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YLEINEN OSA
AMMATTITAITOA ASENTEELLA
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian tehtävänä on valmentaa työelämään tulevaisuuden osaajia
yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Olemme pohjoiskarjalaisten, alueen työelämän ja jäsenkuntien läheinen kumppani ammattitaidon ja osaamisen kehittämisessä sekä osaavan työvoiman turvaamisessa.
Ammatillisen koulutuksen reformista on piakkoin kolme vuotta. Koulutuksiimme pääsee nyt hakeutumaan
milloin ja minkä ikäisenä tahansa. Jokaiselle opiskelijalle laadimme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, joka määrittää opintojen suorittamista ja opintojen pituutta aikaisemman osaamisen perusteella. Aikaisempi osaaminen pitää tunnustaa, oli se hankittu miten, missä tai milloin tahansa. Valmistuminenkin tapahtuu pitkin
vuotta, ei pelkästään keväisin. Oppimista tapahtuu työpaikoilla entistä enemmän, lähiopetusta järjestetään tarpeen mukaan ja etäopetusta tarjoamme yhä enemmän. Opiskelijan osaamisen arvioivat työpaikalla opettaja ja työelämän edustaja. Kesäisinkin voi
opiskella.
Koronapandemia on vaikuttanut Riverian koulutusten ja tutkintojen järjestämiseen sekä toimintatuottojen ja
-kulujen määrään nopealla aikataululla ja ennakoimattomalla tavalla. Koulutusten järjestämisen uutta toimintatapaa olemme harjoitelleet kuukausia. Tällä hetkellä Riverialla on hyvät valmiudet tarvittaessa järjestää opetusta ja ohjausta etänä sekä muutoinkin mukauttaa toimintaansa koronapandemian edellyttämällä
tavalla. Toiminnan järjestämisessä kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstön ja opiskelijoiden terveysturvallisuuteen. Säännöllisesti kokoontuva Riverian turvallisuuden tilannejohtoryhmä informoi ajankohtaisista
linjauksista henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Epävarmuus koronapandemian vaikutuksista Riverian toimintaan jatkuu kuitenkin edelleen.
Riverian toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 olemme laatineet yhtymävaltuuston hyväksymän strategian pohjalta ja keskeiset käytännön toimenpiteet ovat täsmentyneet yhtymähallituksen käsittelyssä. Uuden valtuustokauden alkaessa vuonna 2021 käynnistämme strategian päivityksen.
Suunnitelmakaudella Riverian ulkoiset toimintatuotot arvioimme olevan yli 60 miljoonaa euroa vuodessa.
Tavoitteiden mukaisten opiskelijavuosien toteutuminen, tutkintojen suorittaminen ja opiskelijoiden työllistyminen mahdollistavat toimintatuotot, johon sisältyy myös olettamuksemme valtion lisärahoituksen jakamisesta. Strategian mukaisesti viimeistään vuonna 2022 Riverian tilikauden
tulos on positiivinen. Jotta saavutamme suunnitelmakauden aikaisen tulostavoitteen, edellyttää se vähenevää menokehitystä. Ostojen vähentäminen, työnmuotoilun hyödyntäminen rekrytointitarpeissa ja alenevat poistot
tilojen vähentyessä ovat keinojamme tulostavoitteen saavuttamiseen.
Koulutuskuntayhtymän historian suurimmat investoinnit oppimisympäristöjen uudistamiseksi saatamme
päätökseen suunnitelmakaudella. Omassa käytössä olevien tilojen määrää vähennämme luopumalla tyhjistä
tiloista, hyödyntäen työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä laajentamalla opetuksen toteutustamme vuorokauden eri aikoina. Kun tilojen käyttö tehostuu, säästyneillä tilakustannuksilla pyrimme varmistamaan opetuksen ja ohjauksen toteutumisen. Suunnitelmakauden nettoinvestoinnit ovat noin 19,5 miljoonaa euroa.
Toteutamme investoinnit omarahoitteisesti ilman velkaantumista huolehtien myös Riverian maksuvalmiudesta. Suurimman rakennusinvestoinnin, uuden Riveria-talon, otamme aktiiviseen käyttöön Joensuun Peltolan kampuksella.
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Siirrymme toiminnan suunnittelussa kalenterivuosirytmiin vuodesta 2021 alkaen. Kalenterivuosi muodostuu
kevät-, kesä- ja syyskausista. Kalenterivuosisuunnittelu mahdollistaa sen, että jatkossa opiskelijoille turvaamme tavoitteellisen ja ohjatun osaamisen kehittämisen mahdollisuuden vuoden jokaisena päivänä erilaisissa oppimisympäristöissä. Opetusta ja ohjausta järjestetään arkisin aamu kahdeksasta ilta kahdeksaan,
tarvittaessa myös viikonloppuisin.
Odotamme opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämislupapäätöstä englanninkieliseen kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon alueemme teollisuuden osaavan työvoiman turvaamiseksi. Järjestämislupahakemus
on valmisteltu yhdessä alueemme teollisuusyritysten, yritysjärjestöjen, maakuntahallinnon ja työhallinnon
kanssa.
Suunnitelmakaudella kilpailluilla koulutusmarkkinoilla toimivan Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n organisaatio ja toiminta uudistetaan tavoitteena liikevaihdon merkittävä kasvattaminen. Toiminnan uudistamiseksi
tytäryhtiöön sijoitetaan alkupääomaa. Yhtiön liiketoiminta koostuu ei-tutkintoon johtavista erilaisista koulutus- ja kehittämispalveluista sekä koulutusviennistä. Strategian mukaisesti koulutusvientitoiminta on käynnistynyt ja näkymät sen kehittymiselle ovat hyvät.
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusta. Suunnitelmakaudella jatkamme koko henkilöstöä koskevaa kehittämisohjelmaa ”Riveria2025” osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi, tiimityön edistämiseksi ja vision saavuttamiseksi. Maakunnalliset tiimit vastaavat oman alansa työelämän osaamistarpeiden
tunnistamisesta, koulutustarjonnan tuntemuksesta sekä joustavasta,
asiakaslähtöisestä toimintatavasta.
Hallitusohjelman mukaan oppivelvollisuutta korotetaan 18 ikävuoteen ja toteutetaan toisen asteen koulutuksen maksuttomuus. Toimenpiteet on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2021 aloittavien peruskoulun päättävien
opiskelijoiden osalta. Riverian tutkinto-opiskelijoiden keski-ikä on noin 25 vuotta. Tutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärästä oppivelvollisuuden piiriin tullee kuulumaan noin 30 % ja maksuttomuuden piiriin noin 45 %.
Maksuttomuuden järjestämiseen liittyy epävarmuus rahoituksen riittävyydestä, joka aiheutuu koulutuksen
järjestäjän todellisista kustannuksista.
Koronapandemian jatkuessa ennakoimattomalla tavalla uhkana on, että toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu ja niiden tulokset heikkenevät. Riskinä on toimintatuottojen toteutumisen epävarmuus tehtävien toteuttamiseksi. Keskeytymätön uudistuksen tarve toiminnassa haastaa
myös henkilöstömme osaamisen ja jaksamisen. Lisäksi maakunnan väestön vähentyminen ja ikärakenne asettaa jatkossa toiminnallemme uudistumistarpeita.
Riverialla on tunnistetusti Suomen taitavimpia opiskelijoita, henkilöstöllämme on vahvaa ammattitaitoa ja
työelämäyhteistyömme on aktiivista. Strategian mukaisesti kehitämme asenteesta vetovoimatekijän, joka
erottaa riverialaiset muista tekijöistä. Riverian asennelähettiläät, asenneopettajat ja asennekummit ovat jo
kentällä. Luottavaisin mielin voimme aloittaa tulevan toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2021–2023.
Pohjois-Karjalassa 28.10.2020

Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
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Organisaatio

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. Muita osakkuusyhtiöiksi luettavia omistuksia ei ole.
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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.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023
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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

Riverian tuloskortti on kaikkien riverialaisten käytettävissä intrassa. Jokainen pystyy seuraamaan oman toimialansa ja tiiminsä tuloksia reaaliaikaisesti ja myös mobiililaitteilla. Tiedolla johtamisen kehittämishankkeessa tullaan vuoden 2021 aikana ottamaan käyttöön ennakoivan analytiikan työkaluja mm. valtionosuusrahoitusta ennakoiva Rahoitustyökalu, opiskelijoiden keskeyttämisuhkan varhaista tunnistamista helpottava Tukityökalu, Opiskelijatiedon dashboard sekä Tavoitteiden ja sisäänoton hallinnoinnin työkalu. Runsaan ennakointitiedon avulla pyrimme ohjaamaan toimintaamme laadukkaammaksi, vaikuttavammaksi ja tehokkaammaksi.
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Strateginen välitarkastelu
Strategian välitarkastelussa keskeisimmiksi toimenpiteiksi nostettiin:
1. Tilikauden tulos oltava voitollinen vuonna 2022
 Vähennetään menoja nykytasosta voitollisen tilikauden saavuttamisen edellyttämällä tavalla.
 Nykyistä kriittisemmällä rekrytoinnilla henkilötyövuosia vähennetään nykytasosta.
 Toimitilastrategia ja omien tilojen kannattavuustarkastelu on valmis vuoden 2020 loppuun mennessä

2. Työikäisen aikuisväestön koulutuksen lisääminen
 Koulutukset tuotteistetaan ja niitä markkinoidaan 2021 alkaen.
 Koulutusten tuotteistaminen tehdään jokaisessa alakohtaisessa maakunnallisessa tiimissä (välitarkas-

telu tehdään 2020 lopussa).

 Alakohtaisissa maakunnallisissa tiimeissä työikäisen aikuisväestön koulutus vastuutetaan syksyn 2020

aikana.

 Aikuiskoulutus sana otetaan heti käyttöön, myös markkinoinnissa

3. Opiskelijahankinnan vahvistaminen vuonna 2021
 Opiskelija voi hakeutua milloin vaan mihin koulutukseen vaan ja asiakasta palvellaan välittömästi. Kou-

lutusten aloitukset on rytmitetty ja ne ovat näkyvillä. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2021.

 Kielitaitovaatimuksia opiskelijavalinnassa lievennetään ja tarvittava kielitaito varmistetaan koulutuksen

aikana. Menettely on kuvattu ja se on käytössä vuonna 2021

 Yhteishaussa valituilla on tosiasiallinen mahdollisuus aloittaa opintonsa jo kesällä 2021 alkaen ja suo-

rittaa jatkossa myös opintojaan kesän aikana.

4. Toiminnan ja talouden suunnittelukauden yhtenäistäminen mahdollisesti vuodesta 2021 lähtien
 Toiminnan ja talouden suunnittelukausi yhtenäistetään vuodesta 2021 lähtien.
 Kesäkaudella mahdollistetaan opiskelu järjestämällä opetusta kesästä 2021 lähtien.
 Esimiehet varmistavat alakohtaisissa tiimeissä ja opettajien vuosityöaikasuunnitelmissa, että näin opis-

kelu mahdollistuu myös kesäisin.

5. Luovutaan tyhjistä toimitiloista
 Omia toimitiloja on maksimissaan noin 80.000 m2 vuoden 2023 lopussa.
 Niittylahden tilojen tarkastelu toteutetaan osana toimitilastrategiaa.

6. Tiimitoiminnan vahvistaminen
 Jokainen maakunnallinen tiimi tekee tiimisopimuksen, jossa tiimin tavoitteet ja työnjako tiimin jäsenten

kesken on kuvattu. Tiimisopimukset ovat tiimeittäin esillä henkilöstön intrassa vuoden 2020 loppuun
mennessä.
 Tutkinnot, koulutukset ja palvelut tuotteistetaan maakunnallisissa tiimeissä (välitarkastelu vuoden
2020 lopussa).
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7. Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n toiminnan ja organisaation uudelleen rakentaminen 2020 alkaen





Osakeyhtiön organisaatio ja hallinto uudistetaan vuonna 2021.
Toimitusjohtajan tehtävä täytetään vuoden 2021 alusta.
Yhtiöjärjestys ja yhtiön nimi uudistetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.
Yhtiölle sijoitetaan vuonna 2021 alkupääomaa.

8. Työssäjaksamisen tukeminen
 Henkilöstön palkitsemisjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2022.
 Taloudellinen tulos ja työhyvinvointi osana palkitsemisen mittaristoa.

9. Opiskelijoiden työjärjestykset laaditaan opiskelijoiden näkökulmasta koko työviikolle sekä laaditaan koulutustarjottimiin perustuvaksi
 Opiskelijalla on käytettävissä oppimiseen koko vuosi (kevät-, kesä-, syyskausi), jolloin myös opetus on

järjestetty.

 Opetusta järjestetään arkena klo 8–20 välisenä aikana, asiakaslähtöisesti myös viikonloppuisin.
 Tutkintojen osat tuotteistetaan näkyviksi tutkinnoittain (pt, at, eat) ja niiden eteneminen kuvataan ha-

vainnollisella tavalla maakunnallisten tiimien toimesta. Kaikilta osin tuotteistaminen ja kuvaukset on
tehty 2021 aikana (välitarkastelu vuoden 2020 lopussa).
 Kun tuotteistaminen ja opintotarjotin on laadittu, opiskelija voi valita itse opintonsa ja oppimisympäristönsä (lähi- ja etäopetus, työelämässä oppiminen).
10. Teemapäivät
 Henkilöstölle järjestetään Innovaatioleirejä vuosittain.
 Jäsenkunnissa toteutetaan avoimia keskustelutilaisuuksia ammatillisesta koulutuksesta.

11. Tehtäväkokonaisuudet
 Hallintosääntö päivitetään vuonna 2020.

12. Muita pitkän tähtäimen linjauksia
 Riveria toteuttaa monialaisesti eri aloja maakunnan työelämätarpeiden mukaan.
 Laaditaan toimitilastrategia, joka huomioi toimenpiteet tilojen luopumiseksi, jos opiskelijamäärät ja toi-

mintaedellytykset tilojen ylläpitämiseksi heikentyvät oleellisesti. Toimitilastrategia on valmis vuoden
2020 loppuun mennessä.
 Koulutusyksiköiden välillä voidaan tehdä tarvittaessa työnjakoa opintoaloista.
 Lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja varmistetaan sen laadukas prosessi.

Yhtymähallituksen kesäseminaarissaan linjaamien tavoitteiden edellyttämien toimenpiteiden suunnittelu ja
toteuttaminen on vastuutettu viranhaltijoille ja työryhmille. Osa toimenpiteistä toteutetaan jo vuonna 2020.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023
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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 hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma
on laadittava siten, että ne toteuttavat strategiaa, ja että edellytykset koulutuskuntayhtymän 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.

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.
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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.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023
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HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
Suunnitelmakauden aikana 2021-2023 mitoitamme henkilöstömäärän kestävälle, toimintatuottojen mahdollistamalle tasolle, mikä tarkoittaa, että Riverian henkilöstömäärä tulee pienenemään toimintaa tukevissa
palveluissa kyseisten vuosien aikana.
Henkilöstöjakauma on muuttunut suunniteltujen ja
toteutettujen toimenpiteiden mukaisesti, sillä vielä
vuonna 2019 opetushenkilöstön osuus oli 59 % ja
muun henkilöstön 41 %.
Henkilöstömäärän mitoittamisessa toimintatuottojen mahdollistamalle tasolle huomioidaan tulevat eläköitymiset. Riverian henkilöstöstä alimman mahdollisen eläköitymisiän saavuttaa tai on jo saavuttanut yhteensä 92 henkilöä vuoden 2023 loppuun mennessä. Näistä 64 henkilöä saavuttaa yleisen 65 vuoden eläköitymisiän vuoteen 2023 mennessä. Heistä oppilaitospalveluissa työskentelee 26 (41 %), Palvelut ja hyvinvointi -toimialalla 18 (28 %) ja Teknologia toimialalla 20 (31%). Vuoden 2025 loppuun mennessä 135 eli lähes joka viides riverialainen saavuttaa alimman mahdollisen eläköitymisikänsä.
Koska eläköitymiset eivät kohdistu työvoima- ja osaamistarpeen mukaisesti vaan useiden eläköityvien tilalle
palkataan uusia työntekijöitä, joudumme tarkastelemaan määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelevien henkilöiden palvelussuhteiden jatkomahdollisuuksia kriittisesti. Syyskuun 2020 henkilöstömäärään
nähden talousarviovuodelle 2021 on budjetoitu keskimäärin jo 42 henkilöä vähemmän. Opetus- ja ohjaushenkilöstössä osa-aikaisen henkilöstön määrä vähenee enemmän kuin kokoaikaisen. Henkilöstöbudjetissa
suunniteltu muutos edellyttää toimintaa uudistavia oppimisympäristölinjauksia lähi- ja etäopetuksen sekä
työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjauksen suhteen. Muun henkilöstön 17 hengen vähennys toteutuu
vuonna 2019 laaditun toimintaa tukevien palveluiden tehostamisohjelman mukaisesti.
Jatkossa toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä laaditaan henkilöstömäärän rinnalle todellista käytettävissä olevaa työaikaa kuvaava henkilötyövuosien vertailu.
Henkilöstömäärä

Oppilaitospalvelut
Teknologia
Palvelut ja hyvinvointi
Riveria yhteensä

30.9.2020 (yhden päivän tilasto)
TA 2021 (talousarviovuoden keskimääräinen henkilöstömäärä)
Muut
Opetushenkilöstö
Ammatilliset
Opetus (sis.amm.ohj.)
Kaikki
Muut
Kaikki
Koko Osa
Yht.
Koko Osa Yht. yhteensä Koko Osa Yht. Koko Osa Yht. Koko Osa Yht. yhteensä
58
13
71 188
13 201
272
61
2
63
182
10 192
255
168
26
194
17
0
17
211 132
11 143
29
1
30
12
2
14
187
188
22
210
7
0
7
217 166
28 194
16
0
16
6
0
6
216
414
61
475 212
13 225
700 359
41 400
45
1
46 200
12 212
658

Henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen painopistealueet on määritelty Riverian strategiassa ”Kumppanuudella osaamista ja hyvinvointia” vuosille 2018–2021.
Osaamisen vahvistamiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi suunnittelimme ja käynnistimme vuonna 2019
koko henkilöstölle suunnatun Riveria2025 -kehittämisohjelman. Ohjelman ensimmäisen modulin tiimivalmennus keskeytyi keväällä 2020 alkaneen koronapandemian seurauksena. Ohjelman välitarkastelun yhteydessä toiminnallisten, maakunnallisten tiimien valmentajien palautteiden perusteella sekä johdossa tapahtuneiden muutosten vuoksi päätettiin muuttaa tiimivalmennuksen toteuttamistapaa johtamista ja vuorovaikutusta vertikaalisessa eli ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin suunnissa kehittäväksi. Syksyllä 2020 käynnistyvässä, uudistetun tiimivalmennuksen seuraavassa vaiheessa tukea tarjotaan tiimien esimiehille ja heidän osaamisensa ja valmiuksiensa kehittämisen kautta tiimeille. Maakunnallisten tiimien tavoitteet ja työnjaon sisältävät tiimisopimukset viimeistellään esimiesten johdolla vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden
2021 haaste tiimeille on tutkinto- ja koulutuspalveluidensa tuotteistaminen.

14

Talousarvio 2021

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä // RIVERIA
Työssäjaksamisen tukemiseksi parannamme henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja työyhteisönsä toimintaan vahvistamalla ja tukemalla tiimitoimintaa sekä mahdollistamalla joustavat etä- ja joustotyöaikakäytännöt asiantuntija- ja toimistotyössä.
Strategisten linjausten pohjalta vuonna 2019 perustettu työssäjaksamisen tukemisen työryhmä laati kokonaisvaltaisen palkitsemisjärjestelmän esityksen kesällä 2020. Yhtymähallituksen linjausten mukaisesti ja
tilikauden positiivisen taloudellisen tuloksen mahdollistamana työntekijöiden laadukkaasta ja vaikuttavasta
työstä palkitseva rahastoiva tulospalkkiojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2022. Työhyvinvointi tulee olemaan osana palkitsemisen mittaristoa. Kertapalkitsemisen käytännöt uudistetaan jo vuonna 2020.
Riveria2025-henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma v. 2019 alkaen

Riveria tarjoaa henkilöstölleen lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluja. Koronaviruksen pakotettua koko henkilöstön etätyöhön ja opiskelijat etäoppimaan, parantuneiden käsija yskimishygieniataitojen sekä fyysisen etäisyyden pitämisen ansiosta sairastavuus Riveriassa on yli puolittunut vuoden 2020 aikana. Hyvän kehityksen halutaan jatkuvan ja etätyön työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevat elementit pidetäänkin käytössä normaaliarjenkin alettua.
Henkilöstön työtyöhyvinvointia seuraamme vuosittain toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Myös nopeampia
mittareita kehitetään (esim. intran fiilismittari).

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023
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TALOUSOHJAUKSEN PERUSTEET
Rahoitusjärjestelmä
Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva lainsäädäntö uudistettiin 1.1.2018. Uudessa järjestelmässä oli
alun perin vuoden 2021 loppuun saakka kestävä siirtymäaika, jonka jälkeen perusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta olisi laskenut 50 prosenttiin ja vastaavasti suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet
olisivat kasvaneet siten, että vuonna 2022 suoritusrahoituksen osuus olisi 35 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 prosenttia.
Rahoituslainsäädäntöä ollaan uudistamassa vuoden 2021 alusta ensinnäkin siten, että rahoitusosuuksien
prosenttiosuudet säilyisivät vuoden 2020 tasossa, eli perusrahoituksen osuus olisi jatkossakin 70 %, suoritusrahoituksen 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Uudistusta on perusteltu rahoituksen ennakoitavuuden helpottumisena, mutta tosiasiallisesti juuri tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella määräytyvä perusrahoituksen suuri osuus heikentää rahoituksen ennakoitavuutta, sillä tavoitteellisia opiskelijavuosia täytyy joka vuosi hakea erikseen eikä Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) takaa enää edes järjestämislupien
mukaisia vähimmäisopiskelijavuosien määriä automaattisesti koulutuksen järjestäjille vaan tarkastelee
myönnettävien opiskelijavuosien määrää peilaten hakemuksia alueen työllisyystilanteeseen ja ikärakenteeseen.

Valtion budjettiin perustuva, suhteellinen ja suorituksiin perustuva rahoitusjärjestelmä kannustaa koulutuksen järjestäjiä panostamaan järjestelmän mukaisiin mittareihin:
 tavoitteellisiin opiskelijavuosiin sekä toteutuneiden opiskelijavuosien perusteella määritettävään profiili-

kertoimeen

 suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osiin
 valmistuneiden sijoittumiseen työhön sekä jatko-opintoihin
 opiskelija- ja työelämäpalautteeseen
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Kansanopisto-opetukseen saadaan vapaan sivistystyön yksikköhintapohjaista valtionosuutta 297,63 euroa
opiskelijaviikkoa kohti. Kesäyliopiston yksikköhinta on 211,71 euroa/opetustunti. Nämä valtionosuusrahoitukset on Riveriassa budjetoitu ennakoitujen suoritemäärien mukaan.
Myös OKM asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ollaan uudistamassa. Tutkintojen kustannuksiin perustuvien painokertoimien muutos vaikuttaa koulutuksen järjestäjien profiilikertoimiin,
joilla OKM myöntämät tavoitteelliset opiskelijavuodet kerrotaan perusrahoitusta määriteltäessä. Myös suoritusrahoituksen perusteena olevat tutkinnot ja tutkinnonosat painotetaan kertoimilla rahoituksen määrittelyssä. Ennakoivien laskelmien mukaan tutkintojen sijoittumisella uusiin kustannuskoreihin ei ole Riverian kokonaisrahoitukseen suurta merkitystä.
Riverian tiedolla johtamisen -projektin ennakoivan analytiikan rakentamisen yhtenä tavoitteena on
jatkossa saada opiskelijatiedonkeruun Koski-järjestelmän tiedoista ennakoivaa tietoa opiskelijahankinnan
tueksi, jotta varmistamme jatkossa riittävän opiskelijavuosikertymän sekä riittävien tavoitteellisten opiskelijavuosien
sekä tutkintojen ja tutkinnonosien suoritusten tason. 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 kuntayhtymä rahoittaa toimintansa ja investointinsa rahoituslainsäädännön mukaisella rahoituksella, valtionosuuksilla, EU- ja muulla projektirahoituksella, koulutustuloilla ja
osana koulutusta tapahtuvasta palvelujen ja tuotteiden myynnistä saatavilla tuloilla sekä muilla tuloilla. Kuntayhtymä voi ottaa vastaan lahjoituksia.
Riverian toiminta on riippuvainen valtionosuusrahoituksesta, sillä se kattaa lähes 90 % Riverian toimintatuotoista. Talousarviovuoden 2021 valtionosuusrahoituksen määrittely perustuu OKM:n budjettiesitykseen,
josta on vähennetty varaukset harkinnanvaraisiin korotuksiin ja myöhemmin kohdennettavaan rahoitusosuuteen. Varainhoitovuoden 2021 aikana myönnettävään strategiarahoitukseen on OKM varannut 15 miljoonaa
euroa. Valtion budjetissa 2021 esitetään jatkettavaksi vuonna 2019 aloitettua ammatillisen koulutuksen
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on varattua 80 miljoonan
euron vuotuista lisämääräraha. Muista varainhoitovuoden 2021 aikana hakuun tulevista lisämäärärahahauista ei ole vielä tietoa.
Riverian VOS-rahoitusarvio ja sen kohdentaminen

Ennakoitu valtionosuusrahoitus yhteensä

- perusrahoitus
- suoritusrahoitus
- vaikuttavuusrahoitus
Toimialoille käyttötalousmenoihin jaetaan
Erillishaussa myönnettävä perus/strategiarahoitus
Toimialoille käyttötalousmenoihin jaetaan
Oppilaitospalveluihin puskuriksi jää

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023

2020
51 072 934
34 891 607
10 839 999
5 341 328
50 051 476

2021
52 102 000
35 252 000
11 121 000
5 729 000
52 102 000

2022
52 623 000

2023
53 149 300

52 623 000

53 149 300

3 000 000
0

2 600 000
2 000 000

1 000 000
0

0
0

4 021 458

600 000

1 000 000

0
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Suunnittelukaudella 2021–2023 tuloutetaan sisäisessä laskennassa kaikki ammatillisen koulutuksen määrärahaennusteen ja rahoitusmallin mukaan laskettu ja ennakoitu valtionosuusrahoitus toimialoille ja tiimeille. Vuosikatteen ja tilikauden tuloksen muodostumisen näyttäminen nimenomaan toimialojen ja tiimien
aikaansaamana mahdollistaa tiimien entistä vahvemman kokemuksen itsestään tuloksentekijöinä.
Valtion talousarvioperusteisen rahoituksen lisäksi Riverian talousarvioon ja -suunnitelmaan on budjetoitu
harkinnanvaraista korotusta ja vuosien 2021-2023 aikana hakuun tulevaa strategia- ja muuta lisämäärärahoja 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 1 miljoona euroa vuonna 2022. Vuoden 2021 lisämäärärahasta 2
miljoonaa euroa, joka oletetaan saatavan vuonna 2019 palkattujen opettajien ja ammatillisten ohjaajien palvelussuhteiden jatkamiseen, jaetaan toimialojen tiimeille talousarviossa esitettyjen menoarvioiden kattamiseen. Ennakoitujen lisämäärärahojen saaminen ei siis mahdollista talousarvion ylittäviä menolisäyksiä.
Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen ensikertaiset rahoituspäätökset vuodelle 2021 saadaan
joulukuussa 2020.

Toimintakulujen suhde toimintatuottoihin
Toiminta- ja taloussuunnittelu on tehty toiminnan suunnittelupainotteisesti. Tiimit ovat resursoineet omien
toiminnallisten tavoitteidensa saavuttamiseksi suunnitellut perustehtävää toteuttavat toimenpiteet. Yhtymähallituksen strategian välitarkastelun 2019 ja linjausten 2020 toimeenpanoa ohjeistetaan tarkemmin helmikuussa 2021 yhtymähallituksessa vahvistettavassa talousarvion täytäntöönpanosuunnitelmassa-.
Talousarviokirjan käyttötalousosan tuloslaskelmat vastaavat
toimialojen ja maakunnallisten tiimien talousarvioon perustuvia käyttösuunnitelmia määrärahoineen.
Toimintatuottojen oikeaa suhdetta toimintakuluihin mitataan
kuntataloudessa usein tunnusluvulla toimintatuotot prosentteina toimintakuluista. Organisaation poistokuormitus ja investointitarpeet määrittelevät riittävän tason.
Toimintatuotot % toimintakuluista:

Toimintatuottojen riittävyys
Toimintatuotot (ulkoiset)
Toimintakulut (ulkoiset
Toimintatuotot % toimintakuluista
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TP 2019
65 500 625
62 042 200 106 %

TA 2020
62 953 732
58 534 682 108 %

TA 2021
63 258 645
58 250 535 109 %

TS 2022
61 870 509
56 268 494 110 %

TS 2023
61 201 919
55 380 783
111 %
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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 raportointi- ja seurantayksikkönsä, joiden tulee suunnitella toimintansa
siten, että ne saavuttavat asetetut taloudelliset tavoitteensa. Varsinaisia tulosalueita ovat Teknologia sekä
Palvelut ja hyvinvointi -toimialat.
Oppilaitospalvelujen positiivinen vuosikatetavoite muodostuu tilojen pääomavuokrista, ulkoisista vuokratuotoista, kesäyliopiston tuloksesta sekä jakamatta jätetystä ns. puskurirahoituksesta. Toimialojen vuosikate- sekä tutkintotavoitteet on asetettu Tulostavoiteneuvottelu (TUTA)-kierroksella huhtikuussa 2020. Toimialojen tulostavoitteet muodostuivat lopullisessa talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tulostavoiteneuvotteluista poikkeavaksi OKM rahoitusperusteasetuksen mukaisten kustannuskorien ja -kertoimien muutoksen vuoksi. Palvelut ja hyvinvointi -toimiala nousi lisääntyneen valtionosuusrahoitusosuutensa vuoksi Riverian tuloksentekijäksi.

Taloudelliset tavoitteet
Taloudellisista tavoitteista yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita koulutuskuntayhtymän tasolla ovat
talousarviovuoden vuosikate yhteensä (5 208 111 euroa) ja investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma (12 188 000 euroa).
Vuosikatetavoitteet 2021–2023 (euroa)
Toimiala

TA 2021

TS 2022

TS 2023

2 134 497

1 737 855

2 576 773

762 697

286 658

879 562

Oppilaitospalvelut

2 310 917

3 777 503

2 564 801

Vuosikate yhteensä (sitova tavoite)

5 208 111

5 802 016

6 021 136

Palvelut ja hyvinvointi
Teknologia

Investoinnit 2021–2023 (euroa)
Tulot
Rahoitusosuudet
investointeihin
Tulot yhteensä

TP2019

TA 2020

TA 2021

-

200 000
200 000

60 000
60 000

-1 684 411
-9 925 670

-4 565 200
-7 850 000

-2 448 000
-9 500 000

TS 2022

TS 2023

Yhteensä

-

60 000
60 000

-1 690 000
-3 210 000

-1 350 000
-1 100 000

-5 488 000
-13 810 000

Menot
Käyttöomaisuuden osto
Oppimisympäristöt
Osakkeet: pääomasijoitus tytäryhtiöön
Menot yhteensä

-11 610 081

-300 000
-12 415 200 -12 248 000

-4 900 000

-2 450 000

-300 000
-19 598 000

Netto yhteensä
(sitova tavoite)

-11 610 081

-12 215 200 -12 188 000

-4 900 000

-2 450 000

-19 538 000

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023
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Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnallisten tavoitteiden osalta yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita koulutuskuntayhtymän tasolla ovat opiskelijavuosien kokonaismäärä (vähintään 5 300) ja suoritettujen tutkintojen määrä (vähintään
2 000).

Opiskelijavuositavoite 2021–2023 (ammatillinen koulutus)
TP2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Teknologia

1 986

2 198

2 200

2 200

2 200

Palvelut ja hyvinvointi
Opiskelijavuodet yhteensä
(sitova tavoite)

3 186

3 302

3 100

3 100

3 100

5 173

5 500

5 300

5 300

5 300

Tutkintotavoite 2021–2023 (perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)
Teknologia
Palvelut ja hyvinvointi
Tutkinnot yhteensä
(sitova tavoite)

20

TP2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

724

840

800

800

800

1 233

1 350

1 200

1 200

1 200

1 957

2 190

2 000

2 000

2 000
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ARVIO SUUNNITELMAKAUDEN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA
EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MAHDOLLISUUKSISTA
Suunnitelmakauden ennakoitavuutta heikentää syksyllä 2020 kohti
valtakunnallista kiihtymisvaihetta kehittyvä koronavirusepidemia,
jonka etenemisestä ja sen vaikutuksista yritysten toimintaedellytyksiin, valtion verotuloihin ja siten myös julkisen sektorin tulevaisuuden toimintaan ja rahoitukseen ei ole tietoa. Oppilaitosten tilojen valtakunnallinen sulku keväällä 2020 aiheutti suuria tulomenetyksiä sekä luonnollisesti myös säästöjä toimintakuluissa. Opiskelijoiden heikentyneet
mahdollisuudet työpaikkajaksoihin ja näyttöihin työelämässä viivästyttivät opinnoissa valmistumista. Opinnoistaan vieraantuneet ja syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat ovat olleet erityisen huolen ja tukitoimien
kohteena.
Yksi toiminta- ja taloussuunnittelun suurimmista haasteista on
toimintatuottojen riittävän tason saavuttaminen ja ylläpitäminen, jotta Riveria pystyy turvaamaan nykyisen toiminnan taso
eikä joutuisi tulorahoituksen niukkuuden vuoksi karsimaan laadukkaasta opetuksesta ja ohjauksesta eikä niiden tukitoimista.
Säästäminen elintärkeissä perustoimissa, joista tulevaisuuden
suoritukset ja niihin perustuva rahoitus riippuvat, heikentäisi tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Veto- ja pitovoiman heikkeneminen toiminnan supistuessa syöksee organisaation herkästi näivettymisen kierteeseen, josta on vaikea toipua.
Toiminnan jatkuva uudistamisen tarve asettaa mittavan henkilöstön osaamisen kehittämisen haasteen. Henkilöstömäärän sopeuttaminen toimintatuottojen tasolle aiheuttaa väen vähentyessä haasteita asiantuntijatyön sijaisuuksien järjestämisessä. Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on laadukkaan
toiminnan edellytys. Sujuvan arjen, toimivien työvälineiden sekä selkeiden toimintaprosessien yhdistelmänä syntyy mielekäs työ, jossa päivittäiset onnistumiset ja koko
työyhteisön tuki tuovat lisää intoa ja energiaa tekijälleen.
Valtion vuoden 2021 suunnittelema oppivelvollisuuden laajentamisen ja koulutuksen maksuttomuuden kokonaisrahoitus ammatilliselle koulutukselle on 3,6 miljoonaa euroa. Riveriassa on laskettu peruskoulunsa
vuonna 2021 päättävän ja Riveriassa opintonsa aloittavan ikäluokan aloitusvaiheen oppimateriaalien hankinnan maksavan 600 000 euroa. Menojen kompensaatiota joudutaan hakemaan erillishaussa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena, jonka saaminen on epävarmaa, kuten kaiken muunkin erillishaussa olevan lisäsuoritepäätöksiin perustuvan tai valtionavustuslainsäädännön mukaisen lisämäärärahatai strategiarahoituksen.
Merkittävä taloudellinen riski- ja epävarmuustekijä koulutuskuntayhtymän taloudelle ja toiminnalle on Pohjois-Karjalan maakunnan väestön ja ikärakenteen kehitys. Pohjois-Karjalan väestökehitystä leimaa nuorten
ja työikäisten ikäluokkien pieneneminen sekä ikääntyvien suhteellisen osuuden kasvu.
Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemät vuoden
2021 rahoituksessa käytettävät koulutusten kustannuskorit eivät vastaa tällä hetkellä Riveriassa yhtä
opiskelijaa kohden aiheutuvia todellisia kustannuksia. Toimialoja ja tiimejä uhkaa rahoitusmallin muuttuessa uudenlainen sisäinen tulojen ja tuloksenteon
jakamisen haaste. Vuonna 2021 talousarvion toteumaseurannassa tulee olemaan voimakkaasti perustutkintokoulukseen panostavia tiimejä, jotka voittavat
ja kalliimpien alojen aikuiskouluttajia, jotka häviävät sisäisessä rahanjaossa. Keskustelu tiimien välisestä
sisäisestä tulojen jakamisesta ja menojen kohdentamisesta kohdentaa organisaation huomion väärille urille
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ja voi pahimmillaan estää Riverian edun mukaisen toimiala- ja tiimirajat ylittävän yhteistyön ja yhteisvastuullisuuden syntymisen.
Taloussuunnitelma on laadittu tasapainon saavuttavaksi vuonna 2022. Ennakointi perustuu yhtäältä vuonna
2019 aloitetun toimintaa tukevien palveluiden tehostamisohjelman toteutumiseen eli yhteensä 4 miljoonan
euron menosäästöjen saavuttamiseen vuoden 2019 kustannustasosta. Toisaalta ennakoinnissa on myös
oletettu Suomen valtion budjettipolitiikan jatkuminen ennallaan siten, että ammatilliselle koulutukselle ei
tulisi rahoitusleikkauksia vaan nykyiset noin 100 miljoonan euron lisäykset pysyisivät ja korottuisivat vuotuisesti vähintään yhden prosenttiyksikön suuruisena.

Suunnittelukauden eläköitymisiin ja muuhun luontaiseen poistumaan perustuvat henkilöstövähennykset toteutuvat ilman henkilöstön kuormittuneisuuden lisääntymistä, kun toiminnanohjausjärjestelmä luodaan ja
toimintavuoden suunnitteluprosessit uudistetaan.
Rahoituspohjan laajentaminen on haaste, johon Riveriassa on tartuttu käynnistämällä kilpailluilla koulutusmarkkinoilla toimivan Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n toiminnan uudelleen organisointi. Koulutusviennin käynnistyminen Myanmarissa luo uskoa kasvumahdollisuuksiin kansainvälisillä markkinoilla.
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SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää ja johdon
työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.
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. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteillä ohjataan ja tuetaan koko kuntayhtymän kehittämistä ja toimintaa osana jatkuvaa toiminta- ja taloussuunnittelun prosessia.
Johtavat viranhaltijat 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.
Riverian merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä arvioidaan talousarvion yleisessä osassa. Toimialojen merkittävimpiä riskejä ja tavoitteiden saavuttamista mahdollistavia tekijöitä sekä riskienhallinnan toimenpiteitä käsitellään käyttötalousosassa.
Johtavien viranhaltijoiden laatima sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2021 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 2021.
Yhtymähallitus antaa vuosittain yhtymävaltuustolle toimintakertomuksessa arviointitietoon pohjautuvia tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, keskeisistä johtopäätöksistä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisestä taloussuunnittelukaudella.
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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.

RAPORTOITAVAT KOKONAISUUDET
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 sekä hankkeistetusta kehittämisestä. Hallintopalvelut pitävät sisällään
talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon, hankintatoimen, oppilaitosturvallisuuden kehittämistoiminnan 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 otamme käyttöön ennakoivan tiedolla johtamisen työkalut, joilla voimme seurata nykyistä ajan tasaisemmin opiskelijavuosien kertymistä, tutkintojen ja tutkinnon osien suorittamista, opiskelijoiden työllistymistä sekä opiskelijoiden tuen tarvetta, ennakoida valtionosuusrahoituksen kertymistä ammatillisessa koulutuksessa ja hallinnoida tavoitteiden asentaa ja opiskelijoiden sisäänottoa.
Opiskelijahankinnan vahvistamiseksi suuntaamme koulutustarjonnan markkinointia ja viestintää nykyistä
vahvemmin työikäiseen aikuisväestöön. Riveria.fi -nettisivusto uudistetaan vuoden 2021 aikana. Aikuiskoulutuksen mahdollisuudet yrityksille ja yksilölle halutaan tuoda entistä vahvemmin esiin myös nettisivustollamme.
Oppilaitospalveluissa toimivan Kesäyliopiston osalta tavoitteena on säilyttää opiskelijavolyymi aiempien vuosien tasolla.
Riveria ja Joensuun kaupunki ovat 2.4.2019 allekirjoitetulla yhteistyön puitesopimuksella sopineet Mehtimäen liikuntahalliin liittyvästä kahdesta kokonaisuudesta ja niistä maksettavista korvauksista. Puitesopimuksen kokonaisuudet ovat Joensuun kaupungin vapaa-ajan ja harrastetoiminnan palveluelementit Riverian
opiskelijoille ja henkilöstölle sekä Riverian Niittylahden liikuntahallin käyttö ja vuokraus Joensuun kaupungille. Yhteistyö alkaa Mehtimäen liikuntahallin valmistuessa vuonna 2022.
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Toiminnan vaikuttavuus

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

36,6

45

42

42

42

Koulutuksen määrälliset tavoitteet
Kesäyliopistokoulutus
-opiskelijoita*

*Opiskelijoiden määrä = opiskelijatyöpäivät jaettuna 190

Riverian perustehtävänä on valmentaa työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneiden
kanssa. Asiakaspalvelun laadun parantamiseksi Riveriassa syvennämme jo solmittuja kumppanuuksia huomioimalla erityisesti aikuisväestön ja työelämän tarpeet. Otamme käyttöön asiakkuudenhallinnassa sähköisen järjestelmän integroimalla jo olemassa olevia järjestelmiämme yhteen. Kehitämme koulutusten ja palveluiden myynnille “yhden luukun” -periaatteella toimivia kumppanuussopimuksia. Riverian kumppanuustoiminnassa keskitymme jo olemassa oleviin työelämäkumppanuuksiimme päivittämällä sopimuksia ja ylläpitämällä aktiivisesti keskinäistä yhteistyötämme. Uusia kumppanuuksia solmimme hallitusti ja suunnitelmallisesti. Tavoitteena on, että vuonna 2021 kumppanuussopimuksia on yhteensä 100.
Riverian kansainvälisellä toiminnalla edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön halua ja kykyä toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Riveriaan rakennetaan suunnitelmakauden aikana kansainvälisyysverkosto
siten, että Riverialla on jokaisessa maanosassa vähintään yksi monialainen yhteistyöoppilaitos vuoteen
2025 mennessä. Monialaisen oppilaitosyhteistyön avulla edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta ja työelämäyhteistyötä. Venäjä-yhteistyö on erityinen kehittämiskohde Riverian kansainvälistymisessä.
Koulutusvientiin panostetaan kansainvälisyyssuunnitelman mukaisesti Myanmarissa ja Japanissa. Lisäksi
uusia mahdollisuuksia suomalaisen ammatillisen koulutuksen osaamisen vientituotteistamiseen sekä koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen on avautunut Liettuassa.
Tutkintoon johtavassa koulutuksessa uudistamme koulutustarjonnan toteuttamista ohjaavan suunnitteluprosessin, teemme koulutustarjontamme näkyväksi ja tuotteistamme tutkinnon osat yhteistyössä tutkintokoulutusta toteuttavien toimialojen kanssa. Olemme aktiivisesti edistämässä ammatillisen tutkinnon osien verkkoympäristön, digitaalisen työkirjan käyttöönottoa toimialoilla.
Toimintamme tehokkuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi Riveriassa kehitämme yhteistyössä toimialojen
kanssa jatkuvan haun ja joustavan sisäänoton käytänteitä. Lisäksi uudistamme henkilökohtaistamisen mahdollistavia pedagogisia ratkaisuja, erityisen tuen tarjoamisen käytänteitä, opiskeluvalmiuksia tukevien ja yhteisten tutkinnon osien opetuksen ja ohjauksen toteuttamista sekä digitaalisen teknologian käyttöä taitojen
valmennuksessa. Otamme käyttöön kaikille työpaikkaohjaajille yhteisen ja joustavan, ajasta ja paikasta riippumattoman perehdyttämiskokonaisuuden osana digitaalista työkirjaa.
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä hallinnollisen päätöksenteon (esimerkiksi opiskelijoiden kurinpidon prosessit) prosesseja kehitämme ottamalla käyttöön aiempaa enemmän sähköisiä palveluita ja järjestelmiä. Hyödynnämme uusia teknologioita automatisoidessamme toimintojamme. Lisäksi teemme aktiivista
yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa toimintatapojemme uudistamiseksi ja parantamiseksi.
Hallintopalvelut toteuttavat toimintaa tukeville palveluille vuonna 2019 laadittua tehostamisohjelmaa. Toimintamenoissa saavutetaan yhteensä 4 miljoonan euron säästöt. Fyysisten oppimisympäristöjen eli toimitilojemme uudistaminen ja käyttöasteen parantaminen sekä tilapalveluiden töiden uudelleen organisointi tuottaa 2 miljoonan euron säästöt vuoteen 2022 mennessä. Hankinnasta maksuun järjestelmän käyttöönotto
tuo kaiken ostamisen sopimusten piiriin ja säästöjä on budjetoitu saavutettavaksi yhteensä 1 miljoona euroa.
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Toiminnan tehokkuus ja
taloudellisuus

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Tilojen varausaste (%) (omassa käytössä)
- Joensuu

51

60

70

75

75

- Kitee

45

40

45

45

45

- Lieksa

43

35

45

45

45

- Nurmes

45

30

40

40

40

- Outokumpu

42

40

45

45

45

- Valtimo

45

32

45

45

45

33 892 172

31 093 267

28 516 099

27 683 090

25 972 652

4 281 203

3 999 042

2 310 917

3 777 503

2 564 801

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

Tilojen varausastetta on tarkasteltava koronaviruksen aikaisessa ja jälkeisessäkin niin sanotun uuden normaalin -tilassa uudelta pohjalta. Digitaalisten oppimisympäristöjen vahva kehittäminen haastaa fyysisten
oppimisympäristöjen muuntautumiskyvykkyyden ja joustavuuden. Tilapalveluiden tavoitteena on tarjota riittävästi toimintaa tukevia, terveellisiä ja turvallisia tiloja opiskelijoille ja henkilöstölle kestävän kehityksen ja
kestävän talouden periaatteella.
Oppilaitospalveluissa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia lisätään jatkamalla koko henkilöstölle suunnattua Riveria2025 -osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman toteuttamista. Lisäksi kehitämme yhteisen toimintatapoja Riverian sisällä ja selkiytämme keskinäistä työjakoa, rooleja ja vastuita.
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Henkilöstön osaaminen ja
hyvinvointi

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

2,6

2,0

3,0

3,0

3,0

3,7

3,8

3,8

3,8

3,8

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

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät suunnittelukaudella
Riverian käytöstä poistuvien rakennusten ja tyhjäksi jäävien tilojen uuteen käyttöön saattaminen ja myös
uusille omistajille myyminen voi olla jatkossakin haasteellista jopa Joensuussa, vaikka kiinnostusta on jonkin
verran ollut. Suunnitelmakauden aikana pienentyvät oppilaitoksen omat opetus- ja toimistotilat haastavat
uudenlaiseen työskentely ja opettamistapaan sekä ajan että paikan suhteen. Toimitilat on mitoitettu riittämään, kun toiminta niissä järjestetään jokaisena arkipäivänä klo 8 - 20 välisenä aikana.
Opiskelijavuositavoite 5 300 edellyttää kesäkauden käyttöönottamista entistä laajemmin. Kesäopinnot tai
kesäoppisopimukset vaativat sekä opiskelijoilta että opetus- ja ohjaushenkilöstöltä ajatus- ja toimintatapojen
muuttamista. Kulttuurimuutoksen tueksi tarvitaan konkreettisia muutoksia; toimintavuoden muuttaminen
kalenterivuodeksi vuoden 2021 alusta on yksi sellainen.
Talousarvioprosessin yhteydessä on oletettu Riverian säilyttävän kokonaisrahoituksessa asemansa muiden
koulutuksen järjestäjien keskuudessa. Lopulliset tulokset varmistuvat vasta Koski-tiedonkeruun rahoitustietojen jäädyttämisen jälkeen lokakuun lopussa. Vaikka toimintatulojen budjetointi onkin realistinen ja koulutusmyynti sekä tuki- ja avustustuottojen osalta jopa maltillinen, on olemassa riski, että suunnitelmakauden
jälkimmäisten vuosien osalta toimintatuotot eivät toteudukaan esimerkiksi valtion kokonaisbudjetista johtuvista syistä. Tämän vuoksi tilikauden tuloksen kääntäminen voitolliseksi vuodesta 2022 on haasteellista.
Mikäli talousarviossa ennakoitu harkinnanvarainen perusrahoituksen korotus (yhteensä 2,6 miljoonaa euroa) ei toteudu talousarviovuoden 2021 aikana joko ollenkaan tai siinä muodossa, että lisärahoituksen saaminen ei yhtä aikaa edellytä henkilöstö- ja muiden menojen lisäämistä, on koulutuskuntayhtymässä ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin rakenteellisten uudistusten toteuttamiseksi.
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Oppilaitospalvelut
TULOSLASKELMA (euroa)
(sisäiset ja ulkoiset)

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TOIMINTATUOTOT

33 892 172

31 093 267

28 516 099

27 683 090

25 972 652

Myyntituotot

6 162 939

6 733 580

3 189 000

3 642 500

2 633 500

Maksutuotot

13 975 314

12 349 700

309 950

309 950

309 950

3 396 838

2 500 484

2 438 349

2 062 400

2 062 400

Muut toimintatuotot

10 357 081

9 509 503

22 578 800

21 668 240

20 966 802

TOIMINTAKULUT

-30 436 550

-27 401 225

-26 405 182

-24 105 587

-23 607 851

Henkilöstökulut

-15 546 380

-15 251 104

-15 684 202

-14 517 039

-14 328 672

Palvelujen ostot

-6 282 424

-5 763 850

-4 064 410

-3 661 211

-3 586 164

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-4 132 520

-3 236 017

-3 298 300

-2 936 525

-2 811 008

-53 820

-20 000

-21 000

-21 000

-21 000

Muut toimintakulut

-4 421 406

-3 130 254

-3 337 270

-2 969 812

-2 861 007

TOIMINTAKATE

3 455 622

3 692 042

2 110 917

3 577 503

2 364 801

825 581

307 000

200 000

200 000

200 000

4 281 203

3 999 042

2 310 917

3 777 503

2 564 801

Suunnitelman mukaiset poistot

-5 693 058

-5 212 329

-4 264 100

-4 668 200

-4 600 000

TILIKAUDEN TULOS

-1 411 855

-1 213 287

-1 953 183

-890 697

-2 035 199

Tuet ja avustukset

Avustukset

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

Oppilaitospalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelma toteuttaa vuonna 2019 laadittua toimintaa tukevien
palveluiden tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena oli yhteensä 4 miljoonan euron ulkoisten menojen säästöt vuoden 2019 tasosta vuoteen 2022 mennessä.

28

Talousarvio 2021

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä // RIVERIA

Palvelut ja hyvinvointi -toimiala

VAIKUTTAVUUS (P)

Toimialan yleiskuvaus
Riverian palvelut ja hyvinvointi -toimialalla valmennetaan tulevaisuuden työelämän osaajia liiketoimintaalalle, hyvinvointi- ja terveysalalle, kasvatus- ja kulttuurialoille sekä palvelualoille. Toimialan tehtävänä on
myös vahvistaa jo työssä olevien työntekijöiden osaamista sekä olla mukana kehittämässä alueen yrityselämän toimintoja. Lisäksi toimiala vastaa mm. Riverian
VALMA-koulutuksesta ja kansanopistokoulutuksista.
Toimialan henkilöstömäärä on vuonna 2021 yhteensä
216. Koulutuksia toteutetaan Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun koulutusyksiköissä ja
tarvittaessa kaikkien jäsenkuntien alueella seuraavissa
maakunnallisissa tiimeissä:





liiketoiminta-alan tiimi
hotelli-, ravintola- ja cateringalan tiimi
kiinteistöpalvelualan tiimi
matkailupalvelualan tiimi

Työllistyminen

9,7

67,3

11,0

12,0

12,0

12,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Toteuma Tavoite
2019
2020






Jatko-opintoihin sijoittuminen

hius- ja kauneudenhoitoalan tiimi
sosiaali- ja terveysalan tiimi
kasvatusalan tiimi
kulttuurialan tiimi

Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat
Toiminnan vaikuttavuus
Toiminnan vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamiseksi lisäämme työikäisen aikuisväestön koulutuksia tuotteistamalla niitä entistä työelämälähtöisimmiksi ja paremmin myyviksi. Lisäksi vahvistamme erityisesti aikuisväestöön liittyvää opiskelijahankintaa ja markkinointia. Kartoitamme ja tunnistamme eri asiakasryhmien
koulutustarpeita ja -mahdollisuuksia ja tarjoamme asiakaskunnan mukaan joustavia koulutuspalveluita. Jatkamme ja tehostamme työelämään jalkautumista koko henkilöstön voimin.
Koulutuksen suuntaamisessa kiinnitämme huomiota työllistymiseen sekä jatko-opintopolkujen mahdollistamiseen entistä paremmin. Lisäämme oppisopimusten määrää huomattavasti. Organisoimme toimintaamme
niin, että myös koko vuoden tapahtuva opiskelu mahdollistuu entistä paremmin. Otamme käyttöön paremmin oppisopimus- ja koulutussopimusmahdollisuudet myös kesäajalle sekä kehitämme verkko-opintomahdollisuuksia vielä monipuolisemmaksi. Kehitämme työelämässä tapahtuvaa oppimista ja sen ohjausta keskittämällä ohjausresurssia yhä enemmän työelämäopettajille. Otamme entistä paremmin alueen työelämän
mukaan yhteiseen suunnitteluun niin työelämässä tapahtuvan oppimisen kuin uusien koulutusavaustenkin
suhteen. Toteutamme opetusta enemmän työpaikoilla ja rakennamme työpaikkojen kanssa yhteisiä oppimisympäristöjä. Näin varmistamme opiskelijoiden paremman kiinnittymisen työpaikkoihin ja sitä kautta paremman työllistymisen. Pidämme tärkeänä opiskelijoiden asenteen ja työelämävalmiuksien kehittämistä ja mahdollistamme opiskelijoidemme ja henkilökuntamme osallistumisen Asenne-projektimme tapahtumiin ja toimintoihin.
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Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Työllistyminen (%) *

67,3

70

70

70

70

Jatko-opinnoissa (%)*

9,7

11

12

12

12

1233,0

1350

1200

1200

1200

2654,3

2823

2500

2500

2500

442,9

479

600

600

600

3097,2

3302

3100

3100

3100

48

25

25

25

25

48

25

25

25

25

Toiminnan vaikuttavuus

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

*Tutkinnon suorittaneista osa sijoittuu myös kategoriaan muut (työttömyys, varusmies-/siviilipalvelus,
maasta muuttaneet ja tuntematon).

Asiakaspalvelun laatu
Tavoitteenamme on parantaa asiakaspalvelun laatua vuonna 2021. Asiakaspalvelun laatua parannamme
varmistamalla jokaiselle opiskelijalle entistä joustavamman ja yksilöllisemmän opintopolun sekä mahdollisuuden valita entistä monipuolisemmin omasta opintotarjottimestaan. Huolehdimme myös siitä, että jokaisen opiskelijan on mahdollisuus saada riittävää tukea, kannustusta ja ohjausta opintojensa aikana. Lisäämme myös opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa Riverian ja toimialan yhteisiin linjauksiin
ja tavoitteisiin. Laadimme kaikille opiskelijoillemme laadukkaat ja opiskelijoiden tarpeista sekä odotuksista
lähtevät henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat HOKS:t. Jatkamme Riveria2025 -henkilöstön
osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman toteuttamista, jonka avulla varmistamme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen keskeisten opetusprosessien ja pedagogisten ratkaisujen osalta. Mahdollistamme ja
lisäämme opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua kansainväliseen toimintaan ja kansainvälisiin vaihtoihin
entistä paremmin.
Pyrimme keräämään työelämäpalautteita huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina, Lisäksi työelämästä tulevia palautteita käsitellään tehokkaammin sekä toimenpiteitä toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Otamme kumppanuussopimukset paremmin tiimeissä esille sekä vastuutamme
niihin toimijat ja toteutamme aktiivisesti kumppanuussopimuksissa sovittuja asioita yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Taitaja-kilpailuihin osallistumista kannustetaan kaikissa niissä tiimeissä ja lajeissa,
joissa meillä on koulutusta. Yritämme säilyttää Taitaja-kisojen hyvät perinteet, niihin osallistumisen sekä
niissä pärjäämisen samalla tasolla kuin aikaisempinakin vuosina.
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Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Opiskelijapalaute (1-5)

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

Työelämäpalaute (1-5)

4,3

4,2

4,2

4,2

4,2

- opiskelijat lähtevät (lukumäärä)

76

170

100

120

140

- opiskelijat suoritetut osaamispisteet

447

750

435

525

613

- opiskelijat saapuvat (lukumäärä)

141

80

150

160

170

Asiakaspalvelun laatu

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus
Toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden kivijalkoina ovat osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ja opiskelijat,
talouden ennakointi ja sen tasapainottaminen sekä uudenlaiset ja tulevaisuuteen tähtäävät toimintatavat,
joita saatava käytäntöön vuonna 2021. Tietenkin toiminnan tehokkuudessa ja taloudellisuudessa on huomioitava koko maakunta ja maakunnan tarpeet unohtamatta sitä seikkaa, että meidän on huolehdittava entistä paremmin kumppanuuksistamme ja lisättävä sekä syvennettävä työelämäyhteistyötä.
Keskeisinä asioina tuloksellisen toiminnan kannalta ovat myös henkilöstömme osaaminen, työhyvinvointi ja
motivaatio sekä henkilöstösuunnitteluun liittyvien resurssien (henkilöstömäärä, -rakenne ja -kulut) hallinta.
Osallistumme edelleen aktiivisesti Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmaan, jonka aikana kehitämme ja vahvistamme tiimiemme toimintaa Riverian kokonaisuuden näkökulmasta
ja varmistamme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen. Esimiesvalmennus ja esimiesten osaaminen
on erittäin tärkeää koko henkilöstön ja opiskelijoiden onnistumisen kannalta. Opiskelijoiden hyvinvointi ja
opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin ovat selkeästi meidän kaikkien haaste tulevaisuudessa. Opiskelijoiden eroaminen/keskeyttäminen on saatava pienentymään sekä heidän kiinnittyminen opintoihin on saatava toimimaan entistä paremmin.
Toimialan menoja on vähennettävä sekä tulovirtaa kasvatettava jo vuonna 2021. Toimialan menoja pienentää tulevaisuudessa tilaratkaisut eli keskitämme Joensuussa tiloja yhä enemmän Peltolan kampukselle,
jossa opetus ja ohjaus järjestetään kahdessa vuorossa. Myös muita menokohteita on tarkasteltava tulevaisuudessa kriittisesti. Tulovirran kasvattaminen onnistuu koulutusmyynnin ja tuotteistamisen avulla. Näiden
eteen on kuitenkin tehtävä paljon ponnisteluja sekä muutettava nykyisiä toimintatapoja. Yhtenä tärkeänä
asiana on tavoitteiden parempi ja selkeämpi asettaminen kaikille maakunnallisille tiimeille.
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Toiminnan tehokkuus ja
taloudellisuus

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

726

276

500

450

400

83

90

90

90

90

Opintojen keskeyttäminen
- keskeyttäneiden lukumäärä
Työelämässä suoritettujen näyttöjen
osuus (%)
Taloudelliset tulokset (euroa)
- toimintatuotot (sisäiset ja ulkoiset)
- vuosikate

30 378 673 28 911 370 30 419 100 29 559 200 29 980 560
359 024

101 374

2 134 496

1 737 855

2 576 773

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
Pidämme henkilöstön osaamista ja hyvinvointia yhtenä Riverian ja toimialan kivijaloista, jotta onnistumme perustehtävässämme ja suuntaamme yhdessä kohti Riverian visiota 2025. Tärkeää on seurata jatkuvasti ja aktiivisesti henkilöstön työhyvinvointia ja kehittää työhyvinvoinnin elementtejä. Yhtenä tärkeimmistä asioista on huolehtia, että hyödynnämme mahdollisimman tehokkaasti Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmaa strategian mukaisesti.
Valmennamme vuoden 2021 aikana esimiehiämme niin, että tavoitteena on henkilöstön työn tekemisen sujuvuuden parantaminen, esimiesten roolien selkiytyminen ja tiimitoiminnan vahvistuminen. Panostamme
siihen, että johtaminen olisi selkeää, tasapuolista, johdonmukaista ja erityisesti kaikkia kunnioittavaa ja hyvään vuorovaikutukseen perustuvaa, Kannustamme myös henkilöstöä ottamaan asioihin kantaa ja antamaan rakentavaa ja positiivista palautetta työyhteisössä ratkaisukeskeisellä työotteella. Työyhteisön toiminnassa korostamme vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä tiimissä toimimisen taitoja. Lisäksi otamme
vielä paremmin käyttöön koko Riveria tasolla varhaisen tuen toimintamallin.
Työelämäjaksojen tärkeys on edelleen ajankohtaista ja henkilöstön substanssiosaamisen kehittämisen kannalta erittäin tärkeää. Toteutamme ja seuraamme strategiakaudelle 2018–2021 tiimeittäin laadittua suunnitelmaa henkilöstön työelämäjaksojen toteutumisesta. Valmistelemme kuitenkin seuraaville vuosille uudenlaista mallia työelämäjaksojen toteuttamiseen.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

5,6

3,5

4,0

4,0

4,0

3,7

3,9

3,8

3,9

4,0

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. Riskimatriisi päivitetään marraskuussa 2020 ja se ulottuu vuodelle 2021.
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TTS-kaudella 2021–2023 keskeisimpiä tavoitteiden saavuttamista uhkaavia, toimintaympäristöstä aiheutuvia ulkoisia riskejä ovat mm. 1) ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennustettavuuden haasteet, 2) työelämän mahdollisuudet ja resurssit hyödyntää koulutustarjontaamme (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, oppisopimuskoulutus tai kovan rahan koulutukset) 3) Koulutuksen vetovoiman väheneminen, joka vaikuttaa
opiskelijamäärien vähenemiseen ja opiskelijavuosiin esim, sotealan vetovoiman selkeä väheneminen., 4)
Koronapandemian mahdolliset vaikutukset tulovirtaan sekä opiskelijoiden valmistumiseen ja työllistymiseen
Sisäisiä riskejä ovat:
1)
2)
3)
4)

Henkilöstön osaamisen, motivaation, suorituskyvyn ja työssäjaksamisen ylläpitäminen
Talouden tasapainottamisessa onnistuminen
Epäonnistuminen opiskelijoiden opintoihin kiinnittäytymisessä sekä lisääntyvä opiskelijoiden keskeyttäminen/eroaminen
Perustehtävän toteuttaminen reformilainsäädännön edellyttämällä tavalla

Riskienhallinnan toimenpiteitä:
Talouden turvaamiseksi meidän on lisättävä yhteistyötä työelämän kanssa sekä saatava tuotteistettua työelämäntarpeisiin soveltuvia koulutustuotteita entistä paremmin ja monipuolisimmin. Meidän on kasvatettava
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrää sekä panostettava erityisesti oppisopimuskoulutuksen tarjontaan ja myyntiin.
Koulutuksen vetovoiman parantamiseksi meidän on onnistuttava entistä paremmin markkinoinnin saralla
sekä siinä, että olemme entistä enemmän esillä yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.
Opiskelijan ohjaukseen, opintojen orientaatioon ja henkilökohtaistamiseen on panostettava yhä enemmän ja
mietittävä uudenlaisia toimintatapoja. Näin saataisiin ehkäistyä opiskelijoiden keskeyttämistä ja eroamista
sekä saataisiin opiskelijat paremmin kiinnittymään opintoihin.
Lisäksi on huomioitavaa, että keskitymme huolellisesti perustehtävän tekemiseen ja varmistamme, että toimintamme on reformilainsäädännön mukaista. Erityisenä painopistealueena koulutussopimusten- ja oppisopimusten laadukas tekeminen.
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Palvelut ja hyvinvointi -toimiala
TULOSLASKELMA (euroa)
(sisäiset ja ulkoiset)

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TOIMINTATUOTOT

30 378 673

28 911 370

30 419 100

29 559 200

29 980 560

Myyntituotot

29 854 412

28 595 570

30 184 000

29 359 700

29 759 310

Maksutuotot

89 184

88 000

60 100

24 500

45 750

407 820

226 800

170 000

170 000

170 000

27 256

1 000

5 000

5 000

5 500

TOIMINTAKULUT

-30 019 698

-28 809 796

-28 284 604

-27 821 345

-27 403 787

Henkilöstökulut

-13 125 745

-14 341 996

-13 637 824

-13 493 093

-13 224 647

Palvelujen ostot

-11 947 015

-9 716 600

-10 095 280

-9 797 952

-9 732 280

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-905 593

-736 450

-823 000

-877 000

-870 060

Avustukset

-114 210

-153 500

-110 500

-112 000

-110 000

-3 927 135

-3 861 250

-3 618 000

-3 541 300

-3 466 800

358 974

101 574

2 134 496

1 737 855

2 576 773

50

-200

-

-

-

VUOSIKATE

359 024

101 374

2 134 496

1 737 855

2 576 773

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

-243 630

-256 500

-276 800

-287 000

-283 800

TILIKAUDEN TULOS

115 394

-155 126

1 857 696

1 450 855

2 292 973

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut

Valtionosuus (VOS)-rahoituksen määräytymisperusteiden muuttuminen vuoden 2021 rahoituksesta lähtien
tekee Palvelut- ja hyvinvointi -toimialasta entistä vahvemman tuloksentekijän Riveriassa. Verrattuna suunnitelmakautta edeltäviin vuosiin, vuosikatetavoitteen muodostumisessa näkyy myös kaiken ennakoidun VOSrahoituksen tulouttaminen tiimeille. Oppilaitospalveluihin ei ole jätetty budjetissa näytettävää puskurirahoitusta edellisten vuosien tapaan. Uudistetun tulouttamisen uskotaan motivoivan ja kannustavan tiimejä.
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Teknologia-toimiala
Toimialan yleiskuvaus
Riverian teknologia-toimialalla valmennamme
osaajia teollisuuden, rakentamisen, liikenteen
sekä luonto- ja ympäristön osaamisaloille. Toimialan tehtävänä on kouluttaa uusia osaajia, vahvistaa työssä jo olevien osaamista ja olla mukana
kehittämässä alueen yrityselämän osaamista.
Toimialan henkilöstömäärä on vuonna 2021 yhteensä 187. Koulutuksia toteutetaan Joensuun,
Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun ja Valtimon koulutusyksiköissä ja tarvittaessa kaikkien
jäsenkuntien alueella seuraavissa tiimeissä:






kone-, metalli- ja muovialan tiimi
sähkö-, prosessi- ja automaatioalan tiimi
tieto- ja viestintätekniikka-alan tiimi
talonrakennus- ja puualan tiimi
talotekniikka-alan tiimi

Vaikuttavuus (T)
Työllistyminen

Jatko-opintoihin sijoittuminen

9,7

11,0

11,0

11,0

12,0

61,2

62,0

64,0

65,0

66,0

Toteuma
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023







kaivos-, kivi- ja louhinta-alan tiimi
logistiikka-alan tiimi
autoalan tiimi
metsäalan tiimi
maatalousalan tiimi

Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat
Toiminnan vaikuttavuus
Tehostamme etenkin työikäiseen aikuisväestöön kohdistuvaa opiskelijahankintaa. Tavoitteemme on lisätä
monipuolisesti opiskelijamääriä eri koulutuksen järjestämismalleissa mm. yhteishankintakoulutuksissa, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa sekä lyhyissä räätälöidyissä koulutuksissa. Teemme
läheistä yhteistyötä Riverian sisällä toimialarajojen yli yhteistyössä oppilaitospalvelujen ja markkinoinnin
kanssa.
Otamme kesäkauden tehokkaaseen opiskelukäyttöön siten, että koulutustoiminta jatkuu katkeamatta koko
vuoden ajan. Tässä suunnitelmassa keskeistä on koulutus- ja oppisopimuksien suunnitelmallinen hyödyntäminen.
Kehitämme työelämässä oppimista ja sen ohjausta keskittämällä ohjausresurssia työelämäopettajille.
Olemme läheisessä yhteistyössä pohjoiskarjalaisten työnantajaorganisaatioiden kanssa. Työnantajayhteistyö
vahvistaa koulutuksien sisältöjen työelämän tarpeisiin vastaamista ja vaikuttaa vahvasti valmistuvien opiskelijoidemme työllistymiseen. Koulutamme uusia työpaikkaohjaajia tiimeittäin, huomioiden työnantajien erilaiset tarpeet koulutuksen toteutuksissa. Opiskelijoiden asenteen ja työelämävalmiuksien kehittyminen on työllistymisen kannalta keskeistä. Pidämme tärkeänä opiskelijoidemme ja henkilökuntamme osallistumista
Asenne-projektin tapahtumiin ja toimintoihin.
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Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Työllistyminen (%) *

61,2

62

64

65

66

Jatko-opinnoissa (%) *

9,7

11

11

11

12

724,0

840

800

800

800

1774,8

1980

1990

1990

1990

209,6

218

210

210

210

1984,4

2198

2200

2200

2200

0,0

0

0

0

0

Toiminnan vaikuttavuus

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

*Tutkinnon suorittaneista osa sijoittuu myös kategoriaan muut (työttömyys, varusmies-/siviilipalvelus,
maasta muuttaneet ja tuntematon).

Asiakaspalvelun laatu
Tarjoamme opiskelijoille joustavan yksilöllisen opintopolun ja riittävän ohjauksen. Laadimme jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen opintojen kehittämissuunnitelman HOKS:n nopeasti valintapäätöksen jälkeen. Jokaiseen tiimiin on nimetty HOKS-mentorit, jotka toimivat tiimissä opettajien tukena ja HOKS:n osaamisen
varmistajina.
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus tutustua kansainvälisiin opiskeluympäristöihin opettaja- ja opiskelijavaihtojen avulla. Kohdennamme yhdessä Riverian markkinoinnin kanssa markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä etenkin työikäiseen aikuisväestöön. Tavoitteena on lisätä työssä olevan aikuisväestön koulutusta
ja vastata alueella todettuihin osaamistarpeisiin (mm. ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja tutkinnon osat).
Näillä toimenpiteillä haemme myös taloudellista kantokykyä ja tuloksellisuutta. Hoidamme kaikki koulutukset asiat ajantasaisesti ja laadukkaasti.
Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Opiskelijapalaute (1-5)

4,1

4,1

4,2

4,2

4,2

Työelämäpalaute (1-5)

4,1

4,1

4,2

4,2

4,2

- opiskelijat lähtevät (lukumäärä)

22

60

60

70

80

- opiskelijat suoritetut osaamispisteet

52

300

240

280

320

- opiskelijat saapuvat (lukumäärä)

106

60

70

80

90

Asiakaspalvelun laatu

Kansainvälinen opiskelijavaihto
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Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus
Asetamme toiminnalliset tavoitteet tiimeille. Toimintavuoden suunnittelun teemme tehokkaasti ja taloudellisesti. Huomioimme talous- ja toimintasuunnittelussa vuodelle 2022 määritellyn Riveria-tason toiminnan taloudellisen kannattavuusvaatimuksen. Suunnittelussa huomioimme olemassa olevat resurssit ja suunnittelemme tarkasti tarvittavien aineellisten ja aineettomien resurssien tehokkaan käytön. Resurssit kohdennamme perustehtävämme – tulevaisuuden osaajien valmentamisen yhteistyössä kumppaneidemme kanssa
- kannalta tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Toteutamme opetuksen, ohjauksen ja erityisen tuen kohdentamisen niin, että mahdollisimman moni opiskelija saavuttaa oppimistavoitteet ja saa tutkinnon osat ja tutkinnot valmiiksi. Pyrimme vähentämään opintojen
keskeyttämisiä. Otamme myös kesäkuukaudet tehokkaaseen käyttöön. Tässä hyödynnämme etenkin sähköisiä oppimismenetelmiä, koulutus- ja oppisopimuksia ja henkilöstön sekä tilojen resurssointia. Vuoden 2021
talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seuraamme tiimitasolla säännöllisesti johtotiimissä ja
tiimien kokouksissa. Tarvittaessa ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin, jos tavoitteet eivät ole toteutumassa.
Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

- keskeyttäneiden lukumäärä

408

200

300

250

200

Työelämässä suoritettujen näyttöjen osuus (%)

53,3

60

60

65

70

Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus
Opintojen keskeyttäminen

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

25 331 916 24 310 945 26 367 846 25 734 419 25 992 007
-356 320

625 434

762 697

286 658

879 562

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
Seuraamme henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista aktiivisesti. Toteutamme toimintavuoden suunnittelun
niin, että henkilöstön osaaminen ja työtehtävät kohtaavat mahdollisimman hyvin. Opettajien vuosityöajassa
tavoitteena on 1500 h ilman ylitunteja. Tiimeille jaamme 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 suoraa ja rakentavaa korjaavaa
ja kiittävää palautetta sekä puuttumaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti epäkohtiin ratkaisukeskeisellä työotteella. Työyhteisön toiminnassa korostamme vastuullisuuden merkitystä omassa ja yhdessä tekemisessä.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

1,6

3,0

2,5

2,5

2,5

3,5

3,7

3,6

3,7

3,8

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

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023
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Riskienhallinta
Teknologia -toimialalla on keväällä 2019 laadittu toimialan riskimatriisi, jossa on tunnistettu strategisia, toiminnallisia, taloudellisia ja vahinkoriskejä. Riskimatriisi päivitetään marraskuussa 2020.
Toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella keskeisiä riskejä ovat:
 Haasteet teknologia-alojen vetovoimassa ja siten opiskelijatyövuosien ja suoritettavien tutkintojen to-

teutumisen määrässä
 Mahdollinen koronapandemian uusi nouseminen voi vaatia merkittäviä muutoksia opetuksen järjestämistavoissa sekä henkilöstön ja oppimisympäristöjen järjestelyissä. Koronapandemia voi vaikeuttaa
opiskelijoiden osallistumista myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
 Mahdollisesti syksyllä 2021 voimaan tuleva toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden ja oppivelvollisuusiän noston vaikutukset
 Uuden osaavan henkilöstön saaminen rekrytoinneissa
Riskienhallinnan toimenpiteitä:
Koulutusten markkinointia eri kohderyhmille toteutetaan maakunnallisesti yhdessä yritysten ja Riverian
markkinoinnin kanssa. Opetuksen laadukas toteutus ja siitä viestiminen on paras keino vaikuttaa alan vetovoimaan.
Ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä Riverian työnantajakuvan edelleen parantamiseksi vaikutamme positiivisella viestinnällä. Läheinen yhteistyö koulutus- ja oppisopimustyönantajien kanssa parantaa opiskelijoiden työllistymistä ja mielikuvaa koulutuksen laadusta.
Henkilöstön hyvinvointia parannamme toteuttamalla toimintavuoden suunnittelun niin, että huomioimme
henkilöstön osaamisen, työolosuhteet ja työn yleisen sujuvuuden. Panostamme henkilöstön osaamiseen ja
hyvinvointiin Riveria2025-henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman avulla. Mittaamme tuloksia ja parannamme työn tuottavuutta.
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Teknologia-toimiala
TULOSLASKELMA (euroa)
(sisäiset ja ulkoiset)

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TOIMINTATUOTOT

25 331 916

24 310 945

26 367 846

25 734 419

25 992 007

Myyntituotot

24 262 504

24 221 045

26 141 200

25 506 836

25 725 536

Maksutuotot

75 939

43 000

49 146

58 308

55 308

Tuet ja avustukset

396 398

15 900

65 000

56 275

99 663

Muut toimintatuotot

597 075

31 000

112 500

113 000

111 500

TOIMINTAKULUT

-25 688 086

-23 685 511

-25 605 149

-25 447 762

-25 112 445

Henkilöstökulut

-10 729 352

-11 225 440

-11 965 108

-12 010 138

-11 943 906

Palvelujen ostot

-8 658 682

-7 258 942

-8 528 800

-8 230 939

-8 141 963

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 117 753

-1 712 511

-1 479 402

-1 668 280

-1 626 851

-40 015

-39 727

-24 180

-31 445

-30 593

-4 142 283

-3 448 891

-3 607 659

-3 506 959

-3 369 133

-356 170

625 434

762 697

286 658

879 562

-150

-

-

-

-

-356 320

625 434

762 697

286 658

879 562

Suunnitelman mukaiset poistot

-1 344 713

-1 537 640

-1 054 500

-728 800

-529 100

TILIKAUDEN TULOS

-1 701 032

-912 207

-291 803

-442 142

350 462

Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE

TS 2023

Poistot ja arvonalentumiset

Valtionosuusrahoituksen perusteena olevien tutkintojen kustannuskorien muuttaminen ja Teknologia-toimialan tutkintorakenne aiheuttavat Teknologia toimialalla sen, että näyttää kuin rahoitus ei riittäisi toimintamenojen kattamiseen vielä vuonna 2022. Rahoitusuudistus aiheuttaa Riverian sisäisesti tilanteen, jossa toimialojen tuloksentekokyky ei ole samanlainen. Jatkossa tuleekin pohtia sisäisen tulorahoituksen mielekkyyttä tiimien ja toimialojen kesken. Riveria esitti huolensa tekniikan ns. kalliiden koulutusalojen tulevaisuuden rahoituksesta Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamassaan lausunnossa rahoituksen laskentaperusteiden uudistamiseen.
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RIVERIA YHTEENSÄ
Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Työllistyminen (%) *

65,0

66

67

68

68

Jatko-opinnoissa (%)*

9,7

11

12

12

12

1957,0

2190

2000

2000

2000

4429,1

4803

4500

4500

4500

652,5

697

800

800

800

5081,6

5500

5300

5300

5300

36,6

45

42

42

42

21,0

25

25

25

25

57,6

70

67

67

67

Toiminnan vaikuttavuus

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

*Tutkinnon suorittaneista osa sijoittuu myös kategoriaan muut (työttömyys, varusmies-/siviilipalvelus, maasta muuttaneet ja tuntematon).

VAIKUTTAVUUS
Työllistyminen

9,7

11,0

11,5

11,5

12,0

65,0

66,0

67,0

67,5

68,5

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Toteuma Tavoite
2019
2020
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Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

Opiskelijapalaute (1-5)

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

Työelämäpalaute (1-5)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

98

230

160

190

220

- opiskelijat suoritetut osaamispisteet

499

1050

675

805

933

- opiskelijat saapuvat (lukumäärä)

247

140

220

240

260

88

50

100

110

120

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

1135,0

476

800

700

600

72,6

75

75

78

80

- Joensuu

50,8

40

70

75

75

- Kitee

44,6

40

45

45

45

- Lieksa

42,5

35

45

45

45

- Nurmes

44,9

30

40

40

40

- Outokumpu

42,0

40

45

45

45

- Valtimo

44,8

30

45

45

45

Asiakaspalvelun laatu

Kansainvälinen opiskelijavaihto
- opiskelijat lähtevät (lukumäärä)

Työelämäkumppanuudet
-kumppanuussopimusten määrä

Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus
Opintojen keskeyttäminen
- keskeyttäneiden lukumäärä
Työelämässä suoritettujen näyttöjen osuus (%)
Tilojen varausaste (%) (omassa käytössä)

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

89 602 760 88 989 400 85 303 045 82 976 709 81 945 219

- vuosikate

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

4 283 908

5 421 800

5 208 111

5 802 016

6 021 136

Toteutunut
2019

Tavoite
2020

Tavoite
2021

Tavoite
2022

Tavoite
2023

3,3

2,6

3,0

3,0

3,0

3,7

3,8

3,8

3,8

3,9

Osaamisen kehittäminen
- henkilöstön kehittämiseen käytettyjen
menojen osuus henkilöstömenoista (%)
Henkilöstöilmapiiri
- työolobarometrin keskiarvo
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TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelmaosa sisältää Riverian virallisen, ulkoisen 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 2019

TA 2020

TOIMINTATUOTOT

89 602 760

84 315 582

85 303 045

82 976 709

81 945 219

Myyntituotot

60 279 855

59 550 195

59 514 200

58 509 036

58 118 346

Maksutuotot

14 140 437

12 480 700

419 196

392 758

411 008

4 201 056

2 743 184

2 673 349

2 288 675

2 332 063

Muut toimintatuotot

10 981 413

9 541 503

22 696 300

21 786 240

21 083 802

TOIMINTAKULUT

-86 144 335

-79 896 532

-80 294 935

-77 374 694

-76 124 083

Henkilöstökulut

-39 401 477

-40 818 540

-41 287 133

-40 020 270

-39 497 224

Palvelujen ostot

-26 888 122

-22 739 392

-22 688 490

-21 679 102

-21 460 407

-7 155 867

-5 684 978

-5 600 702

-5 481 806

-5 307 919

-208 045

-213 227

-155 680

-164 445

-161 593

-12 490 824

-10 440 395

-10 562 929

-10 018 071

-9 696 940

3 458 426

4 419 049

5 008 111

5 602 016

5 821 136

825 482

306 800

200 000

200 000

200 000

4 283 908

4 725 849

5 208 111

5 802 016

6 021 136

Suunnitelman mukaiset poistot

-7 281 400

-7 006 469

-5 595 400

-5 684 000

-5 412 900

TILIKAUDEN TULOS

-2 997 493

-2 280 620

-387 289

118 016

608 236

Tuet ja avustukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Poistot ja arvonalentumiset
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II TULOSLASKELMA (euroa)
(ulkoinen, virallinen tuloslaskelma)

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TOIMINTATUOTOT

65 500 625

62 953 732

63 258 645

61 870 509

61 201 919

Myyntituotot

58 402 551

58 238 445

58 170 500

57 170 236

56 786 846

Maksutuotot

130 650

183 000

419 196

392 758

411 008

Tuet ja avustukset

4 201 056

2 743 184

2 673 349

2 288 675

2 332 063

Muut toimintatuotot

2 766 368

1 789 103

1 995 600

2 018 840

1 672 002

TOIMINTAKULUT

-62 042 200

-58 534 682

-58 250 535

-56 268 494

-55 380 783

Henkilöstökulut

-39 401 477

-40 818 540

-41 287 133

-40 020 270

-39 497 224

Palvelujen ostot

-11 005 522

-9 129 942

-8 303 790

-7 873 502

-7 853 307

-7 153 220

-5 684 978

-5 600 702

-5 481 806

-5 307 919

-208 045

-213 227

-155 680

-164 445

-161 593

Muut toimintakulut

-4 273 937

-2 687 995

-2 903 229

-2 728 471

-2 560 740

TOIMINTAKATE

3 458 426

4 419 049

5 008 111

5 602 016

5 821 136

Korkotuotot

363 858

200 000

200 000

200 000

200 000

Muut rahoitustuotot

487 025

107 000

7 000

7 000

7 000

Muut rahoituskulut

-25 402

-200

-7 000

-7 000

-7 000

4 283 908

4 725 849

5 208 111

5 802 016

6 021 136

Suunnitelman mukaiset poistot

-7 281 400

-7 006 469

-5 595 400

-5 684 000

-5 412 900

TILIKAUDEN TULOS

-2 997 493

-2 280 620

-387 289

118 016

608 236

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset

VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

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

-903 022

1 575 234

1 033 682

1 213 773

1 198 363

2 600 291

-

-

-

-

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-1 300 224

-705 386

646 393

1 331 789

1 806 599
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Tuloslaskelmaosan tunnusluvut
Toimintatuottojen riittävyys
Toimintatuotot (ulkoiset)
Toimintakulut (ulkoiset)
Toimintatuotot % toimintakuluista
Toimintakate-%
Vuosikate-%
Vuosikate-% poistoista
Kertynyt ylijäämä 31.12.

TP 2019
65 500 625
-62 042 200
106 %
5,3 %
6,5 %
58,8 %
38 549 666

TA 2020
62 953 732
-58 534 682
108 %
7,0 %
7,5 %
67,4 %
37 844 280

TA 2021
63 258 645
-58 250 535
109 %
7,9 %
8,2 %
93,1 %
38 490 673

TS 2022
61 870 509
-56 268 494

TS 2023
61 201 919
-55 380 783

110 %
9,1 %
9,5 %
102,9 %

111 %
9,5 %
9,8 %
111,2 %

39 822 462

41 629 061

Toimintatuotot riittävät toimialojen käyttösuunnitelmien mukaisiin toimintakuluihin. Vuosikate ei kuitenkaan
talousarviovuonna 2021 riitä kattamaan käyttöomaisuuden suunnitelman mukaisia poistoja. Käyttöomaisuuskirjanpito, poistosuunnitelmat sekä poistopohja on tarkastettu vuoden 2020 aikana. Hyödykekohtaiset
poistosuunnitelmat vastaavat niiden todellista teknistä ja taloudellista käyttöikää ja tulontuotto-odotuksia.
Investointivarausten tulevien purkujen ja poistoeron tuloutuksen jälkeen suunnitelmakaudella 2020–2022
taseeseen kertyy ylijäämää yhteensä lähes 3,8 miljoonaa euroa.
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INVESTOINTIOSA
Investoinnit 2021–2023 (euroa)
Talousarvio ja suunnitelma
TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

Yhteensä

TS 2023

Tulot
Rahoitusosuudet investointeihin

200 000

60 000

60 000

Tulot yhteensä

200 000

60 000

60 000

Menot
Käyttöomaisuuden osto

-1 684 411

-4 565 200

-2 448 000

-1 780 000

-1 350 000

Koulu- ja toimistorakennukset
Osakkeet:
pääomasijoitus tytäryhtiöön

-9 925 670

-7 850 000

-9 500 000

-3 120 000

-1 100 000 -13 720 000

Menot yhteensä
Netto yhteensä (sitova
tavoite)

-300 000

-5 578 000

-300 000

-11 610 081 -12 415 200 -12 248 000

-4 900 000

-2 450 000 -19 538 000

-11 610 081 -12 215 200 -12 188 000

-4 900 000

-2 450 000 -19 538 000

Investointiosassa on varattu määrärahat yhtymähallituksen käyttöön aineettoman omaisuuden hankintaa,
rakentamista, perus- ja muuta korjaamista, tilamuutoksia, kiinteitä rakenteita, laitteita, koneita ja kalustoja
sekä tytäryhtiöön tehtävää pääomasijoitusta varten. Investointikohteita tai -kohderyhmiä ei nimetä erikseen
yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymävaltuuston suhteen sitova tavoite on investointeihin myönnetyn
määrärahan nettosumma (12 188 000 euroa) talousarviovuonna 2021. Investointien toteutuksesta päättää
hallintosäännön mukaisesti yhtymähallitus. Riverialla ei ole suunnitelmakauden yli jatkuvia investointihankkeita. Suunnitelmakauden nettoinvestoinnit ovat 19,5 miljoonaa euroa.
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. Uusinvestointeja,
peruskorjaus-, tasonparannus- ja laajennusinvestointeja voidaan rahoittaa koulutuskuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeettoman omaisuuden myynnillä sekä taseeseen kertyneellä ylijäämällä.
Toiminta- ja taloussuunnittelukauden suurimmat investoinnit kohdistuvat Joensuun Peltolan kampuksen
vuonna 1936 rakennetun suojellun päärakennuksen saneeraukseen (5 miljoonaa euroa), Joensuun Niskalan kampuksen peruskorjaukseen (1,2 miljoonaa euroa) sekä muutostöihin Nurmeksen (2,5 miljoonaa euroa) ja Valtimon (2,4 miljoonaa euroa) koulutusyksiköissä.
Riveria tehostaa vuonna 2021 tytäryhtiönsä Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n toimintaa ja varaa investointiosassa osakeyhtiön toimintaedellytysten tukemiseksi tarvittavan 300 000 euron määrärahan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon tehtävää sijoitusta varten (SVOP-rahasto).
Riverian omasta opetuskäytöstä poistuneiden tilojen tasearvot kirjataan alas tilojen käyttöaikana. Näin ollen
jo tyhjäksi jääneiden rakennusten myyntitulot saattavat aiheuttaa myyntivoittokirjauksia, mikäli saatavasta
myyntihinnasta ei ole olemassa sitovaa tarjousta tai muuta luotettavaa arviota. Talousarviota laadittaessa
Riverialla ei ole varmaa tietoa tulevista myyntituloista. Toimitiloista laaditaan kattava selvitys yhtymähallitukselle vuoden 2020 loppuun mennessä.
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Investoinnit hankeryhmittäin (euroa)
TA 2020

Hankeryhmän
kokonaiskust.
arvio

TA 2021

TS 2022

TS 2023

A. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Tietokoneohjelmistot

397 800

90 000

90 000

-

-

7 850 000

13 720 000

9 500 000

3 120 000

1 100 000

490 000

1 245 000

415 000

600 000

230 000

60 000

70 000

70 000

-

-

Kevyet koneet

230 000

494 000

269 000

200 000

25 000

Raskaat koneet

250 000

35 000

-

35 000

-

Liikkuvat työkoneet

1 042 000

2 574 000

804 000

770 000

1 000 000

Muut koneet ja kalusto (tp 3v.)

2 095 400

1 070 000

800 000

175 000

95 000

300 000

300 000

12 415 200

19 598 000

12 248 000

4 900 000

2 450 000

-200 000

-60 000

-60 000

12 215 200

19 538 000

12 188 000

4 900 000

2 450 000

B. RAKENNUKSET
Koulu- ja toimistorakennukset
C. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
D. KONEET JA KALUSTO
Kuljetusvälineet (tp 5 v.)
ATK-laitteet

E. SIJOITUKSET
Osakkeet (pääomasijoitus tytäryhtiöön)
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 2019
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot *)
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos **)
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuteen
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.

TA 2020

4 283 908

TA 2021

TS 2022

TS 2023

4 725 849

5 208 111

- 11 610 081
-

- 12 415 200
200 000

- 12 248 000
60 000

-

4 900 000

-

2 450 000

- 11 610 081

-

2 635 710
9 579 490

- 12 188 000

-

4 900 000

-

2 450 000

-

7 376 173

-

4 853 641

-

-

2 581
911
163 559
2 813 046
2 973 113
10 349 286

-

1 581 426

-

1 581 426
6 435 067

-

5 802 016

6 021 136

50 000

37 026 085
26 676 799
- 10 349 286

26 676 799
20 241 732
- 6 435 067

6 979 889

902 016

790 713

790 713

790 713
6 189 176

790 713
1 692 729

3 571 136

20 241 732
14 052 556
- 6 189 176

14 052 556
15 745 285
1 692 729

15 745 285
19 316 421
3 571 136

-

3 571 136

RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT
TP 2019
TA 2020
TA 2021
TS 2022
TS 2023
Kassan riittävyys / päiviä
209
109
73
94
122
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä
- 7 376 173
- 12 229 814
- 19 209 703
- 18 307 687
- 14 736 551
*) TA2020 lisätty Otsolan määräalan ja rakennusten myynnistä saatava tulo.
**) Saamisten muutos TA2020-TS2022 välisenä aikana on laadittu Otsolan määräalan ja rakennusten maksusuunnitelman mukaan.

Rahoituslaskelma osoittaa, että vaikka investoinnit rahoitetaan omarahoituksella, kääntyvät kassavarat ja
maksuvalmius jo paranevaan suuntaan suunnitelmakaudella 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.
Rahoitusosan tavoitteena esitetään lainan antoa ja lainan ottoa, jotka molemmat ovat Riverialla nolla euroa.
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TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ
Taloussuunnitelman yhdistelmä (euroa)
Käyttötalousosa

TP2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Tulot

90 428 242

84 622 381

85 503 046

82 976 709

81 945 219

Menot

-86 144 335

-79 896 532

-80 294 935

-77 374 694

-76 124 083

4 283 907

4 725 849

5 208 111

5 802 016

6 021 136

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

1 300 224

-705 386

646 393

1 331 789

1 806 599

Taseeseen kertynyt ylijäämä 31.12.

38 549 666

37 844 280

38 490 673

39 822 462

41 629 061

Vuosikate
Tuloslaskelmaosa

Investointiosa
Tulot

-

200 000

60 000

-

-

Menot

-11 610 081

-12 415 200

-12 248 000

-4 900 000

-2 450 000

Netto

-11 610 081

-12 215 200

-12 188 000

-4 900 000

-2 450 000

26 676 799

20 241 732

14 052 556

15 745 285

19 316 421

Rahoitusosa
Rahavarat 31.12.
Kassan riittävyys / päiviä
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POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSPALVELU OY:N
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy on vuonna 2014 perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on Joensuu.
Yhtiö on 100-prosenttisesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistama. Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla eikä sen toimintaan kuulu tutkintoon johtava koulutuksen myynti tai toteutus kotimaassa.
Yhtiön toimialoja ovat koulutus, louhintapalvelut, maansiirto, kuljetuspalvelut, koneiden ja laitteiden vuokraus, autojen sekä muiden koneiden ja laitteiden huolto sekä korjaus, autokoulutoiminta, kone- ja rakennusurakointi, teollisuuden alihankinta, arvopaperikauppa, kiinteistökauppa, ravintola- ja kahvilatoiminta.
Yhtiön toimialaa halutaan laajentaa siten, että vuoden 2021 alkaen yhtiön toimialoja ovat myös henkilöstövuokraus ja konsultointi. Konsultoinnit liittyvät mm. henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja laadunhallintaan.
Osakeyhtiö toimii maakunnallisten tiimien tuotteistetun ei-tutkintoon johtavan koulutuksen myyntikanavana
ja se edistää Riverian asiantuntijuuden myyntiä. Myytävät koulutukset ja palvelut ovat kortti- ja pätevyyskoulutuksia sekä erilaisia asiakkaille räätälöityjä tilauskoulutuksia ja palveluita kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö
myy tutkintokoulutusta ulkomaille niiden tutkintojen osalta, jotka soveltuvat koulutusvientituotteiksi.
Asiakkaina ovat myös jatkossa KEHA-keskus (Valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava
virasto) sekä monialaisesti eri kokoiset yritykset ja yhteisöt.
Osakeyhtiön toimintaa uudistetaan ja organisoidaan vuoden 2021 alusta siten, että yhtiölle valitaan päätoiminen toimitusjohtaja ja osakeyhtiön nimi muutetaan. Samassa yhteydessä yhtiöjärjestystä tarkennetaan.
Osakeyhtiön toiminnan uudistuksella ja toimintaan panostuksella tavoitellaan uusia markkinoita ja asiakkaita sekä ulkomailta että kotimaasta. Osakeyhtiö etsii aktiivisesti uusia kontakteja kansainvälisiltä markkinoilta ja asiakkaita, jotka haluavat kehittää omaa koulutusjärjestelmäänsä tai omaa yritystoimintaa suomalaisen koulutuksen keinoin. Osakeyhtiön toiminta on linjassa Riverian kansainvälisyyssuunnitelman tavoitteiden ja toimintojen kanssa.
Osakeyhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä Riverian viestintä-, markkinointi ja myyntipalvelut tiimin sekä toimialojen kanssa. Yhdessä suunnitellut toimintamallit ja -tavat takaavat sen, että asiakkaita palvellaan laadukkaasti ja että Riverian ja sen tytäryhtiön yhteistoiminta on suunnitelmallista ja ennakoivaa.
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Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy
TULOSLASKELMA (euroa)
Myyntituotot
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

TP2019

Tot. 9/2020

1 377 681
1 377 681

365 020
365 020

221

80

TA2021

TS2022

TS2023

1 700 000
1 700 000

2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

-10 000
-1 700 000

-10 000
-1 650 000

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut

-1 345 395

-10 000
-358 093 -1 530 000

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-1 345 395

-358 093 -1 540 000

-1 710 000

-1 660 000

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut yhteensä

-121 000
-40 656

-136 800
-45 965

-150 000
-50 400

Henkilöstökulut yhteensä

-161 656

-182 765

-200 400

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut yht.

-27 069

-10 835

-48 200

-45 000

-45 000

5 438

-3 827

-49 856

62 235

94 600

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Viivästyskorkotuotot
Muut rahoitustuotot

1
424

1 460
10

Rahoitustuotot ja -kulut yht.

425

1 470

-500

-500

-500

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

5 862

-2 358

-50 356

61 735

94 100

-1 172
-1 173
0

-1 073
-1 073

-

-12 347

-18 820

4 690

-3 430

-50 356

49 388

75 280

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Tuloverot
Ennakkoverot
Muut tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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LIITTEET
ULKOISET TOIMINTATUOTOT TA2021
Riveria yhteensä 63.258.645 €
Tuet ja avustukset
4%

Muut toimintatuotot
3%

Maksutuotot
1%

Myyntituotot
92 %

ULKOISET TOIMINTAKULUT KULURYHMITTÄIN TA2021
Riveria yhteensä 58.250.534 €
Avustukset
0%

Muut toimintakulut
5%

Aineet, tarvikkeet, tavarat
10 %

Palvelujen ostot
14 %

Henkilöstökulut
71 %
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ULKOISET TOIMINTAKULUT TULOSALUEITTAIN TA2021
Riveria yhteensä 58.250.536 €
Hallinto
8%
Toimitilakulut
12 %
Ravitsemispalvelut
4%

Palvelut ja
hyvinvointi
30 %

Pedagogiset palvelut
12 %
Hanketoiminta
4%
Viestintä-, markkinointi ja myynti
2%

52

Teknologia
28 %

Talousarvio 2021

PL 70 (Tulliportinkatu 3), 80101 Joensuu
p. 013 244 200
etunimi.sukunimi@riveria.fi
riveria.fi

// Joensuun koulutusyksikkö
// Kiteen koulutusyksikkö
// Lieksan koulutusyksikkö
// Nurmeksen koulutusyksikkö
// Outokummun koulutusyksikkö
// Valtimon koulutusyksikkö

Jäsenkunnat 1.1.2020
// Ilomantsi
// Joensuu
// Juuka
// Kitee
// Kontiolahti
// Lieksa
// Liperi
// Nurmes
// Outokumpu
// Polvijärvi
// Rääkkylä
// Tohmajärvi
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