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Kiipula kasvaa  
ja kukoistaa
Vuosi 2017 oli Kiipulalle jälleen kerran 
menestyksekäs. Kiipulasäätiö on 
yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii 
terveellä ja taloudellisella pohjalla. 
Vakaan talouden lisäksi toimintamme 
peruskiviä ovat osaava ja muutosky-
kyinen henkilöstö, joka keskittyy tuen 
tarpeessa olevien ryhmien valmiuksien 
parantamiseen niin koulutuksen kuin 
kuntoutuksenkin keinoin.

Isoin muutos vuonna 2017 oli 
kuntoutuskapasiteettimme merkit-
tävä kasvu Avire Oy:n liiketoiminnan 
siirryttyä Kiipulalle. Nyt Avire Oy on 
Kiipulasäätiön omistama hyvinvoinnin 
ja kuntoutuksen edelläkävijäyritys, 
jossa tuotamme kuntoutusratkaisuja 
yhteistyössä kuntoutusta tarvitsevien, 
heidän työnantajiensa, työterveyshuol-
lon ja muun terveydenhuollon kanssa. 
Erikoisalaamme ovat liikuntaelinsairau-
det ja mielenterveyden ongelmat, joihin 
tarjoamme voimavara- ja työlähtöistä 
kuntoutusta sekä Kelan että työnantaji-
en rahoittamana. 

Ammattiopiston puolella on 
jatkettu muutoksia pedagogisissa ja toi-
minnallisissa käytännöissä. Rahoituksen 
tiukentumisesta huolimatta toimin-
tojen sopeuttamisessa ja rakenteiden 
uudistamisessa on onnistuttu erittäin 
hyvin työvaltaista opetusta ja verkko-
oppimista tehostamalla. Haasteellisessa 
taloudellisessa tilanteessa koulutuksen 
toimialalla saavutettiin hyvä tulos toi-
minnallisesti ja taloudellisesti.

Sekä sisäisistä että ulkoisista 
muutosvoimista johtuen aloitimme 
viime vuonna myös strategiamme uudis-
tamisen. Turun yliopiston tulevaisuu-

dentutkimuskeskuksen asiantuntijoiden 
avulla kartoitimme ymmärryksemme 
piirissä olevia tulevaisuuden tekijöitä ja 
vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, jotka 
strategiassamme on otettava huomioon. 
Strategian luomisessa lopputulos on 
tärkeä, mutta prosessilla on myös suuri 
merkitys. Siksi annoimme ulkopuolisten 
asiantuntijoiden lisäksi tilaa myös hen-
kilökunnalle tuoda esille näkemyksiään 
Kiipulan tulevaisuudesta ja strategisista 
näkökulmista.

Kiipulan päätoimipaikka Janakka-
lassa on aina tarjonnut ainutlaatuisen 
ympäristön oppimiseen ja kuntoutu-
miseen. Strategian mukaisesti olemme 
panostaneet nyt myös siihen, että tänne 
löytävät myös erilaisten tilaisuuksien 
järjestäjät ja työpaikkojen edustajat. 
Olemme tehneet työtä sen eteen, että 
Kiipulaan kannattaa tulla aina, kun tar-
vitsee pientä etäisyyttä arkeen ja virkis-
tystä mieleen, oli kyse sitten työyhteisön 
kehittämisestä, koulutustilaisuuksista 
tai leirien järjestämisestä. Eikä kehitys 
ole vielä päättynyt, vaan lähitulevaisuus 
tuo lisää mielenkiintoisia syitä tulla 
käymään Kiipulassa.

Säätiön hallituksessa olemme 
uudistaneet toimintatapojamme ja 
alkaneet hyödyntää nykyaikaisen tieto-
tekniikan mahdollisuuksia. Hallituksen 
oma sähköinen työtila mahdollistaa 
dokumenttien löytymisen vaivattomasti 
siellä, missä niitä tarvitaan. Tätä olem-
me voineet hyödyntää myös pitämällä 
kokouksiamme Janakkalan pääpaikan 
lisäksi kaupunkitoimipaikoissa. On ollut 
hienoa nähdä, kuinka sama Kiipulan 
henki vallitsee toiminnassamme paikas-

ta riippumatta.
Lopuksi on syytä palata siihen tosi-

asiaan, että Kiipulan toimintaa ei olisi 
ilman henkilöstöä. Viime vuodet ovat 
vaatineet monia kipeitäkin muutoksia, 
jotka on kuitenkin saatu vietyä läpi 
rakentavasti. Nyt keskitymme yhdessä 
asiakkaiden ja yhteistyökumppanei-
den kanssa kehittämiseen niin, että 
henkilökunnallamme olisi mahdolli-
simmat hyvät ja kestävät edellytykset 
loistaa kaikessa siinä yhteiskunnallisesti 
tärkeässä työssä niin kuin Kiipulasäätiön 
arvot meitä velvoittavat.

Kari-Pekka Martimo
hallituksen  
puheenjohtaja

”Olemme tehneet 
työtä sen eteen, 
että Kiipulaan 
kannattaa tulla 
aina, kun tarvitsee 
pientä etäisyyttä 
arkeen ja virkistys-
tä mieleen, oli kyse 
sitten työyhteisön 
kehittämisestä, 
koulutustilaisuuk-
sista tai leirien 
järjestämisestä.”
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Ammatillisen koulutuksen reformi on 
suurin uudistus toisen asteen koulu-
tuksessa vuosikymmeniin. Vuosi 2017 
muodostui reformin osalta viimeiseksi 
vanhan lainsäädännön alla toteute-
tuksi koulutusvuodeksi. Voidaan miltei 
sanoa - reformi muuttaa kaiken. 

Ammatillisen koulutuksen ja tut-
kintojen järjestämislupauudistuksessa 
opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti 
Kiipulasäätiön vastuulle järjestää 
vaativan erityisen tuen koulutusta en-
sisijaisesti Kanta-Hämeen, Pirkanmaan 
ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Kai-
kissa näissä maakunnissa tarkasteltiin 
koulutuskysyntää yhteistyössä alueen 

muiden koulutuksen järjestäjien kans-
sa. Koulutustarjontaa laajennettiin eri-
tyisesti Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen 
maakunnissa. Reformin edellyttämien 
toiminnallisten muutosten myötä käy-
tiin lisäksi neuvotteluja koulutuksen 
toteuttamisesta yhteistyössä suurten 
koulutuskuntayhtymien kanssa. 

Joulukuussa opetus- ja kulttuuri-
ministeriö myönsi Kiipulasäätiön jär-
jestämislupaan 632 opiskelijavuotta. 
Määrä vastasi pääpiirteittäin aiempaa 
koulutusmäärää valmentavissa kou-
lutuksissa, ammatillisissa perustutkin-
noissa sekä aikuiskoulutuksessa. Lupa 
sisälsi myös pienen kiintiön maahan-

Asetettaessa tavoitteita vuodelle 2017 
kaikki ennusteet lupasivat Kiipulalle 
historiallisestikin yhtä vaikeinta toimin-
tavuotta. Valtiontalouden haasteet hei-
jastuivat suoraan Kiipulan suurimpaan 
taloudelliseen yksikköön, ammatilliseen 
koulutukseen, suuren rahoitusleikkauk-
sen muodossa. Kiipula oli toteuttanut 
vuoden 2016 koulutuksia osin omakus-
tanteisesti yli julkisesti rahoitettujen 
maksimimäärien. Vuodelle 2017 tämä 
yhteiskuntavastuullinen toiminta toi 
pientä lievennystä rahoitusleikkauksiin, 
kun ministeriö rahoitti vuoden 2016 
ylitetyn koulutusmäärän takautuvasti. 
Nuorten aikuisten koulutusohjelmaan, 
NAO-koulutukseen, Kiipula sai myös 
huomattavan rahoituksen, vaikka 
loppuvuodesta 2016 oli ennakkotieto 
ohjelman alasajosta. Edellä mainitut 
budjetoinnin jälkeen tulleet rahoitu-
serät paransivat koulutuksen taloudel-
lista tulosta. Myös muut taloudelliset 
tehostamistoimet vaikuttivat siihen, 
että koulutuksen synkimmät ennusteet 
toteutuneet ja toimintavuoden tulos 
muodostui positiiviseksi.

Kiipulan kuntoutusta haastoi lai-
toskuntoutuksessa tapahtunut muutos 
kohti avomuotoista kuntoutusta sekä 
tiukka hintakilpailu esimerkiksi Kela-
kuntoutusten osalta. Säätiön puolella 
tapahtuva kuntoutus sopeutti vuoden 
2017 aikana toimintaansa vastaamaan 
kysyntää ja taloudellisia haasteita. 
Loppuvuoteen tultaessa kuntoutuksen 

taloudellinen tulos kohentui edelliseen 
toimintakauteen verrattuna merkit-
tävästi ja sai uuden yhtiömuotoisen 
toimintakehyksen säätiön tekemän 
yrityskaupan kautta.

Kuntoutuksen muutoksessa Kiipula 
pohti kuntoutusta toteuttavien tahojen 
kanssa yhteistyön muotoja ja mahdol-
lisuuksia. Kiipulalla oli edessä kaupalli-
sella periaatteella toimivan kuntoutuk-
sen yhtiöittäminen. Yhteistyökeskustelut 
saivat konkreettisen muodon kesällä ja 
loppusyksystä 2017, kun Kiipula osti Avi-
re Oy:n koko osakekannan Wilhelmiina 
Palvelut Oy:ltä. 

Vuonna 2016 toimintansa aloitta-
nut Kiipulan yrityspalvelut myi hyvin 
erilaisia kokous- ja leirikokonaisuuksia. 
Kesäaikana koko majoituskapasiteet-
ti oli täysimääräisesti varattuna ja 
talvikaudella oli myös toimintaa. Majoi-
tuspalvelujen toteuttaminen aloitettiin 
Guest House -nimellä.  Kiipulan puutar-
ha onnistui haastavasta kasvukaudesta 
huolimatta hyvin. Hävikki oli pientä 
ja koko kasvihuoneala oli tehokkaasti 
käytössä eri satokausina.

Edellä kerrotut muutokset ovat 
vaikuttaneet vuoden aikana valmistel-
lun Kiipulan uuden toimintastrategian 
sisältöön. Uusi strategia julkistetaan 
toimintavuoden 2018 kuluessa, mutta 
vuoden 2017 aikana strategisen muu-
toksen merkittävinä ilmentyminä ovat 
mm. olleet edellä kuvatut toiminnalliset 
muutokset, Kiipulan asemakaavan laa-

timisen aloitus ja markkinointitoiminto-
jen organisointi.

Menneen vuoden toiminnan yh-
teenvetoa kirjoitettaessa on keskeisenä 
kiitos henkilöstölle kaikkinaisesta 
uudistumiskyvystä muutoksessa ja 
palveluhalukkuudesta Kiipulan eri 
asiakasryhmille. Yhteinen Kiipula on 
edelleen mielessä uuden toimintavuo-
den edetessä. Kaudella 2017 yhteisesti 
rakennettu strategia otetaan käyttöön 
seuraaviksi kausiksi. Uutta myös on kon-
sernimuotoinen toimintamalli sekä suuri 
koulutuksen reformi, jota suunniteltiin 
perusteellisesti vuoden 2017 aikana.

Jukka Kujala
toimitusjohtaja, rehtori

Kiipula 2017 – työtä ja  
toimintaa suomalaisen  
hyvinvoinnin parantamiseksi

Ammattiopisto
R niin kuin Reformi,  
B niin kuin Bertta…

Kehittämisen painopisteet: 
 
• Reformin edellyttämä  
 muutos Kiipulan  
 pedagogisissa ja  
 toiminnallisissa  
 käytännöissä 
 
• Osatyökykyisten  
 työelämäedellytysten  
 parantaminen  
 
• Laatutyö ja toiminnan  
 kehittäminen

”Menneen vuoden 
tominnan yhteenvetoa 
kirjoitettaessa on 
keskeisenä kiitos 
henkilöstölle 
kaikkinaisesta 
uudistumiskyvystä 
muutoksessa ja 
palveluhalukkuudesta 
Kiipulan eri 
asiakasryhmille. ”
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Hankkeilla tuetaan 
reformin tavoitteita
Vuoden mittaan lähes 30 hankkeel-
la monipuolistettiin pedagogiikkaa, 
lisättiin henkilöstön osaamista ja 
vahvistettiin Kiipulan yhteistyöverkos-
toja alueellisesti ja valtakunnallisesti. 
Hanketyön keskeinen tehtävä oli re-
formin tuomiin uusiin toimintatapoihin 
valmistautuminen ja osatyökykyisten 
työelämäedellytysten parantaminen.

Kiipulan itse koordinoimassa Rea-
dy for the World -hankkeen myötä ul-
komaanjaksoilla oli ennätykselliset 34 
opiskelijaa ja 15 tukihenkilöä vuoden 

2017 aikana. Opettajia oli erillisillä 
ulkomaanjaksoilla kuusi. Kiipulassa 
vieraili eripituisilla jaksoilla useita 
opiskelijoita ja opettajia. Eurooppa-
laisen vapaaehtoispalvelun kautta 
Kiipulaan saapui kaksi työntekijää 
tuomaan opiskelijoille tuulahduksia 
toisista kulttuureista. Opiskelijoiden 
kanssa järjestettiin myös kansainväli-
syystapahtumia.

Ammattitaidon SM-kisojen finaa-
leihin Helsingin messukeskuksessa 
osallistui Kiipulan ammattiopistosta 

neljä opiskelijaa. Logistiikan TaitajaP-
LUS -kisassa Juho Toivonen saavutti 
hopeaa, Tuomas Jussila sijoittui upe-
asti viidenneksi. Lähihoitajien pariki-
sassa Iida Lähteinen ja Mikko Mäkelä 
sijoittuivat neljänneksi.

Keväällä Kiipula solmi sopimuksen 
Tredun kanssa TaitajaPLUS-lajien jär-
jestämisestä Taitaja2018-kilpailuissa. 
Lajeina ovat asiakaspalvelu ja myynti, 
kiinteistöpalvelut ja varastologistiikka. 
Lajinäytöksenä Kiipula tuo esille puu-
tarhatuotannon.

muuttajien kouluttamiseen.
Vuonna 2017 Kiipulan ammatti-

opistossa käynnistettiin keskeisim-
pien prosessien muutostyö vastaa-
maan ammatillisen koulutuksen 
lainsäädäntöä. Muutokset etenivät 
vuonna kolmivaiheisesti: nuorten ja 
aikuisten koulutuksen yhdistyminen, 
työpaikalla järjestettävän koulutuk-
sen jaottelu joko koulutus- tai oppi-
sopimukseksi sekä henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämisen suunnitel-
man (HOKS) käyttöönottotyö. Lisäk-
si kehitettiin laskentajärjestelmää 
huomioimaan rahoituksen pohjana 
oleva opiskelijavuosikäsite. 

Uudistustyön tukena on 
ollut kaksi Opetushallituksen 
rahoittamaa laatuhanketta, toinen 
AMEO-verkostossa ja toinen Välkky-
verkoston toimijoiden ympärille 

rakentuneessa verkostossa. Pro-
sessien lisäksi laadunhallintaa ja 
toiminnanohjausta on täydennetty 
opiskelijoille, työelämälle ja koti-
joukoille suunnatuilla palauteky-
selyillä ja uudistamalla mittaristoa 
säätiön strategiatyön yhteydessä.

Pedagogiikkaa kehitettiin 
vahvistamalla ja monipuolista-
malla työvaltaista opetusta niin 
omissa oppimisympäristöissä kuin 
yhteistyössä työelämän kanssa. 
Verkkokurssien kehittäminen ja 
toteuttaminen erityisesti yhteisissä 
tutkinnon osissa käynnistyi vuoden 
2017 aikana. 

Opiskelijan osallisuutta oman 
opintojensa suunnittelussa vah-
vistettiin hankkeissa kehitettyjen 
menetelmien ja mallien avulla. 
Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmä 

toimi aktiivisesti. Vertaissovittelu- 
(VERSO) ja Rakentava puuttuminen 
(RAPU) -toiminnat vakiinnutettiin 
osaksi oppilaitoksen toimintaa. Yksi-
lökohtaiset opiskeluhuoltopalvelut 
eli kuraattori- ja psykologipalvelut 
kaikilla toimipaikoillamme vakiin-
tuivat. 

Opiskelijakunnan toiminta oli 
aktiivista. Suosittujen retkien ja 
tapahtumien lisäksi opiskelijakunta 
osallistui mm. kansanedustajien 
tapaamiseen, järjesti suositun 
rehtorin kyselytunnin ja oli mukana 
Suomi 100 vuotta juhlatilaisuuden 
järjestelyissä sekä toteutuksessa. 
Opiskelijakunnan hallitus otti osaa 
strategiatyöhön. Vuonna 2017 osal-
listuttiin myös Saku ry:n Harraste-
tutor-koulutukseen tutor-toiminnan 
jäntevöittämiseksi.

Kun mäyräkoira Bertta kulkee 
Kiipulan kampuksella Janakkalassa, 
kaikki tunnistavat sen.  Bertta sai 
marraskuussa 2017 suuren suosion 
somessa, kun Yle ja paikallis-
lehdet kävivät tekemässä juttua 
koulukoirasta. Bertan vanavedessä 
julkisuuteen astelivat myös sen kaksi 
kollegaa, koulukoira Lempi Lahden 
toimipaikasta ja tukikoira Ruben.

Bertta 
on koko 
Kiipulan 
kaveri
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Ammatillinen koulutus lukuina
Opiskelijamäärät koulutusaloittain:

2015 2016 2017

Kulttuuriala 9 6 2

Yhteiskuntatieteiden, liiketalou-
den ja hallinnon ala

110 110 98

Luonnontieteiden ala 12 13 14

Tekniikan ja liikenteen ala 110 114 121

Luonnonvara- ja ympäristöala 101 97 108

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 40 53 61

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 28 30 31

Valmentava koulutus 200 187 180

Yhteensä 610 610 615

Lukuvuoden aikana ammatillisesta peruskoulutuksesta 
perustutkintoon valmistui yhteensä 107 opiskelijaa. He 
jakaantuivat suhteessa suoritettuihin tutkintoihin tai opin-
toihin seuraavasti:

2015 2016 2017

Tutkintotodistus 33 41 24

Tutkintotodistus, 
kaikki tutkinnon osat mukautettu

6 7 9

Tutkintotodistus, 
osa tutkinnon osista mukautettu

57 72 74

Tutkintotodistukset yhteensä 96 120 107

Todistus suoritetuista opinnoista 32 31 33

2015 2016 2017

Ammatilliseen peruskoulutukseen  
valmentavan koulutuksen todistus

101 59 50

Työhön ja itsenäiseen elämään  
valmentavan koulutuksen todistus

33 11 32

Todistus suoritetuista opinnoista 11 18 32

Yhteensä 145 88 114

Valmistuneille tehtiin puoli vuotta valmistumisen 
jälkeen sijoittumiskysely ottamalla heihin yhteyttä 
henkilökohtaisesti. Vastausprosentiksi saatiin 77 
% (N=82) vuonna 2017. Sijoittumiskyselyn mukaan 
valmistuneet olivat sijoittuneet seuraavasti:

 2015 2016 2017

palkkatyö % 15,6 11,9 17,1

muu työllistyminen % 40,6 49,5 40,2

muu sijoittuminen* % 15,6 10,9 17,1

opiskelu % 5,2 4,0 3,7

työtön työnhakija % 22,9 23,8 22,0

Valmentavan koulutuksen päätti yhteensä 114 opiskelijaa:

*armeija, perhevapaa, eläke tms. Nuorten aikuisten osaamisohjelmas-
ta eli NAO-opiskelusta on hattulalai-
sella Ville Salmisella paljon hyvää 
kerrottavaa. Opiskelut Kiipulassa me-
nivät Villellä suorastaan putkeen, sil-
lä valmistuminen varastonhoitajaksi 
logistiikan osaamisalalta tapahtui 
alle vuodessa, 10 kuukaudessa.

Miten Ville sitten päätyi opiske-
lemaan Kiipulaan? 

– Mulla oli viiden vuoden 
työkokemus alalta. Olin töissä eri 
logistiikkafirmoissa ja varastoissa. 
Olisi ollut mahdollisuus tehdä opin-
toja työn ohessa, mutta opintojen 
teoriapitoisuus ei innostanut. Välillä 
muutin muutamaksi vuodeksi Tam-
pereelle ja silloin suunnittelin myös 
kaupallista alaa ja lautapeli-kahvi-
on perustamista, mutta yrittäjyydes-
sä oli liian kovat riskit, taustoittaa 
Ville Salminen.

Lopulta TE-toimistosta ohjattiin 
ottamaan yhteyttä Kiipulaan, ja 
sen jälkeen opinnot etenivätkin 
vauhdilla. 

– Näyttöjen antamisen mah-

dollisuus oli parasta ja se, että ei 
ollut paljon kirjoitushommia. Silloin 
olisi motivaatio tyssännyt heti, Ville 
toteaa.

Näyttötutkinto-opiskelu ei 
ollutkaan mitään pulpetissa istu-
mista: viikon aloitusjakson jälkeen 
suuntauduttiin jo eri työpaikoille 
harjoittelemaan. Kiipulan näyttötut-
kintovalmentaja Mikko Heikkinen 
oli kartoittanut eri työharjoittelu-
paikkoja, ja Ville sai paikan Kodin 
Terrasta Hämeenlinnasta. Terra oli 
todella mieleinen työpaikka ja se 
poiki hänelle myös työpaikan. Val-
mistumisen jälkeen Ville aloitti työt 
Terrassa huhtikuussa 2017.

Useimmat Kiipulan NAO-opiske-
lijat olivat muutaman vuoden nuo-
rempia kuin 28-vuotias Ville, joten 
heidän opiskelunsa saattoi kestää 
hieman kauemmin, kun työkoke-
musta ei ollut vielä kertynyt paljoa. 

– Tämä oli loistava tilaisuus 
nuorille aikuisille hankkia ammatti 
sekä päästä kiinni työelämään,  
toteaa Mikko Heikkinen

Ville suoritti logistiikan pe-
rustutkintoon kuuluvan viimeisen 
näyttönsä tavaran kuljettamisesta. 
Näyttötehtävässä kuljetettiin elekt-
roniikkaromua kierrätykseen. Romut 
otettiin hyllystä esiin haarukkavau-
nulla, siirrettiin trukilla kuljetus-
autoon ja sidottiin liinoilla kiinni. 
Suoritusta tarkkaili näyttötutkinto-
arvioinnin mukaisesti työnantajan, 
työntekijöiden ja opetusalan edus-
tajat. Opetusalan edustajana toimi 
näyttötutkintomestari Mervi Haikka 
Ammattiopisto Tavastiasta. 

Kolme tarkkailevaa silmäparia 
eivät hämmentäneet Villeä, vaan 
työtehtävät etenivät sujuvasti ja 
ammattitaitoisesti. Lopputulokse-
na luonnollisesti olikin hyväksytty 
suoritus, ja niinpä valmistumiskahvit 
juotiin 17.3.2017.

– Enpä olisi arvannut, että 
valmistua voi näin nopeasti! Opis-
kelu oli tosi aktiivista ja aika kului 
nopeasti, summasi Ville Salminen, 
varastonhoitaja.

Teksti: Piia Kokko

”Ei teoriaa, vaan tekemistä!”

Näyttötutkinnolla  
ammattiin alle vuodessa

2015

2017 2016

NAO-opintoja 
toteutettiin Kiipulassa 
vuosina 2013–2018.  
Viimeiset opiskelijat 
aloittivat opintonsa 
syksyllä 2017. 
Kaikkiaan opiskelijoita 
oli yhteensä 270. 
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Toimintavuonna kuntoutuksessa 
vahvistetiin asiakashankintaa ja 
markkinointia. Esittelymateriaalia yh-
tenäistettiin ja yhteydenottoja lisättiin. 
Lisäksi alueilla kartoitettiin tärkeim-
mät yhteistyökumppanit ja -verkostot 
sekä sovittiin vastuut yhteydenpitoihin. 
Samoin alueellisia ja paikkakuntakoh-
taisia markkinointitilaisuuksia lisättiin. 
Loppuvuodesta kuntoutuksen asiakas-
hankinta sai myynnillistä vahvistusta 
Aviren myyntiosaamisen kautta. 

Potilas- ja toiminnanohjausjärjes-
telmän uudistaminen eteni tarpeiden 
kartoittamisella, johon myös henkilös-
tö osallistui. Syksyn aikana tutustuttiin 
kolmeen kuntoutusalalle soveltuvaan 
ohjelmaan. Kiipulan kuntoutuksen yk-
silö- ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen 

tarpeisiin ei kuitenkaan mikään näistä 
ohjelmista ollut sellaisenaan sopiva 
ja jatkoneuvottelut siirtyivät vuodelle 
2018.

Kuntoutuksen käytössä olevissa 
asiakaspalautteissa on tunnistettu uu-
distamisen tarve. Lisäksi palautteiden 
ja kuntoutuksen vaikuttavuustuloksi-
en monipuolisempi hyödyntäminen 
on tiedostettu. Molemmat liitettiin 
osaksi uutta toiminnanohjausjär-
jestelmää. Tietojen kerääminen ja 
tulosten käsittely tulee toteuttaa ny-
kykäytäntöjä tehokkaammin. Tämän 
kehittämisen painopisteen osalta työ 
on vielä kesken. Lisäksi loppuvuonna 
nousi esille koko Kiipulan asiakastyy-
tyväisyyden mittaamisen mahdollinen 
yhtenäistäminen.

Kuntoutus
Yksilöpalvelut kasvuun, 
Taitoa ja uusia ”Mahkuja”

Kehittämisen painopisteet: 
• Asiakashankinnan ja  
 markkinoinnin  
 tehostaminen 
 
• Potilastieto- ja toiminnan- 
 ohjausjärjestelmän  
 uudistaminen  
 
• Asiakaskyselyiden ja  
 vaikuttavuustulosten  
 monipuolisempi  
 hyödyntäminen 
 
• Etäkuntoutuksen  
 yhdistäminen  
 palvelutoimintaan

Etäkuntoutuksen osalta edettiin 
pienin askelin. Skype-videoyhteyksien 
käyttö kuntoutustyössä lisääntyi. 
Osassa kuntoutuspalveluja käytettiin 
selainpohjaisia oppimisympäristöjä 
tai digitaalista sovellusta. Etäkuntou-
tuksen laajempi käyttäminen edellyt-
tää vielä henkilöstön kouluttamista ja 
sopivien sovellusten löytymistä.

Taloudellisesti toimintavuosi oli 
edellisten vuosien tapaan kuntoutuk-
sessa haastava. Positiiviseen tulok-
seen ei vielä päästy, vaikka tulos para-
ni edellisestä vuodesta merkittävästi. 
Positiivisena asiana oli yksilöpalve-
luissa tapahtunut kasvu. Ammatillinen 
kuntoutusselvitys kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 200 000 eurolla ja 
vuoden alusta alkanut Työllistymis-
tä edistävä ammatillinen kuntoutus 

(TEAK) käynnistyi hyvin kaikilla toteu-
tuspaikkakunnilla. 

Uusissa kurssimuodoissa ennakoi-
tiin ensimmäiseen sopimusvuoteen 
liittyviä käynnistymisen ja täyttymi-
sen haasteita. Avo-sydänkursseja, 
omaishoitajien kuntoutuskursseja ja 
nuorten avo-mielenterveyskursseja 
toteutettiin muutamia, sen sijaan 
aikuisten avo-mielenterveyskursseja 
ei pystytty aloittamaan. Samanlaisia 
haasteita oli muillakin palveluntuot-
tajilla. Myös Kiila-kursseissa näkyi 
sama ongelma niin valtakunnallisesti 
kuin meilläkin. Yritykset eivät olleet 
kiinnostuneita hankkimaan Kelan 
Kiila-kuntoutusta työntekijöilleen. 
Kiilan markkinoinnissa Kiipulan oman 
markkinoinnin lisäksi Kela teki mo-
nenlaisia markkinointitoimenpiteitä 

ja vuonna 2018 Kiila-kuntoutujien 
määrän uskotaan kasvavan.

Kiipulan kuntoutus osallistui erit-
täin haastavaan Taito-tarjouskilpai-
luun, jonka lopputulos oli kaksijakoi-
nen: kurssien määrä tippui aiemmasta 
ammatillisesta kuntoutuksesta, mutta 
toiminta laajeni uusille paikkakunnil-
le Ouluun, Turkuun ja Seinäjoelle. Se-
kä koulutuksessa että kuntoutuksessa 
etsittiin edullisempia toimitiloja ja 
osalle kuntoutuksen toimipisteiksi va-
littiin yhteisötalo-tyyppiset ratkaisut.

Ammatillisten Taito-kurssien 
lisäksi Kiipula menestyi Kelan opis-
keluvalmennuspalveluhankkeen ja 
maahanmuuttajien ammatillisen 
kehittämishankkeen (Mahku-hanke) 
tarjouskilpailuissa. Opiskeluvalmen-
nuspalvelua toteutetaan Tampereella.  
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”Koko henkilökunta, 
jotka minun/
meidän kanssa oli 
tekemisissä olivat 
ystävällisiä, osaavia 
ja empaattisia. 

”Hoidossa otettiin 
huomioon ihminen 
kokonaisena ja ne 
kaikki mahdollisuudet 
mm. psykologin ja 
ravintoterapeutin 
vastaanotoille olivat 
pelkkää plussaa.

”Ruoka oli hyvää ja 
ystävällisesti meidät 
aina otettiin vastaan. 
Ja jopa toiveemme 
otettiin huomioon. 

” Tuskin maltamme 
odottaa uutta 
jaksoa. Lämmin 
kiitos teille kaikille 
ja iso halaus!!!!

” Se kannustus ja 
usko meihin oli niin 
upeeta, että sitä 
olisimme halunneet 
myös kotiin mukaan. 

Avire Oy:stä tuli Kiipulasäätiön osakkuus-
yhtiö 30.9.2017 solmitulla yrityskau-
palla. Kiipulan kuntoutus ja Avire Oy 
muodostivat lokakuusta 2017 alkaen 
yhteisen toiminnallisen kokonaisuuden 
huomioiden kuitenkin kaksi erilaista 
liiketoimintamuotoa. Yrityskaupan yh-
teydessä oli selkeä päämäärä toteuttaa 
kuntoutustoiminta osakeyhtiömuotoi-
sesti. Kuntoutustoimintojen yhtenäis-
täminen aloitettiin loppuvuodesta. 
Haastetta toivat erilaisten tietoteknisten 
ohjelmien yhdistäminen sekä esimerkiksi 
yhteisten toimitilojen suunnittelu. Koko 
Kiipulan kuntoutustoiminnan myyntityö 

keskitettiin Aviresta tapahtuvaksi joulu-
kuusta 2017 alkaen. Lisäksi paikallinen 
esimiestyö muutettiin uutta toimintaa 
vastaavaksi. Toiminnan yhdistymisen 
yhdeksi kokonaisuudeksi suunnitellaan 
tapahtuvan vuoden 2018 kuluessa. 

Aviressa oli tehty sopeuttamistoimia 
alkuvuodesta 2017 ja Kiipulan omis-
tajaohjaukseen tultaessa merkittävät 
sopeuttamistoimet on saatu päätökseen. 
Toiminnallisesti Avire jatkoi tunnustet-
tua ja laadukasta kuntoutustoimintaa. 
Monet Aviren toimintamallit suunnattiin 
toteutettavaksi myös säätiön puolella 
tapahtuvassa kuntoutuksessa.

Avire Oy
Leirejä, hyvinvointia  
ja mutkatonta majoitusta
Vuodesta 2017 voidaan puhua Kiipu-
lan yrityspalvelujen ensimmäisenä 
kokonaisena toimintavuotena, sillä 
toimintavuosi 2016 keskittyi pitkälti 
Yrityspalvelujen toiminnan käynnis-
tämiseen. Toimintavuoden 2017 mer-
kittävimpinä saavutuksina voi pitää 
kokous- ja tilapalvelujen hieno kasvu 
varsinkin leiripuolella. Kesän 2017 
aikana Kiipulan päätoimipaikassa Ja-
nakkalassa järjestettiin 13 leiriä sekä 
muuta ryhmämuotoista toimintaa. 
Kesäajan toimintaa on ollut helppo 
markkinoida ja loppuvuodesta 2017 
saimme tilauskantaa myös talviajan 
hiljaisiin aikoihin.

Työhyvinvoinnin asiantuntija-
palvelujen kysyntä oli vähäisempää, 
mutta Avire-kaupan myötä löydettiin 

kasvumahdollisuuksia uudesta osak-
kuusyhtiöstä. Jatkossa työhyvinvoin-
nin myyntiä ja markkinointia tehdään 
yhteistyössä kuntoutuksen kanssa.

Vuoden 2016 elokuussa käyn-
nistyneessä ESR-rahoitteisessa INTO 
– Osallistu ja innostu -hankkeessa 
kehitettiin mukana olevien henkilö- 
ja yritysasiakkaiden työhyvinvointia. 
Tavoitteena on parantunut laatu, 
asiakastyytyväisyys ja yrityksen tulos. 
Toteuttamismuotoina olivat FirstBeat-
hyvinvointianalyysi, valmennuksia, 
coachingeja, ergonomiaselvityksiä 
ja ohjattua liikuntaa. Toiminnalle on 
kasvuodotuksia myös toimintavuonna 
2018.

Kiipulassa on ollut kuntoutuksen 
ja koulutuksen käytössä merkittävä 

majoituskapasiteetti. Toiminnan 
muuttuessa on osa majoituksen toi-
mitiloista ollut hyvin vähäisessä käy-
tössä viime vuosina. Toimintavuoden 
2017 aikana vapautuneisiin majoitus-
tiloihin etsittiin uutta asiakaskuntaa 
ja majoitus avattiin muun muassa 
Booking.com ja Airbnb -varausjärjes-
telmiin. Hotellimuotoisen asumisen 
markkinanimeksi valikoitui Guest 
House ja palvelutasoa parannettiin 
muun muassa anniskeluoikeuksien 
salliman palvelun myötä. Suunnitte-
lutyö kokonaisvaltaisen matkailu- ja 
majoituskeskittymän eteen aloitettiin 
ja merkittäviä uudistuksia on odo-
tettavissa jo toimintavuoden 2018 
kuluessa.

   Kuntoutuksen

  asiakas- 
  palautetta

 

 

Kesän 2017  
aikana Kiipulassa  

     järjestettiin 
     13 leiriä 

Yrityspalvelut

Mahku-hankkeessa kehitetään ja 
pilotoidaan työllistymistä edistävää 
ammatillista kuntoutusta (TEAK) ja suo-
men kielen opetusta yhdistävää uutta 
kuntoutuspalvelua. Kiipula toteuttaa 
Mahkua Tampereella, Hämeenlinnassa, 
Lahdessa, Espoossa ja Vantaalla. 

Hanketyössä hyvin merkittävä asia 
oli, että Kiipula pääsi mukaan hallituk-
sen kärkihankkeena olevaan OTE-hank-
keen Polut hoitoon ja kuntoutukseen 
-alaprojektiin osatoteuttajaksi. Kiipulan 
koordinoimassa RivakkaOTE! -hank-
keessa mallinnetaan maakuntauudis-
tusta varten uudenlaisia yhteistyökäy-
tänteitä. Tavoitteena on luoda nopeasti 

kokeiluun ja kenttätyöhön levitettäviä 
työmalleja mm. verkostoagentti- ja asia-
kaspaneelitoiminnan kautta. Rivakka 
OTE! -hankkeen kehittämiskumppanei-
na ovat Helsinki, Järvenpää, Vantaa, 
HYKS, Uudenmaan TE-toimi ja Kela.

Polkuja työelämään (TEMPO) 
-osatyökykyisen työnhakijan tuki -hank-
keessa Kiipula on ollut osatoteuttajana 
kehittämässä lyhyitä kuntoutuskursseja 
mm. nuorille ja maahanmuuttajille 
Päijät-Hämeessä ja Kirkkonummella. 
Hanke päättyy maaliskuussa 2018 ja 
hankkeen tuotteina syntyy mm. lyhyt-
kurssien mallinnukset verkkoversioina.
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Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Hat-
tulassa toimiva Sibelius-opisto antaa 
laajan oppimäärän mukaista taiteen 
perusopetusta musiikissa ja tanssissa. 
Sibelius-opistoa ylläpitää Hämeenlin-
nan Musiikinystävät ry. Oppilaiksi voivat 
hakeutua hämeenlinnalaiset, hattulalai-
set ja janakkalalaiset lapset ja nuoret. 

Opisto on järjestänyt harmonik-
kaleirejä Kiipulan tiloissa jo kolmen 
vuoden ajan. Musiikinopettaja Reijo 
Ahonen kertoo, miten heidän harmo-
nikka-ryhmänsä lopulta löysi tiensä 
musiikkileirille Kiipulaan: “- Olimme 
aiemmin leireilleet Lammin suunnal-
la, mutta sitten aloimme etsimään 
paikkaa lähempää Hämeenlinnan 
kantakaupunkia. Ensin arvelutti, olisiko 
Kiipulan hintataso liian korkea, mutta 
lopputulos oli positiivinen yllätys.”

Yrityspalveluiden tekemän tarjo-
uksen hinta-laatu -suhde oli hyvä ja 
niinpä ensimmäinen leiri järjestettiin 
syksyllä 2015. Kaikkiaan Kiipulassa on 
jo leireilty kuusi kertaa.

Leirien ydinidea on päästä 
soittamaan yhdessä, sillä se on 
harjoitusoloissa harvinaista herkkua. 
Harmonikkaleireillä ei aivan pieniin 
tiloihin mahdutaakaan, sillä mukana 
on 30–40 soittajaa soittimineen ja 
nuotteineen. Soittajista muodostetaan 
kolme tai neljä ryhmää, joten käytös-
sä on oltava useampikin huone, jonne 
mahtuu 10–15 henkeä.“Kiipulassa 
parasta on ollut se, että soittimet ja 
nuotit voi jättää yhteen tilaan, eikä 
niitä tarvitse leirin aikana kuljetella 
eestaas”, toteaa Reijo Ahonen.

Leirit kestävät yleensä viikon-

lopun,  1–2 vuorokautta ja siihen 
sisältyy yöpyminen. 

Leiriläiset yleensä ovat 7–20 
-vuotiaita nuoria koululaisista abitu-
rientteihin; vanhimmat ovat nuoria ai-
kuisia, jotka haluavat tulla soittamaan 
yhdessä. Soittajat hitsautuvat hyvin 
yhteen leirien aikana ja vapaa-aikakin 
vietetään yhdessä: käydään kodalla 
paistamassa makkaraa, saunotaan ja 
käydään porukalla uimassa.

Reijo Ahosen mukaan leiriläisten 
palaute on ollut pääosin positiivis-
ta: majoitustilat ovat kivat, pääsee 
uimaan ja saa hyvää ruokaa. Ja 
harmonikat soivat jatkossakin Kiipu-
lassa, sillä kevään leiri järjestettiin jo 
helmikuussa 2018 ja alustavasti on 
suunniteltu syysleiriä syyskuulle. 

Teksti: Piia Kokko

Kiipula antaa hyvät puitteet myös 
musiikkileirien järjestämiseen

Tuottoisa avomaa ja 
rakastetut ruukkukukat
Vuosi 2017 sujui Kiipula Gardensissa 
lähestulkoon vuosisuunnitelman mu-
kaan. Kasvihuonetuotantoa toteutettiin 
edellisen vuoden malliin viljelemällä 
ruukkukukkia ja amppeleita sekä 
kasvihuonevihanneksista tomaattia 
ja kurkkua. Ruukkukukkatuotanto 
painottui lähinnä kahteen sesonkiin 
eli ryhmäkasvikauteen ja joulukukkiin. 
Sekä kasvihuonevihannesten että kuk-
kien tuotanto sujui lähes vaikeuksitta ja 
tuotteet saatiin hyvin kaupaksi.

Avomaalla tuotantoa jatkettiin 
totutulla luonnonmukaisella viljelyllä. 
Viileä kesä aiheutti satomenetystä joil-
lain kasveilla, mutta toisaalta viileässä 
viihtyvät kasvit tuottivat hyvän sadon. 
Avomaan tuotteita myytiin totutusti 
Miinantorilla ja opiskelijavoimin syys-
torilla Hämeenlinnassa Punaportilla 
sekä Gardensin joulun popup-myymä-
lässä. Uutena myyntikanavana mukaan 
tulivat Reko -torit Hämeenlinnassa ja 
Janakkalassa.

Hyvin sujuneen kesäkukkien suora-
myynnin houkutuksena olleita eläimiä 
lisättiin aikaisemmasta. Gardensin 
joukkoon kuuluvat nyt kaksi pässiä sekä 
kanoja ja viiriäisiä. Miinantorin toiminta 
pysyi entisenlaisena.

 Oppimisympäristönä Gardensia 
hyödynnettiin laaja-alaisesti Kiipulan 
omien opiskelijoiden taitojen kar-
tuttamisessa. Kiipula Gardensilla on 
hyvä maine puutarhuriopiskelijoiden 
työssäoppimispaikkana ja opiskelijoita 
oli työssäoppimassa Hyriasta, Keudasta, 
Jämsän ammattioppilaitoksesta ja 
Lepaalta.

Gardensia tehtiin tunnetuksi osallis-
tumalla moniin eri tapahtumiin, kuten 
Lammin Pellavamarkkinoille, Tuunaa 
paali -tapahtumaan ja Elomessuille. 
Myös Kiipulassa järjestettiin vähittäis-
asiakkaille suunnattuja tapahtumia, 
kuten kevät- ja syysmarkkinat sekä 
Halloween-ilta.

    Vuonna 
      2017
Kiipula Gardens
    tuotti mm.

 
2010 kg

punajuuria  

“Riittävästi isoja tiloja,  
hyvää ruokaa ja oheisohjelmaa”

Kiipula Gardens

 
110 kg
lehtikaalia  

 
175 kg

purjoa

 
660 kg

sipulia  

 
2000 kg
porkkanaa

Tuotantomäärät 2015 2016 2017

kasvihuonevihannekset, kg 37 500 70 446 67 500

ruukkukasvit, kpl 135 800 117 503 142 000

avomaan tuotteet, kg 8 000 13 357 16 470

kaupallisen toiminnan tuotot € 627 614 626 643 645 943
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Kiipulasäätiöstä tuli konserni syyskuun 
lopussa Avire Oy yrityskaupan myötä. 
Kiipulasäätiö omistaa Avire Oy:n 
koko osakekannan ja yhdistellään 
hankintamenomenetelmällä konser-
niin omistusajalta 30.9.2017 alkaen. 
Vertailutietoja konserniin ei edelliseltä 
vuodelta ole. Kiipulasäätiön ja konser-
nin taloudellinen tilanne oli hyvällä 
tasolla vuonna 2017. Varsinaisen toi-
minnan tuotot olivat 27,7 M€. Tulos 0,8 
M€ saavutettiin sopeuttamalla kulut 
tuottoihin. Kulusäästöjä tehtiin kaikissa 
kuluryhmissä suunnitelmallisella toi-
minnalla ja tilikauden tulosta voidaan 
pitää hyvänä.

Nyt oli kolmas perättäinen vuosi, 
jolloin valtio leikkaa oppilaitosten 
rahoitusta. Kokonaisuudessaan 
koulutuksen tuotot olivat 19,5 M€. Kii-
pulassa valtionosuusrahoitus oli 17,7 
M€ ja vähennys edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 2,1 M€:a. NAO, ENO 

ja MAO-avustus jatkui vielä vuonna 
2017, jota Kiipula sai 1,1 M€. Edellis-
vuosien tapaan valtionosuuksia mak-
settiin myös muutamasta lisäpaikalla 
olleesta opiskelijasta.  Suunnitelmalli-
sen varautumisen vuoksi koulutuksen 
oli edelleen mahdollista tehdä hyvä 
tulos. Koulutuksen ylijäämä oli 1,0 M€, 
josta ammatillinen peruskoulutus teki 
lähes koko tuloksen ja muilla koulu-
tusaloilla tulos oli vähäistä. 

Avire Oy on kuntoutuspalvelu-
ja tuottava yritys ja tämän vuoksi 
toiminnan luvut on yhdistelty Kiipu-
lasäätiön kuntoutuksen toimialan 
lukuihin omistuksen ajalta. Kyseessä 
on konsernin ensimmäinen tilikausi 
ja vertailulukuja ei ole. Kuntoutuk-
sen tuotot olivat 6,4 M€ ja tässä on 
kasvua edelliseen vuoteen 0,8 M€. 
Kasvu pitää sisällään sekä Kiipulan 
kuntoutuksen muutoksen että Avire 
Oyn tuotot Kiipulan omistuksen ajalta. 

Kuluja karsittiin, mutta tulos painui 
tappiolliseksi. Tilikauden aikana 
Kelan ammatillisten kuntoutuskurs-
sien sopimuskausi päättyi ja uusi 
kilpailutus järjestettiin. Kiipula menes-
tyi Kelan ammatillisten Taito -kurssien 
kilpailutuksessa kohtalaisesti, mutta 
usealta toimipaikalta tämä kuntoutus 
menetettiin ja se tulee näkymään 
tulevina vuosina kuntoutuksen toimin-
nassa.

Yrityspalvelut jatkoivat ansiok-
kaasti toimintaansa tehden Kiipulaa 
tunnetuksi ja tuoden asiakkaita 
Kiipulaan. Toiminnan tuotot olivat 0,5 
M€, mutta tulos jäi vielä tappiolli-
seksi. Kiipula Gardensin toiminta 
on vakiintunut ja myyntituotot ovat 
asettuneet vuosittain 0,7 M€:n tasolle, 
kuten myös päättyneellä tilikaudella. 
Tilikauden tulos jäi edellisvuosien 
tapaan hieman tappiolliseksi. 

Säätiön muun toiminnan sekä hal-

Talous – toimintaa  
Helsingistä Ouluun

Henkilöstö – hyviä  
kumppaneita ja asiakasosaajia
Toimintavuotta leimasivat yhteistoi-
mintaneuvottelut, joilla toimintaa 
sopeutettiin taloudellisten resurssien 
vähenemiseen koulutuksen toimialal-
la. Opetushenkilöstön osalta määräai-
kainen vuosityöaikakokeilu päättyi ja 
siirryttiin noudattamaan työehtosopi-
muksen mukaista opetusvelvollisuus-
työaikaa. Kuntouksessa kuntou-
tuskurssien määrän väheneminen 
tarjouskilpailujen tulosten perusteella 
aiheutti henkilöstä koskevia sopeut-
tamistoimia, joiden taloudellinen 
vaikutus kohdentuu enimmäkseen 
toimintavuodelle 2018. Avire Oy:ssä 
oli toteutettu yhteistoimintaneuvotte-
lu ennen yrityskaupan ajankohtaa.

Henkilötyövuosien määrä väheni 
edelliseen vuoteen verrattuna 26 htv. 
Keskimääräinen henkilömäärä pysyi 
kuitenkin edellisen vuoden tasolla 
ja aktiivisten työsuhteiden määrä oli 
vuoden lopussa edellisvuotta suurem-

pi. Tämä selittyy osaltaan määräai-
kaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden 
kasvulla. Henkilöstökoulutuskulut 
ja -koulutuspäivien määrä laskivat 
edelleen eikä osaamisen kehittämi-
selle asetettua tavoitetta (> 5 pv/htv) 
saavutettu. Koulutuksiin osallistu-
neiden henkilöiden määrä on myös 
laskenut. Tiukassa taloustilanteessa 
on osallistuttu vähemmän ulkoisiin 
koulutuksiin. 

Sairauspoissaolojen osalta jatket-
tiin edelleen seitsemän päivän omail-
moitusta. Sairauspoissaolot nousivat 
hieman edellisvuodesta verrattuna 
kertyneisiin henkilötyövuosiin. Saira-
uspoissaolot kokonaishenkilömäärää 

kohden kuitenkin laskivat. Työterveys-
huoltokulut nousivat hieman, 17 €/
htv. Vastaavasti muuhun henkilöstön 
hyvinvointiin ja virkistykseen liittyvät 
kulut laskivat 16 €/htv.

Kiipulan ammattiopiston henki-
löstöpäivän yhteydessä 8.8.2017 muis-
tettiin Kiipulasäätiön pitkäaikaisia 
työntekijöitä perinteisin palvelusvuo-
silahjoin. Joulukuun henkilöstötilai-
suudessa 11.12.2017 palkittiin vuoden 
2017 osaajat: vuoden asiakasosaaja ja 
vuoden kehittäjä, vuoden kehittäjä-
tiimi ja vuoden kumppanitiimi sekä 
jaettiin KiipCool-huomionosoitus 
työsuojelun ja turvallisuuden edistä-
misestä.

Tunnusluku 2015 2016 2017

Henkilöstömäärä (htv) 430 394 368

Osaamisen kehittäminen, työpv/htv 6,3 4,3 3,8

Sairauspoissaolot, työpv/htv 10,5 9,3 9,8
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Hallintoneuvosto
Toimikaudelle 2016–2018 valtuuskun-
nan jäsenten valinta tehtiin valtuus-
kunnan kokouksessa 24.11.2015.

Reina Timo, varatoimitusjohtaja  
(puheenjohtaja) 
– Hertsi Juha, aluekehityspäällikkö
Eerikäinen Jussi, toimitusjohtaja 
– Mikkola Juha, toimitusjohtaja 
Erhola Marina, ylijohtaja (varapu-
heenjohtaja) 
– Kovasin Merja, kehittämispäällikkö
Haukka Juha, toimitusjohtaja 
– Siren Timo, hallinto- ja henkilöstö-
johtaja
Jahnukainen Markku, professori 
– Niemelä Markku, säätiön johtaja
Lumiaho Maire, lakimies 
– Aro Susanna, koulutusjohtaja
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja 
– Mikkola Ari, rehtori
Ruohonen Marita, toiminnanjohtaja 
(el.) 
– Juvonen-Posti Pirjo, vanhempi 
asiantuntija
Filha ry:n nimeämät
Heinonen Aulikki, kunnanjohtaja (el.) 
– Moilanen Eeva-Liisa, varatuomari
Uotila Varpu, terveystieteiden mais-
teri 
– Riska Henrik, professori
Kiipulan suvun edustaja
Kassari Yrjö, tilanomistaja 
– Kassari Paavo, agronomi
Janakkalan kunnan nimeämä
Matikainen Tanja, kunnanjohtaja 
– Wilpola Jouni, sivistystoimenjohtaja
Valtuuskunta kokoontui kolme kertaa. 
Valtuuskunnan sihteerinä toimi sää-
tiön asiamies, toimitusjohtaja Jukka 
Kujala.

Kiipulasäätiön hallitus
Martimo Kari-Pekka, johtava asiantun-
tija, LT, työterv.huollon ja työlääket. 
erik.lääk. (puheenjohtaja)
Bergman Viveca, kehittämispäällikkö, 
VTM
Hannula Mirja, johtava asiantuntija
Kirmanen Leena, sosiaalineuvos, YTM
Mähönen Antti, hallintojohtaja, VT 
(varapuheenjohtaja)
Nikula Susa, henkilöstöjohtaja, KM

Hallitus kokoontui 8 kertaa. Hallituk-
sen sihteerinä toimi säätiön toimitus-
johtaja, asiamies Jukka Kujala.

Tilintarkastajat
Tuokko Tilintarkastus Oy
KHT-yhteisö

Elo Janne KHT, päävastuullinen tilin-
tarkastaja

Ammattiopiston johtokunta
Rajakangas Ulla-Maija, toimitusjohta-
ja (puheenjohtaja) 
– Koskimäki Henni, ylipuutarhuri
Korpio Eero, tehdaspäällikkö (varapu-
heenjohtaja) 
– Mikkola Liisa, koulutuspäällikkö
Ahonen Karoliina, kehittämispäällikkö 
– Lampinen Pauliina, toiminnanjoh-
taja
Kiviranta Leila, psykologi 
– Laatunen Hannu
Koski Jaana, sivistystoimen kehittä-
mispäällikkö 
– Hurme Juha, varastopäällikkö
Lehikoinen Vesa, toimitusjohtaja (el.) 
– Kervinen Seppo, toimitusjohtaja
 

Närkki Aino, johtava asiantuntija 
– Rauhala Jere, projektipäällikkö
Ray Kaija, kehittämispäällikkö 
– Järvenselkä Jaana, tavaratalojohtaja
Kujala Jukka, toimitusjohtaja, rehtori 
– Oksanen Kaija, talousjohtaja

Rehtori Jukka Kujala toimi johtokun-
nan esittelijänä ja sihteerinä.

Kahdella opettajien, kahdella muun 
henkilökunnan ja yhdellä oppilas-
kunnan edustajalla on kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus:

Salo Pirjo, opettaja 
– Suontausta Veli-Pekka, opettaja 
Tikkanen Kimmo, opettaja 
– Niemi Sirkku, opettaja
Santama Alexandra, ohjaaja 
– Innala Kati, ohjaaja
Kunelius Lauri, ohjaaja 
– Niemelä Kalevi, ohjaaja
Arraste Matias, opiskelija, lv. 2016–
2017 
– Haavisto Jesse, opiskelija, lv. 
2016–2017
Arraste Matias, opiskelija, lv. 2017–
2018 
– Mäkelä Mira, opiskelija, lv. 
2017–2018

Kiipulasäätiön johtoryhmä
Kujala Jukka, toimitusjohtaja, rehtori, 
puheenjohtaja
Keltomäki Reija, henkilöstöjohtaja, 
31.7.2017 asti
Oksanen Kaija, talousjohtaja
Aaltonen Marjukka, kuntoutusjohtaja
Johtoryhmän sihteerinä toimi hallin-
topäällikkö Ritva Ruohonen

Organisaatio

linnon ja tukipalvelujen kulut olivat 
4,5 M€ ja kulurakenteen keventymi-
nen jatkui edelleen. Kulut olivat noin 
0,4 M€ vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Päättyneellä tilikaudella ja 
vielä osan vuotta 2018 Aviren hallin-
toa hoidetaan tilitoimistossa, joten 
hallinnon kuluja ei ole jaettu. Kiipu-
lasäätiö konsernin tulos päättyneeltä 
tilikaudelta oli 618.694,17 euroa. 
Tulokseen olemme tyytyväisiä, takana 
on monella tapaa haastava vuosi.

Säätiö- ja osakeyhtiölain määrit-
telemä lähipiiri on hyvin laaja. Lähi-
piiriin kuuluvat mm. hallintoneuvosto, 
hallitus, yrityksen johto ja tilintarkas-
tajat puolisoineen, lapsineen ja intres-
sipiireineen. Merkittäviä tavanomai-
sesta poikkeavia lähipiiritapahtumia 
ei ole rekisteröity tilikauden aikana.

Varallisuuden hoito, rahoitus 
ja investoinnit
Sijoitusvarallisuutta on toiminta-
vuoden aikana sijoitettu hallituksen 

sijoitusstrategian mukaisesti vähäri-
skisiin sijoituskohteisiin. Sijoitukset 
ovat pitkäaikaisia ja uusia sijoituksia 
tehtiin päättyneellä tilikaudella noin 
0,8 M€. Sijoitustoiminnan tuotot ovat 
0,1 M€. Omavaraisuusaste on 81,9 ja 
maksuvalmius 2,2. Molemmat tunnus-
luvut ovat erinomaisella tasolla.

Kulusäästöt näkyvät myös ennä-
tyspieninä investointeina. Rakennuk-
siin investoitiin 166 t€ ja koneisiin ja 
laitteisiin 70 t€. Vuosikuluksi kirjatta-
via korjauksia tehtiin yhteensä 130 t€.  
Toimipaikkaverkostoa laajennettiin 
Ouluun, Seinäjoelle ja Turkuun. Lisäksi 
tulivat Avire Oy:n toimipaikat.

Tilikauden jälkeiset tapahtu-
mat ja vuoden 2018 näkymät
Vuoden 2018 valtionosuusrahoitus 
ja opiskelijavuodet täsmentyivät 
aivan loppuvuonna. Rahoituksen 
tilanne näyttää rauhoittuneen ja 
opiskelijavuosia tulee jonkin verran 
aikaisempaan nähden enemmän, 
600 opiskelijan sijaan saamme nyt 
632 opiskelijavuotta. Muuten vuosi 
2018 käynnistyi odotusten mukaisesti 
eikä Kiipulasäätiön taloudellisessa 
tilanteessa ole tilikauden päättymi-
sen jälkeen tapahtunut olennaisia 
muutoksia. 

Tunnusluku 2015 2016 2017

toiminnan tuotot (milj. euroa) 30,6 29,0 26,9

tilikauden tulos € 990 560,49 721 258 816 858

maksuvalmius, quick ratio 1,8 2,0 2,2

omavaraisuusaste-% 78,9 81,1 81,9
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Toimintavuoden 2017 aikana Kiipulal-
la oli 28 ulkoista rahoitusta saanutta 
hanketta. Koulutusta kehitettiin 25 
hankkeessa, kuntoutusta kahdessa ja 
yrityspalvelujen toimintaa yhdessä 
hankkeessa. Hankkeiden yhteen-
laskettu vuosibudjetti oli noin 784 
000 euroa. Tästä summasta ulkoisen 
rahan osuus oli hieman alle 90 % 
ja loppu Kiipulan omaa panostusta 
kehitystyöhön.

Tärkeimmät toteutusverkostot olivat 
ammatillisten erityisoppilaitosten 
AMEO-verkosto (mukana 7 hankkees-
sa) ja Väli-Suomen ammatillisten op-
pilaitosten Välkky-verkosto (mukana 8 
hankkeessa). Omalla budjetilla toimi-
via yksittäisiä kumppaneita hankkeissa 
oli kaikkiaan 53. Näistä oppilaitos-
kumppaneita oli 36 ja loput järjestöjä 
ja yhteisöjä. Lisäksi eri tavoin sitoutu-
neena oli useita kuntia, te-toimistoja 
ja muita julkisen sektorin toimijoita. 
Kansainvälisissä hankkeissa kumppanit 
tulivat yhdeksästä eri maasta.

Työelämäyhteistyö
Osallisuutta osuuskunnista (rahoittaja: 
ESR (Euroopan sosiaalirahasto), STM 
(sosiaali- ja terveysministeriö); hallin-
noija: Kiipula) 
– Kuntouttava ja työllistävä osuuskun-
tamalli osatyökykyisille. 

Digivälkky (OKM (opetus- ja kulttuu-
miministeriö), Kiipula) 
– Välkky-verkoston yhteinen työssä-
oppimisen toteutuksen digistrategia.

DigiTOP - Digitaaliset ratkaisut erityi-
seen tukeen työpaikalla tapahtuvassa 
oppimisessa (OKM, Kiipula) 

– Ammatillisille erityisopiskelijoille 
sopivat esteettömät digiratkaisut 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja 
ohjauksen tueksi. 

Rocket 2020 – rohkeasti Amis (OPH 
(Opetushallitus), Koulutuskuntayhty-
mä Salpaus) 
– Yrittäjyyskasvatus ja aidot asiakas-
työt osaksi Kiipulan perustutkintokou-
lutuksia.

Opin Duunissa (OPH, Luovi) 
– Tvt-koulutuksen työelämälähtöinen 
toteutusmalli ja visuaalinen opetus-
suunnitelma.

Tehoa Telmaan Työllistymällä  (OPH, 
Keskuspuisto) 
– Työelämälähtöinen koulutusmalli 
ja opiskelijoiden työllistymisen tuke-
minen.

ASKELeittain (OKM, Ammattiopisto 
Tavastia) 
– Työpaikkaohjaajan vinkkiopas ja 
työssäoppimisen työparityöskentelyn 
(ohjaaja – opettaja) hyvät käytännöt.

Välkky-Toppis (OKM, Hyria) 
– Catering-alan malli YTOjen integ-
roinnista ammatillisten aineiden 
opetukseen. 

Henkilöstökoulutus – Kiipulan 
oma ja muille tarjottava
Liaani - sujuvaa surffailua nuoruuden 
viidakossa (ESR, OKM; Metropolia 
AMK) 
– Asumisen ohjauksen itsearviointi ja 
vaikuttavuuden tekijät.

Henkilöstön kansainvälisyyspol-
ku osaksi osaamisen kehittämistä 

(1.8.2016 – 31.12.2017, OPH) 
– Henkilöstön kv-osaamisen kritee-
ristö sekä osaamisen tunnistamisen, 
tunnustamisen ja hankkimisen mene-
telmät.

Henkilökohtaistaminen ja erityinen 
tuki -hanke (OPH, Bovallius) 
– Asiantuntijapalveluina tuotettuja 
ammatillisen erityisopetuksen koulu-
tusjaksoja muille oppilaitoksille. 

Osaava 7 – Käytännöt elämään arjes-
sa (Pohjois-Suomen Aluehallintoviras-
to, Luovi)  
– Opetushenkilökunnan asiantunti-
ja- ja tvt-koulutuksia, työyhteisöpeli 
tyky-toimintaan.

Pedagogiikka
Digiosalliseksi (ESR, OKM; Tampereen 
ammattikorkeakoulu TAMK, opettaja-
korkeakoulu)  
– Digitaalisen ohjauksen menetelmiä 
Telma- ja perustutkinto-opiskelijoille.

Myynnin ammattitutkinto selkosuo-
meksi (OPH, Kiipula) 
– Myynnin ammattitutkinnon tutkin-
non perusteiden selkokielinen versio.

Varmuutta Valmasta (OPH, Kiipula) 
– Pedagogisen kuntoutumisen malli, 
työelämälähtöisyyden ja digivälinei-
den hyödyntäminen. 

Virtuaaliamis (OPH, Hyria) 
– Virtuaalisen todellisuuden pedago-
ginen käyttö.

Lahjakas Suomi (Hämeen Liitto, Kettu-
ki ry; Suomi100-projekti) 
– Valmentavan koulutuksen opiske-
lijoiden ohjatut taidetyöt ja niiden 

Kehittämishankkeet
lahjoitus sovituille kohteille.

Selkeyttä tutkintoihin (OPH, Kiipula) 
– Sähköinen tutkintosuunnitelma- ja 
arviointipohja, tieto- ja tietoliiken-
netekniikan ammattitutkinnon am-
mattitaitovaatimuksien selkokielinen 
versio.

Ohjaus ja nivelvaiheyhteistyö
Noheva (ESR, OKM, Kiipula) 
– Aikuisten puutteellisten opiskelu-
taitojen tunnistamisen ja korjaamisen 
menetelmät.

Monet polut (ESR, OKM, Kiipula)  
– Maahanmuuttajien opiskelun ja 
työllistymisen esteiden psykososiaali-
set kartoitukset ja ohjaus.

Laadunhallinta
VERTUe – ohjaten ja vertaistukien 
ammattiin (OPH, Tavastia) 
– Ammattitaitovaatimusten avaami-
nen, opiskelijan polkua koskevien 

suunnitelmien ja ohjeiden päivitys.

LEANilla tulosta (OPH, Sastamalan 
koulutuskuntayhtymä Sasky) 
– LEAN-menetelmän sovellusten käyt-
töönotto projekti- ja laatutyössä. 

Tietoa kaikille (OPH, Luovi) 
– Kiipulan ja AMEO-verkoston tulos-
korttien ja mittari- sekä seurantatieto-
ja päivittäminen yhdessä henkilöstön 
ja opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen liikkuvuus
Ready for the World – Competence 
and Confidence through European 
Mobility (Erasmus+, Kiipula) 
– Opiskelijoiden ja henkilökunnan 
työelämäjaksojen toteutus Euroopan 
eri maissa.

Mobility for all - gaining professional 
competence through European mobi-
lity (Erasmus+, Keskuspuisto) 
– Opiskelijoiden ja henkilökunnan 

työelämäjaksojen toteutus Euroopan 
eri maissa.

Kuntoutuksen  
kehittämishankkeet
Polkuja työelämään (TEMPO) – osa-
työkykyisen työnhakijan tuki (ESR, 
STM, Kuntoutussäätiö)  
– Työttömien palveluohjauksen malli, 
työkykykoordinaattorien koulutusoh-
jelma.

Rivakka OTE (STM/TEM-kärkihanke, 
Kiipula) 
– Kuntoutuksen verkostotyö, verkosto-
agenttien käyttö.

Yrityspalvelujen kehittämis-
hankkeet
INTO – osallistu ja innosta! (ESR, TEM, 
Hyria) 
– Tuottavuuden nostamine paranta-
malla työhyvinvointia pk-yrityksissä. 
Työkulttuurin kehittäminen

Opinnäytetyöt
Koivisto, Taru. 2017. ePortfolio: val-
mentavan koulutuksen opiskelijoiden 
osaaminen näkyväksi digitaalisesti. 
Opinnäytetyö. Hämeen ammattikor-
keakoulu.
Nurmikolu, Kaisu. 2017. Nuorten 
aikuisten työelämävalmiuksia tukevat 
arjen tekijät. Opinnäytetyö. Metropo-
lia ammattikorkeakoulu.

Julkaisut
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hyödyntäminen osaamisen digitaa-
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Henttonen, Niina. 2017. Shared under-
standing about rehabilitation is built 
on partnership. Posteri. European 
Forum for Research in Rehabilitation 
2017. Glasgow, Skotlanti
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M. 2017. Building partnerships bet-
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clients. Posteri. European Forum for 
Research in Rehabilitation 2017. Glas-
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Kiipula, päätoimipaikka
Kiipulantie 507, 14200 Turenki
www.kiipula.fi 

www.kiipula.fi/yhteystiedot

Seuraa meitä! 

 https://www.facebook.com/kiipula/

  www.youtube.com/user/Kiipulamedia

Löydät meidät täältä!


