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Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostetun 

uuden hallituksen keskeisenä tavoitteena on saada 

maamme velkaantuminen kääntymään laskuun sekä 

talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. 

Hallitusohjelma sisältää mittavia sopeutustoimia julki-

sen talouden tasapainon saavuttamiseksi, mutta myös 

merkittäviä rakenneuudistuksia.

Marraskuussa eduskunta hyväksyi koko eläkejär-

jestelmää koskevan uudistuksen, jonka valmistelu oli 

aloitettu jo edellisellä hallituskaudella. Uudistuksen 

tavoitteena on myöhentää keskimääräistä eläkkeelle 

siirtymisikää mm. korottamalla asteittain vanhuuseläk-

keen alaikärajaa ja poistamalla nykyinen osa-aikaeläke. 

Eläkeuudistus korostaa työhyvinvoinnin, työterveyshuol-

lon, kuntoutuksen ja koulutuksen merkitystä työkyvyn ja 

osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Uudistus 

tulee voimaan vuoden 2017 alusta.

Syksyllä hallitus päätti ammatillisen koulutuksen 

reformista ja sen toimeenpanosta. Tavoitteena on mm. 

uudistaa koulutusta vastaamaan työelämän tarpeita, 

muodostaa rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen 

kokonaisuus sekä turvata koulutuksen järjestäjäverkon 

palvelukyky järjestäjärakennetta uudistamalla. Samal-

la päätettiin merkittävistä leikkauksista ammatillisen 

koulutuksen rahoitukseen vuosille 2016 ja 2017.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu 

käynnistettiin uudelleen hallitusohjelman mukaisesti ja 

se on edelleen valmisteltavana. Edellisellä hallituskau-

della valmisteltu uudistus kaatui eduskunnassa keväällä 

2015 perustuslaillisiin ongelmiin.

Taloudellisesti vahva  
ja vaikuttava toimija

Toteutetuilla uudistuksilla on ollut ja tulee edelleen 

olemaan suuria vaikutuksia myös Kiipulasäätiön toi-

mintaan. Ammatillista koulutusta ja kuntoutusta koske-

vat rahoitusleikkaukset ovat merkittäviä. Koulutuksen 

ja kuntoutuksen toimintaympäristöä on heikentänyt 

myös kansantalouden juuttuminen useiksi vuosiksi 

taantumaan ja siitä seuranneet yritysten henkilöstön 

vähentämiset ja työttömyyden kasvu. Myös palvelun-

tuottajien ylikyllästetyt markkinat ovat entisestään ki-

ristäneet kilpailua, mikä myös on rajoittanut korvaavan 

tulovirran kasvattamista. Kiipulasäätiössä toimintaa on 

jouduttu sopeuttamaan toteutuneisiin rahoituskehyk-

siin. Nämä sopeutustoimet jatkuvat myös vuonna 2016.

Vaikeasta toimintaympäristöstä ja tehdyistä leik-

kauksista huolimatta vielä vuonna 2015 päästiin koh-

tuullisen hyvään taloudelliseen tulokseen. Koulutuksen 

toimialan tulovirta kasvoi hieman edellisestä vuodesta 

erityisesti ammatillisten kuntoutuskurssien vahvan 

tuloksen takia. Myös kuntoutuksen toimialalla yllettiin 

lievään tulovirran kasvuun. Puutarhan tulot pysyivät 

ennallaan. Investointeihin käytettiin vuoden aikana noin 

miljoona euroa. Koko säätiön varsinaisen toiminnan 

tulos oli noin 388 000 euroa. Kokonaistulosta kasvat-

tivat lisäksi hyvin tuottanut sijoitustoiminta ja säätiön 

omaisuuden myyntivoitot.

Vuonna 2015 Kiipulasäätiön perustamisesta tuli 

kuluneeksi 70 vuotta. Juhlavuosi näkyi sekä Kiipulan 

päätoimipaikassa että alueilla erilaisina tilaisuuksina ja 

tapaamisina henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille. 

Pääjuhla pidettiin Kiipulassa 12. päivä marraskuuta.
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Säätiön hallintoelinten, valtuuskunnan ja hallituk-

sen, kolmevuotinen toimikausi päättyi vuoden lopussa. 

Valtuuskunta valitsi 24.11.2015 kokouksessaan uudet 

hallintoelimet seuraavaksi toimikaudeksi 2016 – 2018. 

Säätiön puolesta lausun kiitokset kaikille hallintoon 

osallistuneille säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Kiipulasäätiö on taloudellisesti vahva ja vaikutta-

va toimija ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen 

toimialoilla. Tulevien vuosien haasteisiin vastataan 

uudistumalla sekä toiminnan tehokkuutta ja kilpailu-

kykyä parantamalla. Toiminnassa keskitytään vahvoihin 

osaamisalueisiin ja niiden väliseen yhteistyöhön. Sekä 

koulutus- että kuntoutuspalveluja tuotetaan yhä enem-

män lähellä asiakkaita ja asiakkaiden palvelutarpeista 

lähtien. Strategisina painopisteinä ovat työelämäyh-

teistyö, asiakkuuksien hallinta, toimipaikkaverkosto 

ja toiminnan vaikuttavuus. Näistä muodostuu ainut-

laatuinen palvelukokonaisuus, Kiipula-brändi, jossa 

samanaikaisesti toteutuvat ammatillisen koulutuksen 

ja kuntoutuksen ydintavoitteet sekä paras osaaminen 

työelämävalmiuksien tukemisessa.

Markku Koponen

hallituksen puheenjohtaja
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Kiipulasäätiön 70-vuotisjuhlavuosi 2015 oli työn-

täyteisyydessään suurten muutosten sävyttämä. Toi-

minnallisesti vilkkaan juhlavuoden merkeissä yllettiin 

ennätyksellisen suureen toiminnan volyymiin. Kiipulan 

koulutus- ja kuntoutuskeskuksen asiakasvuorokausia 

kertyi yhteensä noin 211 000, mikä ylitti myös bud-

jetoidun tavoitteen. Tämä kertoo siitä, että palveluil-

lemme on kysyntää ja asiakaslähtöinen strategiamme 

vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita.

Toimintavuotta sävyttivät suuret lainsäädäntöhank-

keet rahoitusleikkauksineen ja kuntoutuksen palvelujen 

hankintaa koskevat muutokset. Lähivuosien talous-

näkymiä synkentävät muutokset nähtiin merkittävinä 

strategisina uhkina, joihin oli varauduttava viipymättä. 

Alkuvuonna käytiin pitkälle edenneitä neuvotteluja 

toisen ammatillisen erityisoppilaitoksen fuusioitumises-

ta Kiipulan organisaatioon. Hanke jäi kuitenkin oppi-

laitosten yhteistyön tiivistymisen asteelle. Loppuvuoden 

kuluessa selkiintyivät tulevan ammatillisen koulutuksen 

reformin sisältö ja taloudelliset vaikutukset seuraavan 

kolmen vuoden aikana. 

Lähivuosien haastavat näkymät johtivat yhteistoi-

mintaneuvottelujen käynnistämiseen. Ammatillisen 

koulutuksen rajut rahoitusleikkaukset ja yleinen hinta-

kilpailun kiristyminen pakottavat uudistamaan raken-

teita ja toimintatapoja todella merkittävästi. Tehtävä ei 

ole helppo, sillä samalla on turvattava asiakkaillemme 

tarjottavien palvelujen laatu ja toiminnan vaikuttavuus. 

Muutosten läpivienti onnistuneesti ja rohkeasti tuo 

myös uusia mahdollisuuksia ja kilpailukykyä.

Hyvää työtä  
muutosten virrassa

Vuonna 2015 tehtiin strategiset päätökset alueelli-

sen organisaation uudistamisesta. Samalla päätettiin 

ammatillisen koulutuksen, kuntoutuksen ja yrityspal-

velujen kehittämislinjauksista. Toimialajärjestelyssä 

Kiipulan kaikki kuntoutustoiminnat siirtyivät kun-

toutusjohtajan alaisuuteen. Ammattiopiston rehtorin 

vastuualueeseen puolestaan kuuluu nuorten ja aikuisten 

ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen. Kiipulan 

yritys- ja yhteisöpalvelut muodostavat oman toimialan-

sa ja aktiivisesti markkinoitavan palvelukokonaisuuden.  

Samalla johtamisvastuita selkiytettiin asiakaslähtöisen 

palvelukyvyn vahvistamiseksi ja kustannustehokkuuden 

parantamiseksi. Nimettyjen aluepäälliköiden ja esi-

miesten vastuulla on koulutuksen, kuntoutuksen sekä 

yritys- ja yhteisöpalvelujen kehittäminen alueellisesti 

toimipaikoilla. Uusi organisaatio tuli voimaan vuoden 

2016 alussa.

Juhlavuoden merkeissä järjestettiin Kiipulan toimi-

paikassa pidetyn pääjuhlan ohella useita vapaamuo-

toisia, vuorovaikutteisia tilaisuuksia teemalla HYVÄÄ  

TYÖTÄ – Kiipula 70 v. – Rohkeasti erilainen. Näillä 

Kiipulan tunnettuutta lisäävillä tapahtumilla oli hyvä 

yleisömenestys. Työtä Kiipulan näkyvyyden ja tunnet-

tuuden puolesta jatketaan panostamalla markkinointiin, 

asiakkuuksien hallintaan ja asiakastyön vaikuttavuu-

teen. Kokonaissaldo 70 toimintavuodesta on vahvasti 

positiivinen niin toiminnallisten ja taloudellisten tulos-

ten kuin tulevaisuuteen tähtäävien päätöstenkin osalta. 

Hyvä käyttöaste ja kuluissa säästäminen johtivat bud-

jetoitua parempaan varsinaisen toiminnan tulokseen. 
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Taloutta vahvistivat myös omaisuuden myynnistä 

saadut satunnaiset tuotot. Säätiön vakavaraisuus 

pyritään säilyttämän edelleen hyvänä tarkalla ja 

ennakoivalla taloudenhoidolla myös edessä olevien 

vaikeiden vuosien aikana. 

Kiipulasäätiön henkilökunta osoitti jälleen 

vahvaa sitoutumista asiakastyöhön ja erinomaista 

muutosvalmiutta toiminnan jatkuvuuden tur-

vaamiseksi. Henkilöstö ja esimiehet ovat tehneet 

parhaansa, mutta ulkoisia olosuhteita on vaikea 

muuttaa. Muutoksiin on sopeuduttava omaa toi-

mintaa kehittämällä sekä tekemällä hyvää ja yh-

teiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Haluan lausua 

parhaimmat kiitokset koko henkilöstölle, säätiön 

hallinnolle ja yhteistyökumppaneille erinomaisesta 

yhteistyöstä ja tuesta. Toimintavuoden tuloksiin 

voimme olla tyytyväisiä. Jatkamme työtä perusteh-

tävämme ja arvojemme mukaisesti – asiakkaidem-

me hyväksi, rohkeasti ja tulevaisuuteen luottaen.

Juhani Törmä

toimitusjohtaja 
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Henkilöstö on voimavara

2013 2014 2015

Henkilöstömäärä (htv) 397 407 430

Osaamisen kehittäminen,  
työpv/htv

8,5 7,6 6,3

Sairauspoissaolot, työpv/htv 9,8 10,3 10,5

Koettu työhyvinvointi
(ka, asteikko 1–5)

3,7 - 3,7

•	 Kiipulalaiset nuorenivat vuodella ja heidän kehonsa 

kahdella.

•	 Muutokset jatkuivat, työhyvinvointi pysyi.

Kiipulassa teki työtä vuoden 2015 aikana yhteensä 

575 työsuhteista ihmistä. Toimintavuoden lopussa pal-

velussuhteita oli 459. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 

430. Henkilöstömäärän kasvu johtui ensisijassa Nuor-

ten aikuisten osaamisohjelman ja ammatillisten kuntou-

tuskurssien toteutusta varten tarvituista voimavaroista. 

Kiipulalaisten keski-ikä oli 46 vuotta ja keskimääräinen 

Kiipulassa työskennelty aika oli 11 vuotta. Miesten 

osuus henkilöstöstä pysyi entisellään (26 %). Vähintään 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä jatkoi kas-

vuaan nousten 50 prosenttiin. Suurin osa henkilöstöstä 

oli vakituisia (77 %), vaikka määräaikaisten osuus 

hieman kasvoi edellisvuodesta. Työtä tehtiin yhä enene-

vässä määrin kokoaikaisesti (89 %).

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitä-

miseen ja edistämiseen pyrittiin monin eri tavoin. Mää-

rällisesti osaamisen kehittämiseen käytettiin palkallista 

työaikaa keskimäärin 6,3 päivää henkilötyövuotta 

kohden. Henkilöstöstä 96 % osallistui osaamista ke-

hittävään toimintaan vähintään yhden päivän ja 71 % 

vähintään kolme päivää. Henkilöstökoulutuksesta suurin 

osa järjestettiin omana toimintana, verkostoyhteistyössä 

ja hankkeissa. 

Työhyvinvointitoiminnan mittavimpana toimintana 

toteutetun, puolitoista vuotta kestäneen KiipKunnossa-

hankkeen tulokset olivat erinomaisia. Hankkeeseen 

osallistuneiden keskimääräinen ”kehon ikä” nuoreni 

kahdella vuodella. Henkilökuntayhdistys huolehti 

monipuolisesta virkistystoiminnasta järjestäen mm. 

henkilökuntajuhlan lavatansseineen Kiipulan 70-vuotis-

juhlavuoden kunniaksi. Loppuvuodesta tehdyn kyselyn 

tulosten (vastaajia lähes 80 % henkilöstöstä) perusteel-

la ihmiset kokivat monista muutoksista ja uhkakuvis-

takin huolimatta työhyvinvointinsa keskimäärin varsin 

hyväksi (3,7 asteikolla 1–5). Työ koettiin mielekkääksi 

ja työyhteisö sosiaalisesti tukevaksi.

Muutokset jatkuivat myös kuluneena toimintavuon-

na. Niitä tehtiin ja tapahtui uusien palvelujen myötä, 

organisaatiossa, johdossa, toimitiloissa sekä työn tavoit-

teissa ja tekemisen tavoissa. Loppuvuodesta henkilöstö 

sai kuulla yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. 

Muutokset ovat edellyttäneet ihmisiltä joustavuutta, 

osallistumista niiden tekemiseen ja keskeneräisyyden 

sietokykyä. 
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Kiipulan ammattiopisto 
Hallittua kehittämistä ja  
varautumista tulevaan
•	 Koulutuksen järjestäminen tulevien vuosien supistu-

valla rahoituksella nousi keskeiseksi tavoitteeksi.

•	 Kiipulan laadunhallinnan taso ylittää kaikilta osin 

valtakunnallisesti asetetun tavoitetason.

•	 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikoista 

oli kova kysyntä ja negatiivisten keskeyttämisten 

määrä oli erittäin pieni.

Suomalainen toisen asteen ammatillinen koulutus 

sai eduskuntavaalien myötä kohdata uuden käsitteen 

”ammatillisen koulutuksen reformi” heti uuden hallitus-

ohjelman tultua julki. Edellisen hallitusohjelman am-

matilliseen koulutukseen kohdistunut muutos sai uuden 

sävyn ja talouden synkät tunnusluvut sekä tuleva yksik-

köhintarahoitus tulivat järjestäjäverkolle todeksi loppu-

vuodesta 2015. Kiipulan järjestämä koulutus oli suuren 

haasteen edessä ja asian edellyttämät toimet aloitettiin 

heti syyskaudella. Keskeisiä toimia olivat 

•	 Nuorten aikuisten osaamisohjelman ja Aikuisten 

osaamisperustan vahvistamisohjelman (NAO/ENO) 

rahoituksella järjestettyjen koulutusten tehostaminen 

•	 tulevat tilaratkaisut ja työelämässä tapahtuva  

opiskelu 

•	 aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen uudistaminen ja 

määrällinen lisäys 

•	 valmentavien ja perustutkintokoulutusten paikka-

kuntakohtainen kysyntään perustuva tarkastelu ja 

uudistaminen. 

Yhdistäväksi tavoitteeksi tuli koulutuksen järjestämi-

nen tulevien vuosien supistuvalla rahoituksella. 

Hanketyö kehittämisen tukena

Edellisvuosien tapaan Kiipulan erillisrahoitetut hank-

keet ja projektit olivat kokonaismäärältään mittavia. 

Vilkkaan projektivuoden aikana Kiipulassa toimi hie-

man yli 30 pääosin ulkopuolisella rahoituksella toteutu-
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nutta kehittämishanketta. Hanketyöllä tuettiin strategi-

sesti keskeisten teemojen toimeenpanoa ja kehittämistä

Merkittävin hanke oli vuoden lopussa päättynyt 

Somepedia (rahoittaja Opetushallitus). Sen yli neljän 

toimintavuoden aikana luotiin vankka perusta tieto- ja 

viestintätekniikan käytölle ammattiopiston opetuksessa 

ja ohjauksessa. Taloudellisesti suurin hanke puolestaan 

oli toukokuussa alkanut Osallisuutta osuuskunnista 

(rahoittaja ESR/STM). Järjestöjen kanssa toteutettava 

hanke toimii viidellä paikkakunnalla ja sen koko budjetti 

on yli miljoona euroa.

Pedagogisesti painottuneilla hankkeilla kehitettiin 

mm. työpaikalla oppimista, aikuiskoulutuksen erityisen 

tuen menetelmiä, osaamisperusteisuuden toimeenpanoa, 

työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen 

(TELMA) toteutusta ja maahanmuuttajien työllistymi-

Ulkomaille lähtö kannattaa
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kansainväli-
syystaitoihin kiinnitetään enenevässä määrin huomiota 
sekä Suomessa että Euroopassa laajemminkin. Tavoitteena 
on, että valmistuvilla opiskelijoilla on tarvittavat taidot 
työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä niin 
kotimaassa kuin ulkomailla. Käytännössä kansainvälisyys 
ammatillisessa koulutuksessa näkyy esimerkiksi opetus-
suunnitelmien kieli- ja kulttuuriopintosisältöinä sekä opis-
kelu- tai työssäoppimisjaksojen suorittamisena toisessa 
Euroopan maassa. 

Kiipulan opiskelijat ovat jo useamman vuoden ajan 
osallistuneet kansainväliseen vaihtotoimintaan. Vuosina 
2013–2015 Kiipulassa toteutettiin CIMOn rahoittama 
laaja liikkuvuushanke ”Competencies and Skills for Work 
’n Life” (CoSkiWL), jonka tuella yhteensä 29 eri alojen 
opiskelijaa suoritti kahden viikon työssäoppimisjakson 
Unkarissa, Hollannissa, Belgiassa tai Itävallassa. Vaih-
dot toteutettiin 3–5 opiskelijan ryhmissä, joiden mukana 
oli 1–2 omaa opettajaa ja/tai ohjaajaa tukemassa jakson 
onnistumista. Kumppaneina ja työpaikkoina hankkeessa 
olivat mm. unkarilainen matkailutila, itävaltalainen sosiaa-
linen yritys ja Suomen Benelux-maiden merimieskirkko. 

Keväällä 2015 kolme puutarha-alan opiskelijaa suun-
tasi kahden viikon TOP-jaksolle Unkariin yhdessä oman 
opettajan ja ohjaajan kanssa. Ensimmäisen viikon opiske-
lijat työskentelivät ja asuivat Akac-tanya-matkailutilalla, 
joka on ottanut Kiipulan opiskelijoita vastaan työssäop-
pimisjaksoille jo useamman vuoden ajan. Toisen viikon 
ryhmä vietti Budapestissa, jossa opiskelijat osallistuivat 
paikallisen puutarha-alan oppilaitoksen Magyar Gyulan 
oppitunteihin ja työtehtäviin. 

Mukana olleet opiskelijat, jotka olivat tuolloin kaikki 

ensimmäisen vuoden opiskelijoita, kertoivat ulkomaanjak-
son olleen hieno kokemus. Alun perin he hakivat jaksolle, 
koska halusivat nähdä ja oppia uutta ja koska tunnistivat 
tämän olevan ainutlaatuinen mahdollisuus. Vaikka ennen 
jaksoa jännitti se, minne oltiin menossa ja yksi opiskeli-
joista matkusti ensimmäistä kertaa lentokoneella, olivat 
jakson jälkeiset ”fiilikset” erittäin positiiviset. 

Opiskelijat kertoivat, että he pääsivät reissun aikana 
tekemään erilaisia oman alan töitä ja näkemään mm. 
kasvilajeja, joita ei Suomessa esiinny. Englannin kieltä 
he pääsivät käyttämään Budapestissa työssäoppimispai-
kan lisäksi kaupoissa ja ravintoloissa, ja myös joitakin 
unkarinkielisiä sanoja opittiin. Vapaa-ajalla ryhmä kävi 
katsomassa ja kokemassa Budapestin nähtävyyksiä, joista 
päällimmäisinä mieleen jäivät eläintarha, kylpylä ja taide-
museo. Jakson kohokohtina opiskelijat mainitsivatkin eri-
laiset retket ja paikallisen ruoan, joka oli maittanut hyvin. 
Osallistujat kertovat myös huomanneensa eroja Suomen 
ja Unkarin välillä esim. oppilaitosten käytännöissä, mutta 
sanovat kuitenkin sopeutuneensa hyvin. 

TOP-jaksolla mukana ollut opettaja Kimmo Tikkanen 
kertoo, että opiskelijat hyötyvät ulkomaanjaksoista monin 
eri tavoin. Ammatillisen kehittymisen kannalta ulkomaan 
työssäoppiminen tarjoaa uutta näkökulmaa opintoihin 
(esim. erilaiset työtavat, työvälineet, työkulttuuri) ja 
vertailupohjaa siihen, millaista ammatillinen opetus on 
ulkomailla. Keski-Euroopan kasvillisuuden ja ilmasto-
olojen erilaisuus tuo oman mielenkiintoisen vivahteensa 
erityisesti puutarha-alan työssäoppimisjaksoihin. Opiske-
lijat myös rohkaistuvat vieraan kielen käyttöön eri arjen 
tilanteissa ja oppivat liikkumaan suurkaupungissa. Hen-
kilökohtaisella tasolla matkalla selviytyminen ja pitkähkö 
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poissaolo tutusta koulu- ja kotiympäristöstä on opiskelijoi-
ta rohkaisevaa ja tarjoaa elinikäisiä muistoja. 

Mukana olleille opiskelijoille esitettyyn kysymykseen 
”suosittelisitko ulkomaanjaksoa muille opiskelijoille” on 
vastaus yhtenäinen: ”Kyllä!”

Lisää opiskelijoiden kokemuksista vaihtojaksojen aika-
na voi lukea CoSkiWL-hankkeen blogista: http://coskiwl.
blogspot.fi/.  
Lisää Kiipulan kansainvälisestä toiminnasta voi lukea 
esimerkiksi: http://www.kiipula.fi/fi/kehittamishankkeet.

Saara Sopanen 
kansainvälisyyskoordinaattori 
Kiipulan ammattiopisto

sen tukimuotoja. Hankkeiden tilaisuuksiin ja koulutuk-

siin osallistui satoja kiipulalaisia.

Projektirahoituksella tuettiin myös rakenteiden 

ja toimintatapojen uudistumista. Opetushallituksen 

rahoituksesta osansa saivat niin laatutyö kuin opiske-

lijahuoltolain toimeenpanokin. Opiskelijaliikkuvuudet 

ja asiantuntijavaihdot rahoitettiin nekin suurelta osin 

projektiavustuksilla. Yhteensä noin 20 opiskelijaa ja 

noin 40 henkilökunnan jäsentä osallistui 2–14 päivän 

ulkomaanjaksolle Euroopassa. Henkilöstön kouluttautu-

miseen saatiin avustusta kahden projektin kautta. 

Suurin osa hankkeista toteutettiin laajan verkoston 

yhteistyönä. Oppilaitospartnereita verkostoissa oli yli 

30, minkä lisäksi kumppaneina oli useita yrityksiä, kun-

tia ja järjestöjä. Tärkeimmät yhteistyöverkostot olivat 

ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto (AMEO) ja 

alueellinen ammatillisten oppilaitosten Välkky-verkosto. 

Eurooppalaisia vaihto-ohjelmia rahoittaa EU, ja 

Suomessa oppilaitosten liikkuvuusapurahoja haetaan hanke-

muotoisesti kansainvälisen liikkuvuuden keskuksesta CIMOsta 

(www.cimo.fi). 

Vuonna 2014 yhteensä 3 351 suomalaista toisen asteen 

ammatillisen koulutuksen opiskelijaa (6,9 % aloittaneista) 

osallistui vähintään kaksi viikkoa kestäneelle ulkomaanjaksolle 

(CIMO, 2014 liikkuvuustilastot). 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen liikkuvuusmääriä 

vertaillessa on Suomi Euroopan kärkeä. Oppilaitokset myös 

ottavat vastaan opiskelijoita muista Euroopan maista vastaavil-

le jaksoille. 
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Laadunhallinta hyvällä tasolla

Vuosi 2015 muotoutui laadunhallinnan osalta mer-

kittäväksi toimintavuodeksi. Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö oli edellyttänyt, että jokaisella koulutuksen 

järjestäjällä on oltava toimiva ja dokumentoitu 

laadunhallintajärjestelmä vuonna 2015. Kaikki kou-

lutuksen järjestäjät velvoitettiin tekemään laadun-

hallintajärjestelmän itsearviointi. Kiipulasäätiössä 

itsearviointiin liittyvät arviointitilaisuudet pidettiin 

helmikuun alkupuolella. Arviointiryhmiä oli kaikkiaan 

yhdeksän ja arviointiin osallistui 76 henkilöä (ja arvi-

oinnin vastuuhenkilö).

Kiipulasäätiö valikoitui rajatun oppilaitosverkoston 

kanssa ulkoisen laatuarvioinnin kohteeksi. Validointi 

vahvisti oman arviomme laadunhallintajärjestelmän ti-

lasta. Arviointiryhmän raportin mukaan Kiipulasäätiön 

laadunhallinnan taso on hyvä ja se ylittää kaikilta osin 

valtakunnallisesti asetetun tavoitetason. 

Kevätlukukaudella osallistuttiin Kansallisen koulu-

tuksen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämään kestä-

vän kehityksen arviointiin. Arvioinnissa oli kolme osiota: 

koulutuksen järjestäjän itsearviointi, opettajien itsearvi-

ointi ja opiskelijoiden tekemä sähköinen koe. Opettajista 

ja opiskelijoista arviointiin osallistuivat edustajat tieto- 

ja tietoliikennetekniikasta, liiketaloudesta ja puutarha-

taloudesta. Arvioinnin tulokset eivät olleet käytettävissä 

vuoden 2015 aikana. Lisäksi laadunhallinnan kehit-

tämistä tehtiin laaja-alaisesti yhteistyössä AMEO- ja 

Välkky-verkostojen kanssa.

Opiskelijat aktiivisia osallistujia

Opiskelijoiden osallisuus oman opiskeluympäristön 

kehittämiseen huomioitiin monin eri tavoin. Keskeinen 

vaikuttamisen kanava oli opiskelijoiden muodostama 

opiskelijakunta.

Keväällä opiskelijakunnan hallitus kokoontui useita 

kertoja. Hallituksen edustaja osallistui ammattiopiston 

eri toimielinten, kuten mm. johtokunnan ja opiskelija-

huoltoryhmän kokouksiin. Uudistettu opiskelijakunta 

2015–2016 aloitti toimintansa syyskuussa. Opiskelija-

kunnan hallitukseen kuuluu 10 opiskelijajäsentä. 

Lukuvuoden toimintoihin kuuluivat olennaisena 

osana suositut opiskelijakunnan järjestämät retket ja 

tapahtumat. Syksyn huipennuksena oli oppilaitoksen 

ja opiskelijakunnan yhdessä järjestämä rap-duo JVG:n 

konsertti. Konsertti oli osa Kiipulan 70-vuotisjuhlaa. 

Lisäksi järjestettiin tapahtumia eri teemojen ympärillä. 

Opiskelijakunta järjesti opiskelijoille mm. tupakoinnin 

vastaisen kampanjan ja siihen sisältyneen kilpailun.

Uusi toimintamuoto oli rehtorin kyselytunti. Se oli 

odotettu tapahtuma ja saavutti suuren kuulijakunnan. 

Kiipulan päätoimipaikassa toteutettu kyselytunti oli 

seurattavissa Skypen välityksellä myös muiden toimi-

paikkojen opiskelijoille ja henkilöstölle.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustar-
jontaan kuuluu ns. Intti tutuksi -kursseja erityistä tukea 
vaativille ryhmille, kuten esim. sellaisille, jotka eivät 
sairautensa tai vammansa vuoksi voi suorittaa varusmies- 
tai naisten vapaaehtoista varusmiespalvelusta. Kurssin 
tarkoituksena on tutustuttaa osallistujat varusmieselämään 
1–2 päivän ajan. Kurssin sisältönä voi olla majoittumista 
ja liikkumista maastossa, ammuntaa laseraseilla, erä- ja 
suunnistustaitoja, yhdessä tekemistä ja vastuun kantamista 
esim. tulivartiomiehenä telttamajoituksessa. Kansalaistai-
toina on harjoiteltu mm. alkusammutusta ja hätäensiapua.

Kanta-Hämeen Koulutus- ja tukiyksikkö (K-H KOTU) 
on tehnyt yhteistyötä Kiipulan kanssa jo 10 vuotta. Yhteis-
työ on sujunut erinomaisesti. 

Prosessi alkaa alkuvuodesta, jolloin kokoonnutaan 
Kiipulan ja K-H KOTU:n leirille osallistuvan henkilös-
tön kanssa ja suunnitellaan kurssin ohjelma sekä vastuut. 
Kurssin johtaja on asetettu Kiipulan henkilöstöstä (viime 
vuosina Jarmo Tapaninen) ja sotilaallisten osioiden kou-
luttajat K-H KOTU:sta. KOTUpäällikkö on laatinut tarvit-
tavat yhteistyöasiakirjat Panssariprikaatin kanssa ja vastaa 
kurssin käytäntöjen toteutuksesta. 

Kurssi on järjestetty Hätilän ampuma- ja harjoitusalu-
eella Hämeenlinnassa. Tyypillinen kurssi alkaa siirtymi-
sellä Kiipulasta Puolustusvoimien ajoneuvoilla Hätilään. 
Kurssipaikalla kurssilaiset varustetaan PV:n maastoasuilla 
ja sotilasrepulla. Turvallisuusoppitunnin jälkeen aloitetaan 
sulkeisjärjestyksellä. Maastoruokailut ovat osa koulutusta. 

Majoittuminen tapahtuu sotilasteltoissa, jotka kurssi-
laiset pystyttävät kouluttajien opastuksella. Ensimmäinen 

päivä päättyy iltanuotioon, Sotilaskotiauton vierailuun ja 
yllätysvierailijaan. Yllätyksinä ovat olleet Sotilaspoliisi ja 
koira sekä sammutusauto. Päivä on puhtaasti sotilaallinen. 
Toisena päivänä ohjelmassa on ammuntaa, vartiomiehen 
toimintaa ja kansalaistaitoja. Viimeksi mainittujen taito-
jen kouluttamisesta ovat vastanneet Kiipulan kouluttajat. 
Kurssi päättyy todistusten jakoon sekä ammunnassa onnis-
tuneiden ja muutoin hyvää Männinkäishenkeä osoittanei-
den muistamiseen.

Palaute kursseilta on ollut erittäin hyvää. Kurssilaiset 
ovat saaneet kokea hieman rankankin jakson, johon on 
liittynyt fyysistä rasitusta ja vähän unta. Silti kaikki ovat 
jaksaneet hienosti molemmat päivät. 

Kiipulan henkilöstö on joka kerta ollut esimerkillisen 
sitoutunutta ja huolehtinut mm. kahvituksista ja opetuk-
sesta kiitettävällä tavalla. K-H KOTU:n kouluttajat ovat 
vapaaehtoisia, jotka on valittu kurssille siten, että heillä 
on taidot kohdata erityisryhmään kuuluvia koulutettavia. 
He ovat onnistuneet hyvin ainakin saamamme palautteen 
perusteella.

Männinkäisleiri on aina toukokuun huippukohta. 
MPK:n kouluttajat ovat kiitollisia kurssilaisten suorasta 
palautteesta ja rehellisistä mielipiteistä. On myös erittäin 
palkitsevaa saada olla mukana tällaisessa tapahtumassa. 
Hyvä henki ja reipas tekemisen ilmapiiri ruokkivat onnis-
tumisia ja antavat voimia myös vapaaehtoistyöhön.

Piiripäällikkö evp
Jukka Tonteri

Kokemuksia Männinkäisleiriltä
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Ammatillisen peruskoulutuksen erikseen mainittavia 

tekijöitä ovat valtakunnallisesti huomionarvoisen ma-

tala negatiivisten keskeytysten määrä ja koulutuksen 

yleinen korkea kysyntätaso suhteessa Kiipulan hallinnoi-

miin opiskelijapaikkoihin. Keskimääräisesti Kiipulaan 

haki 1,6 hakijaa/avoin opiskelijapaikka. Negatiivisten 

keskeyttämisten ollessa hieman yli kolme prosenttia 

merkitsee koulutukseen pääsemättömien määrä va-

kavaa puutetta koulutusjärjestelmässämme. Kiipulan 

järjestämällä koulutuksella kyettäisiin tavoittamaan ja 

saattamaan koulutuksen piiriin huomattava määrä nuo-

risoa ilman keskeyttämisiä. Nykyisellä 600 opiskelijan 

paikkamäärällä ajatus ei toteudu.

Ammatillisen  
peruskoulutuksen  
opiskelijapaikat täynnä

Teknisiä uudistuksia opiskelijavalintaan tapahtui seu-

raavasti: 

•	 Opiskelijoiden valtakunnallinen sähköinen hakujär-

jestelmä otettiin käyttöön.  

•	 Ammatillisten perustutkintokoulutuksen uusien 

tutkinnonperusteiden ja valmentavan koulutuksen 

uudistuvien koulutuksen perusteiden toimeenpano 

käynnistettiin. 

•	 Keväällä 2015 laaditut tutkintojen ja koulutusten 

perusteiden toteutussuunnitelmat yhdenmukaistettiin 

syksyn 2015 aikana.

Opiskelijamäärät 2015 koulutusaloittain:

2013 2014 2015

Tekniikan ja liikenteen ala 114 108 110
Yhteiskuntatieteiden, liiketalou-
den ja hallinnon ala

112 109 110

Luonnontieteiden ala 12 12 12
Luonnonvara- ja ympäristöala 99 103 101
Kulttuuriala 9 9 9
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 33 32 40
Matkailu- ravitsemis- ja talousala 28 27 28
Valmentava koulutus 199 204 200
Yhteensä 606 604 610

Tunnusluku 2013 2014 2015

opiskelijamäärä 606 604 610

hakijat/valitut 2,3 2,3 2,2

ensisijaiset hakijat/valitut 1,6

negatiiviset keskeytykset 
(%)

2,8 3,7 3,3

erityisen tuen tarve  
(% opiskelijoista)

100 100 100
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Kiipula 373

Kouvola 28

Lahti 43

Riihimäki 9

Tampere 33

Vantaa 23

Forssa 9

Hämeenlinna 91

Yhteensä 610

Opiskelijamäärät 2015 toimipaikoittain:

Lukuvuoden aikana ammatillisesta perustutkintokoulu-

tuksesta valmistui yhteensä 128 opiskelijaa. He jakaan-

tuivat suhteessa suoritettuihin tutkintoihin tai opintoihin 

seuraavasti:

2013 2014 2015

Tutkintotodistus 67 58 33
Tutkintotodistus, kaikki opinto-
kokonaisuudet mukautettu

14 16 6

Tutkintotodistus, osa opintoko-
konaisuuksista mukautettu

26 39 57

Tutkintotodistukset yhteensä 107 113 96
Todistus suoritetuista opinnoista 16 24 32
Yhteensä 123 137 128

Vuonna 2015 valmistuneille tehtiin puoli vuotta val-

mistumisen jälkeen sijoittumiskysely ottamalla heihin 

yhteyttä henkilökohtaisesti. Vastausprosentiksi saatiin 

75 % (N=96). Sijoittumiskyselyn mukaan valmistuneet 

olivat sijoittuneet seuraavasti:

2013 2014 2015

palkkatyö % 17 24 15,6
muu työllistyminen % 33 38 40,6
muu sijoittuminen* % 17 11 15,6
opiskelu % 4 4 5,2
työtön työnhakija % 29 23 22,9

*armeija, perhevapaa, eläke tms.

Perustutkintokoulutuksessa henkilöstön osaamista 

vahvistettiin usealla eri alueella: Kehittämisen paino-

pisteitä tutkintouudistuksessa ovat olleet opintojen 

suunnittelu opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuun-

nitelmaan (HOPS), osaamisperusteisuus ja työvaltai-

suus. Lisäksi tiimien toimintaa ohjaavien asiakirjojen 

uudistustyö jatkui. Tiimien tuloskortit otettiin käyttöön. 

Uudistustyön lisäksi käynnistettiin syksyllä tiimien toi-

mintaa vahvistava ja tukeva tiimivalmennus.

Valmentavan koulutuksen päätti yhteensä 145 opiske-

lijaa:

2014 2015

Ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavan koulutuksen todistus

101 101

Työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentavan koulutuksen todistus

50 33

Todistus suoritetuista opinnoista 9 11

Yhteensä 160 145
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Geanina on 19-vuotias, toisen vuoden opiskelija Lahden 
toimipaikan valmentavan koulutuksen TELMA-ryh-
mässä. Geaninan vahvuuksia ovat päämäärätietoisuus ja 
järjestelmällisyys, ja ne välittyvät myös hänen toiminnas-
saan. Hän on hyvä esimerkki siitä, mitä koulutuksemme 
parhaimmillaan pystyy tarjoamaan, kun opiskelija itse on 
myös aktiivinen.

 
Minkälaisia asioita olet  
koulussa oppinut?

”Tulin kouluun 2014. Harjoittelin silloin matkustamaan 
bussilla kouluun ja koulusta kotiin. Opin myös kulke-
maan työssäoppimispaikkaan bussilla. Osaan kulkea 
Lahden keskustassa uuteen Matkakeskukseen, kirjastoon, 
Silmäasemalle ja torille niin, ettei tule eksymistä. Olen 
oppinut raha-asioita tietotekniikkatunnilla ja pelannut 
Papunetin Papu-marketia. Oman luokan kahvilassa har-
joitellaan leikkirahoilla, olen ollut kassana ja ostajana. 
Osaan maksaa pankkikortilla ja rahalla. Esimerkiksi 
markkinoilla ei käy kortti. Osaan itse tehdä pieniä ostok-
sia. Kellon opin jo ensimmäisenä vuonna, myös digitaali-
ajan. Aamulla osaan itse lähteä oikeaan aikaan bussille.”

Millaisia työssäoppimispaikkoja  
sinulla on ollut?

”Työssäoppimispaikkoja on ollut Kodin Terra, Lou-
naskori, Anitta (koulun sisäinen työharjoittelu) ja Katri 
Antell. Kaikki mukavia, kunhan ei ole vaikeita tehtäviä. 
Lounaskorissa tiskasin ja vein astioita paikoilleen. Kodin 
Terrassa nostin pumppukärryä ja vietiin sillä roskat ener-
giajätteeseen. Lakaisin puutarhamyymälän pihaa ulkona. 
Pinosin sanomalehtiä joulukukkien suojaksi. Katri Antel-
lissa pinosin lautaspinoja, taittelin serviettejä ja tiskasin. 
Anittalla oli siivoushommia, keitin kahvit ja laitoin tiskit 
koneeseen. Pyyhin kahvi- ja keksihyllyt rätillä. Koulun 
puhtaanapidon harjoittelussa olin kaksi viikkoa.”

Olet vuoden alussa muuttanut  
kotoa tuettuun asumismuotoon.  
Missä ja miten asut nyt?

”Muutin Timpurintupaan 8. helmikuuta 2016. Ennen 
asuin Varputiellä Tarja-äidin kanssa. Siellä laitan itse 
aamupalan omassa huoneessa ja aamukahvit. Ostin 
kahvinkeittimen Prismasta. Maksoin sen pankkikortilla. 
Tiskaan astiat ja viikonloppuisin lauantaina imuroin ja 
pyyhin pölyt. Pesen pyykit Timpurintuvalla ohjaajan 
kanssa. Sanon ohjaajalle, kun on tarve pestä pyykkiä. 

Arkielämän taidot ja itsenäisyys  
kehittyvät TELMA-koulutuksessa

Käyn ohjaajan kanssa ostamassa aamupalatarvikkeet, kun 
ne loppuu. Päivälliselle menen alakertaan. Nyt haluan 
pysyvästi keskittyä Timpurintuvalla asumiseen.”

Mitä suunnitelmia sinulla  
on koulun päätyttyä?

”Kun koulu päättyy, keitän kahvit. Kesällä menen töihin 
Lounaskoriin. Kiva, kun tulee tekemistä. Sitten alkaa 
työelämä. Haluaisin tehdä kehitysvammaisten töitä, vaik-
kapa kahvinkeittoa, yhdessä kopiointia ja ruuan harjoitte-
lua. Puhtaanapidosta tykkäisin, ne on ihan kamalan kivo-
ja hommia. 23-vuotiaana muutan Lahteen kerrostaloon, 
siihen asti asun Timpurintuvalla.”

Olet aina valmis kokeilemaan  
uusia asioita ennakkoluulottomasti. 
Mitä mukavia muistoja sinulle on jäänyt 
mieleen Kiipulasta?

”Liikuntatunneilla ollaan kokeiltu kaikkea kivaa: avanto-
uintia, hiihtoa, kuntosalia, sauvakävelyä ja puistojoogaa 
keskellä kaupunkia!”

Teksti:  
Tiina Hirvonen 
ohjaaja
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Alkuvuosi 2015 oli ammatillisen lisäkoulutuksen osal-

ta sangen hiljaista ja opiskelijatyövuosien määrä oli 

uhkaavasti jäämässä alle tavoitetason. Syksyllä käyn-

nistettiin useita toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Siinä onnistuttiin mm. käynnistämällä lisäkoulutuksia 

sellaisissa Kiipulan toimipaikoissa, joissa niitä ei aikai-

semmin ollut järjestetty. Lisäkoulutuksen opiskelijoita 

otettiin myös muiden koulutusrahoitusmuotojen opiske-

lijaryhmiin. Lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosia kertyi 

yhteensä 72,66 otv ja opiskelijoita oli 196. Samalla 

käynnistettiin neuvottelut oppisopimuskoulutusten 

lisäämiseksi yhteistyössä paikallisen oppisopimustoimis-

ton kanssa. Lisäksi selvitettiin vaihtoehtoisia muotoja 

tarjota sekä tuettua lisä- että oppisopimuskoulutusta ja 

muodostettiin aikuiskoulutuksen organisaatio uudelleen.

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa (NAO) toteu-

tettiin näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon 

Ammatillinen lisäkoulutus nousuun
ja ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja tut-

kintoja 20–29-vuotiaille vailla toisen asteen tutkintoa 

oleville nuorille. Opiskelijoita oli yhteensä 95, joista v. 

2015 opintonsa aloitti 69 opiskelijaa. Tutkintotilaisuuk-

sia järjestettiin 47.

Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelmassa 

(ENO) järjestettiin näyttötutkintona suoritettavaan pe-

rustutkintoon ja ammattitutkintoon valmistavaa koulu-

tusta ja tutkintoja 30–50-vuotiaille vailla toisen asteen 

tutkintoa oleville aikuisille. Ohjelma alkoi vuonna 2015 

ja opiskelijoita oli yhteensä 80. Tutkintotilaisuuksia 

järjestettiin 9.

Molemmissa ohjelmissa tärkeässä roolissa oli myös 

hakeva ja tukeva toiminta, jolla mahdollistettiin kohde-

ryhmien tavoittaminen ja ohjaaminen opintojen pariin 

sekä opiskelijoiden tukeminen opinnoissa ja tutkintoti-

laisuuksissa.

Ammatillinen  
lisäkoulutus

NAO/ENO Maksullinen  
palvelutoiminta

Todistus koko tutkinnosta 29 3 27
Todistus tutkinnon osasta tai osien suorittamisesta 6 3 6

Näyttötutkinnot

Tunnuslukuja tarkasteltaessa ammatillisten kuntoutus-

kurssien vuosi 2015 sujui hyvin ja suoritteet kasvoivat 

edellisvuodesta. Vaikka toimintaympäristö oli erittäin 

haasteellinen, kyettiin taloudelliset tavoitteet saavutta-

maan riittävällä tasolla.  Suoritteita kertyi ennätykselli-

set 45 367 asiakasvuorokautta. 

Merkittävä muutos ammatillisen kuntoutuksen 

osalta tapahtui loppuvuodesta 2015. Vuosien saatossa 

Ammatillisilla kuntoutuskursseilla  
ennätysmäärä asiakkaita

Kiipulasäätiön organisaatioon oli muodostunut kaksi 

erillistä avokuntoutusta tarjoavaa tahoa. Tämän korjaa-

miseksi ammatillisten kuntoutuskurssien yhdistäminen 

organisaatiossa Kiipulan muuhun kuntoutustoimintaan 

nähtiin perustelluksi. Syksyllä asiaa suunniteltiin ja 

muodostettiin samalla koulutuksen ja kuntoutuksen 

yhteinen paikallistason hallinto.  Organisaatiouudistus 

tuli voimaan vuoden 2016 alussa.
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Työelämän kehittämistä

Kehittämiskumppanuutta  
asiantuntijapalveluissa
Erityisopetuksen asiantuntijapalvelut toimivat vahvas-

ti kehittämiskumppanuudessa asiakkaidensa kanssa. 

Verkostoista merkittävimpiä olivat Välkky-verkosto 

Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeen erityisopetuksen 

YTY-hankkeen foorumi ja Pirkanmaan erityisopetuksen 

koordinaatiokeskus. Pääosa toiminnasta kuului YTY-

hankkeeseen (Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen 

yhteistyössä). 

Erityisopetuksen asiantuntijapalvelujen toteutus-

muotoja olivat mm. erilaiset koulutukset ja konsultaati-

ot. Palveluja suunnattiin perusopetuksen, ammatillisen 

opetuksen ja työpajojen henkilöstöille. Teemoina olivat 

mm. uraohjaus, nivelvaiheen tuki, työvaltainen oppi-

minen, opettajuuden ja oppimisen muutos, valmentava 

opettajuus, aikuisten erityinen ohjaus ja tuki, oppimis-

ympäristöjen kehittäminen, oppimisen haasteet ja yrittä-

jyyskasvatus.  Vuoden aikana järjestettyihin palveluihin 

osallistui noin 700 asiakasta. 

Toimintavuonna erityisopetuksen asiantuntijapalvelu-

ja toteutti 20 kiipulalaista asiantuntijaa. Heidän osaa-

mistaan ja kehittymistään tuettiin AMEO-verkoston 

yhteisen OSAAVA-hankkeen asiantuntijan kehitysohjel-

man kautta. Kehitysohjelmassa järjestettiin vertaista-

paamisia sekä osallistuttiin valtakunnalliseen teematyö-

ryhmätyöskentelyyn ja osaamisen jakamisen päiviin.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää (TYKE) to-

teutettiin Tuottavuutta ja työhyvinvointia pk-yrityksiin 

-hankkeen (TUOTTO2) kautta. Siinä kehitettiin yhdessä 

yritysten kanssa työhyvinvoinnin ja osaamisen nykytilan 

kartoitus- ja arviointimenetelmiä, yrityksen tulevaisuu-

den ennakointia ja osaamistarpeiden peilaamista ole-

massa olevaan osaamiseen. 

Keväällä käynnistyi Kiipulan hallinnoima valta-

kunnallinen kolmevuotinen osuuskuntatoiminnan 

kehittämishanke Osallisuutta osuuskunnista (ESR/

STM). Hankkeen tavoitteena on kehittää osuuskunta-

toimintaa erityisesti kuntien työllistämispalvelujen ja 

sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Hankkeessa 

ovat mukana Aspa-säätiö, Mielenterveyden keskusliitto 

MTKL sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 

VAMLAS.
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Kiipulan kuntoutuskeskus
Haasteellisessa vuodessa myös onnistumisia
•	 Kurssitoiminnan toteutuksessa oli haasteita ASLAK-

kurssien irtisanomisen ja myöhemmin palautuksen 

vuoksi.

•	 Kelan tarjouskilpailussa pärjättiin hyvin avo-TU-

LESta lukuun ottamatta.

•	 Kurssien täyttöaste parani ja yksilöpalvelujen asia-

kasmäärät kasvoivat.

•	 Taloudelliseen kannattavuuteen pääseminen oli haas-

teellista.

Vuosi 2015 oli kuntoutuskeskukselle haasteellinen ja 

yllätyksellinen. Sote-uudistuksen toivottiin tuovan selke-

yttä kuntoutuksen järjestämiseen ja rooliin osana sosi-

aali- ja terveydenhuoltoa. Valitettavasti keskusteluissa 

ja suunnitelmissa kuntoutus näkyi hyvin vähän. Tästä 

seurasi huoli, väheneekö kuntoutus ja onko yksityisillä 

palveluntuottajilla roolia kuntoutuksen toteuttajina 

sote-uudistuksen jälkeen. 

Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli vahvistaa 

Kiipulan asemaa kuntoutuksen palveluntuottajien 

joukossa pärjäämällä hyvin Kelan AURA- ja TULES-

tarjouskilpailuissa. Toimialueelle suurena yllätyksenä 

tuli hallitusohjelman kirjaus, jossa ilmoitettiin AURA-

kuntoutuksen lakkauttaminen ennen kuin se oli alkanut-

kaan. AURA-kuntoutuksen tarjouskilpailu keskeytettiin. 

Tämä tarkoittaa sitä, ettei työssäoleville ole tarjolla 

varhaiskuntoutusta sen jälkeen, kun vuonna 2015 alka-

neet ASLAK-kurssit päättyvät. 

Lisäksi Kela irtisanoi kesäkuussa 1.9.2015 jälkeen 

alkavat ASLAK-kurssit, koska harkinnanvaraisen 

kuntoutuksen rahoitus pienenee hallitusohjelmaan 

kirjatun AURA-kuntoutuksen lakkauttamisen vuoksi. 

Tämä aiheutti kuntoutuskeskuksessa resurssien uudel-

leenorganisointia (mm. päättyneisiin työsuhteisiin ei 

palkattu jatkajia ja sijaisuuksia ei täytetty). Syksyllä 

Kela kuitenkin perui ASLAK-kurssien irtisanomisen. 

Valitettavasti kaikkia irtisanottuja kursseja ei pystytty 

aloittamaan, koska osa yrityksistä ei enää ollut kiinnos-

tunut toteuttamaan ASLAK-kurssia ja irtisanottujen 

kurssien aikatauluttaminen uudelleen ja käynnistäminen 

oli haasteellista. Tästä kaikesta seurasi sekä taloudelli-

sia menetyksiä tuotoissa että epävarmuuden ilmapiiriä 

työyhteisössä.

Edellisenä vuonna käynnistynyt kuntoutuskeskuksen 

Kaikki vaikuttaa -hankkeen toteutus muuttui suunnitel-

lusta. Tiimien työskentelyn tukeminen ei muuttuneessa 

tilanteessa ollut järkevää, koska työntekijöiden työs-

kentely kiinteissä tiimeissä ei ollut mahdollista. Kaikki 

vaikuttaa -pienryhmätapaamisissa oli kuitenkin mah-

dollista käydä yhteistä keskustelua kuntoutuksen tule-

vaisuudesta ja jakaa huolia epävarmuuden sävyttämäs-

sä tilanteessa. Pienryhmissä työskenneltiin eri teemojen, 
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Kuntoutuksen 
vaikutus  
kantaa
”Osallistuin Kiipulassa järjestettyyn 
ASLAK-kuntoutukseen vuosina 2013 
– 2014 yhteensä neljään jaksoon. En-
siajatukseni oli, että Kiipula on turhan 
likellä työpaikkaani, mutta tämä harmi 
hälveni välittömästi kuntoutuksen 
käynnistyttyä. Aluksi minulla oli myös 
väärä kuva koko ASLAKista. Kuvit-
telin sen olevan raakaa treeniä, jossa 
huonompikuntoiset kärsivät. Mutta 
eihän se pitänyt olleenkaan paikkaansa!

ASLAK oli hyvää ravistelua 
elämäntavoille ja kuntoutuksella oli 
minulle suuri merkitys, joka kantaa 
edelleenkin. Se opetti ajattelemaan 
laaja-alaisesti omaa jaksamista ja 
terveyttä. Meillä oli loistava kuntoutu-
jaryhmä, joka koostui erilaisissa joh-
totehtävissä toimivista työntekijöistä. 
Kokoonnumme edelleen vuosittain ja 
seuraavan kerran tulemme Kiipulaan 
toukokuussa 2016. Kiipula on todella 
hyvä paikka, siellä on hienot kuntoi-
lumahdollisuudet, kaunis ympäristö 
ja erinomainen ruoka. Mutta ennen 
kaikkea ”hirvittävän” hyvät vetäjät! 
Kuntoutus oli hienosti organisoitu ja 
meidät otettiin huomioon todellisi-
na ihmisinä, joilla kaikilla oli omat 
mahdollisuutensa ja kaikki tulivat 
kuulluiksi.

Lähtisin heti uudelleen ASLAK-
kuntoutukseen, jos se olisi mahdol-
lista! On todella sääli, että ASLAK 
loppuu.”
 
Pirjo Paloneva 
toiminnanjohtaja 
Janakkalan Palvelutalosäätiö  

kuten mm. asiakashankinnan, työn hallinnan ja uusien 

tuotteiden kehittämisen parissa. 

Kiipulan kuntoutuskeskus on mukana Kuntoutus-

säätiön koordinoimassa Polkuja työelämään (TEMPO) 

-osatyökykyisen työnhakijan tuki -hankkeessa (ESR/

STM). Sen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön 

palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on tervey-

dellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Hankkeessa pyritään 

löytämään keinoja nuorten ja vähän aikaa työttömänä 

olleiden vaikeasti työllistettävien pääsyyn työelämään 

mm. kehittämällä kuntoutusinterventioita. Toimijoiksi 

koulutetaan työkykykoordinaattoreita, jotka tukevat 

työnhakijoita työnetsinnän ajan. Hanke toimii Lahden 

seutukunnalla ja Kirkkonummella. TEMPO-hanketta 

toteutetaan vuosina 2015–2018.

Kuntoutuspalvelut 2013 2014 2015

kuntoutuspäivät 8 470 10 038 9 832
muut palvelut (pvä) 1 552 924 625
kuntoutuskurssien  
asiakasmäärät

937 1 025 1 954

Urasuuntapalvelut 2013 2014 2015

kuntoutuspäivät /  
suoritepäivät

3 811 3 986 7 658

asiakasmäärä 527 428 610
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Keskeisessä roolissa toimintavuoden tapahtumissa oli 

Kelan tulevien vuosien tarjouskilpailuihin osallistumi-

nen. AURA-kuntoutuksen tarjouskilpailu vedettiin pois 

ja sen tilalle tuli loppuvuodesta KIILA-kuntoutuksen 

tarjouskilpailu, jossa pärjättiin hyvin. Myös TULES-

kuntoutuksen ja OPI-kurssien tarjouskilpailuissa me-

nestyttiin. TULES-kuntoutusta järjestetään jatkossa 

Kiipulan päätoimipaikassa ja OPI-kursseja Espoossa, 

Hämeenlinnassa, Lahdessa, Tampereella ja Vantaalla. 

Sen sijaan TULES-Reuma-palvelulinjan tarjouskilpai-

lussa ei onnistuttu. Menestyksekäs tarjouskilpailuihin 

osallistuminen luo kuntoutustoiminnalle hyvät edelly-

tykset tulevina vuosina.

Kuntoutuspalvelujen  
tarjouskilpailuissa menestystä

Syksyn ASLAK-kurssien irtisanomisen ja myöhem-

min niiden palauttamisen vuoksi syksy oli tempoileva.  

Tästä huolimatta vuosi oli taloudellisesti tasapainoinen. 

Niin ASLAK-, TYK-, TULES- kuin sydänkuntoutuskurs-

sien täyttöaste säilyi koko vuoden hyvänä. Tähän vaikut-

ti tiivis yhteydenpito lähettäviin asiakkaisiin. 

Myös työhyvinvointipalvelujen sekä kokous- ja majoi-

tuspalvelujen kysynnän kasvu jatkui. Varhaiskuntoutuk-

sen palvelujen osalta toivottuun tavoitteeseen ei päästy, 

mutta niitä kehitettiin asiakkaille entistä paremmin 

sopiviksi. Palvelujen sisältöjen kehittämisen lisäksi huo-

mioitiin avomuotoinen toteutus ja testattiin verkkokun-

toutuksen toimivuutta.

Riihimäen seurakunta valitsi Kiipulan liikuntapainottei-
sen rippileirinsä järjestämispaikaksi. Kiipulassa ripari-
laisten käytössä on muun muassa iso liikuntahalli, kunto-
sali sekä sauna- ja allastilat.

Leiriohjelmaa on mahdollista täydentää erilaisilla 
ohjatuilla liikuntapaketeilla. Riihimäkeläiset nuoret saivat 
hien pintaan kuntopiirissä ja kiersivät rasteja lähiluon-
nossa. Kaipaamaan leiriläiset jäivät ainoastaan jalkapal-
lokenttää.

– Liikuntatilat olivat aivan loistavat! Se, että iso sali 
oli meidän käytössämme, avasi paljon hyviä mahdol-
lisuuksia – varsinkin kun sää oli aika sateista välillä. 
Kiipulassa leirin onnistuminen ei ole kiinni säästä, toteaa 
seurakuntapastori Jukka Vänskä.

Erityisesti perusasioiden toimivuus saa leirin järjestä-

jiltä kiitosta.
– Meille tärkeintä on, että normaalit elämisen rutiinit 

toimivat luotettavasti: ruokahuolto, nukkumapaikat kai-
kille, tilat opetukselle, puuhailulle ja leikille. Kiipulan 
osalta kaikki toimi moitteettomasti, ja nautimme kaikki 
vetäjät ainakin kovasti asioiden sujuvuudesta, Vänskä 
sanoo

Myös Rusthollin ruoka oli riparilaisten mieleen. 
Ilta- ja välipalat tarjoiltiin ruokalan sijaan leirin käyttöön 
varatussa ”olohuoneessa”.

– Teillä on tosi hyvä palvelu ja iloisia ihmisiä töissä. 
Itse toivon, että Kiipula säilyisi leiripaikkana meillä, 
koska siellä on niin hyvät mahdollisuudet toteuttaa lii-
kuntapainotteista riparia. Sitä lähdimme hakemaan ja sitä 
saimme.

Liikunnasta lisäpotkua rippileirille
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Urasuuntapalvelut 
laajenivat
Vuoden 2015 alusta alkoivat urasuuntapalvelu-

jen uudet sopimuskaudet Kelalle. Uutena Kelan 

palvelutuotteena käynnistyi ammatillinen kuntou-

tusselvitys, joka korvasi aikaisemmat kuntoutus-

tarveselvityksen ja kuntoutustutkimuksen palvelut. 

Ammatillisen kuntoutusselvityksen sopimuskausi 

on neljä vuotta (v. 2015–2018) ja sitä toteutetaan 

samoilla kaupunkitoimipaikoilla kuin ammatillisia 

kuntoutuskursseja. Urasuuntapalveluille uusina 

paikkakuntina tulivat mukaan Espoo, Hyvinkää ja 

Kouvola. 

Kelan työkokeilu ja työhönvalmennuspalvelujen 

sopimuskausi jatkui kahdella vuodella (v. 2015–

2016). Myös näissä palveluissa toiminta laajeni 

Espooseen ja Hyvinkäälle. Lisäksi aloitettiin uu-

tena palveluna mielenterveyskuntoutujien työhön-

valmennus. Palvelun toteutuspaikkana on Kiipulan 

päätoimipaikka ja sopimuskausi kaksivuotinen (v. 

2015–2016). Mielenterveyskuntoutujien työhön-

valmennusta lukuun ottamatta kaikissa muissa 

Kelan asiakkaille suunnatuissa palveluissa asiakas-

määrät ylittivät budjettitavoitteen.

Kela-palvelujen lisäksi jatkettiin työhönval-

mennuspalveluja työeläke- ja vahinkovakuu-

tusyhtiöille. Työeläkevakuuttajien lähettämät 

asiakasmäärät vähenivät verrattuna aikaisem-

piin vuosiin. Vahinkovakuuttajille toteutettava 

työhönvalmennus oli nousujohteista. Vahin-

kovakuutusyhtiöiden asiakkaille tehtiin myös 

työ- ja toimintakyvyn arviointeja ammatillisena 

kuntoutustutkimuksena. Työ- ja toimintakyvyn 

arviointipalvelua toteutettiin lisäksi Hämeen 

TE-hallinnolle ja Tampereen kaupungin kun-

takokeiluhankkeelle. Näissä kahdessa viimeksi 

mainitussa palvelussa asiakasmäärät jäivät pie-

niksi. Uutena palveluna tarjottiin ammatillisen 

kuntoutuksen konsultaatiopalvelua Kiipulan 

toimipaikka-alueiden työterveyshuolloille.

Urasuuntapalveluille vuosi oli haasteellinen 

sekä toiminnan että talouden näkökulmasta, ja ta-

loudellinen tulos jäi tavoitteestaan. Uusien palvelu-

tuotteiden toimintamallien haltuunotto, käytännön 

toteutuksiin liittyneet haasteet ja toiminnan laajen-

tuminen uusille paikkakunnille vaikuttivat osaltaan 

negatiivisesti taloudelliseen tulokseen.

Kela 77,51 %

Työvoimahallinto 0,32 %

Työeläke- ja LITA-vakuutusyhtiöt 5,54 %

Muut 16,62 %

Kela 91,69 %

Työvoimahallinto 0,17 %

Työeläke- ja LITA-vakuutusyhtiöt 3,79 %

Muut 4,36 %

Kuntoutuksen toimialan  
vuorokaudet (18115)  
lähettäjätahoittain v. 2015

Kuntoutuksen toimialan  
asiakasmäärä (3122)  
lähettäjätahoittain v. 2015
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Kiipula Gardens
Kiipula Gardensin toimintavuoden painopistealueina 

olivat talouden ja kustannustehokkuuden parantaminen, 

myynnin tehostaminen sekä aitojen työvaltaisten oppi-

misympäristöjen kehittäminen. Myyntiä tehostettiin ja 

samalla haettiin entistä kustannustehokkaampia toimin-

tatapoja. Tavoitteessa onnistuttiin mm. suoramyyntiä 

lisäämällä. Kevätkauden suoramyynti kasvihuoneesta 

kasvoi hyvin ja erilaisia opiskelijoiden opintoihin liittyviä 

myyntitapahtumia järjestettiin edelleen syksyllä Pu-

naportilla Hämeenlinnassa. Merkittävää näkyvyyttä ja 

lisämyyntiä toi Kauppakeskus Tavastilaan joulukuussa 

pystytetty PopUp-myymälä. Suoramyynnin onnistumi-

sesta huolimatta Kiipula Gardensin taloudellinen tulos 

jäi tavoiteltua heikommaksi. Oppimisen kannalta uudet 

toimintamuodot ja myyntitapahtumat osoittautuivat 

onnistuneiksi.

Kasvihuonevihannesten viljelyssä päästiin asetettui-

hin tavoitteisiin. Kiipulassa tuotetuille vihanneksille oli 

koko kauden hyvä kysyntä eikä tuotannossa ilmennyt 

vastoinkäymisiä, vaikka touko-kesäkuun säät olivat 

varsin poikkeukselliset. Avomaalla viljellyille Kiipulan 

luomutuotteille on muodostunut hyvä asiakaskunta ja 

tuotteet tiedetään maukkaiksi ja laadukkaiksi. Luomu-

vihannekset tekivät hyvin kauppansa syksyn tapahtu-

missa, kuten mm. Elomessuilla Hämeenlinnassa. Suurin 

osa avomaan vihanneksista myytiin edelleen myymälä 

Miinantorin kautta.

Puutarhan viljelysuunnitelmaa jouduttiin arvioimaan 

uudelleen taloudellisesta näkökulmasta. Leikkogerberan 

viljely Kiipulassa tuli toistaiseksi tiensä päähän. Pit-

kään tuholaisongelmien ja heikon taloudellisen tuloksen 

varjostamasta leikkogerberan viljelystä luovuttiin loka-

kuussa. 

Oppimisympäristöjen kokonaisvaltaisessa hyödyntä-

misessä otettiin askeleita eteenpäin. Kiipula Gardensin 

hyödyntäminen Kiipulan eri koulutusalojen opetusoh-

jelmissa on mahdollista vieläkin suuremmassa määrin. 

Yhteistyö lähiseudun puutarha-alan oppilaitosten kans-

sa pysyi tiiviinä ja Kiipulan omien opiskelijoiden lisäksi 

Gardensissa suorittivat työssäoppimisjaksoja useat 

Hyrian ja HAMI:n opiskelijat. Avomaan viljelyyn ja puu-

tarhatuotantoon tutustui kymmeniä ryhmiä. 

Tuotantomäärät 2013 2014 2015

kasvihuonepinta-ala 7 414 7 414 7 414
kasvihuone- 
vihannekset, kg

40 440 41 202 37 500

ruukkukasvit, kpl 146 388 130 171 135 800
leikkokukat, kpl 83 630 43 882 86 500
avomaan tuotteet, kg 8 000
kaupallisen  
toiminnan tuotot €

572 718 628 049 627 614 
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Talous
Talouden tunnusluvut säilyivät hyvällä tasolla vuoden 

2015 aikana. Varsinaisen toiminnan tuotot, 30,6 milj. 

euroa, kasvoivat 0,2 milj. euroa edelliseen vuoteen ver-

rattuna. Valtion avustukset ja kuntoutuksen kasvaneet 

tuotot korvasivat valtionosuuksien laskun tuomaa vajet-

ta. Varsinaisen toiminnan kulut, 30,2 milj. euroa, kas-

voivat edellisvuoteen verrattuna 1,5 milj. euroa eli noin 

5 %. Kuluja lisäsivät henkilöstökulujen kasvu. Lisäksi 

vuoteen sisältyi kiinteistöihin kohdistuvia vuosikorja-

uksia suunniteltua enemmän. Vuoden käytössä ollut 

biopolttoainevoimala sen sijaan ilahdutti yli 0,3 milj. 

euroa pienemmillä lämmityskuluilla kuin aikaisemmin 

käytössä ollut maakaasu. Varsinaisen toiminnan tuot-

tojäämä oli noin 0,4 milj. euroa, mikä vastasi tasoltaan 

sekä budjetoitua että ennustetta. Edellisvuoden hyvään 

tuloskehitykseen ei ylletty, mutta tilikauden tulos päätyi 

lähes miljoonaan euroon. 

Kiipulan toimintavuosi oli vilkas. Asiakasmäärä, joka 

oli 6 627, jäi budjetoidusta, mutta kasvua edelliseen 

vuoteen oli lähes 500 asiakasta. Koulutus- ja kuntoutus-

vuorokausien yhteismäärä oli 210 782, jossa oli kasvua 

edellisvuoteen 10,9 %.

Toimialoittain tarkasteltaessa varsinaisen toiminnan 

tuotot jakaantuivat seuraavasti: koulutuksen toimiala 

26,1 milj. euroa (85,1 %), kuntoutuksen toimiala 3,5 

milj. euroa (11,4 %) ja Kiipula Gardens 0,7 milj. euroa 

(2,3 %). Kulujen jälkeen koulutuksen toimialan tulos 

oli 0,5 milj. euroa, mikä vastasi tulosennustetta. Koulu-

tuksen tulos muodostuu ammatillisesta peruskoulutuk-

sesta (0,6 milj. euroa) ja ammatillisesta kuntoutuksesta 

(0,1 milj. euroa). 

Kuntoutuksen toimialalla oli haastava vuosi tilaaja-

tahon toimien aiheuttamien muutosten vuoksi. Kuntou-

tuksen toimialalla kuntoutuspalvelujen tulos oli 0,1 milj. 

euroa, mutta urasuuntapalvelujen tulos oli tappiollinen. 

Toimiala jäi tappiolliseksi 0,04 milj. euroa, mikä oli en-

nustettua pienempi toimintavuoden haasteisiin nähden.

Kiipula Gardens oli 0,09 milj. euroa tappiollinen, kun 

sekä puutarha että harjoitusmyymälä Miinantori jäivät 

tappiollisiksi. Puutarhan kevätsesongin myyntiä haitta-

sivat vaikeat sääolosuhteet.

Muun varsinaisen toiminnan ja hallinnon kulut olivat 

5,3 milj. euroa, mistä toimialoille kohdistettiin aiheut-

tamisperiaatteen mukaisesti 5,0 milj. euroa. Kuluraken-
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Koulutuksen valtionosuudet 66,3 %
Työvoimapoliittisen koulutuksen 
tuotot 0,2 %

Muut koulutustuotot 7,2 %
Kuntoutustuotot (avo- ja laitosmuotoinen) 
22,6 %
Puutarhan tuotot 2,3 %
Muut tuotot 1,4 %

Koulutuksen toimiala 85,1 %
Kuntoutuksen toimiala 11,4 %

Kiipula Gardens 2,3 %

Kiipulasäätiö ja hallinto- ja 
tukipalvelut 1,2 %

Varsinaisen toiminnan tuottojen 
(30,6 milj. €) jakautuminen  
tuottolajeittain v. 2015

Varsinaisen toiminnan tuottojen 
(30,6 milj. €) jakautuminen  
toimialoittain v. 2015

teen keventäminen jatkui aikaisempien vuosien tapaan 

ja toimialoille vyörytetyt kulut olivat noin 4,2 % vähem-

män kuin edellisvuonna. Säätiön muut toiminnot tekivät 

sijoitustuottojen ansiosta positiivisen tuloksen, 0,6 milj. 

euroa. Vaiherikkaan toimintavuoden huomioon ottaen 

säätiön tilikauden tulos, 990 560 euroa, on tyydyttävä. 

Satunnaiset myyntivoitot huomioiden tulos vastasi ko-

konaisuudessaan tilikauden ennustetta. 

Kiipulasäätiön lähipiiriin kuuluvat valtuuskunnan ja 

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja säätiön johtoryh-

män jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä ja 

määräysvaltayhtiöt. Lähipiirin kanssa ei ole tilikauden 

aikana tehty normaalista poikkeavia liiketoimia.

Varallisuuden hoito,  
rahoitus ja investoinnit

Sijoitusvarallisuutta on toimintavuoden aikana sijoi-

tettu hallituksen asettaman sijoitusstrategian mukaises-

ti, mikä tarkoittaa valtaosan sijoittamista riskittömästi 

tai vähäisiä riskejä sisältäviin sijoituskohteisiin. 

Sijoitustoiminnan tuotot olivat 0,6 milj. euroa, missä 

on kasvua edellisvuoteen verrattuna 0,2 milj. euroa. Tuo-

toista 0,5 milj. euroa tulee sijoitusomaisuuden myynti-

voitosta. Tilinpäätöshetkellä sijoitusten markkina-arvo 

oli hankinta-arvoa korkeampi ja tarvetta arvonalennus-

kirjauksiin ei ollut. Säätiön omavaraisuusaste oli 78,9 

% ja maksuvalmius 1,8 (quick ratio).
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Tunnusluku 2013 2014 2015

toiminnan tuotot 
(milj. euroa)

28,6 30,4 30,6

tilikauden tulos € 87 881,97 1 744 726,91 990 560,49

maksuvalmius, 
quick ratio

1,6 1,7 1,8

omavaraisuus-
aste-%

76,4 78,8 78,9

Tilikauden aikana investoitiin noin 1,0 milj. eurolla. 

Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Kiipulan pää-

toimipaikkaan, jossa tehtiin 0,5 milj. euron perusparan-

nus kuntoutuksen tiloihin ja aloitettiin runkovesijohdon 

uudistustyö. Vesijohtoverkoston uudelleen rakentaminen 

tulee maksamaan noin 0,5 milj. euroa ja tilikauden 

päättyessä valmiusaste oli noin 50 %. Koneisiin ja ka-

lustoon investoitiin 0,2 milj. euroa. Lisäksi vuosikuluna 

kirjattiin rakennusten korjauskuluihin 0,5 milj. euroa. 

Uudet toimitilat hankittiin Forssaan ja Tampereelle, 

jossa aikaisemmat tilat kävivät pieneksi. Muuten toimi-

paikkaverkosto säilyi ennallaan.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
ja vuoden 2016 näkymät

Tilikauden lopulla Kiipulasäätiössä käynnistettiin 

koko toimintaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. 

Koulutuksen rahoitusta leikataan 4,4 % vuodelta 2016, 

mikä tarkoittaa noin 0,8 milj. euroa. Kuntoutuksen 

vuosi 2015 oli hyvin haasteellinen, ja näkymät vuoden 

2016 kuntoutuskurssien määristä ovat vielä täsmen-

tymättä. Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan toteutuvan 

edellisvuotta heikompana. Sopeuttamisen ja toiminnan 

tehostamisen avulla Kiipulasäätiön arvioidaan pysyvän 

vakavaraisena ja kilpailukykyisenä rahoituksen vähenty-

misestä huolimatta.

Ammatillinen peruskoulutus 55,0 %
Lisäkoulutus 6,3 %

Nuorten ja aikuisten osaamisohjelma 7,3 %
Työvoimakoulutus ja palvelut 0,5 %

Koulutuskokeilut 0,2 %

Ammatilliset kuntoutuskurssit 21,5 %

Kuntoutus (laitosmuotoinen) 5,0 %
Urasuuntapalvelut 3,6 %

Työelämä- ja asiantuntijapalvelut ja 
hanketoiminta 0,5 %

Opiskelijatyö-, kuntoutus- ja  
asiakaspäivät (210 782 vrk)  
eri palvelimuodoissa 2015
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Valtuuskunta
Toimikaudelle 2013–2015 valtuuskunnan jäsenten va-
linta tehtiin valtuuskunnan kokouksessa 27.11.2012.

Luhtanen Leena, opetusneuvos, (puheenjohtaja) 
– Koskinen Johannes, kansanedustaja

Puusaari Pertti, rehtori 
– Aaltio Kirsi, toimitusjohtaja

Erhola Marina, ylijohtaja 
– Kovasin Merja, kehittämispäällikkö

Lumiaho Maire, lakimies 
- Tauriainen Susanna, koulutusjohtaja

Toivonen Rauno, asiantuntija 
– Hollmén Jyrki, asiantuntija

Reina Timo, maakuntajohtaja, varapuheenjohtaja 
– Hertsi Juha, aluekehityspäällikkö

Jahnukainen Markku, professori 
– Mikkola Juha, toimitusjohtaja

Paatero Heidi, pääsihteeri (emerita) 
– Niemelä Markku, säätiön johtaja

Filha ry:n nimeämät

Moilanen Eeva-Liisa, varatuomari 
– Heinonen Aulikki, kunnanjohtaja (el.)

Uotila Varpu, terveystieteiden maisteri 
– Tukiainen Pentti, professori

Kiipulan suvun edustaja

Kassari Yrjö, tilanomistaja 
– Kassari Paavo, agronomi

Janakkalan kunnan nimeämä

Matikainen Tanja, kunnanjohtaja 
– Wilpola Jouni, sivistystoimenjohtaja

Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Valtuuskunnan 
sihteerinä toimi säätiön asiamies, toimitusjohtaja Juhani 
Törmä.

Hallitus
Koponen Markku, koulutusjohtaja (emeritus), FM (pu-
heenjohtaja)

Bergman Viveca, kehittämispäällikkö, VTM

Kirmanen Leena, sosiaalineuvos, YTM

Mähönen Antti, hallintojohtaja, VT (varapuheenjohtaja)

Martimo Kari-Pekka, työterveyshuollon ja työlääketie-
teen erikoislääkäri, palvelukeskusjohtaja, LT

Nikula Susa, henkilöstöjohtaja, KM

Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen sihteerinä 
toimi säätiön toimitusjohtaja Juhani Törmä

Organisaatio
Tilintarkastajat
Tuokko Tilintarkastus Oy 
KHT-yhteisö

Elo Janne KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

Sisäinen tarkastaja
Ilari Hakala KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Ammattiopiston johtokunta
Rajakangas Ulla-Maija, johtaja (puheenjohtaja) 
– Nuutinen Henni, ylipuutarhuri

Korpio Eero, tehdaspäällikkö (varapuheenjohtaja) 
– Mikkola Liisa, koulutuspäällikkö

Ahonen Karoliina, työ- ja koulutusvalmennuspäällikkö 
– Lampinen Pauliina, toiminnanjohtaja

Kiviranta Leila, psykologi 
– Laatunen Hannu, työtoiminnan päällikkö

Koski Jaana, opetustoimen kehittämispäällikkö 
– Hurme Juha, varastopäällikkö

Lehikoinen Vesa, toimitusjohtaja 
– Kervinen Seppo, toimitusjohtaja

Närkki Aino, elinkeinopoliittinen asiantuntija 
– Rauhala Jere, puistonjohtaja

Ray Kaija, kehittämispäällikkö 
– Järvenselkä Jaana, tavaratalonjohtaja

Törmä Juhani, toimitusjohtaja 
– Oksanen Kaija, talousjohtaja

Rehtori Markku Aunola toimi johtokunnan esittelijänä 
ja sihteerinä 31.7.2015 asti. Rehtori Jukka Kujala 
toimi johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä 1.8.2015 
alkaen.

Kahdella opettajien, kahdella muun henkilökunnan ja 
kahdella 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

Jäntti Elsa, opiskelija, lv. 2014–2015 
Stockfelt Jesse, opiskelija, lv. 2015–2016 
– Hämäläinen Waltteri, opiskelija, lv. 2014–2015 
– Keskitalo Aki, opiskelija, lv. 2015–2016

Niittylahti Sanni, opiskelija, lv. 2014–2015 
Koskinen Jarmo, opiskelija, lv. 2015–2016 
– Stockfelt Jesse, opiskelija, lv. 2014–2015 
– van der Steen Janne, opiskelija, lv. 2015–2016
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Kiipulasäätiön johtoryhmä
Törmä Juhani, toimitusjohtaja

Keltomäki Reija, henkilöstöjohtaja

Oksanen Kaija, talousjohtaja

Aunola Markku, rehtori, 31.7.2015 asti

Kujala Jukka, rehtori, 1.8.2015 alkaen

Aaltonen Marjukka, kuntoutusjohtaja

Johtoryhmän sihteerinä toimi viestintäpäällikkö Salla 
Sipilä.

Kunniamerkit
Tasavallan Presidentti myönsi 6.12.2015 Kiipulasääti-
ön ansioituneille työntekijöille kunniamerkkejä. Kunnia 
merkit saivat henkilöstöjohtaja Reija Keltomäki (Suo-
men Leijonan ritarimerkki), psykologi Jaana Isomäki 
(Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein), 
laskentapäällikkö Ritva Parkkinen (Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitali kultaristein), koulutuspäällikkö 
Leila Tauriainen (Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali kultaristein), vastaava ohjaaja Pirkko Mykkänen 
(Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali) ja ohjaaja 
Keijo Saarto (Suomen Valkoisen Ruusun mitali).

Suomen Partiolaisten liiton Partiolaisten kultainen 
ansioristi myönnettiin kuntoutusjohtaja Marjukka Aal-
toselle.

Huomionosoitukset ja  
henkilöstön palkitsemiset
Henkilökuntajuhlassa 5.6.2015 Riihimäen Riutan-
harjulla muistettiin säätiön pitkäaikaisia työntekijöitä 
perinteisin lahjoin. 25-vuotislahjan saivat opettaja Riik-
ka Lehtonen, siivooja Marja-Leena Pynnönen, siivooja 
Tuula Nuora, ohjaaja Raisa Tanner, toimistotyöntekijä 
Gun Lehtovaara ja ravitsemistyöntekijä Mirja Lehtonen.

15-vuotislahjan saivat ohjaaja Pentti Oinonen, sai-
raanhoitaja Mirva Lähteenmäki, opettaja Marjo Palo, 
järjestelmäasiantuntija Harri Tonteri, opettaja Timo 
Korhonen, opettaja Martti Rekola, opintosihteeri Marja 
Kuutti, kouluttaja Varpu Nevalainen, työhonvalmentaja 
Juha-Matti Jokinen ja ohjaaja Juha Pajunen. 

Tammikuun 2016 henkilöstötilaisuuksissa palkittiin 
vuoden 2015 osaajat. Vuoden asiakasosaajana pal-
kittiin projektipäällikkö Marjo Siekkinen ja vuoden 
kehittäjänä ammattivalmentaja Tiina Ven. Vuoden kehit-
täjäryhmänä palkittiin Espoon toimipaikan henkilöstö 
Anne Ruotsala, Kaisa Priiki, Tiina Simola, Katriina 
Uusitalo, Tuuli-Maria Lehtinen ja Sanna Otranen. Vuo-
den kumppanitiimi -tunnustuksen sai Tampereen Teräs-
kadun henkilöstö Marianna Lumijärvi, Elina Väliharju, 
Tiina Pouhakka, Vili Keinänen, Sinikka Humalajoki, 
Minna Manner, Ella Kuusinen, Birgitta Luokkala, Nita 
Lehtiniemi ja Reetta Salonen. Vuoden 2015 KiipCool-
huomionosoituksen työsuojelun ja turvallisuuden edistä-
misestä sai valmentavan koulutuksen (Valma B) työryh-
mä Lilit Höijer, Sini Paakkonen ja Valtteri Vesala.
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Kiipulasäätiön henkilökunnan julkaistut artikkelit ja opin-
näytetyöt:

Aunola Markku, Ora Petteri. 2015. Ammatillis-
ta koulutusta on uudistettava kokonaisuutena. Mielipide. 
Helsingin Sanomat 27.3.2015.

Ek Kirsi. 2015. Työssäoppimisen tukeminen iPad-lait-
teiden, tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median 
palveluiden avulla. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkea-
koulu. Ammatillinen erityisopettajankoulutus. 

Henttonen Niina. 2015. Kiipulalainen kuntoutus-
ymmärrys. Yhteinen ymmärrys kuntoutumisesta rakentuu 
kumppanuudessa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Henttonen Niina, Vainoniemi Vuokko, Sipari Salla, 
Mäkinen Elisa. 2015. Yhteistä kuntoutusosaamista raken-
tamassa. Kuntoutus-lehti 4/2015, 62–66.

Lähteenmäki Mirva. 2015. Sydänkuntoutus toipu-
misen tukena. Kardioskooppi 2/2015.

Ora Petteri. 2015. Koulutusvienti – toiveajattelua vai 
tulevaisuuden rahasampo? Blogiteksti. Ammatillinen kou-
lutusvienti -hankkeen nettisivut 3.2.2015

Ora Petteri. 2015. Yhteiskuntavastuu Kiipulassa. 
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET). Opinnäytetyö. 
Omnian aikuisopisto.

Ora Petteri, Sopanen Saara. 2015. Asennetta 
kauppaamassa – esimerkkien voimalla. Blogiteksti. Am-
matillinen koulutusvienti -hankkeen nettisivut 23.9.2015.

Rekola Martti. 2015. Työturvallisuusohje kiinteistö-
alan koulutukseen. Kiipulan ammattiopisto. Opinnäytetyö. 
Hämeen ammattikorkeakoulu. Rakennusalan työnjohdon 
koulutusohjelma. 

Sainio Jaana. 2015. Psykososiaalinen tuki väkival-
tauhkatilanteen jälkeen. Väkivaltauhkatilanteesta saatuja 
kokemuksia tuen toteuttamisesta. Ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkea-
koulu.

Julkaisut, 
opinnäytetyöt 
ja artikkelit

Hyvää työtä
– rohkeasti 
erilainen
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 1.1. - 31.12.2015  1.1. - 31.12.2014

Varsinainen toiminta € € € €

Tuotot

Valtionosuudet 20 311 345,00 21 309 498,34

Avustukset 1 769 597,69 944 329,57

Koulutus- ja palvelutuotot 485 642,65 817 302,63

Kuntoutustuotot 6 928 776,56 6 197 198,80

Muut tuotot 1 133 212,36 30 628 574,26 1 146 788,45 30 415 117,79

Kulut

Henkilöstökulut 21 120 704,36 20 070 444,59

Poistot 910 423,45 878 198,65

Muut kulut 8 209 083,35 30 240 211,16 7 799 339,34 28 747 982,58

Tuottojäämä 388 363,10 1 667 135,21

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Korkotuotot 114 926,28 98 269,04

Osinkotuotot 5 750,28 14 573,82

Vuokratuotot 72 784,31 131 879,66

Sijoitustoim. myyntivoitot 451 771,81 645 232,68 156 389,81 401 112,33

Kulut

Korkokulut 0,00 0,00

Arvonalennukset 0,00 200 000,00

Kiinteistön hoitokulut 18 826,93 103 697,77

Muut omaisuuden hoitokulut 26 787,36 45 614,29 19 822,86 323 520,63

Tuottojäämä 987 981,49 1 744 726,91

Tilikauden tulos 987 981,49 1 744 726,91

Tilinpäätössiirrot

Rahastosiirrot 2 579,00 1 970,00

Tilikauden ali-/ ylijäämä 990 560,49 1 746 696,91

Tuloslaskelma
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31.12.2015 31.12.2014

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 103 048,74 103 048,74

Muut pitkävaikutteiset menot 195 795,72 306 333,40

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 205 447,19 205 447,19

Rakennukset ja rakennelmat 7 684 817,86 7 500 616,74

Koneet ja kalusto 483 641,93 430 286,03

Muut aineelliset hyödykkeet 20 481,27 8 394 388,25 20 481,27 8 156 831,23

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 3 668 926,30 3 226 433,94

Omakatteiset rahastot
Rahat ja pankkisaamiset 86 397,75 83 457,51

Rahaston korkosaamiset 0,00 86 397,75 133,06 83 590,57

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 76 761,11 69 467,20

Saamiset

Pitkäaikaiset

  Lainasaamiset 0,00 24 500,00

Lyhytaikaiset

  Myyntisaamiset 686 550,30 809 462,57

  Siirtosaamiset 545 604,62 1 232 154,92 864 369,78 1 673 832,35

Rahat ja pankkisaamiset 6 763 488,09 5 782 060,16

Vastaavaa yhteensä 20 520 960,88 19 426 097,59

Vastattavaa
Oma pääoma

Sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot 86 397,75 83 590,57

Vapaat rahastot

Rakennusrahasto 1 749 154,10 1 749 154,10

Eläkerahasto 61 476,00 64 055,00

Muut rahastot 1 329 586,91 3 140 217,01 1 329 586,91 3 142 796,01

Käyttöpääoma 5 045,64 5 045,64

Rakennuspääoma 2 964 069,84 2 964 069,84

Ed. tilikauden ylijäämä 8 808 533,01 7 061 836,10

Tilikauden ali-/  ylijäämä 990 560,49 9 799 093,50 1 746 696,91 8 808 533,01

Oma pääoma yhteensä 15 994 823,74 15 004 035,07

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lyhytaikainen

Ostovelat 526 688,08 436 701,02

Siirtovelat 3 999 449,06 3 985 361,50

Vieras pääoma yhteensä 4 526 137,14 4 422 062,52

Vastattavaa yhteensä 20 520 960,88 19 426 097,59

Tase
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Kiipulan ammattiopisto
Tuotot 26 075 713,22 25 901 597,93

Henkilöstökulut 15 758 693,17 14 866 683,01

Poistot 477 002,56 521 203,92

Muut kulut 5 226 417,91 4 514 900,36

Osuus yhteiskuluista 4 095 092,83 4 322 083,95

Yhteensä 518 506,75 1 676 726,69

Kiipulan kuntoutuskeskus
Tuotot 3 500 401,49 3 428 556,69

Henkilöstökulut 2 026 256,12 1 929 252,07

Poistot 62 322,01 58 457,90

Muut kulut 685 720,82 583 594,28

Osuus yhteiskuluista 765 892,31 784 242,05

Yhteensä –39 789,77 73 010,39

Kiipula Gardens
Tuotot 700 688,65 702 070,67

Henkilöstökulut 211 172,28 172 784,17

Poistot 45 677,96 51 574,54

Muut kulut 413 022,47 471 882,45

Osuus yhteiskuluista 119 065,62 92 766,42

Yhteensä –88 249,68 –86 936,91

Muu varsinainen toiminta ja yhteiskulut  

Tuotot 351 770,90 382 892,50

Henkilöstökulut 3 124 582,79 3 101 725,34

Poistot 325 420,92 246 962,29

Muut kulut 1 883 922,15 2 228 962,25

Siirretty toiminnanaloille –4 980 050,76 –5 199 092,42

Yhteensä –2 104,20 4 335,04

Tuotto-/kulujäämä 388 363,10 1 667 135,21

2. Poistot
Rakennukset tasapoisto 25 vuodessa

Huoltorakennukset, rakennelmat ja kasvihuoneet tasapoisto 15 vuodessa

Koneet ja kalusto tasapoisto 5 vuodessa

Atk-laitteet ja -ohjelmat tasapoisto 3 vuodessa

Aineeton omaisuus tasapoisto 5 –  7 vuodessa

Alle 2 000 euron käyttöomaisuushankinnat on kirjattu vuosikuluiksi.

Tilinpäätöksen liitetiedot  
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet        
   
1. Arvostus ja jaksotusperiaatteet        
Pysyvät vastaavat on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sijoi-
tusomaisuus on arvostettu hankintamenoon tai tätä alempaan käypäänarvoon. Sijoitusomaisuuden arvonalentuminen 
on kirjattu, jos säätiön toimiva johto on katsonut sen olevan olennainen ja pysyvä.     
  

2. Henkilökunnan eläkejärjestelyt        
Eräiden vuonna 1978 toimessa olleiden henkilöiden lisäeläke-edut on  järjestetty säätiön oman eläkerahaston kautta. 
Järjestely koskee entisiä toimihenkilöitä, joiden eläke-edut olivat muita toimihenkilöitä epäedullisemmat.

Tuloslaskelman liitetiedot       
1. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnanaloittain     
Toiminnanaloille on kohdistettu niiden aiheuttamat erilliskulut sekä mahdollisimman tarkka aiheuttamisperiaatteen 
mukainen osuus yhteiskuluista. 

2015 2014
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3. ESR-projektien ja kehittämisavustuksien omavastuuosuudet
Tuotot 585 425,63 573 741,07

Kustannukset –670 461,16 –653 392,35

Omavastuuosuudet –85 035,53 –79 651,28

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
Tuotot osuuksista muissa yrityksissä 5 750,28 14 573,82

Korkotuotot 114 926,28 98 269,04

Vuokratuotot 72 784,31 131 879,66

Sijoitusomaisuuden myyntivoitot 451 771,81 156 389,81

Yhteensä 645 232,68 401 112,33

5. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Korkokulut 0,00 0,00

Arvonalennukset 0,00 200 000,00

Kiinteistön hoitokulut 18 826,93 103 697,77

Muut omaisuuden hoitokulut 26 787,36 19 822,86

Yhteenä 45 614,29 323 520,63

Taseen vastaavien liitetiedot
1. Aineettomat hyödykkeet

ATK-ohjelmat 1.1. 0,00 14 143,33

Lisäys tilikaudelta 0,00 0,00

Poistot tilikaudelta 0,00 –14 143,33

ATK-ohjelmat 31.12. 0,00 0,00

Vuokratilojen perusparannusmenot 1.1. 306 333,40 418 019,92

Lisäys tilikaudelta 0,00 0,00

Poistot tilikaudelta –110 537,68 –111 686,52

Vuokratilojen perusparannusmenot 31.12. 195 795,72 306 333,40

2. Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 1.1. 7 487 517,06 6 242 418,07

Lisäys tilikaudelta 565 210,73 1 773 173,06

Poistot tilikaudelta –621 211,63 –528 074,07

Rakennukset ja rakennelmat 31.12. 7 431 516,16 7 487 517,06

Keskeneräiset rakennusprojektit 1.1. 13 099,68 168 468,71

Lisäys tilikaudelta 240 202,02 2 294 935,27

Vähennys tilikaudelta 0,00 –2 450 304,30

Keskeneräiset rakennusprojektit 31.12. 253 301,70 13 099,68

Koneet ja kalusto 1.1. 430 286,03 433 823,53

Lisäys tilikaudelta 232 030,04 220 757,17

Poistot tilikaudelta –178 674,14 –224 294,67

Koneet ja kalusto 31.12. 483 641,93 430 286,03

Taideteokset 1.1. 20 481,27 20 481,27

Taideteokset 31.12. 20 481,27 20 481,27

3. Sijoitukset
Asunto-osakkeet 1.1. 625 945,24 851 173,43

Vähennys/lisäys tilikaudella –25 228,19 –225 228,19

Asunto-osakkeet 31.12. 600 717,05 625 945,24

Muut osakkeet  ja osuudet 1.1. 2 600 488,70 2 441 409,62

Lisäys tilikaudelta 1 261 033,44 341 977,40

Vähennys tilikaudelta –793 312,89 –182 898,32

Muut osakkeet 31.12. 3 068 209,25 2 600 488,70

4. Noteerattujen arvopaperien hankintamenojen ja markkina-arvon erotus
Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

Markkina-arvo 3 273 734,33 2 636 096,38

Vastaava kirjanpitoarvo 2 835 558,98 2 368 448,30

Erotus 438 175,35 267 648,08

2015 2014

35     Kiipula 2015



5. Siirtosaamiset
Opetushallitus, valtionavun lisäosuus 110,00 132 969,00

ESR-projektit ja muut kehittämishankkeet 156 241,22 56 998,57

ELY, biolämpölaitoksen avustus 0,00 282 658,72

Muut siirtosaatavat 389 253,40 391 743,49

Yhteensä 545 604,62 864 369,78

Taseen vastaavien liitetiedot
1. Oman pääoman muutokset

Omakatteiset rahastot

Siiri Sarkkilan rahasto

Pääoma 1.1. 56 178,88 56 489,45

Vähennys tilikaudelta –550,00 –400,00

Lisäys tilikaudelta 0,00 89,43

Pääoma 31.12. 55 628,88 56 178,88

Allan Suhosen rahasto 

Pääoma 1.1. 13 189,50 13 968,51

Vähennys tilikaudelta –2 450,00 –850,00

Lisäys tilikaudelta 6 165,00 70,99

Pääoma 31.12. 16 904,50 13 189,50

Stipendirahasto (LT)

Pääoma 1.1. 1 847,16 1 944,22

Vähennys tilikaudelta –200,00 –2 600,00

Lisäys tilikaudelta 0,00 2 502,94

Pääoma 31.12. 1 647,16 1 847,16

Taidehankintarahasto

Pääoma 1.1. 7 689,25 7 677,01

Vähennys tilikaudelta 0,00 0,00

Lisäys tilikaudelta 0,00 12,24

Pääoma 31.12. 7 689,25 7 689,25

Perttulan stipendirahasto

Pääoma 1.1. 1 723,32 2 370,58

Vähennys tilikaudelta – 900,00 – 1 250,00

Lisäys tilikaudelta 892,18 602,74

Pääoma 31.12. 1 715,50 1 723,32

Muu  stipendirahasto

Pääoma 1.1. 2 962,46 3 207,74

Vähennys tilikaudelta – 150,00 – 250,00

Lisäys tilikaudelta 0,00 4,72

Pääoma 31.12. 2 812,46 2 962,46

2. Vapaat rahastot
Rakennusrahasto 1.1. 1 749 154,10 1 749 154,10

Rakennusrahasto 31.12. 1 749 154,10 1 749 154,10

Eläkerahasto 1.1. 64 055,00 66 025,00

Vähennys tilikaudelta – 8 163,00 – 8 130,60

Lisäys tilikaudelta 5 584,00 6 160,60

Eläkerahasto 31.12. 61 476,00 64 055,00

Koulutustoim. käyttö- ja kehittämisrahasto 1.1. 1 329 586,91 1 329 586,91

Katettu edellisen tilikauden alijäämä

Koulutustoim. käyttö- ja kehittämisrahasto 31.12. 1 329 586,91 1 329 586,91

3. Rakennuspääoma
Rakennuspääoma 1.1. 2 964 069,84 2 964 069,84

Rakennuspääoma 31.12. 2 964 069,84 2 964 069,84
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4. Edellisten tilikausien ylijäämä
Ylijäämä 1.1. 8 808 533,01 7 061 836,10

Edellisen tilikauden oikaisu

Tilikauden ali-/ylijäämä 990 560,49 1 746 696,91

Ylijäämä 31.12. 9 799 093,50 8 808 533,01

5. Siirtovelat
KEVA, eläkevakuutusmaksut 68 224,13 76 681,90

ELO, eläkevakuutusmaksut 0,00 221 378,00

TVR, työttömyysvakuutumaksut 76 443,87 0,00

OKM:n ja OPH:n valtionosuus- ja avustus, kehittämist. 845 281,29 650 796,80

ESR- ja muiden kehit.hankkeiden partnerit 73 840,18 242 762,12

Muut siirtovelat 46 024,95 58 215,26

Työnantajasuoritukset ja arvonlisäverot 409 256,14 416 768,36

Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 2 412 172,80 2 317 889,19

Yhteensä 3 931 243,36 3 984 491,63

Vakuudet ja vastuusitoumukset
1. Muut vastuut

Säätiön tarkoitukseen saadut palautusehtoiset

Avustukset 1.1. 2 098 026,53 2 098 026,53

Avustukset 31.12. 2 098 026,53 2 098 026,53

2. Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 228 092,46 250 371,13

Myöhemmin maksettavat 210 970,63 260 464,25

Yhteensä 439 063,09 510 835,38

3. Määräaikaisten vuokrasopimusten vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 789 304,24 822 449,16

Myöhemmin maksettavat 3 496 939,88 3 966 394,68

Yhteensä 4 286 244,12 4 788 843,84

4. ESR-projektien ja kehittämisavustusten omavastuuosuudet
Seuraavan tilikauden omavastuuosuudet 40 314,68 62 478,37

5. Luotot, joiden vakuutena on panttikirjoja
Janakkalan Osuuspankki, yritystilin luotto limiitti 500 000,00 500 000,00

Limiittiä käytössä 0,00 0,00

Vakuudeksi pantatut panttikirjat 

Panttikirja 20.6.2001/2401 67 200,00 67 200,00

Panttikirja 20.6.2001/2408 178 200,00 178 200,00

Panttikirja 20.6.2001/2410 252 200,00 252 200,00

Panttikirja 20.6.2001/2414 168 100,00 168 100,00

665 700,00 665 700,00

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
1. Henkilöstö yhteensä

Henkilöstö yhteensä 430 407

2. Henkilöstökulujen erittely
Palkat ja palkkiot 17 083 141,50 16 206 540,74

Eläkekulut 3 103 916,31 2 971 735,72

Muut henkilösivukulut 933 646,55 892 168,13

Yhteensä 21 120 704,36 20 070 444,59

3. Toimielinten jäsenten osuus henkilöstökuluista
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut valtuuskunnalle, hallitukselle,  
toimitusjohtajalle ja johtokunnalle 198 216,74 186 490,66

4. Lakisääteiset tilintarkastuksen palkkiot 18 474,72 13 643,35

Yhteensä 18 474,72 13 643,35
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Omistukset muissa yrityksissä
Asunto Oy Janakkalan Puisto-Harjurinne 2 0,00% 100,00%

Kiinteistö Oy Turengin Yrittäjätalo 29,90% 29,90%

Kiinteistö Oy Skogsterinkulma 27,86% 27,86%

Kirjanpitokirjat
   Varsinaiset

Päiväkirja ATK-tuloste

Pääkirja ATK-tuloste

Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma ATK-tuloste

Tuloslaskelma ATK-tuloste

Tasekirja Sidottu

   Avustavat
Palkkakirjanpito ATK-tuloste

Myyntireskontra ATK-tuloste

Ostoreskontra ATK-tuloste

Käyttöomaisuuskirjanpito ATK-tuloste

Tositelajit
9 Hyvityslaskujen kohdistus / OR

21 Pankkitositteet Nordea Pankki 
Suomi Oyj 103630

22 Pankkitositteet JOP 507808, 
jatkuva tuottotili

23 Svenska Handelsbanken

24 Pankkitositteet JOP, tuottotili

25 Pankkitositteet JOP 507808

26 Pankkitositteet Danske bank 
800016

20 Verkkolaskut

30 Muistiotositteet

40 Myyntilaskut

50 eOffice-muistiot

70 eOffice-ostolaskut

80 Kassatositteet

28 Kassaositteet 2

90 Hyvityslaskujen kohdistus / MR

Tositteet säilytetään paperitositteina, poislukien eOffice-ostolaskut

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Janakkalassa 14. päivänä maaliskuuta 2016

Markku Koponen Viveca Bergman Leena Kirmanen

Kari-Pekka Martimo Antti Mähönen Susa Nikula

 Juhani Törmä
 toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Janakkalassa 1. päivänä huhtikuuta 2016

Oy Tuokkko Ltd
KHT-yhteisö

Janne Elo
KHT
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Tilintarkastuskertomus
Kiipulasäätiön valtuuskunnalle

Olemme tilintarkastaneet Kiipulasäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 

1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot 

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten 

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että 

kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintaker-

tomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä 

periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 

Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuul-

lisen varmuuden siitä, ettei tilinpäätöksessä eikä toimintakertomuksessa ole olennaisia virheellisyyksiä sekä siitä, 

etteivät hallituksen jäsenet ole syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaisi seurata vahingonkorvausvelvolli-

suus säätiötä kohtaan, tai rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-

mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan 

harkintaan, johon kuuluu virheestä tai väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen riskin arvioiminen. Riskejä arvioides-

saan tilintarkastaja ottaa huomioon säätiön sisäisen valvonnan, joka on merkityksellistä tilinpäätöksen ja toimin-

takertomuksen oikeiden ja riittävien tietojen kannalta. Tilintarkastaja arvioi säätiön sisäistä valvontaa pystyäkseen 

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että 

antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpää-

töksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuu-

den sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-

vaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Muut lakiin perustuvat lausunnot

Säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat 

olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattaminen arvioimiseksi. Palkki-

oita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut säätiön toimielinten jäsenille, on pidettävä tavanomaisina.

Kiipulassa, 1. päivänä huhtikuuta 2016

Oy Tuokko Ltd

Tilintarkastuyhteisö

Janne Elo 

KHT
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