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Kiipulasäätiön toiminta vuonna 2019 on varmasti
ollut hyvin erilaista kuin säätiötä perustettaessa 74
vuotta sitten. Edelleen säätiön tavoite on vastata
yhteiskunnallisiin haasteisiin, mutta asiakkaiden
ja toimintaympäristön muututtua on säätiökin
muuttanut toimintaansa. Nykyisin pienenevästä
syntyvyydestä huolimatta opinnoissa erityistä
tukea vaativien nuorten määrä kasvaa. Samalla
työssä käyvien ja eläkkeellä olevien kansalaisten
lukumäärän suhde kehittyy entistä epäsuotuisampaan suuntaan. Tämä velvoittaa tänä päivänäkin
säätiötä edistämään kaikkien halukkaiden mahdollisuutta päästä opintojen kautta työelämään ja
jatkamaan siellä kuntoutuksen turvin sairauksista
huolimatta.
Koko säätiön olemassaolon ajan Kiipulan alue Janakkalassa on ollut kaiken toiminnan sydän. Sinne
hakeudutaan edelleen erittäin mielellään sekä
opiskelemaan että kuntoutumaan. Olemme kuitenkin pitäneet tärkeänä, että tarjoamme Kiipulan palveluita myös lähempänä asiakkaitamme. Kaikilla
ei ole mahdollisuutta lähteä kauas kotoaan, jolloin
kaupunkitoimipaikoissa voimme palvella heitäkin.
Kuntoutuksen osalta jouduimme kuitenkin toteamaan, että toiminta monissa eri yksiköissä ei ollut
taloudellisesti kannattavaa.
Kuntoutukseen keskittyneelle Avirelle vuosi 2019
oli erittäin raskas. Taloudellinen tilanne ja toiminnan kehittämisen ongelmat pakottivat keskitty-

Nurmelan rakentaminen aloittetiin vuonna 2019

mään tiettyihin toimintayksikköihin ja kuntoutustuotteisiin. Samalla Aviren henkilöstöön kohdistui
laajoja sopeuttamistoimia, mikä aiheutti paljon
ahdinkoa niin irtisanotuille itselleen kuin heidän
esimiehilleen ja jäljelle jääneille kollegoilleen. Nyt
Avire keskittyy tervehdyttämään toimintansa ”junaradan varressa” Helsingissä, Vantaalla, Janakkalassa, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Oulussa. Jo
loppuvuoden aikana oli nähtävissä valoa tunnelin
päässä, ja usko Aviren tulevaisuuteen kuntoutuspalveluiden tuottajana palaa.
Laadukasta toimintaa ei voi toteuttaa ilman toimivia tiloja. Janakkalassa on pidetty huolta vanhoista
suojeltavista rakennuksista, mietitty kriittisesti
muiden rakennusten käyttöä ja lähdetty rohkeasti
rakentamaan uutta lähemmäksi palveluidemme
kysyntää. Luonnonvara-ala sopii mainiosti Janakkalaan, ja sille rakennettavista tiloista saadaan
vetovoimaa uusien opiskelijoiden keskuudessa.
Nokialle nouseva kiinteistö paitsi palvelee omia
asiakkaitamme, luo myös uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia saman henkisten toimijoiden
kanssa.

Vaikka ajat ovat muuttuneet eivätkä kaikki nykyiset toimintatavat ole tuttuja menneisyydestä,
Kiipulasäätiön keskeinen toimintaa ohjaava periaate on kestävyys. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei
mikään muutu. Päinvastoin, kestäviä ratkaisuja
saadaan vain kyseenalaistamalla nykyistä ja uudistamalla toimintaa. Kuitenkin kestävään toimintaan
kuuluu myös, ettei muutos ole itseisarvo, vaan
palvelee toiminnan tarkoitusperiä. Tarkoitus on tulevaisuudessakin jatkaa Kiipulasäätiön vaikuttavaa,
vastuullista ja valveutunutta toimintaa erityisopetuksessa ja kuntoutuksessa.
Vuosi 2020 on Kiipulasäätiön 75. ja kuntoutuksen
50. toimintavuosi. Näkymät ovat koulutuksen osalta erinomaiset ja kuntoutuksessa tehdyt muutokset
alkavat vähitellen kantaa hedelmää. Pitkä kokemus ja hyvät yhteistyösuhteet antavat erinomaiset
eväät tuottaa ja kehittää erityisopetusta ja kuntoutusta Kiipulasäätiön periaatteiden mukaisesti.
Kari-Pekka Martimo
hallituksen puheenjohtaja
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Toimitusjohtajan katsaus
Kulunut toimintakausi 2019 oli säätiön ja tytäryhtiön toiminnassa sekä vahvan kasvun että haasteiden ajanjakso. Ammatillisessa koulutuksessa Kiipulan ammattiopisto vahvisti asemaansa kolmen
päävastuumaakuntansa vaativan erityisen tuen
ammatillisen koulutuksen tuottajana. Yhteishaun
hakijamäärät jatkoivat aiempien vuosien mukaisesti lievää kasvua ja palvelutarjontaa vahvistettiin Pirkanmaan kasvumaakunnassa. Säätiö myös
aloitti vuosien tauon jälkeen rakennusinvestoinnit
aloittamalla uuden oppilaitosrakennuksen rakentamisen luonnonvara-alan käyttöön. Uudistuneen
toisen asteen rahoitusmallin pohjana oleva opiskelijavuosi tuli käytäntönä vallitsevaksi myös laskentajärjestelmiin ja toimintaan saatiin uutta vakiintuneisuutta ennakoinnin pohjaksi. Kiipula ylitti
koulutustavoitteensa tarjoamalla koulutuspaikan
yli rahoituksen pohjana olevalle opiskelijamäärälle. Asialla on suuri merkitys ajatellen säätiön
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yhteiskuntavastuullista asemaa ja toimintastrategiaa. Opetusministeriö huomioi asiaa myönteisesti
kohdentaessa opiskelijavuosia uudelle toimintakaudelle 2020.
Säätiön toista perustoimialaa, kuntoutusta, toteutettiin tytäryhtiö Aviressa. Vuodelle 2019 asetetut
tavoitteet toiminnan taloudellisuuden kannattavuuden varmistamisesta sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamisesta eivät
toteutuneet toimintavuoden aikana. Alkuvuosi
2019 oli taloudellisesti erittäin haasteellinen ja
vaativat sopeuttamistoimet aloitettiin välittömästi
ennusteiden tultua julki. Vuoden jälkipuoliskolla muotoutui uudelle toimintavuodelle ulottuva
toiminnan keskittäminen kuuteen toimintayksikköön. Ratkaisut toiminnan järkeistämisestä
olivat vaativia, mutta loppuvuotta kohden Aviren
taloudellisessa tuloksessa tapahtui parantumista

ja lähtökohdat uuteen toimintavuoteen paranivat.
Kela-rahoitteisissa kuntoutuskursseissa haasteellinen hintakilpailu jatkui edelleen. Avire Oy korotti
merkittävästi hakemiensa kurssien tarjoushintoja.
Kohonnut hinta karsi haettujen Kelan rahoittamien
kurssien määrää, mutta vahvistaa taloudellista
kannattavuutta toimintavuonna 2020. Loppuvuodesta 2019 Aviren organisaatiota kehitettiin ja
keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin keskitetty kurssija asiakashallintajärjestelmä. Asialla on merkittävä
sija laadukkaan kuntoutustoiminnan käytäntöjen
järjestämisessä tulevina toimintakausina.
Säätiön muussa toiminnassa hanke- ja kehittämistoiminta oli merkittävän vahvaa. Digitaaliset
toimintakäytännöt vahvistuivat, joista osoituksena
mm. Power BI ja sähköinen allekirjoitus tulivat
säätiön hallinnon käytänteeksi. Säätiö haki sosiaalityön toimintaluvat ja kuntouttavan työtoiminnan

palvelu käynnistyy toimintavuonna 2020. Säätiö
hankki kiinteistön Nokian Pitkäniemestä ja tarkoituksena on vahvistaa Pirkanmaan koulutuspalveluita uusissa rakennettavissa toimitiloissa. Janakkalassa ja Hämeenlinnassa yrityspalvelut tarjosivat
majoitustoimintaa ja kokouspalveluita. Kysyntä
palveluille oli kasvavaa edellisvuoteen verrattuna.
Ammatillinen koulutus ja Kiipulan puutarhatoiminta tarjosivat palveluita Janakkalan alueen
ulkopuolelle tekemällä yhteistyötä perinteikkään
hotelli Vanajalinnan kanssa.
Jukka Kujala
toimitusjohtaja, rehtori

5

Keskustelua digiavusteisesti opiskelijan kanssa

Ammattiopisto
Toimintavuoden 2019 suunnittelussa oli huomioitu
julkinen keskustelu alenevista syntyvyystilastoista.
Asia sisältää koulutuksen järjestämiseen liittyviä
riskitekijöitä ja se huomioitiin myös Kiipulan
ammattiopistossa. Kiipula hankki omistukseensa
uuden koulurakennuksen ja asumisen mahdollistavan maa-alan Nokialta Pirkanmaan kasvumaakunnasta. Myös Kiipulassa aloitettiin suurta suosiota
saaneen maatalouden perustutkintoon liittyvien
opetustilojen rakentaminen. Huolimatta uhkatekijöistä vaativan erityisen tuen ammatillisessa
koulutuksessa hakijamäärät pysyivät korkealla
tasolla ja Kiipulan ammattiopiston erityistehtävä
osoitti jälleen yhteishaussa tärkeän osansa. Ensimmäisen hakutoiveen hakijoissa Kiipula oli haluttu
opiskelupaikka.
Uuden toimintakauden alkaessa Kiipulan ammattiopiston johtokunnan kokoonpanoa uudistettiin
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siten, että opiskelijoiden, huoltajien ja työelämän
näkemykset huomioidaan vahvemmin.
Vuoden 2019 aikana Kiipulan ammattiopiston
johtamista kehitettiin ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) muutosjohtamisen hankkeessa sekä
osallistumalla opetustoimen POMOKO johtamiskoulutusohjelmaan. Esimiehet suorittivat myös
työhyvinvointikortin. Toiminnan seuraamisen ja
tiedolla johtamisen tueksi rakennettiin Power BI
-raportointiohjelmaa. Ensimmäiset käyttöön otetut
raportit helpottavat mm. reaaliaikaisempaa opiskelijavuosiseurantaa. Keskeisiä tunnuslukumittareita muokattiin vastaamaan paremmin uudistuneita
rahoitusperusteita.
Vuoden 2019 aikana jatkettiin toiminnan kehittämistä ammatillisen koulutuksen lakimuutosten
mukaiseksi. Syksyllä aloitettiin HOKS-prosessin

Riihimäen VALMA-ryhmän leivontahetki

vahvistamiseen liittyvä työskentely Ydinprosessit
-hankkeessa. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta tehtiin pohja, jota hyödynnetään
tehtäessä tutkintokohtaiset suunnitelmat. Tutkintojen toteuttamissuunnitelmat laadittiin ja julkaistiin
kaikkien käytettäviksi ePerusteet-palvelussa.
Uraohjausta kehitettiin laajasti eri toimipaikoissa.
Lisäksi vastuuopettajille resursoitiin yhteisistä tutkinnon osista uraohjauksen kokonaisuus urasuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen tueksi. Janakkalan toimipaikassa käynnistyi Uravintti-työpaja
osana uraohjausta. Työuralle ja Kettu -hankkeet
tukivat uraohjauksen tavoitteita.
Työvaltaisen opetuksen pedagogiikkaa kehitettiin
vahvistamaan opiskelijoiden työelämäpolkuja ja
työllistymistä. Työelämäyhteistyöhön panostettiin
ja solmittiin uusia työelämäyhteistyön kumppa-

nuuksia. Digipedagogiikkaa kehitettiin tehostamaan opetusta ja ohjausta sekä käynnistettiin
Digi-innostajat -toiminta tukemaan tätä tavoitetta.
Laadunhallintaa kehitettiin Opetushallituksen
rahoittamissa hankkeissa ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) ja Väli-Suomen ammatillisen
oppilaitosten (Välkky) verkostojen kanssa. Välkky-verkoston Vertaisarvioinnilla tulosta -hankkeessa Kiipulalla oli suuri rooli vertaisarviointiosaamisen levittämisessä ja verkostolle sopivan
vertaisarviointi mallin kehittämisessä. Vertaisarviointeja tehtiin molemmissa verkostoissa ja
Kiipulassa arvioitiin johtamista sekä opiskelijoiden
hyvinvointia. AMEO-verkoston Timantti-hankkeessa puolestaan kehitettiin verkostossa käytettävää
yhteistä AMEO-mittaristoa, jolla voidaan seurata
toiminnan laatua ja sen kehittymistä.
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Keskeiset tunnusluvut

2017

2018

2019

Hakijasuhde
Ammatillinen perustutkinto
Valmentava koulutus

1,6
1,9
1,3

1,4
1,7
1,0

1,7
2,1
1,2

Järjestämisluvan mukainen täyttöaste, %
(ts: tavoitteellisten opiskelijavuosien
käyttöaste)

100

98

102*

osaamisen osoittaminen työpaikalla, %
näytöistä

51

60

72

7,1
2,7

6,8
2,9

Keskeyttämiset peruskoulutuksessa
joista negatiivisia

Täyttöaste

102 %

Amispalaute

4,3

Amispalaute** keskiarvo
(asteikolla 1 – 5)
Aloittaneet opiskelijat
Päättäneet opiskelijat

4,2
4,0

4,3
4,3

* Täyttöasteessa on huomioitu järjestämisluvan mukaiset opiskelijavuodet, yhteensä 667,2.
Kaikki opiskelijavuodet yhteensä 691,8. Lähde: Vipunen 2/2020
** Amispalautteen kerääminen opiskelijoilta on aloitettu syksyllä
2018.
Ammatillisen perustutkinnon päättäneille tehtiin puoli vuotta
valmistumisen jälkeen sijoittumiskysely ottamalla heihin yhteyttä
henkilökohtaisesti. Vastausprosentiksi saatiin 73 % (N=96) vuonna
2019. Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneet olivat sijoittuneet
seuraavasti:

Sijoittuminen

2017

2018

2019

palkkatyö %

18

26

35

muu työllistyminen %

40

35

31

muu sijoittuminen* %

17

12

6

opiskelu %

4

5

4

työtön työnhakija %

22

23

24

*armeija, perhevapaa, eläke tms.

8

35 %

palkkatyöhön

Lukuvuoden aikana tutkintotavoitteisen koulutuksen päätti yhteensä
295 opiskelijaa. Heidän todistuksensa jakaantuivat seuraavasti:

Todistukset, perustutkintokoulutus

2017

2018

2019

Tutkintotodistus

24

67

72

Tutkintotodistus,
kaikki tutkinnon osat mukautettu

9

12

9

Tutkintotodistus,
osa tutkinnon osista mukautettu

74

52

63

Tutkintotodistukset yhteensä

107

131

144

91

89

10

20

Todistukset, ammatti-/erikoisammattitutkinto

2018

2019

Todistus koko tutkinnosta

47

56

Todistus tutkinnon osasta tai
osien suorittamisesta

5

6

Muu todistus

12

0

Todistus tutkinnon osien suorittamisesta
Muu todistus

33

144

perustutkinto
todistusta

Valmentavan koulutuksen päätti yhteensä 155 opiskelijaa:
Todistukset, valmentava koulutus

2017

2018

2019

Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentavan koulutuksen todistus

50

64

85

Työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavan koulutuksen todistus

32

42

30

Todistus suoritetuista koulutuksen osista

32

20

40

Yhteensä

114

126

155

155

VALMAn
tai TELMAn
todistusta

9

254

kurssia

Avire Oy
Kiipulasäätiön toteuttama kuntoutus ja Avire Oy
yhdistyivät toiminnallisesti syyskuussa 2018.
Ensimmäisen yhdistymisen jälkeisen toimintavuoden tavoitteeksi asetettiin kannattavuuden
varmistaminen ja toiseksi tavoitteeksi tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittaminen.
Ensimmäisen neljänneksen jälkeen tuli todeksi merkittävä poikkeama taloudellisessa
kehyksessä pysymisessä ja lisähaasteita tuli
uudessa tulkinnassa muun muassa arvonlisäveroon liittyen. Suuri taloudellinen haaste ja
riski pakottivat reagoimaan nopeasti Aviren
toimintaan. Aviren organisaatio ja toimintapaikkakunnat muovattiin uudelleen ja toiminta
keskitettiin kuuteen suureen toiminta-alueeseen pääkaupunkiseudulla, Kanta-Hämeessä,
Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Loppuvuodesta 2019 taloudellinen haaste alkoi
osoittaa tasaantumisen merkkejä ja organisaatiota lähdettiin kehittämään olemassa olevien
ydintoimintojen ympärille. Keskeistä vuoden
viimeisenä neljänneksenä on ollut keskitetyn
asiakasohjausjärjestelmän luominen sekä erityisesti Kela-rahoitteisten kuntoutuksien laadukas
kehittäminen. Vuoden 2019 aikana oli merkittäviä tarjouskilpailuja Kelan rahoittamissa
kuntoutuskursseissa. Avire korotti kilpailutuksiin
tarjottujen palveluiden hintatasoja merkittävästi ja saavutti osassa kursseja aiempaa
alhaisemman tason kilpailutuksessa hyväksytyssä määrässä. Hintakilpailu jatkui erittäin
haastavana ja uusia palveluntuottajia osallistui
tarjouskilpailuihin. Uusi organisaatiorakenne,
taloudellisesti tervehtyneet palveluhinnat sekä
talouden aktiivinen seuranta ovat kuitenkin antaneet luottamusta järjestää kuntoutustoimintaa hyvin toimintaa vastaavassa osakeyhtiömallissa. Vuoden 2020 loppupuolelle odotetaankin
Aviren toimintaan uuden toimintamallin suomia
positiivisia kuulumisia.
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KELAn ryhmä
muotoisissa
palveluissa

1 900

kuntoutujaa

KELAn yksilömuotoisissa
palveluissa

2 218

kuntoutujaa

KELAn ryhmä
muotoisissa
palveluissa

Tunnuslukuja:
KELA Ammatillinen kuntoutus,
ryhmämuotoiset palvelut
• kurssimäärä 54 (alkaneet kurssit)
• täyttöaste kurssin alkaessa 85 %
• kuntoutujamäärä 418 (kurssin alussa)

KELA Lääkinnällinen kuntoutus,
ryhmämuotoiset palvelut
• kurssimäärä 200 (alkaneet kurssit)
• täyttöaste kurssin alkaessa 91 %
• kuntoutujamäärä 1 800 (kurssin alussa)

KELA ryhmämuotoiset palvelut yhteensä
• kurssimäärä 254 (alkaneet kurssit)
• täyttöaste kurssin alkaessa 90 %
• kuntoutujamäärä 2 218 (kurssin alussa)
KELA yksilömuotoiset palvelut
• kuntoutujamäärä 1900
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Kiipulan yritys- ja majoituspalvelut
Vuosi 2019 oli Kiipulan yritys- ja majoituspalveluissa
miellyttävän monipuolinen. Janakkalan toimipaikassa on toteutettu yhdessä asiakkaidemme kanssa paljon erilaisia tilaisuuksia aina pienemmistä kokouksista suurempiin seminaareihin sekä erilaisiin leireihin
huomioiden myös kasvava kansainvälinen osallisuus.
Leireissä eri seurakuntien toteuttamat rippikoulut
olivat merkittävä osa leiripalveluita. Kasvulukemissa
toiminta näkyy seuraavasti: vuoteen 2018 verrattuna
kasvua on tullut 7,6 %. Leiripalveluiden osalta kasvua edelliseen vuoteen on ollut 37,7 %.
Työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa erilaiset
työnohjaukset, coachingit ja esimiesvalmennukset
ovat työllistäneet vuoden 2019 aikana hyvin. Erilaista yhteistyötä on tehty myös Avire Oy:n kanssa.
Kiipulan yrityspalvelut on ollut mukana erilaisissa
hanketoiminnoissa, valmennuksissa, korttikoulutuksissa sekä hyvinvointianalyyseissä.
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Yrityspalveluiden majoitustoiminta myös jatkoi
kasvua huolimatta Kanta-Hämeen melko alhaisesta majoituspalvelutilojen käyttöasteesta. Vuosi
2019 oli Guest Housen toiminnassa toiminnantäyteinen. Vuoden aikana Guest Housessa majoitettiin
sekä kuntoutuksen- ja yritys- ja kokouspalveluiden
asiakkaita, että vierasmajoittujia. Vierasmajoittujien henkilölukumäärä laski hieman edellisestä
vuodesta, mutta majoitusvuorokausien osalta
saatiin kasvua 20,8 %. Vuoden 2019 aikana vahvistui entisestään Guest Housen profiloituminen
vierasmajoittujien osalta työmatkailijoiden, erityisesti rakennusalan työntekijöiden, lyhyempään ja
pidempiaikaiseen majoitukseen. Guest Housessa
on palveltu vuoden aikana monia kansalaisuuksia
edustavia asiakkaita. Pääsääntöisesti kansainväliset asiakkaat ovat löytäneet Guest Housen
Booking.comin kautta, mutta ulkomaalaisia vieraita on tullut muidenkin väylien kautta. Kiipula Guest

Yrityspalvelut vuokraa kotaa ryhmille.

Asiakastyytyväisyys

2018

2019

Yritys- ja
kokouspalvelut *)

4,43

4,65

Majoituspalvelut *)

4,43

4,56

Booking.com:
Kiipula Guest House
Punaportti Guest House

8,5
8,2

8,6
8,2

majoittujien määrä, pl kuntoutus

1 509

1 287

* asteikko 1 – 5, mittaus ulkopuolisen palveluntuottajan
kanssa aloitettu 5/2018
Elojuhlat järjestettiin toista kertaa vuonna 2019.

Housen myynti on kasvanut hienosti edelliseen
vuoteen verrattuna.
Punaportilla Hämeenlinnassa toteutettiin myös
kesällä 2019 Guest House toimintaa. Majoitukset
painottuivat pääsääntöisesti viikonloppuihin ja
etenkin niihin viikonloppuihin, joissa Hämeenlinnassa ja lähialueilla oli tapahtumia. Kantolan
tapahtumapuistossa järjestetty Metallican konsertti heinäkuussa täytti Punaportti Guest Housen
kokonaisuudessaan. Tapahtuman positiiviset vaikutukset ulottuivat myös Janakkalan Kiipulaan. Myös
muut tapahtuvat toivat merkittävästi majoittuvia ja
kesähotellin majoittujamäärät kasvoivat merkittävästi verrattuna verrokkivuoteen 2018.
Vuoden 2019 aikana Kiipulassa järjestettiin myös
kaksi omaa tapahtumaa; Elojuhlat elokuun lopulla ja KiipMTB-maastopyörätapahtuma lokakuun

alussa. Elojuhlat järjestettiin nyt toista kertaa ja
tapahtuma keräsi kasvujohteisesti niin markkinamyyjiä kuin muita kävijöitä. Elojuhlat saa jatkoa
myös vuonna 2020.
Vuonna 2017 ensimmäistä kertaa järjestetty
KiipMTB-maastopyörätapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa ja osallistujamäärä jatkoi kasvuaan.
Tapahtuma on saanut hyvää palautetta ja tullaan
järjestämään myös vuonna 2020.

1 287

majoittujaa Guest Housessa
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Kiipula Gardens
Kiipula Gardensin toiminnan keskeinen ajatus on
tarjota laadukas oppimisympäristö ammattiopiston
luonnonvara-alan opiskelijoille. Oppimisympäristön
keskeisinä osaamisalueina ovat olleet kasvihuone
viljely, avomaan luomuviljely ja tuotemyynti vähittäisasiakkaille.
Kasvihuoneviljely sujui ennakkosuunnitelman mukaisesti. Tomaattia viljeltiin koko luonnonvalokausi
ja kurkkua kaksi kasvustoa. Suurin osa Gardensin
ruukkukasvituotannosta myytiin sopimusviljelynä
seurakunnille ja kaupungeille. Avomaalla viljely
sujui korkealaatuisesti, vaikka kasvuolosuhteet
kesällä 2019 olivat haasteelliset. Avomaalta saatu
sato oli hyvä.
Puutarhalla järjestettävä kesäkukkien suoramyynti
touko – kesäkuussa jatkoi kasvua. Suoramyynnin
lisäksi Gardensin tuotteita myytiin pop up -myyn-
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neissä Vantaalla, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.
Näiden lisäksi Gardens osallistui Lahden Pihapiiri
-messuille, Reko-piireihin ja järjesti syys – lokakuussa yhteistyössä puutarhatalouden opiskelijoiden
kanssa tuotemyyntiä Punaportilla Hämeenlinnassa.
Gardensin kukista ja vihanneksista tapahtumissa
saatu palaute on ollut kiitettävää. Myynnin osalta
päästiin budjetissa asetettuihin tavoitteisiin, vaikka
kokonaismyynti oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti osaltaan kurkun kesäajan matala
kilohinta ja joulutähden viljelymäärän pieneneminen. Joulutähtikauppa kävi myös hiukan odotettua
heikommin.
Myymälä Miinantorilla jatkojalostettiin mm. oman
tuotannon juureksia ja tuotantoa suunnattiin itse
tehtyihin tuotteisiin. Miinantorilla kuten muissakin
Gardensin töissä on ollut mukana runsaslukuisesti
sekä Kiipulan opiskelijoita että muiden lähialueen

Kiipula Gardensin suoramyynnin kukkasatoa.

puutarha-alan oppilaitosten opiskelijoita. Erityisesti
avomaantuotanto ja siitä vastaavan puutarhurin
poikkeuksellinen erityisosaaminen houkuttelevat
työssäoppijoita Kiipulaan. Uusia yhteistyöavauksia
tehtiin Janakkalan pakolaisten kotouttamispalveluiden kanssa sekä Vanajanlinnan kanssa.
2017

2018

2019

645 943 €

691 073 €

669 498 €

sopimusmyynti

95 272,33 €

108 762 €

kevätsesongin kukkamyynti

168 288,78 € 145 020 €

joulusesongin kukkamyynti

87 082,00 €

Miinantorin myynti

163 964,00 € 149 751 €

opiskelijoiden
työssäoppiminen h/vuosi

3 915 h

kaupallisen toiminnan
tuotot

95 633 €

1311 h

15

Kehittäminen ja kansainvälisyys
Vuonna 2019 Kiipula kehitti toimintaansa 23
hankkeen voimin. Vuonna 2019 menneillään olleet
hankkeet on kuvattu liitteessä 1. Eniten hankkeita
toteutettiin AMEO-verkoston oppilaitosten kanssa.
Hankeverkostot muodostavat Kiipulalle laajan
yhteistyön ja oppimisen alustan. Toisen asteen
oppilaitoskumppaneita oli eri hankkeissa yhteensä
kolmisenkymmentä, järjestöjä kymmenkunta ja
ammattikorkeakouluja sekä ammattiliittoja kumpiakin neljä. Lisäksi yhteistyötä tehtiin kuntien ja
yritysten kanssa.
Hankkeilla tuetaan strategian ja toimintasuunnitelman toteutumista. Vuoden 2019 hankebudjetti
koostui kolmesta osasta. Perinteisiä toiminnan
kehittämisen hankkeita (OKM, OPH, ESR) toteutettiin arviolta noin 350 000 euron laajuudessa. OKM:n
strategiarahoitusta ydinprosessien ja digiosaamisen kehittämiseen (kaksi erillistä hanketta) oli
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käytössä noin 250 000 euroa. Kiipula sai OKM:n
lisätalousarviosta vielä 755 000 euroa ammatillisen
osaamisen pilottien toteutukseen kolmella paikkakunnalla.
Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksien kohdemaina olivat Belgia, Hollanti, Italia, Ruotsi, Slovakia,
Viro, Irlanti ja Espanja. Kansainvälisyyden luvuissa
yllettiin jälleen uuteen ennätykseen. Kansainvälistä
vaihtoa toteutettiin Ready for the World (Erasmus+)
-hankkeen rahoituksen turvin. Sen myötä 34 opiskelijaa, 17 tukihenkilöä ja 12 asiantuntijavaihtoihin osallistunutta henkilöä kävi työssä oppimisen
jaksoilla eri Euroopan maissa. Kotikansainvälisyyttä tukemassa Kiipulalla oli kaksi vapaaehtoista
työntekijää yhdessä Janakkalan kunnan kanssa.
Tutustumiskäynneillä tai asiantuntijavaihdoilla
Kiipulassa kävi vuoden mittaan useita vierailijoita,
mm. Liettuasta, Venäjältä, Virosta ja Espanjasta.

Lisäksi asiantuntijoita tavattiin eri merkeissä mm.
Intiasta, Arabiemiraateista ja Sansibarilta. Useilla
paikkakunnilla järjestettiin kv-tapahtumia.
Kiipula on jäsenenä European Forum of Technical
and Vocational Education and Training (EfVET)
sekä Rehabilitation International (RI) -järjestöissä.
Näiden kokouksiin osallistuttiin aktiivisesti.

250 000 € ydinprosessien ja
digiosaamisen kehittämiseeen

23 hanketta
350 000 €
toiminnan
kehittämisen
hankkeisiin

755 000 €
ammatillisen
osaamisen
pilotteihin

Vaihtomaina: Belgia, Hollanti,
Italia, Ruotsi, Slovakia, Viro
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Henkilöstövoimavarat
Henkilötyövuosia Kiipulasäätiössä kertyi 346 (budjetoitu 340) ja Avire Oy:ssä 79 (budjetoitu 90). Henkilöstön määrä (aktiiviset työsuhteet) vuoden lopussa oli säätiössä 377 ja Aviressa 97. Henkilöstön
keski-ikä on noussut ollen säätiössä 48 v. ja Aviressa 50 v. 55 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä
on säätiössä 32 % ja Aviressa 29 %. Määräaikaisten
työntekijöiden osuus henkilöstöstä on vähentynyt
säätiössä, kun Aviressa se on suhteellisen korkea
johtuen mm. kuntoutustoiminnan luonteesta.
Sairauspoissaolot ovat Kiipulasäätiössä laskeneet
hieman edellisvuodesta ollen 8,9 työpv/htv.
Aviressa sairauspoissaolot ovat kasvaneet ollen 12
työpv/htv. Aviren osalta vuodet 2018 ja 2019 eivät
ole täysin vertailukelpoisia, kun osa kuntoutustoimintaa oli vuonna 2018 vielä säätiön toimintana.
Toimintavuosi 2019 on ollut haasteellinen Aviren
henkilöstölle toiminnallisten muutosten ja talou
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dellisten sopeuttamistoimien vuoksi, mikä on
vaikuttanut myös henkilöstön jaksamiseen.
Yhdessä työterveyshuollon kanssa säätiössä
otettiin käyttöön matalan kynnyksen digipalveluja
varhaisen tuen toimintoina. Sähköisiin työterveyskyselyihin vastaamista pyrittiin lisäämään tiedottamisella, jotta kyselyistä saatavia tuloksia voidaan
paremmin hyödyntää varhaisten tukitoimien
kohdentamisessa. Työterveyspalvelut kilpailutettiin vuoden 2019 lopussa ja kevään 2020 aikana
konsernissa solmitaan sopimus yhden työterveyspalveluja tuottavan toimijan kanssa.
Työeläkeyhtiön kanssa vuonna 2018 toteutetun
henkilöstökyselyn tuloksia hyödynnettiin henkilöstölle suunnatun koulutuksen järjestämisessä.
Koulutusta järjestettiin vaativien ohjaus- ja asiakastilanteiden osaamisen kehittämiseen sekä

koko henkilöstön tilaisuuksina että kohdennettuna
haasteellisempien asiakasryhmien henkilöstölle.
Esimiehille järjestettiin varhaisen puuttumisen
mallin mukaista vaikeiden asioiden puheeksiottamiskoulutusta. Näiden teemojen mukaiset koulutukset jatkuvat vielä keväällä 2020. Koulutuksen
toimialalla osallistuttiin reformiin liittyviin esimiesja henkilöstökoulutuksiin yhdessä eri verkostotoimijoiden kanssa.

Tunnusluku, Avire Oy

2018

2019

Henkilöstömäärä (htv)

47

79

Sairauspoissaolot, työpv/htv

9,3

12,0

työeläkemaksuluokka

-

2

Yhteistyötä henkilökuntayhdistyksen kanssa jatkettiin virkistys- ja kuntoilutoiminnan järjestämisessä.
Tunnusluku, Kiipulasäätiö

2017

2018

2019

Henkilöstömäärä (htv)

368

362

346

Sairauspoissaolot, työpv/htv

9,8

9,4

8,9

työeläkemaksuluokka

2

3

2

Henkilöstömäärä
Kiipulasäätiö: 377
Avire Oy: 97
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Tampereella muutettiin uusiin tiloihin Hermiankadulle.

Talous
Kiipulasäätiön varsinaisen toiminnan tuotot tilikaudelta olivat 24,9 milj. euroa ja Avire Oy:n liikevaihto
oli 7,3 milj. euroa. Päättynyt tilikausi oli konsernin
liiketoiminnan järjestämisen jälkeen ensimmäinen
kokonainen vuosi, jonka vuoksi vertailu edelliseen
vuoteen yhtiötasolla ei anna oikeaa kuvaa. Kiipulasäätiö konsernin tuotot olivat yhteensä 31,2 milj.
euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 1,1 milj.
euroa. Kiipulasäätiön varsinaisen toiminnan kulut
olivat 22,2 milj. euroa ja Aviressa 8,2 milj. euroa.
Konsernin kulut olivat yhteensä 29,9 milj. euroa.
Kiipulasäätiön tulos oli 0,9 milj. euroa ylijäämäinen
huolimatta 1,3 milj. euron konsernierän alaskirjauksesta. Aviren tulos painui 0,9 milj. euroa tappiolle. Konsernin tulos oli 1,3 milj. euroa.
Kiipulasäätiöstä tuli konserni syyskuun lopussa
2017 Avire Oy:n yrityskaupan myötä. Kiipulasäätiö
omistaa Avire Oy:n koko osakekannan ja
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yhdistellään hankintamenomenetelmällä
konserniin omistusajalta 30.9.2017 alkaen.
Koulutuksen toimialalla valtionosuustuotot olivat
20,6 milj. euroa, joka oli 1,7 milj. euroa enemmän
kuin edellisenä vuotena. Myös muissa tuotoissa oli
kasvua ja kokonaisuudessa tuotot olivat 2,1 milj.
euroa edellisvuotta suuremmat. Kulut kasvoivat
edellistä vuodesta noin miljoonalla ollen 19,6 milj.
euroa. Kulujen kasvua oli lähes kaikissa kuluryhmissä, suurin kasvu oli henkilöstökuluissa. Toimintavuoden taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja
tilikauden tulos oli 2,7 milj. euroa ylijäämäinen.
Yritys- ja majoituspalveluiden liikevaihto oli 0,9
milj. euroa ja kasvoi lähes 0,2 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Suurin kasvu tulee majoitusmyynnin kasvusta. Yrityspalvelut on vakiinnuttanut
asemansa erilaisten leirien järjestäjänä. Kuluja

Toiminnan tuotot, milj. euroa

saatiin karsittua hieman edellisvuotta pienemmäksi ja tulosparannusta tuli lähes 0,2 milj. euroa.
Tilikauden tulos jäi kuitenkin vielä tappiolliseksi
noin 0,1 milj. euroa. Kiipula Gardens liikevaihto oli
0,7 milj. euroa ja kulut 0,8 milj. euroa. Tulos oli 0,1
milj. euroa tappiollinen.
Avire Oy:n kuntoutustoiminnalla päättynyt tilikausi
oli ensimmäinen täysi toimintavuosi, jossa sekä
Kiipulan että Aviren kuntoutustoiminta on yhdistetty. Tämän vuoksi vuodet eivät yhtiötasolla ole
vertailukelpoisia. Aviren liikevaihto päättyneeltä tilikaudelta oli 7,3 milj. euroa, kulut 8,2 milj.
euroa ja tulos painui tappiolliseksi 0,9 milj. euroa.
Kuntoutustoimintaa ei ole onnistuttu nostamaan
kannattavaksi ja loppuvuonna toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi henkilökuntaa vähennettiin
ja toimipaikkoja karsittiin keskittyen enemmän
suurempiin yksiköihin. Osa kuntoutuspalveluista

Tilikauden tulos, €

muuttui tilikauden aikana kesken sopimuskauden
arvonlisäverollisiksi. Arvonlisävero jää palveluntuottajan kannettavaksi ja lisää edelleen kuntoutustoiminnan taloudellisia vaikeuksia. Avire Oy toimitusjohtaja irtisanoutui syksyllä ja Kiipulasäätiön
toimitusjohtaja toimi loppuvuoden myös Aviren
toimitusjohtajana.
Säätiön muun toiminnan sekä hallinnon ja tukipalvelujen kuluista osa kohdistetaan suoraan koulutuksen toiminnalle rahoittajan raportoinnin ohjeen
mukaisesti, joten toiminnan kokonaiskulut eivät
suoraan selviä tuloslaskelmasta. Toiminnan tuotot
ovat kasvaneet noin 0,2 milj. euroa ja kulut ovat
säilyneet edellisvuoden tasolla. Sijoitustoiminnassa
on alaskirjattu konsernin lainasaamista 1,3 milj.
euroa ja myyty Turengin Yrittäjätalon osakkeet 0,1
milj. euron tappiolla. Säätiön muu toiminta jäi 1,5
milj. euroa tappiolliseksi.
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Kiipulasäätiön konsernin tulos päättyneeltä tilikaudelta oli 1,3 milj. euroa. Tulos on hyvä ja luo hyvää
pohjaa tuleville vuosille. Konsernin rakenteessa ei
tapahtunut tilikauden aikana muutoksia, emoyhtiönä toimi Kiipulasäätiö sr ja Avire Oy on 100 %
omistettu tytäryhtiö.
Säätiö- ja osakeyhtiölain määrittelemä lähipiiri on
hyvin laaja. Lähipiiriin kuuluvat mm. hallintoneuvosto, hallitus, yrityksen johto ja tilintarkastajat
puolisoineen, lapsineen ja intressipiireineen. Merkittäviä tavanomaisesta poikkeavia lähipiiritapahtumia ei ole rekisteröity tilikauden aikana.

Varallisuuden hoito,
rahoitus ja investoinnit
Toimintavuoden aikana on noudatettu hallituksen
sijoitusstrategiaa ja sijoitettu vähäriskisiin kohteisiin. Sijoitusomaisuus on kasvanut tilikaudella 1,5
milj. euroa, josta suurin yksittäinen sijoitus, 1 milj.
euroa, on tehty lainan vakuudeksi. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 0,1 milj. euroa. Säätiön sijoitustoiminta jäi kuitenkin raskaasti tappiolliseksi konsernisaamisen alaskirjauksen ja Turengin Yrittäjätalon
myyntitappion vuoksi. Omavaraisuus on 80,2 ja
maksuvalmius 2,0. Molemmat tunnusluvut ovat
erinomaisella tasolla.
Päättyneellä tilikaudella korjausinvestointeja
tehtiin Janakkalan toimipaikassa 0,7 milj. eurolla,
uudisrakennusta 0,9 milj. euroa ja uusien tilojen
kunnostustöitä kaupunkitoimipaikoissa noin 0,1
milj. euroa. Yhteensä investoinnit olivat 1,7 milj.
euroa. Vuoden 2019 lopussa luovuttiin Kuusankosken toimitiloista ja muutetiin Kouvolan keskustaan,
Tampereella muutettiin Teräskadulta Hervantaan
Hermiankadulle ja heti vuoden vaihteen jälkeen

22

Lahdessa päästiin muuttamaan pysyvämpiin tiloihin kahden väistötilan jälkeen.
Suuria hankkeita on suunnitteilla myös kuluvalla ja
seuraavalla tilikaudella. Janakkalan toimipaikassa
rakenteilla oleva maatalouden perustutkinnon ja
Gardensin käyttöön tuleva uudisrakennus valmistuu kesän 2020 aikana. Nokialta ostettiin tontti, jolle nousee rakennukset koulun ja opiskelija-asumisen
käyttöön. Rakennustyön olisi tarkoitus alkaa 2020
syksyllä ja valmistua 2021 lukuvuoden alkuun.

Kiipulasäätiön hallituksen esitys
ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi
Hallitus esittää, että Kiipulasäätiön tilikauden
ylijäämä 874.339,86 euroa, siirretään edellisten
tilikausien ylijäämään, minkä jälkeen ylijäämä on
yhteensä 13.311.857,50 euroa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
ja vuoden 2020 näkymät
Vuosi 2020 käynnistyi odotusten mukaisesti. Korona-epidemian aiheuttama taloudellinen seisahdus
on vuoden ensimmäisen kvartaalin jälkipuolella
vaikuttanut merkittävästi Kiipulan yrityspalveluiden tilauskantaan, aiheuttanut poikkeuksellisia
opetusjärjestelyjä sekä keskeyttänyt Avire Oy:n
kuntoutuksen., Myös sijoitusympäristössä on
meneillään merkittävä epävarmuus ja sijoitusten
arvon alentuminen. Kiipulasäätiössä ja Aviressa
on ryhdytty asian edellyttämiin toimenpiteisiin ja
vaikutusten lieventämiseen.

Tunnusluku kons.

2017

2018

2019

toiminnan tuotot (milj. euroa)

26,9

30,5

31,11

tilikauden tulos €

816 858

341 612

1 256 045

maksuvalmius, quick ratio

2,0

2,2

2,0

omavaraisuusaste-%

81,9

76,3

80,2

Hallintoneuvosto koolla Kiipulasalissa.

Organisaatio
Hallintoneuvosto
Toimikaudelle 2019 – 2021 valtuuskunnan jäsenten valinta tehtiin hallintoneuvoston kokouksessa
26.11.2018.
Puheenjohtaja Reina Timo, varatoimitusjohtaja
varajäsen: Hertsi Juha, aluekehityspäällikkö
Vara-pj Erhola Marina, ylijohtaja
varajäsen: Bergman Viveca, kehittämispäällikkö
Brax Tuija, pääsihteeri
varajäsen: Jääheimo Jaana, toimitusjohtaja
Haukka Juha, toimitusjohtaja
varajäsen Siren Timo, hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Jahnukainen Markku, professori
varajäsen: Ylikerälä Sirpa, sosiaalihuollon
projektiasiantuntija
Myllykangas Sari, kaupunginvaltuuston pj
varajäsen Aro Susanna, koulutusjohtaja
Raudasoja Anu, koulutuspäällikkö
varajäsen Vierikko Esa, maajohtaja
Hyttinen Markku, toiminnanjohtaja
varajäsen Mänty Tarja, johtaja (el.)

Filha ry:n nimeämät
Heinonen Aulikki, kunnanjohtaja (el.)
varajäsen: Riska Henrik, professori
Moilanen Eeva-Liisa, varatuomari
varajäsen Vasankari Tuula, pääsihteeri
Kiipulan suvun edustaja
Kassari Yrjö, tilanomistaja
varajäsen: Kassari Paavo, agronomi
Janakkalan kunnan nimeämä
Alijärvi Pirjo, kunnanhallituksen puheenjohtaja
varajäsen: Matikainen Tanja, kunnanjohtaja
Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa.
Hallintoneuvoston sihteerinä toimi säätiön asiamies, toimitusjohtaja Jukka Kujala.
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Kiipulasäätiön hallitus

Kiipulasäätiön hallitus

Ammattiopiston johtokunta

Puheenjohtaja Martimo Kari-Pekka,
johtaja, dosentti
Vara-pj Mähönen Antti, hallintojohtaja, VT
Eerikäinen Jussi, toimitusjohtaja
Hannula Mirja, johtava asiantuntija
Kivelä Kimmo, asiakkuusjohtaja
Virtainlahti Sanna, henkilöstöjohtaja

Puheenjohtaja Rajakangas Ulla-Maija, toimitusjohtaja
varajäsen: Järvenselkä Jaana, asiakkuusjohtaja
Varapuheenjohtaja Toivola Eeva, psykologi,
varajäsen Kartano Tiina, kuntoutusasiantuntija,
sairaanhoitaja
Malinen Titta, maatalousyrittäjä
varajäsen: Koskinen Kari, maatalousyrittäjä
Sumanen Tellervo, myyntipäällikkö
varajäsen Hurme Juha, logistiikkajohtaja
Nyqvist Nina
varajäsen Karinkanta Anne
Seppälä Anne K, opettaja
varajäsen Saari Olli, opettaja
Nieminen Juuso, opiskelija
varajäsen Malinen Sari, opiskelija
Kallenautio Kalle, opiskelija
varajäsen Mäkelä Mira, opiskelija

Hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallituksen sihteerinä
toimi säätiön toimitusjohtaja, asiamies Jukka
Kujala.

Kiipulasäätiön johtoryhmä
Puheenjohtaja Kujala Jukka, toimitusjohtaja,
rehtori
Oksanen Kaija, talousjohtaja
Aaltonen Marjukka, kuntoutusjohtaja, Avire Oy:n
toimitusjohtaja
Ruohonen Ritva, hallintopäällikkö,
johtoryhmän sihteeri
Saari Anne, apulaisrehtori

Rehtori Jukka Kujala toimi johtokunnan esittelijänä
ja sihteerinä.

Tilintarkastajat
Tuokko Tilintarkastus Oy
KHT-yhteisö
Elo Janne KHT, päävastuullinen tilintarkastaja
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Kouvolan toimipaikka muutti uusiin viihtyisiin tiloihin Kouvolan keskustaan

Liite:
2019 meneillään olleet hankkeet (suluissa on rahoittaja, hallinnoija ja kehitystulos)
Strategiarahoitus

Työelämäyhteistyö

Digi työtavaksi (OKM, strategiarahoitus)
• Sisäinen henkilöstön osaamisen kehittämisen
hanke digitaalisten toimintatapojen pedagogisen käytön edistämiseksi. Kiipulaan on nimetty
eri toimipaikoilta ja koulutusaloilta digi-innostajia, jotka toimivat digioppimisen vertaistukena.

Yhdessä (OKM, Tredu)
• Luotiin toimintamalli työpaikan ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön ja tuotettiin tietoa
työpaikoille erityisen tuen ohjauksen hyvistä
käytännöistä.

Ohjauksella oikeisiin valintoihin
(OKM, strategiarahoitus)
• Tampereen alueella kehitetään opiskelijaohjausta, ohjauksen työtapoja ja tiedolla johtamista. Kumppaneina ovat Tredu ja Ahlman.
Ydinprosessit (OKM, strategiarahoitus)
• Sisäisten koulutusten ja työpajojen teemoina
ovat HOKS-prosessin selventäminen, henkilöstön työelämäosaamisen monipuolistaminen
sekä opiskelijoiden työllistymisen tukeminen.

Tulevaisuuden työelämän starat - STARAT
(ESR, Ammattiopisto Live)
• Kokeillaan ja kehitetään opiskelijan oman
osaamisen tunnistamista ja esittämistä. Lisäksi
on tuettu opiskelijoiden ja opetushenkilöstön
yrittäjyystoiminnan tuntemusta.
Pilotti-27, Ammatillisen osaamisen pilotti
(OKM, erillismääräraha)
• Työllistymiseen tähtäävä koulutus parhaassa
työiässä oleville työttömille. Koulutus koostuu
tutkinnon osista, jotka toteutetaan yhdessä
yritysten kanssa. Toteutukset Vantaalla (sote),
Hämeenlinnassa (raca) ja Tampereella (sote).
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Henkilöstökoulutus – Kiipulan oma
ja muille tarjottava
Digi haltuun (STEA, ASPA-säätiö)
• Kiipula on kouluttanut järjestöille digi-kokemusasiantuntijoita. Hanke on valtakunnallinen.
Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET) -hanke
(OPH, opetustoimen henkilöstökoulutus, Spesia Oy)
• Hankkeessa on järjestetty henkilöstön erityispedagogista osaamista kehittäviä koulutuksia
lähinnä yleisten ammatillisten oppilaitoksien
opetushenkilöstölle.
Digitukea areenalla – erityistä osaamista
(OPH, opetustoimen henkilöstökoulutus, Spesia Oy)
• Verkkokoulutuksia ja alueellisia työpajoja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstölle
erityispedagogisen osaamisen kehittämiseksi
erityisesti digitaalisuuden tarjoaminen mahdollisuuksien näkökulmasta.
MuutosAMeO
(1.1.2018 – 31.12.2019, OPH, Spesia Oy)
• Kiipulan ja AMEO-verkoston oppilaitoksien
johtamisosaamisen monipuolista kehittämistä.
Ryhmä- ja yksilökohtaisia opintoja ja yhteisiä
työpajoja.
Ammattitaitoa yhdessä
(1.3.2018 – 30.7.2020, ESR, Työväen Sivistysliitto)
• Työyhteisöissä tehtävän erityisopiskelijoiden
ohjauksen ja ohjausosaamisen kehittäminen.
Hankkeen kohderyhminä ovat erityisesti luottamushenkilöt, työsuojeluhenkilöt ja työpaikkaohjaajat.
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Pedagogiikka
Learning Green Care – Useing Nature as Part of
Vocational Special Education (Erasmus+ KA 2)
• Kartoitetaan, kehitetään ja kokeillaan luontoja eläinavusteisen koulutuksen toimintatapoja
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillisessa koulutuksessa. Mukana yliopistot
Ruotsista ja Norjasta.
Ihan samat (ESR, Lahden ammattikorkeakoulu)
• Kiipulan ja LAMKin välinen oppimis- ja kehittämiskumppanuus, jossa teemoina yhteisen
työssä oppimisen mahdollisuudet sekä erityisryhmien toimintaedellytyksiin ja osaamistarpeisiin soveltuvan NY-Nuori Yrittäjyys- konseptin mallinnus.
Oppija ikä kaikki
(ESR, Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu)
• Kehitetään pedagogisia malleja ja menetelmiä
heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen
kehittämiseen työelämän vaatimusten mukaisiksi, sekä tukemaan heidän mahdollisuuksiaan
opiskeluun. Kiipulassa keskitytään numerotaitojen osaamisen tukemiseen lähihoitajien
koulutuksessa.
Osuvat taidot
(1.8.2019 – 31.12.2021, ESR TL 4, et 9.1)
• Suunnitellaan tieto- ja viestintätekniikkaa
hyödyntävien ongelmanratkaisutaitojen kansallinen osaamismerkki-järjestelmä. Lisäksi
työstetään selväkielinen ja kuvamateriaalia
hyödyntävä opetusmateriaali digitaalisten
perustaitojen kehittämiseen.

Ohjaus ja nivelvaiheyhteistyö

Laadunhallinta

Tsempataan yhdessä – kumppanuudella
työelämään (ESR, Kotona Suomessa ohjelma,
Vantaan kaupunki)
• Rakennettiin maahanmuuttajajärjestöjen,
Vantaan kaupungin, Uudenmaan TE-toimiston,
Kelan ja koulutuspalvelujen kumppanuusmalli, jolla tähdätään pitkään maassa olleiden
työllistymisen ja kotoutumisen edistämiseen.
Kiipula tuotti opasjulkaisun.

Timantti – tiedon kanssa matkaten
toiminta tehokkaaksi
(OPH, Ammattiopisto Luovi)
• Keskeiset teemat olivat: TELMA-koulutuksen
palautteen uudistaminen ja hyödyntämisen
parantaminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta sekä AMEO-mittarit ja
tuloskortin tiedon käyttäminen

Työuralle (ESR, Kiipula)
• Kanta-Hämeen ammatillisten oppilaitoksien
uraohjausjärjestelmien analysointi ja niiden
toiminnan kehittäminen. Tuetaan Kiipulan
uraohjausmallin muotoilua.
KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista
koulutusta (ESR, Salpaus)
• Tuetaan ammatillisen oppilaitoksen ohjausja opetushenkilökunnan uraohjaustaitoja ja
niiden kehittymistä ja kehitetään uraohjauksen
valmennusohjelma. Työuralle-hankkeen sisarprojekti Päijät-Hämeessä.

Vertaisarvioinnilla tulosta 2
(OPH, Valkeakosken ammattiopisto)
• Hankkeen päätehtävä oli aiemmassa Vertaisarvioinnilla tulosta –hankkeessa käynnistetyn
vertaisarviointimallin edelleen kehittäminen ja
vertaisarviointien vakiinnuttaminen jatkuvaksi
toiminnaksi.
Kansainvälinen liikkuvuus
Ready for the World – Competence and Confidence
through European Mobility (Erasmus+, Kiipula)
• Opiskelijoiden ja henkilökunnan työelämäjaksojen toteutus Euroopan eri maissa.

Osallisuutta yhdessä (OPH, Ammattiopisto Live)
• Kokeiltiin ja kehitettiin työtapoja, joilla lisätään opiskelijoiden aktiivisuutta, monipuolistetaan opiskelijakuntatoimintaa ja kehitettiin
asumisen ja vapaa-aikaohjausta.
Target (OPH, Tredu)
• Tehtiin kuntouttavien palveluiden ja erityisopetuksen yhteistyömalli, joka turvaa
projektiin ohjattaville kotoutujille / maahan
muuttaneille yksilöllisen tuetun polun kohti
osallisuutta, opintoja ja työelämää.
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