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Vuosi 2018 osoitti, kuinka hyvää 
työtä Kiipulassa on jälleen tehty 
kohti unelmaamme, jossa yhden-
vertainen ja esteetön yhteiskunta 
tarjoaa kaikille mahdollisuu-
den työn tekemiseen ja hyvään 
elämään. Hallituksen tehtävä on 
vastata Kiipulasäätiön strategias-
ta ja valvoa, että toiminta on sen 
mukaista. Toimimme yhteiskun-
nallisen hyvän tuottajana sekä 
lisäämme ihmisten hyvinvointia 
tarjoamalla työhyvinvointipalve-
luita, virkistävää vapaa-aikaa ja 
laadukkaita puutarhatuotteita.             

Hyvän työn tekeminen ei aina 
ole helppoa. Vaikka kaikki ovat 
samaa mieltä sekä ammatillisen 
erityisopetuksen ja kuntoutuksen 
tärkeydestä, siihen sitoutuneet 
ammattilaiset joutuvat haasta-
van työnsä lisäksi kohtaamaan 
myös ulkopuolisen yhteiskunnan 
muutoksista aiheutuvia paineita. 
Suomessa on pitkät perinteet 
sekä koulutuksen että kuntou-
tuksen tarjoamisessa kansalai-
sille. Viime vuosina perinteitä 
on haastettu tavoitteena tuottaa 
palvelut pienemmillä kustannuk-
silla vaikuttavuudesta tinkimättä. 
        Merkittävin muutos kuntou-
tuksessa vuonna 2018 oli koko 
kuntoutustoiminnan siirtäminen 
Avire-yhtiöön. Tämä muutos 
mahdollisti Kiipulasäätiön ja 
Aviren osaamisen yhdistämisen 

ja kehittämisen uudenlaisena 
kuntoutuspalvelujen tuotta-
jana. Yhtenä tavoitteena on 
toimintatapojen tehostaminen 
niin, että kuntoutuksella tuetaan 
entistä paremmin työhön pääsyä, 
työurien jatkamista ja työhön 
palaamista. Vaikka Avire on 
osakeyhtiönä velvollinen tavoit-
telemaan taloudellista voittoa, 
se kaikki tulee Kiipulasäätiön 
kautta takaisin yleishyödylliseen 
toimintaan.

Koulutuksessa omien toimin-
tatapojen kehittämisen lisäksi 
jatkamme kiinteää yhteistyötä 
muiden oppilaitosten kanssa. 
Yhdenvertainen ja esteetön 
yhteiskunta edellyttää erityistä 
tukea tarvitsevien ja muiden 
nuorten vuorovaikutuksen 
lisäämistä jo opiskeluvaiheessa. 
Kiipulassa pidämme tärkeänä, 
että tämä tehdään tinkimättä 
erityisopetukseen tarvittavasta 
asiantuntemuksesta. Säätiömme 
arvojen mukaisesti panostamme 
merkittävästi sekä kotimaisiin 
kehittämishankkeisiin että kan-
sainväliseen yhteistyöhön.

Yksi vahvuuksistamme on kou-
lutus- ja kuntoutustoiminnan 
laajentuminen lähes kymmeneen 
maakuntaan. Tämä yhdistetty-
nä työelämäpainotteisuuteen 
mahdollistaa opiskelijoille ja 

kuntoutujille mahdollisimman 
sopivat palvelut. Janakkalassa 
Kiipulasäätiöllä on laajat ja mo-
nipuoliset kiinteistöt, jotka mah-
dollistavat ja myös velvoittavat 
kehittämään niille uudenlaista 
käyttöä. Kuluneen vuoden aikana 
tehty kiinteistöstrategia antaa 
hyvän pohjan säilyttää Kiipulan 
ainutlaatuinen ympäristö ja 
toisaalta kokeilla ja kehittää 
ennakkoluulottomasti alueen 
palveluita.

Koko henkilökunta on kovista 
paineista huolimatta tehnyt 
vuodelle 2018 erinomaisen tu-
loksen, josta hallituksen puolesta 
haluan esittää heille kiitoksen. 
Samalla kiitän nykyisiä ja tulevia 
asiakkaita ja yhteistyökump-
paneita luottamuksesta, jota 
ilman Kiipulasäätiötä ei olisi. 
Työelämän muutoksia tapahtuu 
moneen suuntaan, mikä ei ai-
nakaan vähennä koulutuksen ja 
kuntoutuksen tarvetta. Molempi-
en avulla ylläpidetään työkykyä, 
ehkäistään syrjäytymistä ja tue-
taan työuria rakennemuutoksien 
keskellä.

Kari-Pekka Martimo 
hallituksen puheenjohtaja 

Työtä suomalaisen 
yhteiskunnan  
hyväksi
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Vuoden 2018 toimintasuunni-

telmassa todettiin ammatillisen 

koulutuksen uudistuksen, refor-

min, saaneen vahvistuksen ja sen 

toimeenpano tuli ajankohtaiseksi. 

Toimintavuoden aikana opiske-

lijoiden jatkuva haku on toteu-

tunut, yhä vaativampaa tukea 

tarvitsevien koulutus on edistynyt 

ja opiskelijavuosien kertymä on 

ollut tavoitteen mukaista. Säätiö 

on tehnyt yhteiskuntavastuullista 

työtä heikoimmassa koulutusase-

massa olevien kouluttamisessa.

Syyskuussa 2017 Kiipulasäätiö 

osti Avire Oy:n kuntoutustoimin-

tojensa vahvistamiseksi ja Avire 

siirtyi Kiipulasäätiön tytäryhtiöksi 

lokakuussa 2017. Menneet vuodet 

ovat kuntoutuksen osalta olleet 

erittäin haastavia ja kaupan myötä 

tavoiteltiin merkittäviä yhteistoi-

minnallisia etuja jo vuodelle 2018. 

Tavoitteena oli toiminnallinen 

yhdistyminen ja Aviren hallinnol-

listen tukipalvelujen siirtyminen 

jo alkuvuodesta säätiön toteut-

tamiksi. Yhdistymiseen liittyvät 

toimet aloitettiin välittömästi 

osakekaupan jälkeen. Kahden 

keskisuuren kuntoutustoimijan 

yhdistymisen aikataulu oli kuiten-

kin haastava ja lopullisesti kaksi 

kuntoutustoteuttajaa yhdistyivät 

syyskuussa 2018. Yhä kiristyvän 

kilpailun myötä kuntoutustoiminta 

on ollut taloudellisesti haasteel-

lista koko toimintavuoden ajan.

Säätiön muut toimialat, Kiipula 

Gardens ja yrityspalvelut, ovat 

olleet merkittäviä opiskelijoiden 

oppimisympäristöjä ja varainhan-

kintaa kiinteistökulujen kattami-

seksi. Gardensin tuotantoala on 

ollut kokonaisuudessaan käytössä 

ja myynnissä on ollut hienoista 

kasvua. Yrityspalveluille vuosi 

2018 oli merkittävää kasvun 

aikaa. Sekä kokous- että leiripal-

velut onnistuivat. Kiipula Guest 

Housen asiakasmäärät miltei 

kaksinkertaistuivat edellisvuo-

desta. Näiden toimintojen osalta 

vuosi 2018 oli hyvin onnistunut ja 

antaa merkittävää uskoa tulevaan 

kehittämiseen. Säätiön taloudelle 

myös näiden toimintojen tuoma 

rahoitus on ollut kasvusuunnassa. 

Yleisesti todettuna vuoden 2018 

taloudenhoidossa onnistuttiin ja se 

mahdollisti muun muassa suuren 

rakennuskannan korjaus- ja ylläpi-

totoimia.

Kiipulan osaava henkilöstö on 

joutunut olemaan keskellä men-

neiden vuosien suurta taloudel-

lista haastetta. Toimintavuosi 

antoi kuitenkin yhä enemmän 

kokoaikaista työtä yhä useam-

malle. Kiipulasäätiö ja Avire 

Oy ovat merkittäviä työllistäjiä 

Etelä-Suomessa ja toimipaikkojen 

laajentumisen myötä myös muussa 

osassa Suomea. Säätiö on pyrkinyt 

toteuttamaan hyvää henkilöstö-

politiikkaa ja etsimään suotuisia 

ratkaisuja henkilöstöön liittyvissä 

kysymyksissä. Vuoden 2018 aikana 

toteutetun henkilöstökyselyn 

tulokset kertoivat asiassa onnistu-

mista, huolimatta yhteiskunnassa 

monin osin vallitsevasta epävar-

muudesta. 

Jukka Kujala 

toimitusjohtaja, rehtori

Toimitusjohtajan katsaus
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Ammattiopisto

Vuoden 2018 toimintaa suunni-

teltaessa asetettiin viisi keskeistä 

kehittämisen tavoitetta. Keskei-

senä tavoitteena oli ammatillisen 

koulutuksen uudistuksen, refor-

min, toimeenpano. Toimenpiteet 

kohdistuivat niin pedagogiikan 

kuin opiskelijahallintojärjes-

telmän kehittämiseen. Nuorten 

ja aikuisten koulutus nivottiin 

rakenteellisesti lain edellyttämällä 

tavalla yhdeksi koulutusmuodoksi. 

Opiskelijahallintojärjestelmää 

kehitettiin vastaamaan uuden 

ammatillisen koulutuksen vaati-

muksia. Rahoituksen perustana 

olevien opiskelijavuosien kerty-

mistä seurattiin aktiivisesti saata-

villa olevilla mittareilla. Vuoden 

2018 aikana käynnistettiin koulu-

tuksen ydinprosessien kehittämi-

nen: henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma (HOKS), 

koulutussopimus ja oppisopimus. 

Johtamisen rakenteita muokattiin 

reformin toimeenpanoa tuke-

vammiksi ja käynnistettiin muu-

tosjohtamisen vahvistamiseksi 

kaksivuotinen johtamisen koulu-

tus. Henkilöstön osaamista vah-

vistettiin reformin edellyttämän 

asiakaslähtöisen ja osaamisperus-

teisen henkilökohtaistamisproses-

sin mukaiseksi.

Toisena tavoitteena oli tarjota 

järjestämisluvan osoittamassa 

kolmessa maakunnassa kysyntään 

perustuvaa vaativan erityisen tuen 

koulutusta. Luonnonvara-alan 

koulutustarjontaa laajennettiin 

käynnistämällä työvaltainen 

maatalousalan perustutkinto 

Janakkalan toimipaikassa. 

Hämeenlinnassa Kiipula tiivisti 

yhteistyötä ammattiopisto Tavas-

tian kanssa käynnistämällä yhtei-

sen ammatilliseen koulutukseen 

valmentavan koulutuksen.

Kiipula on vahvasti painottunut 

yleisten oppilaitosten kanssa 

tehtävään yhteistyöhön. Hämeen-

linnan alueen koulutustarjonnan 

kasvun myötä laajennettiin yhteis-

ten tilojen käyttöä ammattiopisto 

Tavastian kanssa. Tampereella siir-

ryttiin yhteisiin tiloihin Tampereen 

seudun ammattiopisto Tredun 

kanssa. Lahdessa vastaavaa siirty-

mistä suunniteltiin yhdessä kou-

lutuskeskus Salpauksen kanssa. 

Toteutus on vuoden 2019 aikana. 

Vuoden 2018 aikana peruskorjat-

tiin opiskelijamajoitusta huomioi-

den muun muassa esteettömyyden 

Kehittämisen keskiössä: reformin jalkautus,  
työelämäyhteistyö ja laatu
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vaatimukset. Näin Kiipulalla on 

mahdollisuus tarjota opiskelumah-

dollisuus opetus- ja majoitustilojen 

osalta esteettömyyttä edellyttä-

ville. Vuorokauden kokoaikainen 

tuki mahdollistui uusien tilojen 

myötä. Kiipula käynnisti myös 

rakennussuunnittelun maatalous-

alan perustutkinnon ajanmukais-

ten opetustilojen rakentamiseksi 

Janakkalan toimipaikassa. 

Ammattiopiston johtokunnan 

tehtävät ovat menneiden vuo-

sien aikana muuttuneet suuresti. 

Kiipulasäätiön hallitus nimitti 

edellisen johtokunnan toimikau-

den päättyessä uuden johtokun-

nan. Johtosäännössä uudistettiin 

johtokunnan kokoonpanoa yhä 

osallistuvampaan suuntaan ja joh-

tokunnan jäsenistössä huomioitiin 

työelämän, opiskelijahyvinvoinnin 

ja opiskelijoiden kotien näkökul-

maa aiempaa enemmän. Myös 

opiskelijoiden osallisuuteen kiinni-

tettiin huomiota nimeämällä kaksi 

jäsentä heidän keskuudestaan.

Kolmannen tavoitteen mukaisesti 

toteutettiin toiminta-alueilla 

aktiivista ja tavoitteellista työelä-

mäyhteistyötä sekä järjestettiin 

työelämäyhteistyön foorumeja 

yhdessä muiden alueen koulutuk-

sen järjestäjien kanssa. Neljäntenä 

tavoitteena oli kehittää työpai-

kalla tapahtuvan oppimisen ja 

osaamisen hankkimisen toiminta-

malleja. 

 

Koulutuksen, opettamisen, työ-

hönvalmentamisen ja ohjaamisen 

toteuttamisen muotoja kehitettiin 

työvaltaisemmiksi ja työelämän 

tarpeita vastaavammiksi. 

Lisäksi haettiin rahoitusta pilot-

tikoulutuksille, jotka toteutetaan 

keskeisesti työelämätahojen 

kanssa. Pilottikoulutuksissa kehi-

tetään työllistymiseen tähtääviä 

ns. työammattikoulutuksia, kuten 

esimerkiksi hoiva-avustajan ja 

ravintolatyöntekijän koulutukset. 

Viidenneksi tavoitteeksi vuoden 

2018 toimintasuunnitelmassa 

asetettiin laatutyön ja toiminnan 

kehittäminen. Laatutyöllä tuet-

tiin ammatillisen koulutuksen 

uudistusta mm. laatimalla uudis-

tuneiden prosessien mukaisia 

ohjeistuksia ja kuvauksia. Tär-

keällä sijalla laadunhallinnan 

kehittämistyössä oli yhteinen 

Opetushallituksen rahoittama 

hanketyö ammatillisten erityis-

oppilaitosten (AMEO) ja Väli-Suo-

men ammatillisen oppilaitosten 

(Välkky) verkostojen kanssa. 

AMEO-verkoston Laatu vieköön 

-hankkeessa päivitettiin ammatil-

listen erityisoppilaitosten yhteistä 

mittaristoa ja tuloskorttia uudis-

tuksen mukaisiksi. Merkittävä 

ponnistus hankkeessa oli laki-

sääteiseen osaamisen arvioinnin 

toteuttamissuunnitelmaan tehty 

yhteinen pohjatyö, jolla määri-

teltiin toimintatapoja vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevien opis-

kelijoiden osaamisen arvioinnissa 

ja todentamisessa. Vakiintuneena 

yhteistoiminnan muotona jatkuivat 

verkoston sisäiset vertaisarvioinnit, 

joissa kohteena tällä kertaa oli 

henkilöstösuunnittelu ja -johta-

minen. Arviointien yhteydessä 

jatkettiin uusien arviointiosaajien 

kouluttamista.

Välkky-verkoston Vertaisarvioin-

nilla tulosta -hankkeessa keskei-

senä kehittämisen kohteena oli 

verkoston toimijoiden välisen 

vertaisarviointitoiminnan käynnis-

täminen. Hankkeessa kehitettiin 

kustannustehokas malli arviointien 

toteuttamiselle, koulutettiin liki 

viisikymmentä vertaisarvioijaa ja 

arvioitiin jokaisen hankekump-

panin toimintaa yhdellä kohteen 

valitsemalla ammatillisen koulu-

tuksen vertaisarvioinnin arviointi-

alueella. Kiipulaan tehty arviointi 

kohdistui sosiaali- ja terveysalan 

työpaikalla järjestettävään koulu-

tukseen.

 Ammatillisen koulutuksen uudis-

tuksessa perustetut työelämätoi-

mikunnat alkoivat vuoden aikana 

toteuttaa keskeistä tehtäväänsä 

opiskelijoiden osaamisen arvi-

oinnin laadunhallinnan valvojina. 

Ensimmäisenä työelämätoimikun-

tana Kiipulaan teki vierailukäynnin 

sosiaali- ja terveysalan työelämä-

toimikunta, joka vieraili Tampe-

reen toimipaikassa syyskuussa.
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Ammattitaidon Suomen Mesta-

ruuksista kisattiin Tampereella 15.-

17.5.2018. Taitaja2018 –finaaliin 

osallistui neljä Kiipulan ammatti-

opiston opiskelijaa.  He kilpailivat 

TaitajaPLUS –sarjassa. Tuomas 

Jussila voitti logistiikan kilpailun 

ja Ville Koskinen sijoittui samassa 

lajissa kuudenneksi. Kiinteistönhoi-

dossa Miro Hirvenoja jäi niukasti 

ulos palkintopallilta sijoittuen 

neljänneksi. Aleksi Jokinen sai 

kuudennen sijan asiakaspalvelussa 

ja myynnissä.  Tuomas Jussila oli 

Kiipulan joukkueen kokenein kil-

pailija, sillä hän osallistui Taitajiin 

jo viime vuonna, jolloin sijoitus oli 

viides. Tuomas sai opintonsa val-

miiksi huhtikuussa ja työskentelee 

nyt Hyvinkäällä varastoalan töissä. 

 

Eri puolilla Suomea järjestetyistä 

semifinaaleista valittiin noin 400 

kilpailijaa Tampereen finaaliin. 

Tapahtuman järjestämisestä 

vastasi oppilaitosryhmä, jossa 

mukana olivat Tredu, Sasky, 

Ahlman, Kiipulan ammattiopisto, 

Tavastia, VAAO ja Voionmaa. 

PLUS-lajien järjestämisestä vastasi 

Kiipulan ammattiopisto.    

Kiipulan henkilökuntaa toimi 

kisoissa tuomareina ja lajivasta-

avina. Pohjatyötä kisoja varten 

tehtiin lähes puolitoista vuotta.

Kiipulan opiskelijat TaitajaPLUS -finaaleissa Tampereella - kultaa tuli!

Opiskelijoiden osallisuutta ja 
hyvinvoinnin tukemista

Kiipulan ammattiopistossa edis-

tettiin opiskelijoiden hyvinvointia 

yhteisöllisen opiskeluhuollon 

toimenpiteillä. Yhteisöllistä 

opiskeluhuoltoa olivat mm. 

erilaiset tapahtumat ja teema-

päivät sekä jatkuvat toiminnot 

kuten vertaissovittelu. Yhteistyötä 

opiskelijakunta-, tutor- ja vapaa-

ajantoimijoiden kanssa lisättiin. 

Yksilökohtaista opiskeluhuollon 

toimintaa tiivistettiin kaikilla toi-

mipaikoilla.

Opiskelijakunnan toiminta oli 

monipuolista ja aktiivista. Retkien, 

tapahtumien, rehtorin sekä apu-

laisrehtorin kyselytunnin myötä 

osallistettiin opiskelijoita osaksi 

opiskelua, asumista ja vapaa-

aikaa. SAKUgames ja SAKUstars 

liikunta- ja kulttuurikilpailutoi-

minta oli aktiivista. 

Keväällä 2018 Kiipula vastasi Tai-

tajaPLUS -ammattitaitokilpailujen 

järjestämisestä, josta suoriuduttiin 

ansiokkaasti.
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Keskeiset tunnusluvut
Hakijasuhde 
• Ammatillinen perustutkinto 
• Valmentava koulutus

1,6 
2,3 
1,0

1,6 
1,9 
1,3

1,4 
1,7 
1,0

Järjestämisluvan mukainen täyttöas-
te, % (ts: tavoitteellisten opiskelija-
vuosien käyttöaste)

100 100 99,4*

Osaamisen osoittaminen työpaikalla, 
% näytöistä

58 51 60

Keskeyttämiset peruskoulutuksessa 
joista negatiivisia

4,9 
2,6

10,3** 
4,4

Opiskelijapalautteiden (Amispalaute) 
keskiarvo (asteikolla 1-5)

4,3***

* Täyttöasteessa on huomioitu järjestämisluvan mukaiset opiskelija-
vuodet, yhteensä 628,4. Kaikki opiskelijavuodet yhteensä 671. Lähde: 
Vipunen 2/2019 
** Laskentatapa muuttunut.  
*** Amispalautteen kerääminen on aloitettu syksyllä 2018. Aloituspalaut-

teen vastausprosentiksi saatiin 89 %. 

Ammatillisesta perustutkinnon päättäneille tehtiin puoli vuotta valmistumisen jälkeen sijoittumiskysely otta-

malla heihin yhteyttä henkilökohtaisesti. Vastausprosentiksi saatiin 71 % (N=101) vuonna 2018. Sijoittumisky-

selyn mukaan valmistuneet olivat sijoittuneet seuraavasti:

 Sijoittuminen                        2016   2017    2018
palkkatyö %     11,9 17,7 26,2

muu työllistyminen % 49,5 40,2 34,5

muu sijoittuminen* % 10,9 17,1 11,9

opiskelu % 4,0 3,7 4,8

työtön työnhakija % 23,8 22,0 22,6
* armeija, perhevapaa, eläke tms.

Lukuvuoden aikana tutkintotavoitteisesta koulutuksen päätti yhteensä 296 opiskelijaa. He jakaantuivat saatui-
hin todistuksiin seuraavasti:

 Todistukset, perustutkintokoulutus  2016    2017     2018                 
Tutkintotodistus     41 24 67*

Tutkintotodistus, kaikki tutkinnon 
osat mukautettu 7 9 12

Tutkintotodistus, osa tutkinnon osista 
mukautettu

72 74 52

Tutkintotodistukset yhteensä 120 107 131

Todistus tutkinnon osien suoritta-
misesta

91*

Muu todistus 31 33 10

* Tutkintotodistuksen tai todistuksen tutkinnon osan suorittaneiden luvuissa on 
huomioitu perustutkinnon näyttöperusteisesti aloittaneet, joita ovat pääasiassa nuor-
ten aikuisten osaamisohjelmassa opiskelleet opiskelijat. 

Todistukset, ammatti-/erikoisammattitutkinto            2018
Todistus koko tutkinnosta                      47 

Todistus tutkinnon osasta tai osien suorittamisesta 5

Valmentavan koulutuksen päätti yhteensä 128 opiskelijaa:

Todistukset, valmentava koulutus      2016       2017      2018
Ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavan koulutuksen todistus

    59 60 64

Työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentavan koulutuksen todistus 11 42 32

Todistus suoritetuista koulutuksen 
osista

18 32 20

Yhteensä 88 114 126

Ammatillinen koulutus lukuina
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Tamperelaisella tilitoimisto Home-

roksella oli positiivisia kokemuksia 

työharjoittelupaikkojen tarjoa-

misesta nuorille. Heillä oli ollut 

harjoittelijoita lähes koko yri-

tyksen toiminta-ajan. Myönteiset 

kokemukset rohkaisivat antamaan 

mahdollisuuden myös erityistä 

tukea tarvitsevalle Marikalle*, jolla 

on ongelmia kommunikoinnissa.  

Marika on selektiivinen mutisti, eli 

hän ei puhu.  

Marikan työelämässä oppiminen 

alkoi pari vuotta sitten, kun eräs 

Homeroksen yhteistyökumppani 

soitti yrittäjä Sanna Lehtiselle 

ja kertoi, että heillä olisi todella 

tehokas työharjoittelija. Harjoitte-

lija oli tehnyt parissa päivässä ne 

työt, joita työnantaja oli suunni-

tellut useaksi viikoksi. Lehtinen 

tuumasi, että heillähän ei hommat 

kesken lopu, ja niin Marika siirtyi 

heille. Asiat sovittiin Marikan opet-

tajan ja työhönvalmentajan 

kanssa.  

Pian Homeroksessa havaittiin, 

että harjoittelija hallitsee hyvin 

numerot ja on säntillisen tarkka. 

Kuukausikirjanpito, aineistosel-

vitykset, ohjelmistopäivitykset, 

asiakaslistaukset, varmuuskopioin-

nit ja monisivuiset excel-taulukot 

tulivat osaksi Marikan työnku-

vaa. Työpaikalla työn tekemistä 

ohjasi työpaikkaohjaajaksi kou-

luttautunut KLT-kirjanpitäjä Tiina 

Laukka, mutta nyttemmin Marika 

hoitaa osan töistään aivan itse-

näisesti. Tiinalla ja Marikalla on 

tietyt asiakkaat, joita he hoitavat 

yhdessä, mutta Marikalla on myös 

omia asiakkaita.

Lehtinen ja Laukka ihailevat Mari-

kan keskittymiskykyä ja tunnol-

lisuutta. Yhdessä iloitaan myös 

uusien asioiden oppimisesta, 

kuten esimerkiksi verotuksen 

vuosittaisten kiemuroiden omak-

sumista. Merkonomin tutkintoon 

liittyvä suurin haaste eli asiakas-

palvelu myös selätettiin  – tutussa 

ympäristössä Marikan puhuminen 

ja kommunikointi lisääntyi ja asia-

kasneuvonnassa voi käyttää myös 

sähköpostia tai skypeä. 

 

 ”Työelä-
mässä oppiminen 
on juuri se jakso, 
jolloin kukin voi 
harjoitella tulevaa 
ammattiaan.”
Kaikkea ei vielä silloin tarvitse 

osata täydellisesti, mutta osaa-

mista vahvistetaan ja täydenne-

tään opiskelijan tarvitsemalla 

tavalla”, kommentoi Marikan 

opettaja Jouni Orkoneva.

Homeroksen Tampereen toi-

mistolla on 13 henkilöä töissä ja 

kaikki he ovat suhtautuneet hiljai-

sempaan työkaveriinsa joustavasti. 

Kaikilla on yhteinen ymmärrys 

siitä, että yksi heistä voi olla 

enemmän omissa oloissaan eikä 

sitä koeta loukkaavaksi kumpaan-

kaan suuntaan. Homeroksessa on 

aiemminkin ollut erityisopiskeli-

joita työpaikalla oppimassa, koska 

siellä halutaan tarjota kaikille 

mahdollisuus omien taitojen ja 

kykyjen näyttöön. 

Lehtinen toteaa, että heidän 

yrityksensä ei koe opiskelijoita 

rasitteena, vaan he haluavat antaa 

omaa työaikaansa ja panostaa 

opiskelijan ohjaamiseen. ”Se on 

paras tapa kouluttaa nuoria juuri 

meidän yrityksemme työtarpei-

siin”, sanoo Lehtinen. ”Räätälöi-

mällä oikeat työtehtävät saamme 

osaavaa työvoimaa, jota ei vält-

tämättä löydy avoimilta työmark-

kinoilta”, hän jatkaa.  Myöskään 

kommentteja työharjoittelijoiden 

riistämisestä Lehtinen ei ymmärrä: 

”Meillä ei ole tarkoitus käyttää 

opiskelijoita ”liukuhihnatyöläi-

sinä”, että ottaisimme heitä vain 

ruuhkahuippuihin ja vaihtaisimme 

aina lennosta uuteen. Mieles-

tämme molemmat osapuolet 

hyötyvät siitä, että keskitytään 

pidempiaikaiseen ja kokonaisval-

taisempaan työskentelyyn.”

Marikan työpaikalla opiskelu 

johtikin juuri siihen lopputulok-

seen, johon ammatillisessa koulu-

tuksessa pyritään: valmistumisen 

jälkeen hänellä on työpaikka! 

Lehtinen kertoo, että työllistämi-

sen kynnystä madaltaa palkkatuki, 

jota TE-toimisto voi myöntää 

Oppilaitos + työelämä + myönteinen asenne =  
                                                                    vastavalmistuneelle työpaikka! 
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työnantajalle työttömän työn-

hakijan palkkauskustannuksiin. 

”Palkkatuen hakeminen ja byro-

kratian rattaat eivät ole niin pahat 

pahat kuin voi aluksi kuulostaa”, 

Lehtinen kertoo. Työllistämisen 

koukeroissa on apuna ollut myös 

Kiipulan työhönvalmentaja, joka 

on järjestellyt asioita niin opiske-

lijan, TE-palveluiden ja yrityksen 

välillä. Lehtinen kannustaakin 

muita yrittäjiä tutustumaan palk-

katuen suomiin mahdollisuuksiin 

ja sitä kautta avaamaan työllisty-

misen mahdollisuuksia nuorille. 

teksti: 

Piia Kokko, markkinointi- ja  

viestintäpäällikkö 

kuva: Minna Leino, graafinen suun-

nittelija

*opiskelijan nimi muutettu
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Kuntoutus  
- Kiipula-Aviren toiminta käynnistyi
Toimintavuonna kuntoutukselle 

oli asetettu viisi tavoitetta. Niistä 

ensimmäinen oli kuntoutuksen 

toimintaedellytysten vahvista-

minen. Siinä keskeisessä roolissa 

oli Kiipulan kuntoutustoiminnan 

siirtyminen Avire Oy:öön. Siirtymi-

nen tehtiin 1.9.2018, joten siihen 

asti kuntoutustoimintaa toteu-

tettiin Kiipulasäätiössä kahdessa 

organisaatiossa Kiipulan kuntotuk-

sessa ja Avire Oy:ssä. Yhdistyminen 

edellytti sekä kuntoutustoiminnan 

sisällä että säätiön tukipalve-

luissa monia erilaisia valmisteluja. 

Edellä mainituista syistä johtuen 

synergiaa ei pystytty toimintavuo-

den aikana vielä täysipainoisesti 

hyödyntämään.

Avirelle luotiin Kiipulasäätiön 

osana oma toimintamalli ja sen 

ilme yhtenäistettiin Kiipulan 

kanssa. Yrityksen virallisena 

nimenä on Avire Oy, mutta toimin-

taa toteutetaan Kiipula-Avirena, 

koska molemmilla nimillä on tois-

taiseksi eri verkostoissa erilainen 

tunnettuus.

Toimipaikkojen määrä kasvoi 

kolmella, kun toiminta käyn-

nistyi Oulussa, Seinäjoella ja 

Turussa Taito-kursseilla. Näillä 

toimipakoilla uutena toimijana 

ensimmäinen toimintavuosi meni 

verkostojen luomisessa ja tunnet-

tuuden vahvistamisessa. Oulussa 

kurssit saatiin alkamaan jo alku-

vuodesta ja Seinäjoella keväällä, 

mutta Turussa vasta syksyllä. 

Toimipaikkojen toimintaa pyritään 

vahvistamaan uusilla palveluilla.

Yhtenä tavoitteena oli löytää uusi 

potilastietorekisteri ja toiminnan-

ohjausjärjestelmä. Eri ohjelmatoi-

mittajien palveluihin tutustuminen 

ja vertailu osoittivat, että Kii-

pulassa käytössä olevat Elbitin 

ohjelmat tarjoavat kuntoutustoi-

minnalle tällä hetkellä parhaiten 

soveltuvat palvelut. Joten päätök-

senä oli pysyä nykyisissä ohjel-

missa ja tehdä niissä tarvittavat 

kehitystoimenpiteet. Lisäksi tehtiin 

suunnitelma ja valmistelut, miten 

Aviressa siirrytään käyttämään 

Elbitin ohjelmia. 
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Asiakaspohjan laajentumista 

haettiin erityisesti yritysrahoittei-

sissa palveluissa sekä työeläke- ja 

vakuutusyhtiöistä. Molemmissa 

tapahtui toimintavuoden aikana 

pientä kasvua. Myyntitiimiä 

vahvistettiin kahdella asiakkuus-

päälliköllä ja myyntitiimi vastasi 

heti alkuvuodesta sekä Kiipulan 

kuntoutuksen että Aviren palvelu-

jen myynnistä. 

Viidentenä tavoitteena oli laatu-

työn kehittäminen ja kuntoutuksen 

tulosten systemaattinen kerää-

minen ja analysointi. Laatutyötä 

päästiin käynnistämään vasta 

loppuvuonna tuloskortin osalta. 

Kiipulasäätiön yhteinen asiakas-

tyytyväisyysmittaus aloitettiin kun-

toutuskursseista, vuonna 2019 sitä 

laajennetaan yksilöpalveluihin. 

Kela kilpailutti keväällä amma-

tillisen kuntoutusselvityksen, 

joka Kiipulan kuntoutuksessa on 

ollut merkittävä palvelu. Tarjous 

jätettiin Aviren nimissä, koska 

tiedossa oli Kiipulan kuntoutuksen 

siirtyminen toimintavuoden aikana 

osaksi Avirea. Tarjous hyväksyt-

tiin viidelle toimipaikalle: Siuntio, 

Hämeenlinna, Turku, Jyväskylä 

ja Oulu. Kahdeksan toimipaikan 

tarjoukset eivät sähköisessä 

tarjousportaalissa edenneet 

tarjousten vertailuun asti. Näiden 

osalta tehtiin ensin Kelalle oikai-

suvaatimus, jossa vaatimuksen 

perusteluna oli tarjouspyynnön 

epäselvyys. Kela ei hyväksynyt 

oikaisuvaatimusta ja asiasta jätet-

tiin valitus markkinaoikeuteen. 

Markkinaoikeuden päätös saadaan 

vasta vuonna 2019. 

Kuntoutuspalveluissa merkittävää 

kasvua oli Työllistymistä edistä-

vässä ammatillisessa kuntouk-

sessa (TEAK). Sen tuotot olivat 

yli kaksi kertaa suuremmat kuin 

vuonna 2017. Samoin ammatilli-

sessa kuntoutusselvityksessä oli 

edelliseen vuoteen verrattuna 

lähes kaksinkertainen määrä asi-

akkaita. Vastaava kasvu oli myös 

Kiila-kursseissa. 

Kelan opiskeluvalmennuspalve-

luhanke ja maahanmuuttajien 

ammatillisen kehittämishanke 

(Mahku-hanke) käynnistyivät 

maaliskuussa. Opiskeluvalmennus-

palvelua toteutetaan Tampereella. 

Mahku-hankkeessa kehitetään ja 

pilotoidaan työllistymistä edis-

tävää ammatillista kuntoutusta 

(TEAK) ja suomen kielen opetusta 

yhdistävää uutta kuntoutuspalve-

lua. Mahkua toteutetaan Tampe-

reella, Hämeenlinnassa, Lahdessa, 

Espoossa ja Vantaalla.  

Taloudellinen tulos oli tappiolli-

nen. Tähän osaltaan vaikutti se, 

että tilaratkaisuissa ja henkilös-

töresursseissa ei päästy hyödyn-

tämään yhdistymisen synergiaa. 

Aiemmissa hinnoitteluissa ei 

kaikilta osin ole huomioitu pal-

veluiden edellyttämiä toimintoja 

ja toteutusratkaisut voivat olla 

tuottoihin nähden liian kalliita. 

Palvelu- ja toimipaikkakohtaisen 

kannattavuuden varmistaminen 

on tulevan toimintavuoden tärkein 

asia.

Tunnuslukuja

KELA  

Lääkinnällinen kuntoutus,  

ryhmämuotoiset palvelut 

• kurssimäärä 200 (alkaneet kurssit) 

• täyttöaste kurssin alkaessa 91 % 

• kuntoutujamäärä 1 800  

(kurssin alussa)
KELA  

yksilömuotoiset palvelut 

• kuntoutujamäärä 1900

KELA  

Ammatillinen kuntoutus,  

ryhmämuotoiset palvelut 

• kurssimäärä 54 (alkaneet kurssit) 

• täyttöaste kurssin alkaessa 85 % 

• kuntoutujamäärä 418  

(kurssin alussa)
KELA 

 ryhmämuotoiset palvelut yhteensä 

• kurssimäärä 254 (alkaneet kurssit) 

• täyttöaste kurssin alkaessa 90 % 

• kuntoutujamäärä 2 218  

(kurssin alussa)
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Kiipula-Aviren myyntitiimi järjesti 

kaksi asiakastilaisuutta, joissa 

pureuduttiin ajankohtaisiin työ-

hyvinvoinnin kysymyksiin. Ensim-

mäinen tapahtuma järjestettiin 

maaliskuussa Helsingissä, jolloin 

teemana oli "Kiilasta kipinää työn-

tekijöille ja työyhteisölle". Paikalle 

saapui noin 70 työterveyshuollon, 

henkilöstöhallinnon sekä yritysjoh-

don edustajaa. Leena Penttinen, 

Kelan ammatillisen kuntoutuksen 

suunnittelija, alusti Kiila -prosessin 

toteutuksesta. Penttisen puheen-

vuoron jälkeen kuultiin Helsingin 

Yliopiston ja Finnairin kokemukset 

Kiilan kuntoutuksesta ja vaikutuk-

sesta henkilöstön työhyvinvointiin. 

Marraskuinen asiakastilaisuus 

järjestettiin aiheella ”Tuhlataanko 

teillä työhyvinvointiin - mitä on yri-

tysvastuullisuus?”. Tapahtumassa 

alustajina toimivat mm. Elisan, 

Panssariprikaatin, Keskon, Elon ja 

HR Legal Services:n asiantuntijat. 

Tilaisuus sai paljon kiitosta siitä, 

että puheenvuorot olivat ajankoh-

taisia ja keskustelua herätteleviä. 

Verkostoitumassa oli yhteensä 50 

osallistujaa. 

 

Kumpikin asiakasaamu poiki 

yhteistyösuunnitelmia Kiipula-

Aviren kanssa.

Teksti:  

Janette Havia, myyntipäällikkö 

Kiipula-Avire

Verkostoitumista ja tiedonjakoa - asiakastilaisuuksien antia
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Kiipulassa kuhisee - talo tapahtumia 
             täynnä!
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Kiipulassa kuhisee - talo tapahtumia 
             täynnä!

Vuonna 2018 järjestettiin  Gardensin kevät-

markkinat toukokuun alussa, Elojuhlat 

elokuun lopulla,  KiipMTB -maastopyörä-

tapahtuma lokakuun alussa ja Halloween-

tapahtuma lokakuun lopussa.  

Elojuhlissa oli reipasta markkinahenkeä ja 

aittatanssit Suviaitassa. Ilta huipentui upeaan 

ilotulitukseen. Tapahtuma keräsi mukavasti 

kävijöitä niin läheltä kuin vähän kauem-

paakin.  

Vuonna 2017 ensimmäistä kertaa järjestetty 

KiipMTB-maastopyörätapahtuma järjestettiin 

toista kertaa ja tapahtuman osallistujamäärä 

miltei kaksinkertaistui edellisvuoteen  

verrattuna.
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Esitteen tiedot on koottu tammikuussa 2019.

Vuosi 2018 oli Kiipulan yritys- ja 

majoituspalveluille monessa tapaa 

merkityksellinen. Kokous- ja leiri-

palvelut jatkoivat kasvuaan. Vuoden 

aikana Janakkalassa on järjestetty 

pitkälle yli toistasataa erilaista 

tilaisuutta aina pienistä kokouksista 

suuriin seminaareihin ja leireihin. 

Etenkin kesäajan toiminta on vil-

kastunut. Kokous- ja tilapalvelujen 

merkittävimpinä asiakkaina voidaan 

pitää Espoon Seurakuntayhtymää ja 

Janakkalan kuntaa, jotka molemmat 

järjestivät useampia tilaisuuksia 

Janakkalassa.

Työnohjaus- ja valmennuspalveluilla 

on tuettu asiakkaiden, yksittäisten 

työntekijöiden ja työyhteisöjen, 

työssä jaksamista, ammatillista 

kasvua ja selviytymistä työelämän 

moninaisissa muutostilanteissa ja 

haasteissa. Vuonna 2018 ko. palve-

luja tuotettiin 15 työorganisaatiolle, 

joissa toteutettiin työnohjaus- ja 

valmennusprosesseja yhteensä 40. 

Syksyllä 2018 uutena toimintana 

käynnistyi Palkansaajien hyvinvointi 

ja terveys PHT ry:n hyvinvointijaksot. 

Lisäksi loppuvuodesta käynnistyi Puo-

lustusvoimien hyvinvointivalmennus 

Tavoitteesta tavaksi, johon Kunnossa 

Kaiken Ikää (KKI) –ohjelma myönsi 

Kiipulasäätiölle rahallista tukea. 

Erilaista yhteistyötä on tehty myös 

Kiipula-Aviren kanssa. Työhyvinvoin-

tipäiviä järjestettiin vuoden 2018 

aikana erittäin vähän, toisaalta työ-

hyvinvointipäivien luonne on vuosien 

saatossa muuttunut ja tänä päivänä 

järjestetään ennemminkin ohjelmalli-

sia kokouspäiviä, joissa mukana esim. 

liikunnallista ohjelmaa tai työhyvin-

vointiin liittyvää asiantuntijaluentoa.

Vuoden 2016 syksyllä startannut 

INTO - Osallistu ja innostu! –hanke 

(ESR) jatkui. Vuoden alussa hankkee-

seen tuli mukaan vielä yksi pk-yritys, 

jolloin hankkeessa olevien yritysten 

määrä nousi kuuteen ja yksittäisten 

asiakkaiden määrä noin sataan. 

Yrityksissä jatkettiin vuonna 2017 

alkaneita yksilö- ja tiimi-/esimiesval-

mennuksia, koulutuksia ja FirstBeat-

hyvinvointianalyyseja ja teemailtoja. 

Hankeasiakkaat tekivät vuoden 2018 

lopussa väliarvioinnin ja tyytyväisyys 

toimiin sekä vaikuttavuuteen oli 4.4 

Yritys- ja majoituspalvelut
Vilkas leirikesä, parisataa kokousta 
ja työhyvinvoinnin tukea
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                                                                       2018
asiakastyytyväisyys yritys- ja kokouspalelut 
*)

                4,43 

asiakastyytyväisyys majoituspalvelut *) 4,43

majoittujien määrä, pl kuntoutus 1509

* asteikko 1-5, mittaus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa 
aloitettu 5/2018

(keskiarvo) asteikolla 1-5. Syk-

syllä haettiin rahoittajalta jatkoa 

hankkeelle ja jatkoaikaa saatiinkin 

kesäkuun 2019 loppuun asti. Han-

ketta hallinnoi Hyria koulutus.

Kiipula Guest House

Vuosi 2018 oli Guest Housen 

toiminnassa toiminnantäytei-

nen. Guest Housen vastaanoton 

remontti valmistui alkuvuodesta 

ja kesäksi avattiin myös terassi 

lisäämään Guest Housen viihty-

vyyttä ja palvelutasoa. Vuoden 

aikana Guest Housessa majoitet-

tiin sekä kuntoutuksen- ja yritys- ja 

kokouspalvelujen asiakkaita, että 

itsemaksavia asiakkaita. Itsemak-

savia asiakkaita oli kaikkiaan 1500 

henkilöä. Suuri osa heistä yöpyi 

useamman kuin yhden yön. 

Vuoden aikana alkoi näkyä sel-

västi se, että Guest House profi-

loituu itsemaksavien asiakkaiden 

osalta työmatkailijoiden, erityisesti 

rakennusalan työntekijöiden, 

lyhempään ja pidempiaikaiseen 

majoitukseen. Guest Housessa on 

palveltu vuoden aikana monia 

kansalaisuuksia edustavia asiak-

kaita. Osalaan Booking.comin ja 

AirBnB:n käyttö majoituksen myyn-

nissä on lisännyt ulkomaalaisten 

vieraiden määrää.

Opiskelijamajoitustilat Punapor-

tilla Hämeenlinnassa olivat kesällä 

Guest Housen majoituskäytössä 

kesähotellina (Punaportti Guest 

House). Vaikka Kantolan tapahtu-

mapuistossa ei ollut edelliskesän 

tapaan isoa konserttia, Punapor-

tilla riitti majoittujia. 

yrityspalvelut@kiipula.fi
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Iso osa Puolustusvoimien palka-

tusta henkilöstöstä on velvoitettu 

ylläpitämään fyysistä toimintaky-

kyään koko työuran ajan. On hyvin 

luonnollista, että osa työnteki-

jöistä kokee vaaditun kuntotason 

saavuttamisessa ja ylläpitämisessä 

haasteita jossain vaiheessa työ-

uraa. Näitä haasteita saattaa tulla 

sekä työelämän, että siviilielämän 

puolelta. Tällaisista tilanteista ei 

yleensä pelkällä käskyllä selvitä. 

Panssariprikaati halusi ottaa 

täysin uuden lähestymistavan 

haasteeseen. Yhteistyössä Kiipu-

lan kanssa syntyi Tavoitteesta 

tavaksi -ohjelma. Ennalta valittu 

50 henkilön joukko haluttiin 

sytyttää liikunnan ja toimintakykyä 

ylläpitävien elämäntapojen pariin 

oman kokemuksen ja oivaltamisen 

kautta. Noin 90% valituista sitoutui 

Tavoitteesta tavaksi -ohjelmaan. 

Tulos ylitti odotukset niin Panssa-

riprikaatin, kuin Kiipulankin osalta. 

Osittain Kunnossa Kaiken Ikää  

-hanketuella toteutettu ohjelma 

päättyy  10.5.2019 ja samalla suun-

nitellaan jo seuraavaa vastaavan-

laista ohjelmaa toteutettavaksi.

 

Niklas Lehto, kapteeni 

Toimintakykysektorin johtaja 

Koulutusosasto 

Panssariprikaatin esikunta

Tavoitteesta tavaksi!
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Kiipula Gardensin toiminta jakau-

tui totutusti kasvihuonetuotan-

toon, avomaan tuotantoon ja 

Miinantorilla käytävään vähittäis-

kauppaan. Kasvihuonetuotanto 

sujui suunnitellusti, ennätyskuu-

masta kesästä huolimatta. Myös 

avomaantuotanto onnistui sään 

tuomista haasteista huolimatta 

suunnitellusti. 

Miinantorin toiminta on ollut 

vilkasta läpi vuoden. Vähittäis-

asiakkaille Gardensin tuotteita 

oli tarjolla myös monissa tapah-

tumissa, kuten Elomessuilla, 

reko-ruokapiireissä ja Punaportin 

syysmyynnissä Hämeenlinnassa. 

Gardensin perinteiset tapahtumat, 

Kevätmarkkinat ja Halloween-

ilta, saivat hyvin väkeä liikkeelle 

ja kauppaa käytiin molemmissa 

tapahtumissa vilkkaasti.

Gardensin tarjoamia oppimisen 

mahdollisuuksia päästiin Janak-

kalan toimipaikan opiskelijoiden 

lisäksi tarjoamaan myös Vantaan 

ja Lahden toimipaikkojen opiske-

lijoille. Vantaalla pidettiin itse-

näisyyspäivän pop up –myynti ja 

Lahdessa pop up –joulumyyntiä 

pidettiin kauppakeskus Sykkeessä. 

Myös Hämeenlinnassa Kauppa-

paikka Tavastilassa oli jo paik-

kansa vakiinnuttanut Gardensin 

Jouluinen pop up.

Gardensin eläinmäärä lisääntyi jo 

aikaisemmin talossa olleiden päs-

sien, kanojen ja viiriäisten lisäksi 

kaneilla, kalkkunoilla ja ankoilla. 

Loppuvuodesta Gardensissa 

aloitettiin pienimuotoinen kotisirk-

kojen tuotanto. Eläinten hoitotyöt 

ovat osa Gardensin monipuolista 

oppimisympäristöä. Kiipulan 

opiskelijoiden lisäksi Gardensin 

oppimisympäristöä hyödynsivät 

myös Hämeen ammattikorkeakou-

lun ja Hämeen ammatti-instituutin 

opiskelijat. Yhteistyötä tehtiin 

myös Hyrian, Keudan ja Jämsän 

ammattioppilaitoksen kanssa. 

Varsinaisen toiminnan tuotot 

paranivat Gardensissa toimin-

tavuonna selkeästi verrattuna 

vuoteen 2017. Myös vuodelle 2018 

budjetissa asetetut tuotot ylittyivät 

selvästi. Tästä hyvästä myynnin 

kehityksestä huolimatta Gardensin 

kokonaistulos painui tappiolliseksi 

mm. ennakoitua suurempien ener-

giakustannusten vuoksi. 

Kiipula Gardens
- vihannesbuumia ja sirkkain soittoa 

Tuotantomäärät                                     2016       2017      2018
kasvihuonevihannekset, kg    70446 67500 77000

ruukkukasvit, kpl 117503 142000 115000

avomaan tuotteet, kg 13357 16470 18000

kaupallisen toiminnan tuotot € 626643 645943 691073
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Vuosi 2018 oli jälleen vilkas 

kehittämisen ja hanketoiminnan 

kannalta. Kiipula hallinnoi tai oli 

partnerina mukana 29 ulkoista 

rahoitusta saaneessa hankkeessa. 

Koulutusta kehitettiin 26 hank-

keessa, kuntoutusta kahdessa ja 

yrityspalvelujen toimintaa yhdessä 

hankkeessa. Hankkeiden yhteen-

laskettu vuosibudjetti oli noin 

851 000 euroa. Tästä summasta 

Kiipulan omarahoitusosuus oli 

noin 13 %. 

 Tärkeimmät toteutusverkostot 

olivat ammatillisten erityisoppi-

laitosten AMEO-verkosto (mukana 

viidessä hankkeessa) ja Väli-Suo-

men ammatillisten oppilaitosten 

Välkky-verkosto (mukana kuu-

dessa hankkeessa). 

 Omalla budjetilla toimivia yksit-

täisiä kumppaneita hankkeissa oli 

kaikkiaan 54. Näistä oppilaitos-

kumppaneita oli 30 ja loput järjes-

töjä ja yhteisöjä. Lisäksi eri tavoin 

sitoutuneena oli useita kuntia, 

vammaisjärjestöjä, te-toimistoja 

ja muita julkisen sektorin toimi-

joita. Kansainvälisissä hankkeissa 

kumppanit tulivat seitsemästä eri 

maasta.

Euromääräisesti eniten han-

kerahoitusta saatiin Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) kautta. 

Kiipulalla oli neljä omaa ESR-

hanketta, joiden lisäksi Kiipula 

oli partnereina kuudessa muussa 

ESR-hankkeessa. Muita merkittäviä 

hankerahoittajia olivat OKM ja 

OPH.

 Pääosa hankerahoituksesta 

kohdistui koulutuksen toimialalle. 

Kuntoutuksessa valtakunnallisesti 

eni-ten huomiota keräsi osana 

hallituksen kärkihanke-pakettia 

toteutettu Rivakka OTE –hanke. 

Kiipulan hakemassa ja hallinnoi-

massa hankkeessa kehitet-tiin 

kuntoutuksen tuottajien verkos-

totyötä. Kiipulan kuntoutus oli 

osatoteuttajana myös TEMPO-

hankkeessa (ESR), jossa koulu-

tettiin työkykykoordinaattoreita. 

Kiipulan yrityspalvelut oli mukana 

Into-hankkeessa (ESR), jossa 

parannettiin työyhteisöjen hyvin-

vointia.

 Kiipulan kuntoutuksen toiminta 

laajeni merkittävästi Avire Oy:n 

ostamisen myötä. Tämä merkitsee 

myös kehittämisen ja projekti-

rahoituksen mahdollisuuksien 

lisääntymistä. Toimintavuonna 

kuntoutus oli mukana mm. Kelan 

maahanmuuttajakuntoutuksen 

(MAHKU) ja opiskelijavalmennuk-

sen kehittämishankkeissa. Lisäksi 

haettiin mm. Sosiaali- ja terveys-

järjestöjen avustuskeskus STEA:n 

rahoituksia.

 Kiipulan ammattiopiston puolella 

hanketyöllä vahvistettiin henki-

löstön kykyä vastata koulutuksen 

reformin tuomiin uusiin haastei-

siin. Vuoden aikana päättyneistä 

hankkeista Noheva tuotti netti-

sivuilleen mittavan kokoelman 

erityistä tukea tarvitsevien aikuis-

Kehittäminen ja kansainvälisyys
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ten oppimisen tuen materiaaleja. 

Digiosalliseksi vahvisti kiipulalais-

ten digiosaamista. Monet polut 

-hanke loi menetelmän oppimisen 

kanssa kamppailevien maahan-

muuttajien ohjaukseen. Myös työ-

valtaista pedagogiikkaa kehitettiin 

hankkeilla.

 Vuoden aikana myös alkoi merkit-

täviä hankkeita. Ammattiopiston 

hallinnoima mittava Työuralle-

hanke (ESR) kehittää Kanta-

Hämeen alueella ammatillisten 

oppilaitosten uraohjausta. Se on 

osa Kiipulan jatkuvaa pyrkimystä 

monipuolistaa yhteistyötä työ-

elämän kanssa opiskelijoiden 

työllistymisen tukemiseksi. Uusilla 

hankkeilla myös tuetaan opetus-

henkilöstön työelämäjaksoja ja 

tehostetaan työelämän kanssa 

tapahtuvaa viestintää. Kiipulan 

sisäistä toimivuutta parannetaan 

AMEO-verkoston kanssa aloitetulla 

muutosjohtamisen hankkeella. 

 Ammatillisena erityisoppilaitok-

sena Kiipulalla on myös velvoite 

jakaa tietämystään vaativan 

erityisen tuen teemoista. Opetus-

hallituksen (OPH) projektirahoi-

tuksella Kiipula järjesti erityisen 

tuen koulutuksia yleisille amma-

tillisille oppilaitoksille. Kiipula 

on myös asiantuntijapartnerina 

Työväen sivistysliiton hallinnoi-

massa työntekijäliittojen Ammatti-

taitoa yhdessä –hankkeessa. Siinä 

tehdään työpaikoille materiaalia 

opiskelijoiden ohjaukseen. Päätty-

nyt osuuskuntahanke tuotti aihees-

taan koulutusmateriaaleja.

Keväällä 2018 opetus- ja kulttuu-

riministeriö (OKM) jakoi ensim-

mäistä kertaa strategiarahoitusta 

ammatillisen koulutuksen kehittä-

miseen. Kiipula haki ja sai yli puoli 

miljoonaa euroa mm. digityön ja 

ohjauksen edistämiseen. Aivan 

vuoden lopussa Kiipulalle myön-

nettiin toisen lisätalousarvion 

perusteella myönnettävää rahoi-

tusta 27 opiskelijavuoden verran 

ammatillisen osaamisen pilottei-

hin. Näissä piloteissa toteutetaan 

yhteistyössä yritysten kanssa 

työllistymiseen tähtääviä koulu-

tuksia kolmella paikkakunnalla 

sosiaali- ja terveys- sekä ravintola- 

ja cateringaloilla (hoiva-avustajat 

ja ravintolatyöntekijät).

Osin ministeriön strategiarahoi-

tuksen turvin toteutettiin myös 

Taitaja-kilpailut keväällä 2018 

Tampereella. Tapahtuman pääjär-

jestäjänä oli Tredu, kumppaneina 

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan 

koulutuksenjärjestäjiä ja PLUS-

lajien toteuttajana Kiipula. Työ-

elämäyhteistyö oli vahvasti esillä 

PLUS-lajien toteutuksessa. Kiipu-

lan pääyhteistyökumppanit olivat 

Tammer-Tukku, IKEA ja Hämeen 

Lukko. Tapahtuma keräsi yli 50 

000 kävijää ja toimi erinomaisena 

näyteikkunana ammatillisten eri-

tyisopiskelijoiden osaamisesta.

Kansainvälisyyttä edistettiin 

monella tapaa lähinnä projektira-

hoituksen turvin. Pidemmillä 2-2,5 

viikon mittaisilla ulkomaanjak-

soilla oli yhteensä 23 opiskelijaa 

ja 12 tukihenkilöä. Kohdemaina 

olivat Ruotsi, Britannia ja Viro. 

Henkilöstövaihdossa oli kaikki-

aan kuusi opettajaa/ohjaajaa/

kouluttajaa. Kiipulan eri toimipai-

koilla järjestettiin kansainvälisistä 

teemoista erilaisia tilaisuuksia ja 

tapahtumia. Kiipulalla oli yhteis-

työssä Janakkalan kunnan kanssa 

kaksi Eurooppalaisen vapaaeh-

toispalvelun (EVS) kautta tullutta 

vapaaehtoista, jotka toimivat ope-

tuksen tukena eri koulutusaloilla.

Syksyllä 2018 käynnistyi Kiipu-

lan hallinnoima kansainvälinen 

Learning Green Care –hanke. Sen 

partnerit tulevat Ruotsista, Nor-

jasta ja Belgiasta. Sekä ammatti-

opisto että kuntoutus osallistuivat 

myös aktiivisesti kansainväli-

seen verkostotyöhön. Kiipula oli 

edustettuna mm. EfVET:in (The 

European Forum of Technical 

and Vocational Education and 

Training) seminaarissa Italiassa 

sekä Rehabilitation Internationa-

lin vuositapaamisessa Berliinissä. 

Kiipulan kv-koordinaattori osallis-

tui Hämeen ammattikorkeakoulun 

(HAMK) koulutusvientikoulutuk-

seen ja kehitysjohtaja teki HAMKin 

johtamassa delegaatiossa koulu-

tusviennin markkinointimatkan 

Kiinan Jinaniin. 
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Henkilötyövuosia konsernitasolla 

kertyi yhteensä 409, toimintasuun-

nitelmassa kertymäksi arvioitiin 

405 htv. Avire Oy:n osuus henki-

lötyövuosista on 47 htv ja Kiipu-

lasäätiön 362 htv. Tunnuslukuja 

vertailtaessa on huomioitava 

Kiipulan kuntoutustoiminnan siir-

tyminen syyskuun alusta kokonai-

suudessaan Avire Oy:n toiminnaksi. 

Henkilöstöhallinnossa valmistel-

tiin ja otettiin käyttöön uusi palk-

ka- ja henkilöstöhallinto-ohjelma 

sekä uusi matka- ja kululaskuoh-

jelma. Uudet ohjelmat otettiin 

käyttöön vaihteittain samassa 

yhteydessä kun Avire Oy:n palkan-

laskenta ja henkilöstöhallinnon 

toiminta siirtyivät toteutettavaksi 

Kiipulasäätiön tukipalveluina. 

  

Sairauspoissaolot ovat konsernita-

solla laskeneet hieman edellisvuo-

desta ja ylittävät hieman vuodelle 

asetettua tavoitetta (≤ 9 työpv/

htv). Osaamisen kehittämisessä 

tavoitteeksi oli asetettu vähin-

tään 18 tuntia / henkilö ja ≥ 5 pv 

/henkilö (ka). Osaamisen kehit-

tämiseen osoitettu panostus on 

laskenut viimeisen kolmen vuoden 

aikana ja asetettua tavoitetta ei 

ole saavutettu. Osaltaan tähän on 

vaikuttanut aikaisempien vuosien 

tiukka taloustilanne, jolloin on 

hakeuduttu selvästi vähemmän 

ulkopuolisiin koulutuksiin. Jonkin 

verran osallistutaan myös eri 

alojen tarjoamiin maksuttomiin 

webinaareihin, joita kaikkia ei ole 

välttämättä tilastoitu. Henkilöstön 

osaamisen ylläpito on tärkeä osa 

palvelujen ajantasaisuuden ja kil-

pailukyvyn ylläpitämisessä. Oikein 

kohdennettuun ja systemaatti-

seen osaamisen kartuttamiseen 

on jatkossa kiinnitettävä erityistä 

huomiota.

Työeläkeyhtiön kanssa uudistettu 

työyhteisökysely tehtiin keväällä. 

Kyselyn vastausprosentti oli 

alhainen verrattuna aikaisempiin 

kyselyihin, vain 66 %. Työkyvyn 

keskiarvo oli 7.99 asteikolla 0-10. 

Stressitason keskiarvo oli 2.63 

asteikolla 1-5. Kyselyn tulosten 

Henkilöstö - työ sujuu ja innostaa 
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Tunnusluku                                              2016       2017      2018
Henkilöstömäärä (htv 394 368 409

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

Sairauspoissaolot, työpv/htv 9,3 9,8 9,4

työeläkemaksuluokka 2 2 3

toimialoilla tiimeittäin syksyn 

aikana. Toimialoilta saatujen 

kehittämisehdotukset otetaan 

huomioon uuden työhyvinvoin-

tistrategian laadinnassa ja henki-

löstö- ja koulutussuunnitelmassa.  

 

Esimiehille järjestettiin työhy-

vinvointikorttikoulutus, jonka 

yhteydessä saatiin useita työ-

hyvinvointiin liittyviä kehittä-

misehdotuksia. Toimintavuonna 

järjestettiin kahdelle ryhmälle 

Työterveyslaitoksen ja työeläke-

yhtiön Työuran uurtaja® -ohjaa-

jakoulutuksen käyneiden johdolla 

työhyvinvointivalmennus Minä, 

työ ja elämä, jonka tavoitteena on 

mm. työhön liittyvän motivaation 

vahvistaminen ja osallistujien akti-

vointi oman osaamisen ja työkyvyn 

ylläpitämisessä. Koulutuksen toi-

mialalla on järjestetty esimiehille 

muutosvalmennusta koulutuksen 

uudistukseen liittyvällä hankera-

hoituksella. 

perusteella henkilöstö on pääosin 

innostunutta ja työ sujuu. Omaa 

työhön toivottiin lisää vaikutusmah-

dollisuuksia. Tuloksissa korostui 

esimiesten helppo lähestyttävyys 

ja luottamus. Esimiehiltä toivot-

tiin enemmän palautetta työstä ja 

puuttumista työyhteisön vaikeisiin 

tilanteisiin. Henkilöstö antoi kri-

tiikkiä myös kuulluksi tulemisessa 

ja vaikeiden asioiden puheeksi 

ottamisessa. Selkeänä vahvuutena 

esille nousi henkilöstön toiminta-

kyky ja voimavarat, vaikka palau-

tumisen tarve nousi esille. Tulosten 

käsittelyä jatkettiin
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Kiipulasäätiön toiminta on ollut 

toimintavuoden aikana vakaata 

aikaisempien vuosien tapaan. Val-

tionosuuden määrä kääntyi lievään 

nousuun ja koulutuksen toimialalla 

vuosi oli hyvä. Kiipulasäätiön kuntou-

tustoiminta siirrettiin syyskuun alusta 

liiketoimintakaupalla Avire Oy:öön. 

Konsernin järjestämän kuntoutuslii-

ketoiminnan yhdistämisellä haettiin 

tehokkuutta niin henkilökunnan kuin 

tilojen käytössä. Tilikauden aikana 

yrityspalvelut ja majoitustoiminta 

yhdistettiin yhdeksi liiketoiminnaksi. 

Yrityspalvelujen ja Gardensin toimin-

nat jatkuivat olennaisilta osin enti-

seen tapaan.

 Kiipulasäätiön ja konsernin taloudel-

linen tilanne oli hyvä vuonna 2018. 

Konsernin varsinaisen toiminnan 

tuotot olivat 30,5 M€ ja tulos 0,3 M€. 

Koulutuksen toimialalla tuotot koos-

tuvat valtionosuuksista 18,9 M€ (17,7 

M€ v. 2017), avustuksis-ta 1,0 M€ ja 

NAO-rahoituksesta 0,4 M€. Loppuosa 

on erilaisista hankkeista koostuvaa 

rahoitusta, koulutus- ja palvelutuot-

toja, työtoiminnan tuottoja ja muita 

tuottoja noin 0,2 M€. Koulutuksen 

ylijäämä oli 1,6 M€ (1,0 M€ v. 2017), 

josta valtaosa tuli ammatillisesta 

koulutuksesta, muiden koulutuspal-

velujen tulos oli vähäinen. Vuonna 

2018 arvonli-säveron käsittely muut-

tui. Muutoksen vuoksi koulutuksen 

tulos ei ole vertailukelpoinen edelli-

seen vuoteen.

 Kuntoutusliiketoiminta yhdistettiin 

liiketoimintakaupalla 1.9.2018 alkaen 

Avireen. Kuntoutustoiminnan harjoit-

taminen kahdessa eri organisaatiossa 

oli toiminnan kannalta hankalaa 

ja epätaloudellista. Yhdistymisestä 

huolimatta kuntoutuksen toimialalla 

on edelleen haasteita kannattavan 

toiminnan järjestämisessä. Kasva-

neesta 8,7 M€ (6,6 M€ v. 2017, omis-

tusajalta) myynnistä huolimatta tulos 

jäi 0,9 M€ tappiolliseksi. Tilikauden 

aikana päättyi ammatillisen kuntou-

tusselvityksen sopimuskausi. Uudessa 

kilpailutuksessa kaikki tarjoukset 

eivät tallentuneet sähköiseen por-

taaliin ja kilpailutuksen lopputulos 

ei ollut Aviren kannalta onnistunut. 

Hankintamenettelyn toimintatapoi-

hin liittyen Avire on tehnyt valituksen 

Markkinaoikeuteen, jossa käsitte-

ly on tilinpäätöksen aikaan vielä 

kesken. 

 Yritys- ja majoituspalvelut yhdistet-

tiin yhdeksi toimialaksi ja toiminta 

säilyi molemmilla toiminnoilla enti-

sellään. Yrityspalvelujen myynti oli 

0,7 M€ (0,6 M€ v. 2017), jossa kasvu 

muodostui majoituspalvelujen kasva-

neesta myynnistä. Tilikauden tulos jäi 

alijäämäiseksi 0,3 M€. 

Kiipula Gardensin myynti oli 0,8 M€ 

(0,7 M€ v. 2017), mutta kasvaneesta 

myynnistä huolimatta tulos jäi alijää-

mäiseksi 0,1 M€.  

 

Säätiön muun toiminnan sekä hallin 

non ja tukipalvelujen kuluista osa on 

kohdistettu suoraan koulutuksen toi-

mialalle muuttuneesta rahoitusrapor-

toinnista johtuen. Tämän vuoksi luvut 

eivät ole täysin vertailukelpoisia 

edelliseen vuoteen. Aviren tukipal-

velut siirtyivät Kiipulan hoidettavaksi 

elokuun alusta alkaen ja tästä lähtien 

osa tukipalveluiden kuluista laskute-

taan Avirelta.

 Kiipulasäätiö konsernin tulos päät-

tyneeltä tilikaudelta oli 341.612,42 

euroa. Tulokseen olemme tyytyväisiä, 

takana on monella tapaa haastava 

vuosi.

Kiipula-konsernin rakenne säilyi 

muuttumattomana, emoyhtiönä toimi 

Kiipulasäätiö sr ja Avire Oy 100 % 

omistettuna tytäryrityksenä. 

 

Säätiö- ja osakeyhtiölain määritte-

lemä lähipiiri on hyvin laaja. Lähipii-

riin kuuluvat mm. hallintoneuvosto, 

hallitus, yrityksen johto ja tilintar-

kastajat puolisoineen, lapsineen ja 

intressipiireineen. Merkittäviä tavan-

omaisesta poikkeavia lähipiiritapah-

tumia ei ole rekisteröity tilikauden 

aikana.

 Varallisuuden hoito, rahoitus ja 
investoinnit

 Sijoitusvarallisuutta on toiminta-

vuoden aikana sijoitettu hallituksen 

sijoitusstrategian mukaisesti vähä-

riskisiin sijoituskohteisiin. Sijoitukset 

ovat pitkäaikaisia ja uusia sijoituksia 

tehtiin päättyneellä tilikaudella noin 

0,5 M€. Sijoitustoiminnan tuotot ovat 

0,1 M€. Omavaraisuusaste on 76 ja 

maksuvalmius 2,2. Molemmat tunnus-

luvut ovat erinomaisella tasolla.

Päättyneellä tilikaudella investoin-

nit olivat pääasiassa korjausinves-

tointeja Janakkalan toimipaika-sa 

ja uusien tilojen kunnostustöitä 

kaupunkitoimipaikoissa. Yhteensä 

investoinnit olivat 0,7 M€. Turengissa 

sijaitsevan Yrittäjätalon osakkeisiin 

Talous - kivijalka kunnossa  
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Tunnusluku                                              2016       2017      2018
toiminnan tuotot (milj. euroa) 29,0 26,9 30,5

tilikauden tulos € 721258 816858 341612

maksuvalmius, quick ratio 2,0 2,2 2,2

omavaraisuusaste-% 81,1 81,9 76,3

tehtiin 0,1 M€ arvonalennuskirjaus. 

Toimipaikkaverkosto säilyi ennal-

laan kaupunkien osalta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja 

vuoden 2019 näkymät 

Alkavalla ja seuraavalla tilikau-

della investoinnit tulevat olemaan 

suurimmat pitkään aikaan. Janak-

kalan toimipaikkaan rakennetaan 

maatalouden perustutkinnon 

käyttöön tulevat uudet toimitilat. 

Lisäksi uusiin toimitiloihin muute-

taan mm. Lahdessa ja Kouvolassa, 

joissa tiloihin tehdään toiminnan 

tarpeen edellyttämät remontit. 

Uimahallin pesutilojen remonttia 

jatketaan ja Haitin Metsänvartijan-

tilan majoitustilat uudistetaan.

 Vuosi 2019 on käynnistynyt 

odotusten mukaisesti eikä Kiipula-

säätiön taloudellisessa tilanteessa 

ole tilikauden päättymisen jälkeen 

tapahtunut olennaisia muutoksia. 
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Organisaatio 
Hallintoneuvosto

Toimikaudelle 2016–2018 valtuus-
kunnan jäsenten valinta tehtiin 
valtuuskunnan kokouksessa 
24.11.2015.

Reina Timo, varatoimitusjohtaja 
(puheenjohtaja) 
- Hertsi Juha, aluekehityspäällikkö 
Eerikäinen Jussi, toimitusjohtaja 
- Mikkola Juha, toimitusjohtaja  
Erhola Marina, ylijohtaja (varapu-
heenjohtaja) 
- Kovasin Merja, kehittämispääl-
likkö 
Haukka Juha, toimitusjohtaja 
- Siren Timo, hallinto- ja henki-
löstöjohtajaJahnukainen Markku, 
professori 
- Niemelä Markku, säätiön johtaja 
Lumiaho Maire, lakimies 
- Aro Susanna, koulutusjohtaja 
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja 
- Mikkola Ari, rehtori 
Ruohonen Marita, toiminnanjoh-
taja (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, sivistystoimenjoh-
taja

Hallintoneuvosto kokoontui kaksi 
kertaa. Hallintoneuvoston sih-
teerinä toimi säätiön asiamies, 
toimitusjohtaja Jukka Kujala.

Kiipulasäätiön hallitus

Martimo Kari-Pekka, johtava asian-
tuntija, LT, työterv.huollon ja työ-
lääket. erik.lääk. (puheenjohtaja) 
Bergman Viveca, kehittämispääl-
likkö, VTM 
Hannula Mirja, johtava asiantun-
tija 
Kirmanen Leena, sosiaalineuvos, 
YTM 
Mähönen Antti, hallintojohtaja, VT 
(varapuheenjohtaja) 
Nikula Susa, henkilöstöjohtaja, KM

Hallitus kokoontui 8 kertaa. Hal-
lituksen sihteerinä toimi säätiön 
toimitusjohtaja, asiamies Jukka 
Kujala.

Tilintarkastajat 
Tuokko Tilintarkastus Oy 
KHT-yhteisö 
Elo Janne KHT, päävastuullinen 
tilintarkastaja

Ammattiopiston johtokunta 
Rajakangas Ulla-Maija, toimitus-
johtaja (puheenjohtaja) 
- Koskimäki Henni, ylipuutarhuri

Korpio Eero, tehdaspäällikkö 
(varapuheenjohtaja) 
- Mikkola Liisa, koulutuspäällikkö 
Ahonen Karoliina, kehittämispääl-
likkö 
- Lampinen Pauliina, toiminnan-
johtaja 
Kiviranta Leila, psykologi 
- Laatunen Hannu 
Koski Jaana, sivistystoimen kehit-
tämispäällikkö 
- Hurme Juha, varastopäällikkö 
Lehikoinen Vesa, toimitusjohtaja 
(el.) 
- Kervinen Seppo, toimitusjohtaja 
Närkki Aino, johtava asiantuntija 
- Rauhala Jere, projektipäällikkö 
Ray Kaija, kehittämispäällikkö 
- Järvenselkä Jaana, tavaratalojoh-
taja 
Kujala Jukka, toimitusjohtaja, 
rehtori  
- Oksanen Kaija, talousjohtaja

Rehtori Jukka Kujala toimi johto-
kunnan esittelijänä ja sihteerinä.

Kahdella opettajien, kahdella 
muun henkilökunnan ja yhdellä 
oppilaskunnan edustajalla on 
kokouksissa läsnäolo- ja puheoi-
keus:

Salo Pirjo, opettaja 
- Suontausta Veli-Pekka, opettaja  
Tikkanen Kimmo, opettaja 
- Niemi Sirkku, opettaja 
Santama Alexandra, ohjaaja 
- Innala Kati, ohjaaja 
Kunelius Lauri, ohjaaja 
- Niemelä Kalevi, ohjaaja

Arraste Matias, opiskelija, lv. 2017-
2018 
- Mäkelä Mira, opiskelija, lv. 2017-
2018 Aleksi Lahti, opiskelija, lv. 
2018-2019 
- Kalle Kallenautio, lv. 2018-2019

Kiipulasäätiön johtoryhmä 
Kujala Jukka, toimitusjohtaja, reh-
tori, puheenjohtaja 
Oksanen Kaija, talousjohtaja 
Aaltonen Marjukka, kuntoutus-
johtaja, Avire Oy:n toimitusjohtaja 
1.9.2018 alkaen 
Ruohonen Ritva, hallintopäällikkö, 
johtoryhmän sihteeri 
Saari Anne, apulaisrehtori

Avire Oy:n hallitus

Kari-Pekka Martimo, hallituksen 
puheenjohtaja

Antti Mähönen, Jukka Kujala, Ritva 
Ruohonen ja Marjukka Aaltonen
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2018 meneillään 
olleet hankkeet
(suluissa  rahoittaja ja hallinnoija)

Työelämäyhteistyö  
 Osallisuutta osuuskunnista (STM ja ESR, 
hallinnoija Kiipula)  • Kuntouttava ja työl-
listävä osuuskuntamalli osatyökykyisille.  

Kumppaneina (OKM, Ammattiopisto 
Tavastia)  • Opetushenkilöstön työelä-
mäjaksoja, tiedotusta reformista työpai-
koille.

Yhdessä (OKM, Tredu) • Kehitetty työ-
paikka-agentin malli tukemaan yhtey-
denpitoa oppilaitoksen ja työpaikkojen 
välillä Pirkanmaalla.

TaitajaPLUS (OKM, strategiarahoitus) 
• TaitajaPLUS-kilpailun järjestäminen 
osana Taitaja2018-tapahtumaa Tampe-
reella.

Henkilöstökoulutus – Kiipulan oma ja 
muille tarjottava 

 Henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi 
osaamisen kehittämistä (OPH, Kiipula)  
• Henkilöstön kv-osaamisen kriteeristö 
sekä osaamisen tunnistamisen, tunnusta-
misen ja hankkimisen menetelmät. 

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki 
-hanke (OPH, Spesia Oy)  
• Asiantuntijapalveluina tuotettuja amma-
tillisen erityisopetuksen koulutusjaksoja 
muille oppilaitoksille.  

Digi haltuun (rahoittaja STEA, Aspa-
säätiö) 
• Digi-kokemusasiantuntijoiden koulut-
taminen tuetun asumisen asiakkaille 
valtakunnallisesti. 

MuutosAMeO (OPH, Spesia) 
• Ammatillisten erityisoppilaitosten keski-
johdon johtamisosaamisen kehittämistä.

Ammattitaitoa yhdessä (ESR ja OKM, 
Työväen Sivistysliitto)   
• Työntekijäliittojen kanssa tuotettu eri-
tyisen tuen materiaaleja työpaikoille.

Pedagogiikka  
 Digiosalliseksi (ESR, OKM; Tampereen 
ammattikorkeakoulu TAMK, opettajakor-
keakoulu)  

• Digitaalisen ohjauksen menetelmiä 
Telma- ja perustutkinto-opiskelijoille. 

Myynnin ammattitutkinto selkosuomeksi 
(OPH, Kiipula)  
• Myynnin ammattitutkinnon tutkinnon 
perusteiden selkokielinen versio. 

Selkeyttä tutkintoihin (OPH, Kiipula)  
• Sähköinen tutkintosuunnitelma- ja arvi-
ointipohja, tieto- ja tietoliikennetekniikan 
ammattitutkinnon ammattitaitovaatimuk-
sien selkokielinen versio. 

Digityö tutuksi (OKM, strategiarahoitus) 
• Digitaalisen toiminnan laaja-alainen 
kehittäminen ammatillisessa erityisope-
tuksessa.

Learning Green Care – Useing Nature 
as Part of Vocational Special Education 
(OPH, Erasmus+ KA 2, Kiipula)  
• Luontoavusteisen toiminnan kehittämi-
nen erityisopetuksessa. Kansainvälinen 
yhteistyöhanke.

Ohjaus ja nivelvaiheyhteistyö  
 Noheva (ESR, OKM, Kiipula)  
• Aikuisten puutteellisten opiskelutaitojen 
tunnistamisen ja korjaamisen menetel-
mät. 

Monet polut (ESR, OKM, Kiipula)   
• Maahanmuuttajien opiskelun ja 
työllistymisen esteiden psykososiaaliset 
kartoitukset ja ohjaus. 

Pähee OTE (STM, OTE-kärkihankerahoi-
tus, Lahden kaupunki)  
• Vammaisten työllistymisen edistämisen 
verkostohanke Päijät-Hämeessä.

Tsempataan yhdessä – kumppanuudella 
työelämään (ESR, OKM, Kotona Suomessa 
-ohjelma, Vantaan kaupunki) 
• Verkosto- ja ohjausosaamisen kehittä-
minen Vantaan kaupungin maahanmuut-
tajatyössä.

Työuralle (ESR, OKM, Kiipula) 
• Erityisopiskelijoiden uraohjauksen ja 
työllistymisen tukemisen uudet mallit 
Kanta-Hämeessä.

Osallisuutta yhdessä (OKM, Liveopisto) 
•  Opiskelijoiden aktiivisuuden lisää-
minen, opiskelijakuntatoiminnan sekä 
asumisen ja vapaa-aikaohjauksen kehit-
täminen.

Ohjauksella oikeisiin valintoihin (OKM, 
strategiarahoitus)  
• Opiskelijoiden ohjaus Pirkanmaalla, 
tiedolla johtaminen sekä ohjaussuunni-
telman valmistaminen.

KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi amma-
tillista koulutusta (ESR, OKM, Salpaus) 
• Ohjaus- ja opetushenkilöstön uraohjaus-
taitojen kehittäminen Päijät-Hämeessä. 

Target (OPH, Tredu) 
• Kuntouttavien palveluiden ja erityisope-
tuksen yhteistyömalli maahanmuuttaja-
taustaisille Pirkanmaalla.

Laadunhallinta  
 Laatu vieköön! - Laadulla ja tiedolla 
tulevaisuuteen (OPH, Luovi) 
• AMEO:n laatukoulutusmateriaalin 
päivittäminen ja yhteisten mittareiden 
ajantasaistaminen.

Vertaisarvioinnilla tulosta (OPH, VAAO) 
• Välkky-verkoston vertaisarviointien 
toteutus ja koulutusmateriaalin luominen. 

Kansainvälinen liikkuvuus  
 Ready for the World – Competence and 
Confidence through European Mobility 
I+II (Erasmus+, Kiipula)  
• Opiskelijoiden ja henkilökunnan työelä-
mäjaksojen toteutus Euroopan eri maissa. 

Kuntoutuksen kehittämishankkeet 

 Polkuja työelämään (TEMPO) – osa-
työkykyisen työnhakijan tuki (ESR, STM, 
Kuntoutussäätiö)   
• Työttömien palveluohjauksen malli, työ-
kykykoordinaattorien koulutusohjelma. 

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

Yrityspalvelujen kehittämishankkeet 

 INTO – osallistu ja innosta! (ESR, TEM, 
Hyria)  
• Tuottavuuden nostaminen parantamalla 
työhyvinvointia pk-yrityksissä. Työkulttuu-
rin kehittäminen.

 
Julkaisut 
Ek, Kirsi (toim.) (2018) Kaikilla on osaa-
mista –  tehdään työpaikka yhdessä! 
Kokemuksia osatyökykyisten ihmisten 
osuuskuntatoiminnasta. Osallisuutta 
osuuskunnista ESR-hankkeen loppura-
portti, pdf-julkaisu. ISBN 978-952-5788-
16-7

Ora, Petteri (2018) Ammatillisen koulu-
tuksen reformi – ohjaus muutoksessa. 
Artikkeli teoksessa (toim. Pirttiniemi ym.) 
Opo 2 - Opinto-ohjaajan käsikirja.  
Opetushallitus.

Vuonna 2018 julkaistiin myös Kiipulan 
oma blogi. Linkin blogiin löydät Kiipulan 
etusivulta www.kiipula.fi.
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Kiipula, päätoimipaikka

Kiipulantie 507, 14200 Turenki

www.kiipula.fi

Löydät meidät täältä!

www.kiipula.fi/yhteystiedot

Seuraa meitä: 

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

          www.youtube.com/user/Kiipulamedia


