 068

Maksutuotot

88 091

97 200

88 000

74 200

71 512

395 426

94 500

226 800

197 240

200 482

3 052

500

1 000

-

-

TOIMINTAKULUT

-29 081 079

-28 961 699

-28 809 796

-27 847 374

-27 398 365

Henkilöstökulut

-13 338 576

-13 076 099

-14 341 996

-14 218 992

-14 255 570

Palvelujen ostot

-10 706 751

-11 213 100

-9 716 600

-9 164 999

-8 769 000

-1 031 830

-700 000

-736 450

-701 254

-664 159

-138 647

-153 600

-153 500

-143 616

-134 011

-3 865 276

-3 818 900

-3 861 250

-3 618 512

-3 575 624

-302 470

50 001

101 574

1 020 537

1 642 697

-2 087

-

-200

-

-

-304 557

50 001

101 374

1 020 537

1 642 697

Suunnitelman mukaiset poistot

-250 077

-229 200

-256 500

-478 500

-435 500

TILIKAUDEN TULOS

-554 634

-179 199

-155 126

542 037

1 207 197

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

Palvelut ja hyvinvointi toimialan talousarviossa on huomioitu kiristynyt kilpailutilanne koulutusmyyntitavoitteen asettamisessa. Koulutusmyyntibudjetti on yli 500 000 euroa pienempi kuin vuodelle 2019
suunniteltu. Henkilöstökulujen kasvu aiheutuu kasvavista opiskelijamääristä, lisäpanostuksista opetukseen ja ohjaukseen sekä tulosalueiden välisistä sisäisistä henkilösiirroista. Palveluiden ostojen huomattava pieneneminen koostuu sisäisten vuokrien ja oppilaitospalveluiden sisäisten veloitusten alenemasta suunnittelukaudella.
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Teknologia-toimiala
Toimialan yleiskuvaus
Riverian teknologia-toimialalla valmennamme osaajia teollisuuden, rakentamisen, liikenteen sekä luonto- ja ympäristön osaamisaloille. Toimialan tehtävänä
on vahvistaa työssä olevien osaamista ja olla mukana kehittämässä alueen yrityselämän osaamista.
Vuoden 2020 alussa toimialan henkilöstömäärä on
192. Koulutuksia toteutetaan Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun ja Valtimon koulutusyksiköissä seuraavissa tiimeissä ja tarvittaessa
kaikkien jäsenkuntien alueella seuraavissa tiimeissä:
// kone-, metalli- ja muovialan tiimi
// sähkö-, prosessi- ja automaatioalan tiimi
// tieto- ja tietoliikennealan tiimi
// talonrakennus- ja puualan tiimi
// talotekniikka-alan tiimi
// kaivos-, kivi- ja louhinta-alan tiimi
// logistiikka-alan tiimi
// autoalan tiimi
// metsäalan tiimi
// maatalousalan tiimi

30

Vaikuttavuus (T)

11,7

52,7

10,0

11,0

11,0

12,0

62,0

62,0

64,0

65,0

TOTEUMA TAVOITE TAVOITE TAVOITE TAVOITE
2018
2019
2020
2021
2022
Työllistyminen
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Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat
Toiminnan vaikuttavuus
Tehostamme työikäiseen aikuisväestöön kohdistuvaa opiskelijahankintaa tavoitteena lisätä ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutusta. Toteutamme koulutus- ja oppisopimuksia joustavasti ja
suunnitelmallisesti niin, että kesäkausi hyödynnetään opiskelussa tehokkaasti. Kehitämme työelämässä oppimista ja sen ohjausta keskittämällä ohjausresurssia työelämäopettajille. Pilotoimme yhdessä
Teknologiateollisuus ry:n ja maakunnan teknologia-alan yritysten kanssa työelämässä oppimista moniyritysmallin mukaisesti. Toteutamme opetusta yhdessä yritysten kanssa sekä työpaikoilla että oppilaitoksen opiskeluympäristöissä. Koulutamme uusia työpaikkaohjaajia tiimeittäin huomioiden yritysten
erilaiset tarpeet koulutuksen toteutuksissa. Opiskelijoiden asenteen ja työelämävalmiuksien kehittyminen on työllistymisen kannalta merkityksellistä. Mahdollistamme opiskelijoidemme ja henkilökuntamme osallistumisen Asenne-projektin tapahtumiin ja toimintoihin.
Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Työllistyminen (%) *

52,7

62,0

62,0

64,0

65,0

Jatko-opinnoissa (%)*

11,7

10,0

11,0

11,0

12,0

734,0

830,0

840,0

850,0

860,0

1631,0

2001,0

1980,0

1980,0

1980,0

83,0

197,0

218,0

218,0

218,0

1714,0

2198,0

2198,0

2198,0

2198,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Toiminnan vaikuttavuus

Suoritetut tutkinnot
Koulutuksen määrälliset tavoitteet
1. Ammatillinen peruskoulutus
- opiskelijavuodet
Ammatillinen lisäkoulutus
- opiskelijavuodet
VOS yhteensä
2. Muut koulutusmuodot
Yrityskoulutus **
- opiskelijoita
Muu koulutus
(sis. mm EU-projektien koulutukset)
- opiskelijoita
Muut yhteensä

0,0

* Tutkinnon suorittaneista osa sijoittuu myös kategoriaan muut (työttömyys, varusmies-/siviilipalvelus, maasta
muuttaneet ja tuntematon).
** Pohjois-Karjalan Koulutuspalvelu Oy:n kautta kilpailluilla koulutusmarkkinoilla myytävä koulutus. Opiskelijoita =
koulutettavien määrä.

Asiakaspalvelun laatu
Tarjoamme opiskelijoille joustavan yksilöllisen opintopolun ja riittävän ohjauksen. Laadimme jokaiselle
opiskelijalle HOKSin heti valintapäätöksen jälkeen. Jokaiseen tiimiin on nimetty HOKS-mentorit, jotka
toimivat tiimissä opettajien tukena ja HOKSin osaamisen varmistajina. Kaikissa perustutkinnoissa on
mahdollisuus tutustua kansainvälisiin opiskeluympäristöihin opettaja- ja opiskelijavaihtojen avulla. Taitaja 2020 -semifinaaleihin osallistumme kaikissa niissä lajeissa, joissa meillä on koulutusta. Kohdennamme markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä työikäiseen aikuisväestöön. Tavoitteena on lisätä työssä
olevan aikuisväestön koulutusta (mm. ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja tutkinnon osat). Näillä
toimenpiteillä saavutamme v. 2021 mennessä tutkintojen, tutkinnon osien, työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen kannalta sellaiset tulokset, jotka varmistavat meille riittävän rahoituksen. Hoidamme kumppanuussopimuksiimme liittyvät koulutukset ym. asiat ajantasaisesti ja laadukkaasti.
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Asiakaspalvelun laatu

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Opiskelijapalaute (1-5)

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

Työelämäpalaute (1-5)

3,9

4,1

4,1

4,1

4,2

- opiskelijat lähtevät (lukumäärä)

24

49

60

60

70

- opiskelijat suoritetut osaamispisteet

78

256

300

300

350

- opiskelijat saapuvat (lukumäärä)

24

57

60

70

80

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus
Asetamme toiminnalliset tavoitteet tiimi- ja koulutusyksikkötasolle. Toteutamme toimintavuoden
suunnittelun tehokkaasti ja taloudellisesti olemassa olevat resurssit huomioiden. Resurssit kohdennamme opetuksen ja ohjauksen kannalta tarkoituksen mukaisesti. Toteutamme opetuksen, ohjauksen
ja erityisen tuen kohdentamisen niin, että opiskelijat saavat tutkinnon osat ja tutkinnot valmiiksi ja
opintojen keskeyttäminen on alhaista. Vuoden 2020 taloutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seuraamme tiimi- ja koulutusyksikkötasolla kuukausittain johtotiimissä ja tiimien kokouksissa.
Tarvittaessa ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin, jos tavoitteet eivät ole toteutumassa.
Toiminnan tehokkuus ja
taloudellisuus

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

- eronneiden lukumäärä

292

204

200

200

200

Työelämässä suoritettujen näyttöjen osuus (%)

53,7

58,6

60

62

65

24 844 538

25 235 100

24 310 945

24 553 626

24 855 626

-172 452

-300 000

625 434

1 355 582

1 853 611

Opintojen keskeyttäminen

Taloudelliset tulokset (euroa)
- toimintatuotot (sisäiset ja ulkoiset)
- vuosikate

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
Opettajien työnkuormittavuutta ja jaksamista paranamme toteuttamalla toimintavuoden suunnittelun
niin, että henkilöstön osaaminen ja työtehtävät kohtaavat mahdollisimman hyvin. Opettajien vuosityöajassa tavoitteena on 1500 h ilman ylitunteja. Opettajatiimeille jaamme entistä enemmän vastuuta toimintavuoden ja oman työnsä suunnittelussa. Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin
Riveria2025-henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman avulla. Toteutamme ja seuraamme strategiakaudelle 2018–2021 tiimeittäin laadittua suunnitelmaa henkilöstön työelämäjaksojen
toteutumisesta. Tuemme ja kannustamme henkilöstöä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Esimiestyössä ja työyhteisön vuorovaikutuksessa kannustamme ja rohkaisemme henkilöstöä antamaan positiivista palautetta ja puuttumaan epäkohtiin rakentavalla tavalla. Työyhteisön toiminnassa korostamme vastuullisuuden
merkitystä omassa ja yhdessä tekemisessä.
Henkilöstön osaaminen ja
hyvinvointi

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

1,5

2,6

3

3

3

3,5

3,8

3,7

3,8

3,8

Osaamisen kehittäminen
- henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuus henkilöstömenoista (%)
Henkilöstöilmapiiri
- työolobarometrin keskiarvo
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Riskienhallinta
Teknologia -toimialalla on keväällä 2019 laadittu toimialan riskimatriisi, jossa on tunnistettu strategisia,
toiminnallisia, taloudellisia ja vahinkoriskejä. Toimialalle on laadittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2019.
Toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 2020–2022 keskeisimpiä tavoitteiden saavuttamista uhkaavia
ja toimintaympäristöstä aiheutuvia ulkoisia riskejä ovat teknologia-alojen vetovoima ja työpaikkojen
valmiudet olla mukana järjestämässä laadukasta koulutusta mahdollisessa tulevassa laskusuhdanteessa.
Sisäisiä riskejä ovat henkilöstön työn kuormittavuus ja työssä jaksaminen ja uuden osaavan henkilöstön saaminen rekrytoinneissa.
Riskienhallinnan toimenpiteitä:
Teknologia-alojen vetovoiman parantamiseksi olemme mukana Teknologiateollisuus ry:n valtakunnallisissa kampanjoissa. Teknologia-alojen markkinointia eri kohderyhmille toteutetaan maakunnallisesti
yhdessä yritysten kanssa. Opetuksen laadukas toteutus on paras keino vaikuttaa alan vetovoimaan.
Opettajan työn arvostuksen ja kiinnostavuuden lisäämiseksi pyrimme vaikuttamaan ammatillisen koulutuksen kuvaan ja Riverian työnantajakuvaan positiivisella viestinnällä.
Opetushenkilöstön työnkuormittavuutta ja jaksamista paranamme toteuttamalla toimintavuoden
suunnittelun huomioiden henkilöstön osaamisen ja 1500 h vuosityöajan. Panostamme henkilöstön
osaamiseen ja hyvinvointiin Riveria2025-henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman
avulla. Koulutuspäälliköiden työn kuormittavuutta vähennämme mm. tehtävien priorisoinnilla ja rutiinitehtävien siirtämisellä esim. sihteereille.
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Teknologia-toimiala
TULOSLASKELMA (euroa)
(sisäiset ja ulkoiset)

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

TOIMINTATUOTOT

24 844 538

25 235 100

24 310 945

24 553 626

24 855 626

Myyntituotot

24 457 510

25 002 600

24 221 045

24 492 600

24 794 600

Maksutuotot

96 092

58 500

43 000

43 380

43 380

Tuet ja avustukset

39 839

50 000

15 900

2 346

2 346

251 097

124 000

31 000

15 300

15 300

TOIMINTAKULUT

-25 015 368

-25 535 100

-23 685 511

-23 198 044

-23 002 015

Henkilöstökulut

-10 602 368

-10 938 500

-11 225 440

-11 171 650

-11 171 650

Palvelujen ostot

-8 106 355

-8 442 700

-7 258 942

-6 918 576

-6 731 496

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 027 287

-2 011 000

-1 712 511

-1 785 110

-1 806 437

-34 896

-25 000

-39 727

-37 070

-38 265

-4 244 462

-4 117 900

-3 448 891

-3 285 638

-3 254 166

-170 830

-300 000

625 434

1 355 582

1 853 611

-1 622

-

-

-

-

-172 452

-300 000

625 434

1 355 582

1 853 611

Suunnitelman mukaiset poistot

-1 382 543

-1 287 700

-1 537 640

-1 506 320

-1 307 620

TILIKAUDEN TULOS

-1 554 994

-1 587 700

-912 207

-150 738

545 991

Muut toimintatuotot

Avustukset
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

Teknologia toimialan talousarviossa on huomioitu kiristynyt kilpailutilanne koulutusmyyntitavoitteen
asettamisessa. Koulutusmyyntibudjetti on yli 500 000 euroa pienempi kuin vuodelle 2019 suunniteltu.
Henkilöstökulujen kasvu aiheutuu kasvavista opiskelijamääristä, lisäpanostuksista opetukseen ja ohjaukseen sekä tulosalueiden välisistä sisäisistä henkilösiirroista. Palveluiden ostojen huomattava pieneneminen koostuu sisäisten vuokrien ja oppilaitospalveluiden sisäisten veloitusten alenemasta
suunnittelukaudella.
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Riveria yhteensä
Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Työllistyminen (%) *

60,3

65,5

66

67,5

68,5

Jatko-opinnoissa (%) *

10,4

10

11

11,5

12

Suoritetut tutkinnot

2051

1930

2190

2200

2210

3858,7

5083

4803

4753

4753

312,1

417

697

747

747

4170,8

5500

5500

5500

5500

589

614

629

629

44,6

44

45

46

47

22

25

25

25

25

658

684

700

701

Toiminnan vaikuttavuus

Koulutuksen määrälliset tavoitteet
Ammatillinen peruskoulutus
- opiskelijavuodet
Ammatillinen lisäkoulutus
- opiskelijavuodet
VOS yhteensä
2. Muut koulutusmuodot
Yrityskoulutus **
- opiskelijoita
Kesäyliopistokoulutus
- opiskelijoita
Kansanopisto
- opiskelijoita
Muu koulutus
(sis. mm EU-projektien koulutukset)
- opiskelijamäärä
Muut yhteensä

156,4
223

* Tutkinnon suorittaneista osa sijoittuu myös kategoriaan muut (työttömyys, varusmies-/siviilipalvelus, maasta
muuttaneet ja tuntematon).
** Pohjois-Karjalan Koulutuspalvelu Oy:n kautta kilpailluilla koulutusmarkkinoilla myytävä koulutus. Opiskelijoita =
koulutettavien määrä.

Vaikuttavuus
10,4

60,3

8,6

11,0

11,5

12,0

65,5

66,0

67,5

68,5

TOTEUMA TAVOITE TAVOITE TAVOITE TAVOITE
2018
2019
2020
2021
2022
Työllistyminen
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Asiakaspalvelun laatu

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Opiskelijapalaute (1–5)

4,1

4,1

4,2

4,2

4,2

Työelämäpalaute (1–5)

4

4,1

4,2

4,2

4,2

- opiskelijat lähtevät (lukumäärä)

108

209

230

240

270

- opiskelijat suoritetut osaamispisteet

574

956

1050

1100

1200

- opiskelijat saapuvat (lukumäärä)

96

137

140

160

180

47

50

50

50

50

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

- eronneiden lukumäärä

801

485

476

468

468

Työelämässä suoritettujen näyttöjen
osuus (%)

70,4

75

75

76

78

- Joensuu

24,4

40

60

70

75

- Kitee

25,3

40

40

40

40

- Lieksa

34

35

35

35

40

- Nurmes

20

30

30

30

40

- Outokumpu

7,5

40

40

40

40

- Valtimo

15,5

30

32

35

40

83 361 989

87 236 200

84 315 582

81 275 124

80 776 145

3 416 846

4 771 800

4 725 849

5 261 279

6 805 806

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

2,5

2,1

2,6

2,6

2,6

3,7

3,8

3,8

3,9

3,9

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Työelämäkumppanuudet
- kumppanuussopimusten määrä

Toiminnan tehokkuus ja
taloudellisuus
Opintojen keskeyttäminen

Tilojen varausaste (%)

Taloudelliset tulokset (euroa)
- toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset)
- vuosikate

Henkilöstön osaaminen ja
hyvinvointi
Osaamisen kehittäminen
- henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuus henkilöstömenoista (%)
Henkilöstöilmapiiri
- työolobarometrin (1–5) keskiarvo
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TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelmaosa sisältää Riverian tuloslaskelman tilikauden ylijäämään/alijäämään saakka. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tilikauden ylijäämä/
alijäämä näyttää toiminnan tuloksellisuuden huomioiden aikaisempien vuosien hyvien tulosten perusteella tehtyjen investointivarausten käytöstä aiheutuvan poistoeron.
Tuloslaskelmaosan ensimmäinen tuloslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Toinen tuloslaskelma vastaa tilinpäätöksessä esitettävää virallista koko kuntayhtymän tuloslaskelmaa,
joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. Ulkoisen tuloslaskelman yhteydessä on esitetty Kuntaliiton
talousarviosuosituksen mukaisia tuloksellisuuden tunnuslukuja.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä // RIVERIA yhteensä
I TULOSLASKELMA (euroa)
(sisäiset ja ulkoiset)

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

TOIMINTATUOTOT

83 361 989

87 236 200

84 315 582

81 275 124

80 776 145

Myyntituotot

56 347 808

57 885 300

59 550 195

58 134 000

58 249 606

Maksutuotot

12 823 165

14 220 400

12 480 700

11 603 680

11 056 892

3 128 828

4 683 300

2 743 184

2 850 070

3 023 312

11 062 189

10 447 200

9 541 503

8 687 374

8 446 334

TOIMINTAKULUT

-80 185 186

-82 829 399

-79 896 533

-76 320 845

-74 277 339

Henkilöstökulut

-39 272 148

-39 926 700

-40 818 540

-40 187 466

-39 855 803

Palvelujen ostot

-23 180 862

-25 021 500

-22 739 392

-20 899 680

-19 691 405

-6 538 319

-6 337 500

-5 684 978

-5 294 351

-5 129 634

-250 297

-316 000

-213 227

-180 686

-172 276

-10 943 560

-11 227 700

-10 440 395

-9 758 662

-9 428 220

3 176 803

4 406 801

4 419 049

4 954 279

6 498 806

240 042

365 000

306 800

307 000

307 000

3 416 845

4 771 801

4 725 849

5 261 279

6 805 806

Suunnitelman mukaiset poistot

-6 001 051

-5 523 700

-7 006 469

-6 267 437

-6 578 668

TILIKAUDEN TULOS

-2 584 206

-751 899

-2 280 620

-1 006 158

227 138

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset
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II TULOSLASKELMA (euroa)

(ulkoinen, vierallinen tuloslaskelma)

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

TOIMINTATUOTOT

60 166 294

63 257 800

62 953 732

61 250 664

61 526 495

Myyntituotot

54 020 046

56 168 000

58 238 445

56 816 200

56 926 856

Maksutuotot

210 865

210 500

183 000

170 080

178 392

Tuet ja avustukset

3 128 828

4 683 300

2 743 184

2 850 070

3 023 312

Muut toimintatuotot

2 806 555

2 196 000

1 789 103

1 414 314

1 397 934

-56 989 491 -58 850 999

-58 534 683

-56 296 385

-55 027 689

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

-39 272 148

-39 926 700

-40 818 540

-40 187 466

-39 855 803

Palvelujen ostot

-8 240 656

-9 294 300

-9 129 942

-8 148 280

-7 490 155

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-6 538 319

-6 337 500

-5 684 978

-5 294 351

-5 129 634

-250 297

-316 000

-213 227

-180 686

-172 276

-2 688 071

-2 976 500

-2 687 995

-2 485 602

-2 379 820

3 176 803

4 406 801

4 419 049

4 954 279

6 498 806

Korkotuotot

386 389

260 000

200 000

200 000

200 000

Muut rahoitustuotot

198 450

105 000

107 000

107 000

107 000

Muut rahoituskulut

-344 796

-

-200

-

-

3 416 845

4 771 801

4 725 849

5 261 279

6 805 806

Suunnitelman mukaiset poistot

-6 001 051

-5 523 700

-7 006 469

-6 267 437

-6 578 668

TILIKAUDEN TULOS

-2 584 206

-751 899

-2 280 620

-1 006 158

227 138

-900 771

1 479 871

1 575 234

1 087 243

976 153

Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)

2 341 860

-

-

-

-

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-1 143 116

727 972

-705 386

81 085

1 203 291

Avustukset
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)
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Tuloslaskelmaosan tunnusluvut
Toimintatuottojen riittävyys

TP2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

60 166 294

63 257 800

62 953 732

61 250 664

61 526 495

-56 898 491

-58 850 999

-58 534 683

-56 296 385

-55 027 689

Toimintatuotot % toimintakuluista

106%

107%

108%

109%

112%

Toimintakate%

5,4 %

7,0 %

7,0 %

8,1 %

10,6 %

Vuosikate%

5,7 %

7,5 %

7,5 %

8,6 %

11,1 %

56,9 %

86,4 %

67,4 %

83,9 %

103,5 %

39 535 675

40 263 647

39 558 261

39 639 346

40 842 637

Toimintatuotot (ulkoiset)
Toimintakulut (ulkoiset

Vuosikate% poistoista

Kertynyt ylijäämä 31.12.

Toimintatuotot riittävät toimialojen käyttösuunnitelmien mukaisiin toimintakuluihin. Vuosikate ei kuitenkaan talousarviovuonna 2020 ja taloussuunnitteluvuonna 2021 riitä kattamaan käyttöomaisuuden
suunnitelman mukaisia poistoja. Poistosuunnitelmat sekä poistopohja on tarkastettu talousarvion laadinnan yhteydessä. Hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat vastaavat niiden todellista teknistä ja taloudellista käyttöikää ja tulontuotto-odotuksia. Kuitenkin, investointivarausten tulevien purkujen ja poistoeron tuloutuksen jälkeen suunnitelmakaudella 2020–2022 taseeseen kertyy ylijäämää yhteensä
lähes 600 000 euroa.
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INVESTOINTIOSA
Investointiosassa on varattu määrärahat yhtymähallituksen käyttöön aineettoman omaisuuden hankintaa, rakentamista, kiinteitä rakenteita, laitteita, koneita ja kalustoja varten. Investointikohteita tai
-kohderyhmiä ei nimetä erikseen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymävaltuuston suhteen sitova tavoite on investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma (12 215 200 euroa). Investointien toteutuksesta päättää hallintosäännön mukaisesti yhtymähallitus.

Investoinnit 2020–2022 (euroa)
Talousarvio- ja suunnitelma

Yhteensä

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

284 643

200 200

200 000

100 000

284 643

200 200

200 000

100 000

-

300 000

Käyttöomaisuuden osto

-2 015 484

-2 257 200

-4 565 200

-1 752 000

-670 000

-6 987 200

Oppimisympäristöt

-5 426 394 -11 400 000 -7 850 000 -9 650 000 -5 050 000 -22 550 000

Tulot
Rahoitusosuudet investointeihin

300 000

Menot

-7 441 879 -13 657 200 -12 415 200 -11 402 000 -5 720 000 -29 537 200
Netto yhteensä (sitova tavoite)

-7 157 236 -13 457 200 -12 215 200 -11 302 000 -5 720 000 -29 237 200

Investointien kustannuksia katetaan investointivarauksin muodostetusta rahastosta. Varauksia tilinpäätösten yhteydessä muodostettaessa on määritelty niiden käyttötarkoitus.
Jotta korjausvelkaa ei syntyisi, välttämättömiin korvausinvestointeihin tulisi vuosittain käyttää poistojen suuruinen rahamäärä. Jotta nämä välttämättömät investoinnit voidaan toteuttaa kajoamatta edellisten tilikausien ylijäämään, tulisi vuosikatteen olla poistojen suuruinen. Uusinvestointeja, peruskorjaus-, tasonparannus- ja laajennusinvestointeja voidaan rahoittaa koulutuskuntayhtymän perustehtävän
kannalta tarpeettoman omaisuuden myynnillä sekä taseeseen kertyneellä ylijäämällä.
Toiminta- ja taloussuunnittelukauden merkittävin investointikohde on edelleen Joensuun Peltolankadun kampus, jonne pääosa Joensuun Tulliportinkadun ja Kaislakadun toiminnoista suunnitellaan siirrettäväksi vuoteen 2021 mennessä. Oppimisympäristöinvestointien kokonaiskustannusarvio on 22,5
miljoonaa euroa sisältäen Joensuun, Nurmeksen ja Valtimon investointeja.
Riverialla ei ole suunnitelmakauden yli jatkuvia investointihankkeita. Suunnitelmakauden nettoinvestoinnit ovat 29,2 miljoonaa euroa. Tiedolla johtamisen ennakoivan analytiikan ohjelmistohankintoihin
investoidaan vuosina 2020–2021 300 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää strategiarahoitusta.
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Investoinnit hankeryhmittäin
(euroa)

TA 2019

Hankeryhmän
kokonaiskust. arvio

TA 2020

TS 2021

357 800

537 800

397 800

140 000

11 400 000

22 550 000

7 850 000

9 650 000

TS 2022

A. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Tietokoneohjelmistot

-

B. RAKENNUKSET
Oppimisympäristöt

5 050 000

C. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

14 000

-

-

-

-

1 885 400

6 449 400

4 167 400

1 612 000

670 000

130 000

950 000

490 000

340 000

120 000

-

110 000

60 000

25 000

25 000

Kevyet koneet

380 000

454 000

230 000

174 000

50 000

Raskaat koneet

350 000

330 000

250 000

80 000

Liikkuvat työkoneet

340 000

1 802 000

1 042 000

400 000

360 000

Muut koneet ja kalusto

685 400

2 803 400

2 095 400

593 000

115 000

13 657 200

29 537 200

12 415 200

11 402 000

5 720 000

-200 000

-300 000

-200 000

-100 000

13 457 200

29 237 200

12 215 200

11 302 000

D. KONEET JA KALUSTO
Kuljetusvälineet
ATK-laitteet

Investointimenot yhteensä
Rahoitusosuudet
Investointiosa yhteensä
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RAHOITUSOSA
Rahoitusosassa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa Riverian rahan lähteet ja rahan käyttö sekä
maksuvalmiuden kehitys suunnitelmakaudella. Rahoituslaskelman yhteydessä esitetään toiminnan ja
investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

3 416 845

4 771 800

4 725 849

5 261 279

6 805 806

-12 415 200 -11 402 000

-5 750 000

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät

-99 133

Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot

-7 441 879 -13 657 200

Rahoitusosuudet investointimenoihin

284 643

Pysyvien vastaavien hyödykksien
luovutustulot

368 497

200 000

Investointien rahavirta

-6 788 739 -13 457 200

Toiminnan ja investointien rahavirta

-3 471 027

200 000

100 000

-12 215 200 -11 302 000

-5 750 000

-8 685 400

-7 489 351

-6 040 721

1 055 806

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos

-259
7 458
313 151

Korottomien velkojen muutos

4 437 971

Rahoituksen rahavirta

4 758 322

Vaikutus maksuvalmiuteen

1 287 295

-8 685 400

-7 489 351

-6 040 721

1 055 806

Rahavarat 1.1.

35 738 790

37 026 085

28 340 685

20 851 334

14 810 613

Rahavarat 31.12.

37 026 085

28 340 685

20 851 334

14 810 613

15 866 419

1 287 295

-8 685 400

-7 489 351

-6 040 721

1 055 806

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

209

144

108

80

96

Rahavarojen muutos

RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT
Kassan riittävyys / päiviä
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä

-3 471 027

-12 156 427 -19 645 778 -25 686 499 -24 630 693

Riverian tavoitteena on rahoittaa suunnitelmakauden investoinnit omarahoituksella.
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Rahoituslaskelma osoittaa, että vaikka investoinnit rahoitetaan omarahoituksella, kääntyvät kassavarat
ja maksuvalmius jo paranevaan suuntaan suunnittelukauden viimeisenä vuonna 2022. Investointien
kattaminen omarahoituksella ei vaaranna Riverian maksuvalmiutta missään vaiheessa, sillä kassan riittävyys ylittää kriittisenä rajana pidetyn 30 päivän rahan yli kaksinkertaisesti myös v. 2021, jolloin rahavarat ovat pienimmillään.
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TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ

Taloussuunnitelman yhdistelmä (euroa)
Käyttötalousosa

TP2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

83 602 031

87 601 200

84 622 382

81 582 124

81 083 145

-80 185 186

-82 829 399

-79 896 533

-76 320 845

-74 277 339

3 416 845

4 771 801

4 725 849

5 261 279

6 805 806

-1 143 116

727 972

-705 386

81 085

1 203 291

39 535 675

40 263 647

39 558 261

39 639 346

40 842 637

284 643

200 000

200 000

100 000

-

Menot

-7 441 879

-13 657 200

-12 415 200

-11 402 000

-5 720 000

Netto

-7 157 236

-13 457 200

-12 215 200

-11 302 000

-5 720 000

37 026 085

28 340 685

20 851 334

14 810 613

15 866 419

209

144

108

80

96

Tulot
Menot
Vuosikate

Tuloslaskelmaosa
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Taseeseen kertynyt ylijäämä 31.12.

Investointiosa
Tulot

Rahoitusosa
Rahavarat 31.12.
Kassan riittävyys / päiviä
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LIITTEET
Riveria, ulkoiset tomintatuotot TA 2020
(63 260 532 euroa)

Muut toimintatuotot
3%
Tuet ja avustukset
7%

Rahoitustuotot
1,3%

Maksutuotot
0%

Myyntituotot
88%

Riveria, ulkoiset toimintakulut TA 2020
(58 534 683 euroa)

Muut toimintakulut
5%
Aineet ja tarvikkeet
11%

Palvelujen ostot
16%

Avustukset
1,2%
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Henkilöstökulut
68%
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