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Kiipula on ja muuttuu
Tutun sanonnan mukaan mikään muu ei ole pysyvää kuin 
muutos. Kiipulassa tämä on lähes käsin kosketeltavaa 
monessakin mielessä. Viime vuoden aikana pitkäaikainen 
toimitusjohtajamme Juhani Törmä siirtyi säätiön asiamie-
heksi ennen eläkkeelle jäämistään. Hänen työtään jatka-
maan valittiin Jukka Kujala, jolle Kiipula oli tullut jo tutuksi 
ammattiopiston rehtorin tehtävissä. Toinen merkittävä 
muutos oli pitkään hallituksen puheenjohtajana toimineen 
Markku Koposen siirtyminen pois Kiipulan toiminnasta. Ko-
en hänen saappaisiinsa astumisen suurena kunniana, jonka 
pyrin hoitamaan parhaan kykyni mukaan.

Paljon hyvää kuitenkin säilyy muutoksista huolimatta. 
Hallituksen kokoonpano pysyy muuten samana. Kokoon-
panoa täydentämään 2017 alussa saimme Mirja Hannulan, 
jolla on vahvaa koulutussektorikokemusta EK:n palveluk-
sessa. Vuoden 2016 aikana hallitus pyrki osaamisellaan ja 
kokemuksellaan tukemaan toimivaa johtoa Kiipulasäätiön 
tavoitteiden mukaisessa toiminnassa. Ammattitaitoinen 
henkilöstö on tehnyt hienoa työtä, mistä osoituksena on 
kaikista haasteista huolimatta positiivinen tilinpäätös.

Kiipulassa on jatkettu tärkeää työtä, jolla helpotetaan 
asiakkaidemme työhön pääsyä, tuetaan työssä jatkamista 
ja autetaan palaamaan takaisin työhön pitkänkin poissa-
olon jälkeen. Vaikka työurien pidentämistä ja työllisyysas-
teen nostamista pidetään yhteiskunnan kärkitavoitteina, 
ei Kiipulan työ näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tällä 
hetkellä ole helppoa. Niin kuntoutus kuin koulutuskin ovat 
merkittävän rakennemuutoksen myllerryksessä, jossa tule-
vaisuus ei näytä yhtään selvemmältä.

Kaiken muutoksen keskellä kiipulalaisilla on kuitenkin 
kirkkaana mielessä säätiön strategiaperusta, jonka muo-
dostavat perustehtävämme, arvomme ja visiomme. Niiden 
mukaisesti palvelut tuotetaan vastuullisesti ja ainutlaa-
tuisella kokonaisuudella, jossa yhdistetään koulutuksen, 
kuntoutuksen, yrityspalveluiden ja puutarhan mahdolli-
suudet. Janakkalassa sijaitsevan Kiipulan päätoimipaikka 
tarjoaa opiskelijoille, kuntoutujille ja muille asiakkaille 
luonnonkauniin ympäristön omien taitojen ja valmiuksien 
kehittämiseen.

Sekä kuntoutuksessa että koulutuksessa asiakkaat 
arvostavat myös lähipalveluita. Kiireisten kansalaisten vai-
kuttaa olevan yhä vaikeampi irrottautua arjesta edes oman 
hyvinvointinsa edistämiseksi. Siksi Kiipulan kymmenellä eri 
paikkakunnalla sijaitsevat toimipaikat toimivat lähellä työ-
paikkoja ja koteja. Kuitenkin jatkossakin haluamme tarjota 
mahdollisuuden irrottautua arkiympäristöstä ja huomata, 

kuinka pieni etäisyys jokapäiväisiin rutiineihin voi auttaa 
henkilökohtaisessa kehittymisessä paremmin kuin arjen 
sivussa tehdyt toimenpiteet.

Omassa työssäni huomaan päivittäin lähes pohjatto-
man tarpeen toiminnalle, jolla estetään osatyökykyisten 
syrjäytyminen työelämästä. Tarvitaan sekä tukea osatyöky-
kyisten kuntoutumiselle että taitoa heidän työpaikoilleen 
hyödyntää paremmin tarjolla olevia mahdollisuuksia. 
Kiipula tekee tässä korvaamatonta työtä niin vahvista-
malla asiakkaiden työelämävalmiuksia kuin kehittämällä 
työelämäkäytäntöjä kohti esteetöntä ja suvaitsevaa yhteis-
kuntaa. Tahdomme vaikuttaa myös päättäjiin työpaikoilla, 
paikallisesti ja valtakunnallisesti, jotta asenneilmasto 
saataisiin lämpenemään monenlaisen työvoiman hyödyn-
tämiselle.

Kukaan ei kiistä koulutuksen merkitystä. Siitä huoli-
matta valtakunnallisilla muutoksilla ja epävarmuudella 
nakerretaan sitä hyvää työtä, mitä tähän mennessä on 
tehty. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työ-
elämävalmiuksien vahvistaminen niin tuottaa yhteiskun-
nalle kuin vähentää kustannuksia. Tätä työtä Kiipulassa on 
sitouduttu tekemään erityisesti niiden nuorten kanssa, joil-
le oppiminen ei ole helppoa eikä oma paikka työelämässä 
löydy ilman ponnisteluja.

Vuoden 2016 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä 
lukiessa mieli on varsin kiitollinen. Kiipulassa on jälleen 
tehty yksi vuosi tärkeää työtä suomalaisen 
yhteiskunnan hyväksi. Kaikki siis ei 
ole muutoksessa, vaan on myös 
jotain pysyvää, josta pitää kiin-
ni. Vaikka toiminta ympäristö 
tulee haastamaan meitä 
myös vuonna 2017, usko 
työmme tärkeyteen aut-
taa meitä olemaan luo-
via ja hyödyntämään 
Kiipulan ainutlaatuiset 
mahdollisuudet.

Kari-Pekka Martimo
hallituksen  
puheenjohtaja
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Johtamista uudistuksiin 
Kulunut toimintavuosi oli Kiipulasäätiölle haasteellinen 
sekä toisen asteen koulutuksen että kuntoutuksen suurten 
muutosten vuoksi. Koulutuksen toimialalla kyse oli suures-
ta taloudellisesta heikennyksestä valtionosuusrahoituk-
sessa. Koulutuksen osalta toiminta kyettiin sopeuttamaan 
kiitettävästi ilman laadullista vaikutusta varsinaiseen 
opetukseen. Kuntoutuksen kokonaismuutos tuli nähtäville 
vasta syyskaudella, jolloin aikaisemmat kuntoutusmuodot 
päättyivät ja uusimuotoisten käynnistyminen osoittautui 
haastavaksi. Säätiön kokonaistulos muodostui kuitenkin 
positiiviseksi huolimatta monin tavoin ennustamattomaksi 
koetusta taloudellisesta tilanteesta. Säätiön vakavaraisuus 
on edelleen erittäin hyvä siirryttäessä uuteen toiminta-
vuoteen.

Osana taloudellisia sopeuttamistoimia käynnistettiin 
toimitilojen kustannusten tarkastelu. Lahden toimipaikassa 
siirryttiin kustannuksiltaan huomattavasti edullisempaan 
toimitilaan. Kiipulan alueella tiivistettiin toimintaa ja 
nostettiin tilojen käyttöastetta. Vapautuviin tiloihin saatiin 
arvostettu yhteistyökumppani Jyväskylän koulutuskun-
tayhtymän metsäkoneenkuljettaja-koulutuksesta. Muihin 
tiloihin etsitään tilavuokraajia muun muassa toimistoho-
tellityyppisen toiminnan konseptilla. Kaikki asuntolatoimi-
tilat keskitettiin yhden esimiestyön alaisuuteen ja tilojen 
käyttöä tehostetaan muun muassa erilaisten tapahtumien 
yhteyteen keskittyvän majoitusvuokrauksen muodossa. 
Henkilöstöresurssien sopeuttamistoimien vaikutukset nä-
kyivät taloudellisessa tilanteessa loppuvuodesta 2016. 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin 
toteuttaminen eteni toimintavuoden aikana. Reformin 
keskeinen sisältö julkistettiin ja eri yhteistyöverkosto-
jen kautta Kiipula vaikutti muun muassa lainsäädännön 
sisältöön. Yhtenä keskeisenä saavutuksena voidaan pitää 
nuorten aikuisten osaamisohjelmaan sisältyvän rahoituk-
sen säilyminen valtion talousarvioesityksessä ja -päätök-
sessä. Erillisrahoituksen kautta vuoden aikana toteutettu 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutus kyettiin 
ulottamaan myös toimintavuodelle 2017. Loppuvuodesta 
Kiipula sai myös tiedon maahanmuuttajataustaisille nuoril-
le suunnatun rahoituksen hyväksytystä päätöksestä.

Kuntoutuksen toimialalla koettiin suuri muutos, kun 
laitosmuotoisen kuntoutuksen asiakasmäärät putosivat 
ja uusimuotoiset, volyymiltaan suuret Kiila-kuntoutukset 
eivät käynnistyneet odotetulla tavalla. Tarjouskilpailuissa 
menestyttiin hyvin, mutta toteutuneissa kuntoutuksissa ei 

päästy asetettuihin tavoitteisiin. Ammatillisen kuntoutuk-
sen toteutuneet kurssimäärät ja osallistujat vaihtelivat 
paikkakunnittain. Ammatillisten kuntoutuskurssien siirtä-
minen koulutuksen toimialalta kuntoutuksen osa-alueeksi 
oli kuitenkin onnistunut ratkaisu selkiyttäen kuntoutuksen 
yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toimintavuoden alusta aloitti Kiipulan yrityspalvelut 
-yksikkö. Tarkoituksena oli keskittää yrityksille ja yksityisil-
le suunnattu, ei-kuntouttava toiminta sekä osa koulutuksen 
asiantuntijapalveluista omaksi toiminnoksi. Loppuvuodesta 
toiminnalla saavutettiin jo uusia asiakkuuksia ja myytiin 
vuoden 2017 palveluita ennakkoon.

Kiipula Gardensin toimintavuosi 2016 oli hyvä ja 
toiminta uudistui. Uusi viljelysuunnitelma selkeytti tuote-
valikoimaa ja karsi kannattamatonta tuotantoa. Puutarha 
solmi useita suuria kaupallisia sopimuksia tunnettujen 
jakeluverkostojen kautta ja puutarhan tuotteet tulivat tu-
tuksi myös suurelle yleisölle uusien jakelukanavien kautta.

Kiipulan hallinnossa toteutettiin uuden säätiölain 
mukaiset uudistukset. Asiaan liittyvä valmistelutyö sekä 
säätiön sääntöjen uudistus toteutettiin syyskaudella 2016. 
Kiipulasäätiön valtuuskunta muuttui hallintoneuvostoksi 
vuoden 2017 alusta säätiön uusien sääntöjen mukaisesti.

Suuresta muutoksesta ja haasteellisesta toimintaym-
päristöstä huolimatta säätiö luottaa vahvasti tulevai-
suuteen ja etenee strategian ohjaamassa suunnassa. 
Pirteästä asenteesta tulevaisuutta kohtaan kertoo myös 
Kiipulasäätiön uusi ilme, joka lanseerattiin loppuvuodes-
ta 2016. Kiipulan uusi tunnus on kuin iloinen huudahdus, 
joka toivottaa tervetulleeksi yhteisöömme. Raikas ilme 
näkyy tässä vuosikertomuksessa kuin myös uudistetuilla 
kotisivuillamme. 

Säätiön yleishyödyllisen tarkoituksen mukai-
sesti Kiipula toimii yhteiskuntavastuullisesti 
ja kehittää erityisesti syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja osatyökykyisten 
työelämämahdollisuuksien 
parantamiseen liittyviä 
toimintamuotoja myös 
tulevalla toimintakau-
della 2017.

Jukka Kujala
toimitusjohtaja, 
rehtori
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Henkilöstö on voimavara 
• Henkilöstön määrä väheni

• Sairauspoissaolojen ja koulutuspäivien  
määrät laskivat 

Kiipulassa työskenteli vuoden 2016 aikana yhteensä 508 ih-
mistä. Henkilötyövuosia kertyi 394. Aktiivisten työsuhteiden 
määrä vuoden lopussa oli 386. Toimintavuoden kuluessa 
henkilöstöresursseja sopeutettiin vastaamaan yhteiskun-
nalta saatavaa rahoitusta ja palvelutarjonnan muutoksia 
mm. työsuhteita irtisanomalla, työsopimusmuutoksilla ja 
lyhytaikaisilla lomautuksilla. Henkilötyövuosien määrä 
väheni runsaalla 8 %.

Vuoden 2016 lopussa työssäolevien kiipulalaisten 
keski-ikä oli 47 vuotta ja keskimääräinen Kiipulassa työs-
kennelty aika 12 vuotta. Miesten osuus (27 %) henkilöstöstä 
nousi hieman. Vähintään korkeakoulututkinnon suoritta-
neiden määrä jatkoi kasvuaan nousten 52 %:iin. Vakituisten 
osuus henkilöstöstä (85 %) kasvoi selvästi. Osa-aikatyötä 
teki 10 % henkilöstöstä.

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämi-
seen ja edistämiseen pyrittiin monin keinoin. Alkuvuotta 
sävyttivät sopeuttamistoimet ja niiden vaikutuksia lieventä-
mään järjestettiin niin lähteville kuin jäävillekin asiaan 
liittyvää valmennusta.  Vuoden alusta kokeilumielessä 
käyttöön otettu sairauspoissaolojen hyväksymismenette-

ly (max 7 pv esimiehen luvalla) osoittautui toimivaksi ja 
vakiinnutettiin. Sairauspoissaolojen määrä (9,3 työpv/htv) 
laski.

Määrällisesti osaamisen kehittämiseen käytetty palkal-
linen työaika (4,3 pv/htv) laski selvästi aiemmista vuosista. 
Lähes kaikki (96 %) saivat koulutusta vähintään yhden päi-
vän verran, mutta vähintään kolmen päivän verran koulu-
tusta saaneiden määrä laski 50 %:iin (aikaisempana vuonna 
71 %). Täydennyskoulutuksesta suurin osa järjestettiin oma-
na toimintana, verkostoyhteistyössä ja hankkeissa.

Muutokset jatkuivat myös kuluneena toimintavuonna. 
Niitä tehtiin ja tapahtui uusien palveluiden myötä, organi-
saatiossa, johdossa ja toimitiloissa sekä työn tavoitteissa ja 
tekemisen tavoissa. Alueorganisaation vahvistamisella pa-
rannettiin henkilöstön saamaa esimiestukea ja keskinäistä 
yhteistyötä. Monet muutokset ovat edellyttäneet ihmisiltä 
joustavuutta ja osallistumista niiden tekemiseen. 

Tunnusluku 2014 2015 2016

Henkilöstömäärä (htv) 407 430 394

Osaamisen kehittäminen, työpv/
htv

7,6 6,3 4,3

Sairauspoissaolot, työpv/htv 10,3 10,5 9,3

Koettu työhyvinvointi
(ka, asteikko 1–5)

– 3,7 –
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Kiipulan ammattiopisto
Tiukka talous ei estänyt 
yhteiskuntavastuun  
kantamista

• Toiminnan tehostaminen rahoituksen 
kiristyessä 

• Ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijapaikkojen täysimääräinen 
käyttöaste 

•  Aikuiskoulutuksen kehittäminen ja kasvun 
mahdollisuuksien hyödyntäminen 

Kiipulan ammattiopiston keskeisimmäksi tavoitteeksi 
toimintavuodelle 2016 asetettiin talouden sopeuttaminen 
vastaamaan valtionosuusrahoituksen vähenemistä. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus vuodelle 
2016 aleni 4,37 % ja aikuisille suunnattu lisäkoulutusrahoi-
tus myös hieman. 

Yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutuksesta ja muista 
tehdyistä taloudellisista tehostamistoimista johtuen 

oppilaitoksen taloudellinen tilanne lähti paranemaan 
syyskaudella. Loppuvuoden taloudellinen tulos muodostui 
vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta positiiviseksi 
toiminnan laadun säilyessä korkealla tasolla. Loppuvuo-
desta saatiin tieto vuodelle 2016 myönnettyjen 10 opiskeli-
japaikan lisärahoituksesta. Nämä paikat ammattiopisto oli 
täyttänyt omarahoitteisesti suuresta koulutuskysynnästä 
johtuen ja ministeriö huomioi positiivisesti Kiipulan oma-
aloitteisen yhteiskuntavastuun. 

Ammatillinen koulutus
Työelämäyhteistyö ja digitaaliset  
ympäristöt kehittämisen keskiössä
Kiipulan ammattiopiston vuoden 2016 kehittämisen paino-
pisteet muodostivat rungon niin pedagogiselle kehittämi-
selle kuin koulutuksen toteuttamiselle. Koulutustarjonnan 
suunnittelua tehostettiin ja suunnattiin toimipaikkojen 
tarpeita paremmin vastaaviksi. Näin opiskelijapaikkojen 
käyttöaste saatiin täysimääräiseksi. Yhteistyötä alueiden 
koulutuksen järjestäjien, työelämän ja eri sidosryhmien 
kanssa tehostettiin. 
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Kiipulan ammattiopistossa kehitettiin käytänteitä ja 
prosesseja, joissa huomioitiin tuleva ammatillisen koulu-
tuksen reformi.  Valmentavan, perustutkinto- ja aikuisten 
koulutuksien osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen 
prosesseja vahvistettiin mm. opetushenkilöstön koulutuk-
sellisilla tilaisuuksilla ja ohjeistuksia ajantasaistamalla. 
Työelämälähtöisiä koulutuksen pedagogisia toteutusmal-
leja kehitettiin ja vahvistettiin kaikissa toimipaikoissa. 
Digitaalisten ympäristöjen hyödyntämistä kehitettiin 
opetuksessa ja ohjauksessa. Osuuskuntatoimintaa vahvis-
tettiin perustamalla Kiipulan ammattiopiston yhteyteen 
osuuskunta Kiip-Green. Yhtenä ammatillisen koulutuksen 
parhaana käytäntönä palkittu Osuuskunta Kiip-IT laajensi 
toimintaansa Hämeenlinnan alueella. Kiipulan ammatti-
opiston sisäisissä oppimisympäristöissä mahdollistettiin 
luonnonvara- ja kiinteistöalan opiskelijoille kesäajan 
ohjattu työssäoppimisjakso. 

Opiskelijat oikeasti osallisina
Opiskelijakunta osallistui koulutuksen toteutuksen kehit-
tämiseen edustamalla jäsenyydellään opiskelijoita joh-
tokunnassa sekä yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. 
Opiskelijakunta järjesti rehtorin kyselytunteja ja keskusteli 

ajankohtaisista asioista opiskelijakunnan kokouksissa. 
Opiskeluhyvinvoinnin toimintaa jäsennettiin niin la-

kisääteisten psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuu-
den osalta kuin yhteisöllisen opiskeluhuollon toiminnan 
suhteen. Vertaissovittelun ja rakentavan puuttumisen 
toimintamallit kehittyivät osaksi koulutuksen arkea. Opis-
kelijat olivat aktiivisesti mukana toteuttamassa erilaisia 
teemapäiviä mm. liikenneturvallisuudesta, kansainvälisyy-
destä sekä liikunnasta ja hyvinvoinnista. 

Aikuiset ja nuoret aikuiset
Aikuisten koulutus monimuotoistui toimintakaudella ja 
tavoitteet saavutettiin yli odotusten. Aikuisille suunnattua 
ammatillista lisäkoulutusta, ammattitutkintoon- ja erikois-
ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja tutkintoja 
järjestettiin lähes kaikissa koulutuksen toimipaikoissa. 
Lisäksi lyhytkurssina tarjottiin 3D-tulostuksen peruskurssi. 

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa (NAO) ja aikuis-
ten osaamisperustan vahvistamisohjelmassa (ENO) toteu-
tettiin näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon ja 
ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja tutkintoja. 
Ohjelmia toteutettiin sekä erillisinä ryhminä, että reformin 
hengessä integroiden opiskelijoita nuorten perustutkinto-
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EVS-vapaaehtoiset  
Kiipulassa jälleen!
Vuosi 2016 oli ammattiopistossa monien kansain-
välisten vieraiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden 
värittämä. Suomalaiseen ja ”kiipulalaiseen” am-
matilliseen erityisopetukseen tutustuvia vieraita 
otettiin vastaan yhteensä yli 60 aina Brasiliasta 
ja Australiasta saakka. Useamman vuoden tauon 
jälkeen ammattiopistossa käynnistettiin jälleen 
EVS-vapaaehtoistoiminta, joka toi puolalaisen 
Antoninan ja ranskalaisen Margotin opiskelijaryh-
mien iloksi.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS) on 
osa Euroopan unionin liikkuvuustoimintoja ja se 
tarjoaa 17–30 -vuotiaille eurooppalaisille nuorille 
mahdollisuuksia kansainvälisen vapaaehtoistyön 
toteuttamiseen. Suomessa toimintaa koordinoi 
OPH, joka on akkreditoinut Kiipulan ammattiopis-
ton vapaaehtoisia vastaanottavaksi tahoksi.

Margotin ja Antoninan vapaaehtoisjakso 
toteutettiin yhdessä Janakkalan kunnan kanssa. 
Kunta on jo useamman vuoden ajan vastaanotta-
nut EVS-vapaaehtoisia vuoden pituisille jaksoille, 
joten Kiipula ja kunta sopivat vapaaehtoistyönte-
kijöiden ”jakamisesta” talven 2016–2017 aikana. 

Antonina Kardas, vastavalmistunut 26-vuoti-
as kieltenopettaja Krakovasta, on työskennellyt 
opiskelijaryhmissä liiketaloudessa, kiinteistöpal-
veluissa ja metsätaloudessa. Hän on ollut mukana 
ryhmien käytännön töissä, mutta myös kertonut 
opiskelijoille omasta kotimaastaan ja kulttuu-
ristaan. Kommunikointi opiskelijoiden kanssa on 
sujunut osin englanniksi, suomeksi, elekielellä, 
hymyilemällä sekä tiukan paikan tullen opettajien 
tulkkaamana. 

Opetusryhmissä vapaaehtoiset otettiin innolla 
vastaan. Erityisopettaja Ari Hahtala kertoo, että 
vapaaehtoisen mukaan ottaminen ryhmän toimin-
taan ja käytännön töihin sujui heidän kohdallaan 
ongelmitta. Antoninan avulla ryhmä teki mm. 
englanninkielisiä varoituskylttejä, mitä ei muutoin 
olisi tehty. Myös työntekijät pääsivät treenaamaan 
englannin kieltä. Koko ryhmä oppi puolalaisesta 
kulttuurista ja vapaaehtoistyöntekijä toi heille 
uutta näkemystä siihen, kuinka Suomi nähdään 
muualla maailmassa. 

Saara Sopanen, kv-koordinaattori

koulutuksen ryhmiin. Opiskelijoille järjestettiin tarvit-
taessa lisätukea mm. tarjoamalla työhönvalmentajien 
palveluja. 

Hanketyöllä ja kansainvälisyydellä 
luodaan pohjaa tulevaisuuteen
Koulutuksen rahoituksen kiristyessä uuden kehittämi-
nen on tärkeää. Vilkkaan hankevuoden aikana Kiipu-
lalla oli noin 25 ulkoisen rahoituksen turvin toteutettua 
hanketta. Tärkeimmät hankekumppanit olivat edelleen 
AMEO- ja Välkky-verkostojen oppilaitokset, mutta 
yhteistyötä tehtiin myös muiden oppilaitosten, yritysten 
ja kuntien kanssa.

Osuuskuntatyötä kehittäneet hankkeet saivat näky-
vyyttä. OPH palkitsi pedagogisen osuuskuntatoiminnan 
yhtenä ammatillisen koulutuksen parhaana käytäntönä. 
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Osatyökykyisten työllistymistä edistävä Osallisuutta osuuskun-
nista -hanke mainittiin toimivana mallina Maria-Kaisa Aulan 
työllisyyspalvelujen kehittämistä koskevassa selvityksessä. 

Suuri osa hankkeista keskittyi ammatillisen koulutuksen 
reformin edellyttämien uusien toimintatapojen kehittämiseen. 
Työelämälähtöisyyttä kehitettiin niin valmentavassa koulutuk-
sessa kuin perustutkinnoissakin. Henkilöstön ohjausosaamista 
kohennettiin entisestään ja henkilökohtaistamisen malleja 
hiottiin. Henkilöstön tvt-taitojen osaamistasoa nostettiin kol-
messa toisiaan täydentävässä hankkeessa.  

Syksyllä 2016 käynnistyi kaksi uutta ja merkittävää 
Kiipulan hallinnoimaa ESR-hanketta. Noheva-projektissa 
kehitetään erityistä tukea tarvitseville aikuisille opiskeluun 
hakeutumisen ja siellä pärjäämisen tukimuotoja. Monet polut 
-hankkeessa puolestaan rakennetaan Hämeen alueella maa-
hanmuuttajille tehostettuja polkuja työelämään. 

 2014 2015 2016

Kulttuuriala 9 9 6

Yhteiskuntatieteiden,  
liiketalouden ja hallinnon ala

109 110 110

Luonnontieteiden ala 12 12 13

Tekniikan ja liikenteen ala 108 110 114

Luonnonvara- ja ympäristöala 103 101 97

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 32 40 53

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 27 28 30

Valmentava koulutus 204 200 187

Yhteensä 604 610 610

Opiskelijamäärät koulutusaloittain:
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Vuonna 2016 kiipulalaisille myönnettiin kaksi mer-
kittävää tunnustusta ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämisestä. Lokakuussa opetushallitus palkitsi 
pedagogisen osuuskuntatoiminnan ja siihen liittyvän 
tiimivalmennuksen yhtenä ammatillisen koulutuksen 
parhaana käytäntönä. Toinen tunnustus Kipulalle tuli 
Pirkanmaalla. Siellä ”Vuoden 2016 Erityisopetusteko” 
-kilpailun voittajateoksi valittiin TELMA-opiskelijan 
toiminta kokemusasiantuntijana GoTalkNow-ohjelman 
koulutustilanteissa. Palkinnon myönsi Pirkanmaan am-
matillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus

Pedagogista osuuskuntaa on Kiipulassa kehitetty 
vuodesta 2014 alkaen. Osuuskunta toimii työelämäläh-
töisenä oppimisympäristönä, jossa opiskelijat oppivat 
oikeita tilaustöitä tehden. Toiminta perustuu tiimioppi-
miseen ja tiimivalmennukseen. Jokaisella opiskelijalla 
on oma yksilöllinen oppimispolkunsa, jota työskentely 
tiimissä tukee. Opettajat ja ohjaajat ovat oppimisen val-
mentajia. Pedagoginen osuuskunta on myös yrittäjyys-
kasvatuksen alusta. 

Opetushallinnon järjestämässä juhlatilaisuudessa 
palkinnon kävi noutamassa opettaja ja tiimivalmen-
taja Päivi Korhonen. Kehittämistyöhön ovat vahvasti 
osallistuneet myös koulutuspäälliköt Tuula Lahti ja Eeva-

Kaarina Leskinen. Ensimmäinen pedagoginen osuuskunta 
Kiipulassa on datanomiopiskelijoiden KiipIT, joka toimii 
edelleen.

Pirkanmaalla vuoden erityisopetusteon toteuttajia 
olivat opiskelija Teemu Silén, opettaja Tiina Pouhakka 
sekä yhteistyökumppani, puheterapeutti Ulla Sergejeff 
(Outloud Oy) yhdessä TELMA-ryhmän muiden opiskeli-
joiden ja työntekijöiden kanssa. 

Tietotekniikka on nykyisin tärkeä osa erityisopetus-
ta. Tabletilla toimiva GoTalkNow-ohjelma yhdistää ku-
vaa ja ääntä ja helpottaa kommunikaatiota. Opiskelija 
Teemu Silén opastaa uusia opiskelijoita laitteen käytös-
sä. Samalla Teemulle on avautunut portti työelämään 
ohjelmiston käyttöä kouluttavan yrityksen kokemusasi-
antuntijana. Ohjelma soveltuu monille erityistä tukea 
kommunikoinnissaan tarvitsevalle ja sitä käytetään jo 
muuallakin Kiipulassa.

Molempien palkittujen toimintamallien kehittämis-
tä on tuettu projektityöllä. Pedagogisen osuuskunnan 
takana on alun perin Opetushallituksen kehittämishan-
ke. Tampereella toiminta on osa TAMK:in Digiosallisek-
si-hanketta (ESR).

Petteri Ora, kehitysjohtaja

Parhaita pedagogisia käytäntöjä Kiipulassa
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Kiipulan ammattiopiston opiskelijat osallis-
tuivat aktiivisesti ammattitaitokilpailuihin. 
Maaliskuussa Tiia Virtanen edusti ansiokkaasti 
Kiipulaa Abilympics-kisoissa Bourdeaux´ssa ja 
keväällä Seinäjoen TaitajaPLUS-kilpailuissa 
Kiipulasta oli kolme kilpailijaa. Vuoden lopussa 
Kiipula sitoutui järjestämään Taitaja2018-kil-
pailujen PLUS-lajit Tampereen seudun ammat-
tiopisto Tredun toimiessa pääjärjestäjänä.

Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuusluvut 
olivat vuonna 2016 alhaisempia kuin monena 
aikaisempana vuotena, johtuen edellisen Kii-
pulan oman liikkuvuushankkeen päättymisestä 
keväällä 2015 ja seuraavan alkamisesta vasta 
syksyllä 2016. Kaksi opiskelijaryhmää kävi työs-
säoppimassa Virossa ja viisi henkilökuntaan 
kuuluvaa matkusti opintojaksolle Eurooppaan.

Laadunhallintaa verkostoissa
Laadunhallinnan kehittämistä jatkettiin va-
kiintuneissa verkostoissa Opetushallituksen 
rahoituksella. AMEO-verkoston Tiedosta tehoa 
johtamiseen -hankkeessa painopiste oli stra-
tegiakarttojen ja tuloskorttien päivittämisessä 
ja mittaristojen luokittelussa. Hankkeessa 
kehitettiin myös verkoston yhteistä tuloskort-
tia. Sastamalan koulutuskuntayhtymän koor-
dinoimassa Laadulla tulosta 3 –hankkeessa 
Kiipulan osuuden painopiste oli ennakointityön 
kehittämisessä.

AMEO-verkostossa jatkettiin vertaisarvi-
ointeja. Arvioitavana alueena oli Yksilölliset 
opinto- ja jatkopolut ammatillisessa erityisope-
tuksessa. Kiipulan osalta arvioinnin kohteena 
olivat Vantaan toimipaikassa järjestettävät 
puutarhatalouden ja kiinteistöpalvelujen 
perustutkinnot. Verkoston oppilaitosten tulos-
tietojen vertailua jatkettiin yhteisen mittaripor-
taalin avulla.

Toimintavuoden aikana osallistuttiin Kan-
sallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin 
järjestämiin arviointeihin, joiden aiheina olivat 
ammatillisen koulutuksen oppimistulosten 
arviointijärjestelmä ja ammatillisen koulutuk-
sen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja 
toiminnan tehostaminen. Karvin toimeksian-
nosta koottiin oppimistulostietoja tieto- ja 
tietoliikennetekniikan ja puutarhatalouden 
perustutkinnoista.
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Lukuvuoden aikana ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta perustutkintoon valmistui yhteensä 120 
opiskelijaa. He jakaantuivat suhteessa suoritettui-
hin tutkintoihin tai opintoihin seuraavasti:

2014 2015 2016

Tutkintotodistus 58 33 41

Tutkintotodistus, kaikki  
tutkinnon osat mukautettu

16 6 7

Tutkintotodistus, osa  
tutkinnon osista mukautettu

39 57 72

Tutkintotodistukset  
yhteensä

113 96 120

Todistus suoritetuista  
opinnoista

24 32 31

Todistus näyttötutkintoon 
valmistavasta koulutuksesta  
(NAO/ENO)

45

Valmentavan koulutuksen päätti 88 opiskelijaa:

2014 2015 2016

Ammatilliseen  
peruskoulutukseen valmen-
tavan koulutuksen todistus

101 101 59

Työhön ja itsenäiseen  
elämään valmentavan  
koulutuksen todistus

50 33 11

Todistus suoritetuista  
opinnoista

9 11 18

Yhteensä 160 145 88

Opiskelijamäärät toimipaikoittain:

 2014 2015 2016

Forssa 9 9 9

Hämeenlinna 92 91 97

Kiipula 376 373 346

Kouvola 27 28 29

Lahti 44 43 43

Riihimäki 9 9 11

Tampere 23 33 48

Vantaa 24 23 26

Yhteensä 604 610 610
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Erityisopetuksen  
asiantuntijapalvelut 
yhteistyöhön  
yrityspalvelujen kanssa
AMEO-verkoston oppilaitosten mittava YTY-hanke 
päättyi kesällä 2016. Hankkeen myötä erityis-
opetuksen kehittämispalveluja voitiin tarjota 
maksutta kattavasti koko Suomessa. Syyskaudella 
asiantuntijapalveluita on järjestelty uudelleen niin 
sisällöllisesti kuin toteutuksen tavankin puolesta. 
Maksullista palvelutoimintaa toteutetaan yhteis-
työssä Kiipulan yrityspalvelujen kanssa.

Järjestämisluvassa edellytettyihin ammatil-
lisen erityisopetuksen kehittämis- ja tukipalve-
luihin kuuluu paljon muutakin kuin tilauksesta 
toteutetut koulutus- ja konsultointityöt. Kiipulan 
roolina monessa hankkeessa on tuoda kehittämis-
työhön mukaan erityisopetuksen osaaminen ja 
näkökulma. Samoin Kiipula on edustettuna mones-
sa verkostossa ja on aktiivinen yhteiskunnallinen 
vaikuttaja yhdessä AMEO-verkoston kanssa.

Aikuisten näyttötutkinnot 

Ammatillinen  
lisäkoulutus,  
at, eat

NAO/ENO 
at, eat

Todistus koko tutkinnosta 34 19

Todistus tutkinnon osasta tai osien 
suorittamisesta

5

Todistus näyttötutkintoon valmista-
vasta koulutuksesta

55 12

Valmistuneille tehtiin puoli vuotta valmistumisen jälkeen sijoit-
tumiskysely ottamalla heihin yhteyttä henkilökohtaisesti. Vas-
tausprosentiksi saatiin 74 % (N=101) vuonna 2016. Sijoittumis-
kyselyn mukaan valmistuneet olivat sijoittuneet seuraavasti:
 

 2014 2015 2016

palkkatyö % 24 15,6 11,9

muu työllistyminen % 38 40,6 49,5

muu sijoittuminen* % 11 15,6 10,9

opiskelu % 4 5,2 4,0

työtön työnhakija % 23 22,9 23,8

*armeija, perhevapaa, eläke tms.
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Kiipulan kuntoutus

• Siirtyminen toimipaikkakohtaiseen 
johtamiseen

• Uusien tuotteiden kehittäminen ja 
kumppanuuksien lisääminen kehittämällä 
uusia tuotteita ja lisäämällä kumppanuuksia

• Taloudellisen kannattavuuden 
varmistaminen

Kuntoutuksen toimialan yhtenä kehittämisen painopistee-
nä oli kuntoutustoiminnan uudelleen organisointi ja siirty-
minen toimipaikkakohtaiseen johtamiseen. Kuntoutuksen 
johtotiimin työskentelyä pyrittiin sovittamaan yhteen 
ammattiopiston esimiestiimin kanssa. Kuntoutuksen tuote-
vastuut jaettiin aluepäälliköiden kesken, jotta toimipaik-
kakohtaisen operatiivisen johtamisen lisäksi varmistetaan 
samat toimintatavat ja palveluiden laatu kaikilla toimi-
paikoilla. Palveluiden toteutuksessa lisättiin toimipaikan 
oman henkilöstön käyttöä.

Kiipula onnistui Kelan tarjouskilpailuissa kohtuullisen 
hyvin. Uusina palveluina käynnistyvät avomuotoiset sydän-
kurssit, mielenterveyskurssit nuorille ja aikuisille sekä 
omaishoitajien kuntoutuskurssit. Kelan työkokeilu, työhön-
valmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus 
yhdistyvät vuoden 2017 alussa työllistymistä edistäväksi 
ammatilliseksi kuntoutukseksi. Tätä palvelua tullaan to-
teuttamaan Kiipulan yhdeksällä toimipaikalla. Lisäksi uusia 
tuotteita kehitettiin mm. maahanmuuttajille ja yrityksille.

Vuoden 2016 oli taloudellisesti vaikea kuntoutuksen 
toimialalla. Laitosmuotoisen kuntoutuksen väheneminen 
Kiipulan toimipaikassa on nostanut tilakustannusten osuut-
ta suhteessa tuottoihin. Ammatilliset kuntoutuskurssit eivät 
täyttyneet edellisvuoden tavoin, kurssien aloitusaikoja 
jouduttiin siirtämään ja muutama kurssi jäi toteutumatta 
kokonaan. Lisäksi ammatillisen kuntoutuksen yksilöpalve-
luissa jäätiin alle tavoitevuorokausien. KIILA-kurssien sopi-
muskausi alkoi toukokuussa ja uuden tuotteen vastaanotto 
yrityksissä ja työterveyshuolloissa eteni hitaasti. Tämä 
näkyi kurssien pienenä aloitusmääränä.

Uusia palveluita ja alueellisen toiminnan vahvistamista
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Keravalainen Sami Grönlund, 44, aloitti syksyllä 2016 
kuntoutumisen Lassila & Tikanojan omassa viiden hen-
gen ryhmässä. Kun noin kolmasosa Kiila-kurssista on 
takanapäin, Sami on jo huomannut paljon myönteisiä 
vaikutuksia arjessaan:

”Olen nyt paljon virkeämpi töissä ja päättäväisem-
pi, ja toki on massaakin kadonnut kokonaista 8 kiloa!”, 
Sami kertoo.  

Samilla on perussairaus, joka aiheuttaa hänel-
le fatiikkia, voimakasta uupumusta. Työssään Sami 
viettää paljon aikaa toimistossaan vastaten älyavain-
ten koodaamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta. 
Näyttöpäätetyön ergonomia onkin katsottu kuntoon 
Kiipulan työfysioterapeutti Sari Poutasen kanssa. Sami 
kiittelee Saria vuolaasti ”kotiläksyistään”, joita Sami on 
tunnollisesti tehnyt. Tavoitteena on keskittyä päivässä 
viitisen minuuttia ja pohtia kuntoutumisen tavoitteita. 
Lisäksi pidetään liikuntapäiväkirjaa, joka pitää yllä lii-
kunnan motivaatiota.  Sarin kanssa on yhdessä laadittu 
painonpudotustavoite, joka on hyvällä mallilla. Kilot 
karisevat kuukausittain.

Punttisalitreeni on vienyt miehen mennessään ja 
juoksulenkilläkin jalka nousee. Lisääntynyt jaksaminen 
tuo monipuolisuutta vapaa-aikaan: Sami toimii aktiivi-
sesti paikallisessa salibandyseurassa ja on aloittanut 
siellä päävalmentajan pestin.

Kiila-kuntoutuksen etäjaksoina tukea antavat myös 
saman työyhteisön muut Kiila-kuntoutujat. Vaikka 
kuntoutujat eivät olleetkaan toisilleen tuttuja entuu-
destaan, kollegoiden tuki on 110%:sta. Tsemppiviestejä 
vaihdellaan porukan omassa What’sUp -ryhmässä.

Samin mielestä avomuotoinen kuntoutus on 
nykypäivää ja varsin toimivaa. Se vahvistaa vielä 
Kiipulassa pidettävien lähijaksojen vaikutusta: ”Silloin 
ollaan todella asian äärellä, ei vilkuilla sähköposteja 
tai muita työjuttuja, vaan paneudutaan täysillä omaan 
kuntoutumiseen.”

Piia Kokko, tiedottaja 

Kiilasta kipinää elämänmuutokseen

KIILA-kuntoutus on ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta työelämässä oleville. 
Se tukee työntekijän työkykyä ja edistää hänen pysymistään työelämässä. KIILA- 
kuntoutus toteutetaan työpaikka- tai ammattialakohtaisena kurssina. 
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Ammatillinen kuntoutus
Palvelut kuntoutus-

pvt
paikkakunnat

Ammatillinen kuntoutusselvitys 1847 Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Kouvola, Lahti, Tampere, Vantaa

Ammatilliset kuntoutuskurssit 40005 Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Kouvola, Lahti, Riihimäki, Tampere, Vantaa

ASLAK-kurssit 1615 Janakkala

TYK-kuntoutus 1175 Janakkala

Työhönvalmennus 4557 Espoo, Hämeenlinna, Janakkala, Kouvola, Lahti, Riihimäki, Tampere, Vantaa

Työkokeilu 2014 Espoo, Hämeenlinna, Janakkala, Lahti, Riihimäki, Tampere, Vantaa

Lääkinnällinen kuntoutus
Palvelut kuntoutus-

pvt
paikkakunnat

Tules-kurssit 2490 Janakkala

Sydänkurssit 481 Janakkala

OPI-kuntoutus 704 Espoo, Hämeenlinna, Lahti, Tampere, Vantaa
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– työhyvinvointia, kunnon kokouksia ja  
liikunnallisia leirejä 

Kiipulan yrityspalvelut 

Vuoden 2016 alussa käynnistyi uuden toimialan Yritys- ja 
yhteisöpalvelut (myöhemmin Kiipulan yrityspalvelut) toi-
minta. Tavoitteena uudella organisoinnilla oli yrityksille ja 
yhteisöille suunnatun myynnin tehostaminen ja tuottojen 
kasvattaminen Kiipulan toiminta-alueilla ja Kiipulan pää-
toimipaikassa.

Talven aikana yrityspalvelut muotoutui ja organisoitui. 

Jo olemassa olevia tuotteita käytiin läpi ja uusien palve-
lutuotteiden kehittämistarvetta selvitettiin ja rakennettiin 
Kiipulan sisäisiä toimintamalleja, palvelukuvauksia ja 
-prosesseja. Yrityspalvelujen tuoteperheet olivat: liikunta- 
ja testauspalvelut, kokous- ja tilapalvelut, työkykyjohta-
minen, ammatillinen täydennyskoulutus ja asiantuntija- ja 
arviointipalvelut. 
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Työnohjaus tukee 
vaativassa työssä
”Elämänjälki Ay aloitti yhteistyön 
Kiipulan yrityspalvelujen kanssa jo 
vuonna 2014. Yhteistyö lähti liikkeelle 
tarpeestamme saada työnohjauksen 
avulla tukea ja ammatillista vahvuutta 
vaativaan työhömme. Vuosien saatossa 
työnohjaus on muuttanut muotoaan 
vahvemmin coachaukseksi yrityk-
semme palvelukonseptin muutoksen 
vuoksi. 

Olemme saaneet paljon tukea 
ja löytäneet ratkaisuja yrityksem-
me kehittämisessä, palveluidemme 
jäsentämisessä ja henkilökohtaisen 
työhyvinvoinnin vahvistumisessa. Kiitos 
kuuluu Maija-Leena Kaikkosen työnoh-
jaukselle ja coachingille. ”

Mari Rosenlund,
palvelupäällikkö  
Elämänjälki Ay
Lahti

Jarkko Saari
toimitusjohtaja
Elämänjälki Ay
Lahti

Kevään aikana haastateltiin kaikki Kiipulan aluepäälliköt/
esimiehet tavoitteena vahvistaa yhteistyötä ja yhteisen ymmär-
ryksen löytäminen yrityspalvelujen roolista. Tämän kierroksen 
aikana käynnistettiin myös osaamispankin kokoaminen.

Kokous- ja tilapalvelujen merkittävämpänä saavutuksena 
vuonna 2016 voidaan pitää liikunta- ja allastilojen onnistunut 
markkinointi yrityksille ja seuroille. Syksylle saatiin vakiovuoro-
laisia niin uima-altaalle kuin liikuntahallille. Kokous- ja tilapalve-
lujen myynti on myös kehittynyt mukavasti tulevaan. Toiminta-
vuoden aikana ei siis keskitytty pelkästään myymään kuluvaa 
vuotta vaan myös vuotta 2017 ja jopa vuotta 2018.

Yrityspalvelut osallistuu Hyria koulutuksen  hallinnoimaan 
ESR-rahoitteiseen INTO- Osallistu ja innostu! –hankkeeseen 
(2016-2018). Hankkeen tavoitteena on lisätä mikro-ja pk-yritysten 
työhyvinvointia ja tuloksellisuutta, työn imua ja innostusta muu-
tosten ja kuormituksen keskellä.

1918



Kiipula Gardens  
– tapahtumia ja tuhansia tunteja työssäoppimista 

Kiipula Gardensissa toteutettiin vuonna 2016 uutta vil-
jelysuunnitelmaa. Kymmeniä vuosia tuotannossa olleen 
leikkogerberan viljely päättyi ja vastaavasti kasvihuone-
kurkun viljelyaikaa pidennettiin. Luonnonvalolla tuotettu-
jen kasvihuonevihannesten viljelyssä päästiin asetettuihin 
tavoitteisiin. Kevätkauden suoramyynnissä päästiin sille 
asetettuun tavoitteeseen. Asetettu tavoite saavutettiin 
myös joulukuussa Kauppapaikka Tavastilassa liiketalou-
den koulutuksen kanssa yhteistyössä järjestetyssä Pop up 
-myynnissä. 

Tuotantomäärät 2014 2015 2016

kasvihuonepinta-ala 7 414 7 414 7 414

kasvihuonevihannekset, kg 41 202 37 500 70 446

ruukkukasvit, kpl 130 171 135 800 117 503

avomaan tuotteet, kg 8 000 13 357

kaupallisen toiminnan 
tuotot €

628 049 627 614 626 643

Avomaalla tapahtuva vihannesten tuotanto on va-
kiintunut luomutuotannoksi. Muutos toi mukavasti uusia 
tukkuasiakkaita. Kiipula Gardensin luomutuotteita tehtiin 
tunnetuksi erilaisissa markkinatapahtumissa satokauden 
aikana.

Miinantorin ja Kahvila Emman tuotemyyntitiloja 
uudistettiin ja tuotevalikoimaa kasvatettiin. Kyseisellä 
oppimisympäristöllä on ollut vahvat yhteistyösuhteet puu-
tarhatalouden koulutuksen kanssa. Ilahduttavaa oli, että 
tämä hyvä yhteistyö jatkui ja vauhtiin saatiin myös tiivis 
yhteistyö liiketalouden koulutuksen kanssa. Kiipula Gar-
densin tavoitteena oli toimia opiskelijoiden oppimisympä-
ristönä 6000 tunnin ajan. Tämä tavoite ylitettiin reippaasti. 
Opiskelijatunteja kertyi lähes 9000 avomaa, Miinantori, 
Kahvila Emma ja puutarha mukaan lukien. Kiipulan omien 
opiskelijoiden lisäksi Gardensin oppimisympäristössä 
osana opintojaan työskenteli useita opiskelijoita Hyriasta 
ja HAMIn Lepaan yksiköstä. 

Loppuvuodesta 2016 Gardensissa toteutettiin iso 
projekti, jossa istutettiin yli 4000 joulukoria. Tämä projekti 
onnistui erinomaisesti. Merkillepantavaa projektin toteu-
tuksessa oli se, että oppimisen mahdollisuutta hyödyn-
nettiin hyvin monialaisesti. Kaiken kaikkiaan kulunut 
toimintavuosi oli Gardensille onnistunut. Tavoitteeksi 
asetettu toimialan taloudellisen tuloksen parantaminen 
täytettiin säilyttäen mahdollisimman monipuolinen ja aito 
oppimisympäristö.
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Talous
Kiipulasäätiön talouden tunnusluvut säilyivät hyvällä tasol-
la vuonna 2016. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat noin 
29,0 M€. Tilikaudella aloitetut säästötoimet tehosivat ja 
säästöjä syntyi yli 1,8 M€ verrattuna edellisvuoteen. Puolet 
säästöistä syntyi henkilöstökuluista ja toinen puoli muista 
kulusäästöistä. Tilikauden ylijäämäksi jäi 0,7 M€. 

Koulutuksen toimialalla valtionosuusrahoitus pie-
neni 0,8 M€, mutta tilannetta tasoittivat muut saadut 
rahoitusmuodot sekä loppuvuodesta saatu noin 0,3 M€ 
lisärahoitus kymmenestä opiskelijasta. Alkuvuodesta 
käydyillä yt-neuvotteluilla, tilikauden aikaisilla kulusääs-
töillä ja tilaratkaisuilla saavutettiin 1 M€ säästö edelliseen 
vuoteen verrattuna. Koulutus teki noin 1,3 M€ ylijäämäisen 
tuloksen.  Ammatillisen peruskoulutuksen osuus tuloksesta 
on 1,5 M€, muilla koulutuksen aloilla tulos oli vähäistä tai 
tappiollinen.  

Kuntoutuksen tuotot olivat 5,8 M€. Tuotot laskivat 
edellisestsä vuodesta, mikä kertoo kuntoutuskurssien 
hitaasta käynnistymisestä, vaikka uusi sopimuskausi toi Kii-
pulalle kohtalaisesti kursseja toteutettavaksi. Kuluja onnis-
tuttiin säästämään noin 0,5 M€ edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Tilikauden alussa ammatillinen kuntoutus siirrettiin 
koulutuksesta kuntoutuksen puolelle ja tämä muutos on 
huomioitu vertailuluvuissa.  Tilikaudella uutena toimialana 
aloitti Kiipulan yrityspalvelut. Toimialalle yhdistettiin sekä 
koulutuksen että kuntoutuksen toimintoja. Tarkoituksena 

oli toisiaan täydentävien palveluiden tehokkaampi organi-
sointi. Ensimmäinen vuosi ei myynnillisesti täysin täyttänyt 
odotuksia vajaan 0,4 M€ tuotoilla. Kulujen jälkeen tulos oli 
0,1 M€ tappiolla.  

Kiipula Gardensin tuotot olivat samalla tasolla kuin 
edellisenä vuonna eli 0,7 M€. Kuluja onnistuttiin vähentä-
mään niin, että tulos parani noin 55 t€ tuloksen jäädessä 
kuitenkin vielä 33 t€ tappiolliseksi.  

Muun varsinaisen toiminnan ja hallinnon kulut olivat 
4,9 M€, josta toimialoille kohdistettiin aiheuttamisperi-
aatteen mukaisesti 4,7 M€. Kulurakenteen keventäminen 
jatkui aikaisempien vuosien tapaan ja toimialoille vyöryte-
tyt kulut olivat noin 6,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
Sijoitustuotot mukaan laskien säätiön muut toiminnot 
tekivät 0,1 M€ ylijäämäisen tuloksen. Tilikauden tulokseen, 
721.258 euroa, voimme olla tyytyväisiä, kun budjetointivai-
heessa tilikauden uskottiin jäävän tappiolliseksi.  

Kiipulassa kävi opiskelijoita, kuntoutujia ja yritysasiak-
kaita asiakasvuorokausina mitattuna 215.797 (210.782) ja 
kasvu oli yli 5.000 vuorokautta, prosentteina 2,4 %. 

Säätiölain määrittelemä lähipiiri on hyvin laaja. Kiipu-
lasäätiön lähipiiriin kuluvat mm. hallintoneuvosto, hallitus, 
säätiön johto ja tilintarkastajat puolisoineen, lapsineen ja 
intressipiireineen. Merkittäviä tavanomaisesta toiminnasta 
poikkeavia lähipiiritapahtumia ei ole rekisteröity tilikau-
den aikana. 

Säästöjä,  
mutta myös uusia  

avauksia.

Gardensin 
tuotteilla menekkiä 

ja tykkäyksiä 
somessa! :)

Asiakas- 
vuorokausia  

lisää 5000 kpl!
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Varallisuuden hoito, rahoitus  
ja investoinnit
Sijoitusvarallisuutta on toimintavuoden aikana sijoitettu 
hallituksen asettaman sijoitusstrategian mukaisesti mah-
dollisimman vähän riskejä sisältäviin sijoituskohteisiin. Si-
joitukset ovat pitkäaikaisia ja uusia sijoituksia päättyneellä 
tilikaudella on tehty noin 0,3 M€. Sijoitustoiminnan tuotot 
olivat noin 0,1 M€.  Säätiön omavaraisuusaste oli 81,8 ja 
maksuvalmius 2,0.

Kiipulasäätiön investoinnit olivat vuonna 2016 yhteen-
sä 0,6 M€. Merkittävin investointi oli päätoimipaikkaan 
kesällä valmistunut runkovesijohto. Muut investoinnit 
olivat toimipaikkojen ylläpitoinvestointeja sekä kone- ja 
laitehankintoja. Uusiin toimitiloihin muutettiin Lahdessa 
ja Hyvinkäällä. Forssassa palattiin reilun vuoden jälkeen 
takaisin aikaisempiin tiloihin ja Hämeenlinnan Skogsterilla 
luovuttiin vuokratiloista. Muuten toimipaikkaverkostossa ei 
tapahtunut muutoksia.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat  
ja vuoden 2017 näkymät
Tammikuussa täsmentyi koulutuksen valtionosuusrahoitus 
ja pudotus edelliseen on noin 11,2 %, joka on euroissa noin 
2,2 M€. Rahoituksen väheneminen oli odotusten mukainen. 
Vuosi 2017 on käynnistynyt odotusten mukaisesti eikä 
Kiipulasäätiön taloudellisessa tilanteessa ole tilikauden 
päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Säätiön maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden uskotaan 
pysyvän edelleen hyvällä tasolla. Investointeja vuodelle 
2017 on suunniteltu noin 0,6 M€, mikä on jonkin verran 
vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Investoinnit tulevat 
olemaan pääosin kiinteistöjen vuosikorjauksia.

Tunnusluku 2014 2015 2016

toiminnan tuotot 
(milj. euroa)

30,4 30,6 29,0

tilikauden tulos € 1 744 726,91 990 560,49 721 258

maksuvalmius, 
quick ratio

1,7 1,8 2,0

omavaraisuus-
aste-%

78,8 78,9 81,1
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Valtuuskunta
Toimikaudelle 2016–2018 valtuuskunnan jäsenten ja varajäsen-
ten valinta tehtiin valtuuskunnan kokouksessa 24.11.2015.
Reina Timo, varatoimitusjohtaja (puheenjohtaja)
– Hertsi Juha, aluekehityspäällikkö
Eerikäinen Jussi, toimitusjohtaja
– Mikkola Juha, toimitusjohtaja 
Erhola Marina, ylijohtaja (varapuheenjohtaja)
– Kovasin Merja, kehittämispäällikkö
Haukka Juha, toimitusjohtaja
– Siren Timo, hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Jahnukainen Markku, professori
– Niemelä Markku, säätiön johtaja
Lumiaho Maire, lakimies
– Tauriainen 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 maisteri
– 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 säätiön asiamies, toimitusjohtaja Juhani Törmä.

Hallitus
Koponen Markku pj, koulutusjohtaja (emeritus), FM
Bergman Viveca, kehittämispäällikkö, VTM
Kirmanen Leena, sosiaalineuvos, YTM
Mähönen Antti vpj, hallintojohtaja, VT
Martimo Kari-Pekka, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikois-
lääkäri, asiantuntijalääkäri, LT
Nikula Susa, henkilöstöjohtaja, KM
Hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi säätiön 
toimitusjohtaja, asiamies Juhani Törmä

Organisaatio
Kiipulan uusi tunnus on 
kuin iloinen huudahdus!

Kiipula on iloinen, lämmin
henkinen paikka, jossa 
jokainen saa olla oma 

itsensä.
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Tilintarkastajat
Oy Tuokko Ltd
KHT-yhteisö
Elo Janne KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

Sisäinen tarkastaja
Ilari Hakala KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Ammattiopiston johtokunta
Rajakangas Ulla-Maija, johtaja (puheenjohtaja)
– Koskimäki Henni, ylipuutarhuri
Korpio Eero, tehdaspäällikkö (varapuheenjohtaja)
– Mikkola Liisa, koulutuspäällikkö
Ahonen Karoliina, kehittämispäällikkö
– Lampinen Pauliina, toiminnanjohtaja
Kiviranta Leila, psykologi
– Laatunen Hannu
Koski Jaana, opetustoimen kehittämispäällikkö
– Hurme Juha, varastopäällikkö
Lehikoinen Vesa, toimitusjohtaja
– Kervinen Seppo, toimitusjohtaja
Närkki Aino, elinkeinopoliittinen asiantuntija
– Rauhala Jere, kenttäpäällikkö
Ray Kaija, kehittämispäällikkö
– Järvenselkä Jaana, tavaratalojohtaja
Törmä Juhani, toimitusjohtaja (31.10.2016 asti)
Kujala Jukka, toimitusjohtaja, rehtori (1.11.2016 alkaen)
– Oksanen Kaija, talousjohtaja

 

Rehtori Jukka Kujala toimi johtokunnan esittelijänä ja 
sihteerinä.

Kahdella opettajien, kahdella muun henkilökunnan 
ja kahdella (lv. 2016-2017 alkaen yhdellä) oppilaskunnan 
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
Stockfelt Jesse, opiskelija, lv. 2015–2016
– Keskitalo Aki, opiskelija, lv. 2015–2016
Koskinen Jarmo, opiskelija, lv. 2015–2016
– van der Steen Janne, opiskelija, lv. 2015–2016
Arraste Matias, opiskelija, lv. 2016–2017
– Haavisto Jesse, opiskelija, lv. 2016–2017

Kiipulasäätiön johtoryhmä
Törmä Juhani, toimitusjohtaja, 31.10.2016 asti, säätiön 
asiamies 1.11.2016 alkaen
Keltomäki Reija, henkilöstöjohtaja
Oksanen Kaija, talousjohtaja
Kujala Jukka, rehtori, toimitusjohtaja 1.11.2016 alkaen
Aaltonen Marjukka, kuntoutusjohtaja
Johtoryhmän sihteerinä toimi viestintäpäällikkö Salla Si-
pilä 3.2.2016 asti ja 17.2.2016 alkaen johdon sihteeri Ritva 
Niemi
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Tuloslaskelma        
1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Varsinainen toiminta

Tuotot

Valtionosuudet 19 725 138,00 20 311 345,00

Avustukset 1 988 307,73 1 769 597,69

Koulutus- ja palvelutuotot 446 615,82 485 642,65

Kuntoutustuotot 5 758 484,39 6 928 776,56

Muut tuotot 1 093 135,19 29 011 681,13 1 133 212,36 30 628 574,26

Kulut

Henkilöstökulut 20 224 625,25 21 120 704,36

Poistot 890 757,65 910 423,45

Muut kulut 7 305 092,38 28 420 475,28 8 209 083,35 30 240 211,16

Tuottojäämä 591 205,85 388 363,10

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Korkotuotot 75 555,94 114 926,28

Osinkotuotot 8 851,90 5 750,28

Vuokratuotot 44 400,00 72 784,31

Sijoitustoim.myyntivoitot 2 812,38 131 620,22 451 771,81 645 232,68

Kulut

Kiinteistön hoitokulut 7 656,82 18 826,93

Muut omaisuuden hoitokulut 7 316,72 14 973,54 26 787,36 45 614,29

Tuottojäämä 707 852,53 987 981,49

Tilikauden tulos 707 852,53 987 981,49

Tilinpäätössiirrot

Rahastosiirrot 13 405,00 2 579,00

Tilikauden ylijäämä 721 257,53 990 560,49
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Tase        
31.12.16 31.12.15

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 103 048,74 103 048,74
Muut pitkävaikutteiset menot 97 897,68 200 946,42 195 795,72 298 844,46

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 205 447,19 205 447,19
Rakennukset ja rakennelmat 7 594 989,38 7 684 817,86
Koneet ja kalusto 448 078,13 483 641,93
Muut aineelliset hyödykkeet 20 481,27 8 268 995,97 20 481,27 8 394 388,25

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 3 850 343,66 3 668 926,30

Muut saamiset
Muut saamiset 79 726,92 0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 12 400 012,97 12 362 159,01
Omakatteiset rahastot

Rahat ja pankkisaamiset 85 647,75 86 397,75
Vaihtuvat vastavat

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 44 812,90 76 761,11

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 1 049 558,92 686 550,30
Siirtosaamiset 1 042 246,35 2 091 805,27 545 604,62 1 232 154,92

Rahat ja pankkisaamiset 6 174 047,76 6 763 488,09
Vastaavaa yhteensä 20 796 326,65 20 520 960,88

Vastattavaa
Oma pääoma

Sidotut rahastot
Omakatteiset rahastot 85 647,75 86 397,75

Vapaat rahastot
Rakennusrahasto 1 749 154,10 1 749 154,10
Eläkerahasto 48 071,00 61 476,00
Muut rahastot 1 329 586,91 3 126 812,01 1 329 586,91 3 140 217,01

Käyttöpääoma 5 045,64 5 045,64
Rakennuspääoma 2 964 069,84 2 964 069,84
Ed. tilikausien ylijäämä 9 799 093,50 8 808 533,01
Tilikauden ylijäämä 721 257,53 10 520 351,03 990 560,49 9 799 093,50

Oma pääoma yhteensä 16 701 926,27 15 994 823,74
Vieras pääoma

Lyhytaikainen
Ostovelat 435 039,95 526 688,08
Siirtovelat 3 659 360,43 3 999 449,06

Vieras pääoma yhteensä 4 094 400,38 4 526 137,14
Vastattavaa yhteensä 20 796 326,65 20 520 960,88
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Julkaisut, opinnäytetyöt  
ja artikkelit
Henkilökunnan julkaistut  
opinnäytetyöt ja artikkelit:
Heikkinen Anne. 2016. E-aineisto ja niiden käyttöoikeuden 
Kiipulan ammattiopistossa. Opinnäytetyö. Turun Ammatti-
korkeakoulu
Lumijärvi Marianna. 2016. Yhdessä tiimissä. Tiimityö Kiipu-
lan ammattiopiston Telma koulutuksessa tiimin jäsenten 
kuvaamana. Opinnäytetyö. TAMK. YAMK. Sosiaali-ja terve-
ysalan johtaminen.
Nikupeteri, Pauliina. 2016. Tunnetila. Kokemuksia moniais-
tisen monitoimitilan toteutuksesta Kiipulan ammattiopis-
toon. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu

 
Artikkelit
Ora Petteri. 2016. Kaikkein parasta oli koko matka. Kiipulan 
ammattiopistossa opiskeleva Tiia Virtanen osallistui Abi-
lympics-ammattitaitokilpailuihin Ranskan Bordeaux´ssa. 
Hämeen Sanomat 3.4.2016

Ora Petteri. 2016. Erityistä osaamista näyttämässä. Tiia Vir-
tanen Abilympics-kilpailuissa. Opettaja 8/2016, 22.4.2016
Ora Petteri. 2016. Erityisopetus on kulttuurissa kiinni. 
Australialainen erityisopettaja Huong Tran tutustui eri-
tyisopetuksen käytäntöihin pitkällä vierailullaan Kiipulan 
ammattiopistossa Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Opettaja 
22/2016, 16.12.2016
Ora Petteri. 2016. Uusia näkökulmia työhönvalmennuk-
seen. Pikkusaari ym. Tuettu työllistyminen käytännössä. 
Painotalo Plus Digital Oy, Lahti.
Ora Petteri. 2016. Onnistunut työhönvalmennus edellyttää 
hyvää johtamista. Pikkusaari ym. Tuettu työllistyminen 
käytännössä. Painotalo Plus Digital Oy, Lahti.
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Kiipulan ammattiopiston henkilöstöpäivän yhteydessä 
8.8.2016 muistettiin Kiipulasäätiön pitkäaikaisia työnte-
kijöitä perinteisin lahjoin. 35-vuotislahjan saivat siivooja 
Irma Honkanen ja autonkuljettaja Jari Ravantti. 25-vuo-
tislahjan saivat koulutuspäällikkö Marjut Tuppurainen, 
ohjaaja Raili Lehtinen, toimitusjohtaja Juhani Törmä, ra-
vitsemistyöntekijä Johanna Virtanen ja koulutuspäällikkö 
Eeva-Kaarina Leskinen.

15-vuotislahjan saivat opettaja Juha Cederlund, palve-
lupäällikkö Nina Lietsa, työhönvalmentaja Minna Salonen, 
psykologi Jaana Isomäki, ohjaaja Ulla Lahtinen, kouluttaja 
Hanna Hallankoski, opintosihteeri Satu Suikki, ohjaaja 
Mari-Anne Saarinen, johdon sihteeri Ritva Niemi, ohjaaja 
Jukka Rantala, opettaja Merja Kosamo, opettaja Kimmo 

Tikkanen, ohjaaja Tero Lehto, ohjaaja Keijo Saarto, opetta-
ja Markku Vanninen ja opettaja Satu Tapio. 

Joulukuun henkilöstötilaisuudessa palkittiin vuoden 
2016 osaajat. Vuoden asiakasosaajina palkittiin ohjaaja 
Mikko Kurkinen ja tiedotussihteeri Minna Leino ja vuoden 
kehittäjänä puutarhuri Tuula Mäkelä. Vuoden kehittäjätii-
minä palkittiin Kouvolan kuntoutuksen työryhmä Satu Luk-
ka, Minna Yliniemi, Simo Orola, Tiina Hämäläinen ja Tarja 
Veijalainen. Vuoden kumppanitiimi -tunnustuksen saivat 
vapaa-ajan ohjaajat Juho Aholaakko ja Saija Lamminpää 
sekä kaikki Kiipulan päätoimipaikan vapaa-ajanohjauk-
sessa mukana olleet. Vuoden 2016 KiipCool-huomion-
osoituksen työsuojelun ja turvallisuuden edistämisestä sai 
turvallisuusvastaavana toiminut ohjaaja Mira Mäkelä.

Huomionosoitukset ja  
henkilöstön palkitsemiset
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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


