


Perustamisvuosi:  
1945

Kotipaikka:  
Janakkala

Säätiön tarkoituksena on 
huolehtia vammaisten, erityistä 
tukea tarvitsevien ja muiden 
henkilöiden ammatillisesta kou-
lutuksesta sekä ammatillisesta ja 
lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Vuosivaihto:  
n. 30,4 milj. euroa

Henkilöstö:  
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Hyvä tulos  
     vahvistaa asemaamme

Kiipulasäätiössä toimintavuosi 2014 oli strategisen uudis-

tumisen ja toiminnan jatkuvuuden varmistamisen aikaa. Jo 

edellisenä vuonna aloitettu toimintastrategian uudistaminen 

saatiin päätökseen ja sen toimeenpano käynnistettiin koko 

Kiipulaa koskevana. Uudistumisella pyritään vastaamaan jat-

kuvasti muuttuvan toimintaympäristön, uuden lainsäädännön 

ja tiukkenevan julkisen talouden vaatimuksiin.

Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvät uudistuk-

set, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ammatillisen koulutuk-

sen uudistaminen, olivat edelleen käsiteltävinä koko vuoden 

ajan. Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-

tamiseksi törmäsi eduskunnassa perustuslaillisiin ongelmiin. 

Myös yksityisten palveluntuottajien asema uudistuksessa oli 

epäselvä.

Ammatillisen koulutuksen rakenneuudistuksissa tavoitteena 

oli koota koulutuksenjärjestäjät nykyistä suuremmiksi koko-

naisuuksiksi sekä uusia koko rahoitusjärjestelmä. Pahimpien 

uhkakuvien toteutuminen olisi asettanut myös Kiipulan kou-

lutustoiminnan jatkumisen kyseenalaiseksi. Säätiön hallituk-

sessa käsiteltiinkin erilaisia skenaarioita ja laadittiin vaihto-

ehtoisia strategisia polkuja, joiden kaikkien tavoitteena oli 

varmistaa mm. ammatillisen erityisopetuksen pysyminen Kii-

pulan kampuksella myös tulevaisuudessa. Hallituksen esityk-

set ammatillisen koulutuksen rakenteiden ja rahoituksen uu-

distamisesta annettiin eduskunnalle joulukuussa 2014.

Pahimmat uhkakuvat, joissa mm. nykyiset koulutuksen järjes-

tämisluvat olisivat päättyneet vuoden 2016 lopussa ja uudet 

järjestämisluvat olisi ollut haettava opetus- ja kulttuuriminis-

teriöltä vuoden 2015 aikana, eivät toteutuneet. Toisen asteen 

koulutuksen julkista rahoitusta supistetaan kuitenkin tulevi-

na vuosina. Sekä sote-uudistus että ammatillista koulutusta 

koskevat hallituksen esitykset raukesivat kevään 2015 aika-

na, joten ne siirtyvät seuraavalle hallituskaudelle ja uudelleen 

valmisteltaviksi.

Taloudellinen toimintaympäristö pysyi vaikeana koko vuoden. 

Bruttokansantuote supistui edelleen kolmantena vuonna pe-

räkkäin. Julkisen talouden koulutukseen ja kuntoutukseen 

kohdistuvat leikkaukset jatkuivat. Myös kiristyvä kilpailu li-

säsi edelleen tuottavuus- ja tehokkuusvaatimuksia.

Kiipulasäätiössä näihin haasteisiin varauduttiin uudella toi-

mintastrategialla, jonka keskiössä on tulovirran lisääminen 

asiakaspotentiaalia kasvattamalla ja asiakkuuksista huoleh-

timalla. Samalla tehokkuutta ja kilpailukykyä parannetaan 

hillitsemällä sekä henkilöstökustannusten että yleiskustan-

nusten kasvua. Perttulan toimipaikan lopettamiseen liittyvät 

toimitilaratkaisut saatettiin päätökseen, ja tehokkuutta haet-

tiin myös muilla toimitilaratkaisuilla strategian mukaisesti. 

Ydintoimintaan liittymättömistä kiinteistöistä ja toimitilois-

ta pyrittiin luopumaan. Uudella bioenergialaitoksella haettiin 

säästöjä energiakustannuksiin.
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Vuoden 2014 taloudellinen tulos muodostui hyväksi. Tulos 

kasvoi huomattavasti edellisestä vuodesta ja ylitti myös ta-

lousarvion tavoitteen. Varsinaisen toiminnan tulovirta kasvoi 

voimakkaasti sekä koulutuksen että kuntoutuksen toimialal-

la. Laajentuneesta toiminnasta huolimatta kulujen nousu on-

nistuttiin pitämään tulovirran kasvua selvästi pienempänä. 

Myös puutarhan kokonaistulos parani edellisvuodesta, mutta 

se jäi vielä negatiiviseksi. Onnistunut sijoitustoiminta ja omai-

suuden myyntivoitot kasvattivat vielä koko säätiön tulosta.

Toimintavuoden hyvä tulos vahvistaa asemaamme kohdata 

yhä vaikeina jatkuvat toimintaympäristön haasteet. Julkisen 

talouden sopeuttamistoimet kestävät vielä useita vuosia, mi-

kä tulee merkitsemään edelleen tiukkenevaa julkista rahoi-

tusta niin koulutuksessa kuin kuntoutuksessakin. Myös kilpai-

lu palvelujen tuottajien kesken voimistuu, ja parhaiten siinä 

tulevat pärjäämään taloudellisesti tehokkaat, vahvat ja riit-

tävän suuret toimijat. Kiipulasäätiö haluaa jatkossakin olla 

tässä joukossa entistä vahvempana toteuttamassa 70-juhla-

vuotemme tunnuksen mukaisesti hyvää työtä asiakkaittensa 

parhaaksi ja jatkaa strategista uudistumistaan pysyäkseen 

edelläkävijänä työelämävalmiuksien tukemisessa myös tule-

vina vuosina.

Markku Koponen 

Kiipulasäätiön hallituksen puheenjohtaja

Hyvä tulos  
     vahvistaa asemaamme

2014
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Lähellä  asiakasta

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa koskevat rakenneuudistukset ja muuttuvan 
toimintaympäristön uhkatekijät olivat toimintavuoden 2014 
kuluessa vahvasti esillä. Mittakaavaltaan poikkeuksellisen 
suuret muutosesitykset aiheuttivat Kiipulasäätiön johdossa 
vakavaa pohdintaa seuraavan nelivuotiskauden 2015 - 2018 
strategiaa linjattaessa. Muutokset olivat myös henkilöstön ja 
yhteistyöneuvottelukunnan puheenaihe. Strategisen arvioin-
nin ja visioinnin keskeinen kysymys oli Kiipulan asema am-
matillisen koulutuksen ja kuntoutuksen palveluntuottajana 
vuonna 2018, kun oletuksena on vaatimustason kasvaminen 
ja rahoituksen merkittävä tiukentuminen. Pystymmekö rea-
goimaan muutoksiin riittävän nopeasti?  Kuinka perustelem-
me Kiipulan olemassaolon oikeutuksen ja miten vahvistamme 
asemaamme vetovoimaisena ja luotettavana palveluorgani-
saationa suhteessa asiakkaisiimme? Millaisia kriteerejä pai-
notetaan, kun uudet ammatillisen koulutuksen järjestämislu-
vat vuodelle 2017 tulevat haettaviksi?

Vastauksia ja linjauksia edellä mainittuihin strategisiin kysy-
myksiin löytyi läheltä ja aivan oikeasta osoitteesta eli Kiipu-
lan asiakaskunnasta. Jotta onnistumme perustehtävässämme, 
meidän on oltava entistä lähempänä asiakkaitamme. Asia-
kaslähtöisyyden ohella uudistuminen ja toiminnan tehosta-
minen ovat toiminnan jatkuvuuden realiteetteja. Asiakkai-
den tarpeisiin on pystyttävä reagoimaan rohkeasti ja asia-
kasprosessien vaikuttavuutta muutosten ja kasvavien vaati-
musten sävyttämissä olosuhteissa on pystyttävä kehittämään. 
Monipuolisia palveluja asiakkaillemme tuottavana koulutus- 
ja kuntoutuskeskuksena olemme ”rohkeasti erilainen”, mikä 
antaa mahdollisuuksia luoda asiakkaillemme yksilöllisiä pol-
kuja työelämään ja työssä jatkamiseen. 

Asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus ovat strategiamme kestävä 
perusta, jota tukee Kiipulan vahva arvopohja. Asiakaskeskei-

syys muodostui johtavaksi periaatteeksi myös organisaation 
kehittämisessä ja uudistamisessa. Tämä tavoite vahvistui eri-
tyisesti Kiipulan ammattiopiston syksyllä 2014 käyttöön ot-
tamassa organisaatiomallissa. 

Organisaation toimivuutta varmistetaan toiminnanohjauksen 
ja laadunhallinnan avulla. Toiminnanohjauksen kehittämi-
nen käynnistyi vuonna 2014 toisaalta rahoittajan aloittees-
ta, mutta hyvin vahvasti myös Kiipulan oman intressin pohjal-
ta. Kiipulan laatutyöllä on pitkät perinteet, ja hyvät tulokset 
laatupalkintokilpailuista osoittavat henkilöstön sitoutumis-
ta työnsä kehittämiseen. Haluamme osoittaa edelleen toimin-
tamme vaikuttavuutta ja tehdä oikeita asioita oikein. Näin 
voimme parantaa myös kustannustehokkuutta ja kilpailuky-
kyä. 

Vahva verkostoituminen on nykypäivää ja tärkeä kehittämi-
sen kohde kymmenellä eri paikkakunnalla toimivalle Kiipu-
lalle. Verkostojen ja työelämäkumppanuuksien kautta luom-
me asiakkaillemme polkuja työelämään, etsimme synergioita 
ja kehitämme entistä tehokkaampia toimintamalleja. Vuonna 
2014 verkostoituminen ja asiakkuuksien hallinta kehittyivät 
myönteisesti ja tämä näkyi myös asiakasmäärissä. Ammatil-
lisen peruskoulutuksen opiskelijapaikat olivat yli sataprosent-
tisesti käytössä. Sekä avo- että laitosmuotoisessa kuntoutus-
toiminnassa onnistuttiin edellisvuotta paremmin. Myös työ-
elämäpalvelujen kysyntä oli rohkaisevaa heikosta talous- ja 
työllisyystilanteesta huolimatta. 

Yhteistyö kumppanuusverkostoissa oli aktiivista ja tuloksel-
lista. Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO), 
Väli-Suomen oppilaitosverkoston (Välkky), Kuntoutuksen 
toimialayhdistyksen (KTAY) ja omien työnantajaliittojen toi-
minta kohdistui erityisesti tärkeään vaikuttamistyöhön. Yh-
teistyön tiivistäminen, vertaisarviointi ja muu kehittämis-
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työ olivat niin ikään painopisteinä. Kehittämishankkeiden 
ja asiantuntijapalvelujen kautta Kiipula jakoi osaamistaan 
muille oppilaitoksille ja organisaatioille. 

Moninaisista haasteista huolimatta vuosi 2014 onnistui ta-
loudellisten tavoitteiden osalta hyvin ja ennakkoarvioita pa-
remmin. Tilikauden tulos ylitti huomattavasti budjetoidun ja 
oli edellisvuotta merkittävästi parempi. Osaltaan hyvä tulos 
oli seurausta hyvästä käyttöasteesta, pitkäjänteisestä ja on-
nistuneesta kulujen hallinnasta sekä tehokkuutta parantavis-
ta toimitilaratkaisuista. Budjettitavoitteet saavutettiin tai yli-
tettiin miltei kaikissa keskeisissä toiminnoissa. Sekä koulu-
tuksen että kuntoutuksen toimialalla yllettiin huomattavaan 
tulosparannukseen. Myös säätiön sijoitustoiminta onnistui hy-
vin. Syyskuussa 2014 käynnistynyt biolämpölaitos toi sääs-
töä energiakuluihin jo toimintavuonna. Kotimaiseen energi-
aan siirtyminen on Kiipulalle huomionarvoinen ympäristöte-
ko, jolla edistetään kestävää kehitystä ja ympäristövastuuta. 

Kiipulasäätiön henkilökunta on tehnyt erinomaista työtä ja 
puhaltanut yhteen hiileen monista muutospaineista huolimat-
ta. Vuosi oli enemmän kuin työntäyteinen. Toimintavuoden hy-
vä toiminnallinen ja taloudellinen tulos kertoo vahvasta si-
toutumisesta ja kehittyvästä kumppanuudesta. Kaikesta tästä 
haluan lausua parhaimmat kiitokset henkilöstölle, hallinnol-
le ja lukuisille yhteistyökumppaneille. Yhdessä teemme Hy-
vää Työtä, myös juhlavuotenamme 2015. Lähellä asiakasta.

Juhani Törmä 
toimitusjohtaja

2014

7



Henkilöstö on voimavara
Kiipulassa teki työtä vuoden 2014 aikana yhteensä 550 työ-
suhteista ihmistä. Toimintavuoden lopussa palvelussuhteita oli 
469, joista työssäolevia eli ns. aktiivisia työsuhteita 439. Hen-
kilötyövuosia kertyi yhteensä 407. Kiipulalaisten keski-ikä oli 
47 vuotta ja keskimääräinen Kiipulassa työskennelty aika oli 
11 vuotta. Miesten osuus henkilöstöstä kääntyi lievään nou-
suun ja oli 26 %. Vähintään korkeakoulututkinnon suoritta-
neiden määrä jatkoi kasvuaan nousten 49 %:iin. Yhä suurem-
pi määrä henkilöstöstä oli vakituisia (80 %) ja kokoaikai-
sia (88 %). Henkilöstöstä noin 60 % työskenteli ensisijai-
sesti Kiipulan päätoimipaikassa ja noin 40 % ns. kaupunki-
toimipaikoissa.

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja 
edistämiseen pyrittiin monin eri tavoin. Määrällisesti osaami-
sen kehittämiseen panostettiin runsaasti, keskimäärin 7,6 päi-
vää henkilötyövuotta kohden. Henkilöstöstä 96 % osallistui 
osaamista kehittävään toimintaan vähintään yhden päivän ja 
74 % vähintään kolme päivää. Henkilöstökoulutuksesta suu-
rin osa järjestettiin omana toimintana, verkostoyhteistyössä ja 
hankkeissa. Niin osaamisen kuin työhyvinvoinninkin edistämi-
seen tähtäävinä toimina toteutettiin ammattiopistossa tiimi-
organisaation haltuunottoon liittyviä ReTeaming- ja ProTea-

ming-valmennuksia ja kuntoutuskeskuksessa Kaikki vaikut-
taa -hanketta.  Koko henkilöstölle suunnatussa KiipKunnos-
sa-hankkeessa ryhdyttiin porukalla edistämään liikunnallisia 
elämäntapoja ja kohentamaan kiipulalaisten kuntoa. Henki-
lökuntayhdistys huolehti monipuolisesta virkistystoiminnasta.

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa jatkui tiiviinä työolo-
suhteiden terveellisyyden edistämiseksi ja sairauspoissaolo-
jen hallinnan ja työhönpaluun tukemiseksi. Uutena yhteistyön 
muotona työnsä aloitti sisäilmatyöryhmä. Sairauspoissaolo-
jen määrä nousi aiemmasta vuodesta, mutta pysyi kuitenkin 
tavoitellulla tasolla. 

Toimintavuonna organisaatiouudistukset muuttivat esimies-
suhteita, johtamisjärjestelmiä ja tiimirakenteita, toiminnan 
monipuolistuminen ja verkostoituminen edellyttivät toimin-
tatapojen muutoksia, opettajien vuosityöaikakokeilu ja Hä-
meenlinnan toimitilajärjestelyt tuottivat omat muutoksensa 
ja asiat ns. hakivat paikkaansa. Muutokset vaativat ihmisil-
tä voimavaroja, niin joustavuutta ja keskeneräisyyden sieto-
kykyä kuin osallistuvaa aktiivisuutta. Näitä on henkilöstöllä 
riittänyt.

2012 2013 2014

Henkilöstömäärä (htv) 402 397 407

Palkat ja palkkiot (milj. euroa) 15,6 15,5 16,2

Kehityskeskustelujen kattavuus, % 91 89 91

Osaamisen kehittäminen, pv/htv 6,3 8,5 7,6

Sairauspoissaolot, % kalenteripäivistä 4,0 3,2 3,7
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2014

Kiipulan ammattiopisto

Hallittua kehittämistä

 ✓ Strategian tarkistaminen, organisaatiouudistus ja toiminnanohjauksen järjestelmän 
rakentaminen toteutettiin hallitusti.

 ✓ Kaikissa toiminnoissa onnistuttiin parantamaan taloudellisuutta ja tehokkuutta.

 ✓ Muutosprosesseja tuettiin projekteilla, hankkeilla ja esimiestyöllä.

Keskeisenä tavoitteena ammattiopistossa oli strategian päi-
vittäminen suhteessa voimakkaassa muutoksessa olevaan 
toimintaympäristöön. Strategiatyötä tehtiin ammattiopiston 
koko henkilökunnan voimin mm. järjestämällä kattava ky-
sely ja henkilöstötilaisuudet kaikissa toimipaikoissa. Stra-
tegian päivityksen yhteydessä uudistettiin ammattiopiston 
organisaatiota tiimiorganisaation periaatteiden mukaisesti. 

Esimiesvastuita täsmennettiin ja strategisesta johdosta tii-
meihin ulottuvaa johtamisketjua madallettiin. Uudistuksella 
vahvistettiin erityisesti toimipaikkojen johtamista. Ammatti-
opiston tuloskortti päivitettiin ja strategian tueksi perustet-
tiin kahdeksan foorumia tukemaan tuloskortin näkökulmis-
ta tapahtuvaa johtamista. Foorumeilla on pysyvä edustus or-
ganisaation kaikilta tasoilta ja toimipaikoista. 
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Vapaata palautetta ammatillisen peruskoulu-
tuksen opiskelijoilta laadunhallinnan arvioin-
nin yhteydessä

Mukava koulu ja huumorin tajuisia henkilöitä. 
Olen ollut tyytyväinen

hyvä opiskelu on elämän suola

Itse opiskelisin mieluummin kauemmin ja op-
pisin, kuin lyhyemmin oppimatta oikeasti mi-
tään 

Hyvä koulu, mutta pikku puutteita.

Täällä olen saanut kannustusta elämään!

ei puutu mitään mut säännöt on liian tiukat

Täällä koulussa on hyvä opiskella. Oppitun-
neista on tehty mielekkäitä ja kouluruoka on 
hyvää.

Kiipula on vastannut odotuksiani! henkilökun-
ta on asiallista ja ammattitaitoista. Asioihin 
puututaan parhaalla mahdollisella tavalla ja 
tuntuu että en ole riesa opettajille vaan he ha-
luavat oikeasti kuunnella jos on jotain murhei-
ta opiskeluun liittyen. Hops ja Hojks helpotta-
vat tulevaisuuden suunnittelua huomattavasti 
ja antaa turvaa tulevaisuuteen. pienen tavoit-
teen tulevaisuudessa jota on helppo seurata. 
opettajat antavat hyvin tukea arkeakin koske-
viin asioihin. 

Sana on aina vapaa ja mielipiteitä saa ai-
na kertoa, mutta se on eri että toteutuuko ne. 
Opettaja ja ohjaajat on yleensä tukena, jos on 
vaikeaa ja jollei ymmärrä jotain niin Kiipulan 
opettajille on helppo kertoa:)

Vanhaan kouluun on ikävä, mutta tämäkin on 
kiva koulu.

Kiipula on mukava paikka ja auttavaisia hen-
kilökuntia, jotka auttavat tietyssä tilantees-
ta. Sen lisäksi jokainen henkilökunta on eri-
laisia oma piirisiä (niin kuin esim. ”Meidän 
opettaja on niin hyvä sarkasmis personallisuus 
että voi oppia uutta joka päivä” tai niin edes 
päin...). Myös opiskelijoiden asunnot ovat mu-
kavia ja aina käsitellään jos opiskelijan riito-
ja tai ongelmia tulee, niin aina keskustellaan 
asiast ryhmän ohjaajan ja opettajan kanssa 
ongelmista. Myös terveyden huolto on lähellä 
ja apua tarvittavana. Sen lisäksi vaparit ja ui-
mahalli on ilmaista, että voi käydä iltapäiväl-

Organisaatiouudistusta tuettiin jatkamalla edellisenä vuo-
tena käynnistynyttä, tiimivastaaville suunnattua ReTea-
ming-valmennusta, joka saatettiin keväällä loppuun. Syk-
syllä käynnistettiin Pro-Teaming-valmennus, joka suunnat-
tiin esimiehille ja tiimivastaaville. Valmennusten tavoittee-
na on selkeyttää tiimiorganisaation toimijoiden roolia, vas-
tuita ja tehtäviä. Tiimien toimintaa ohjaavia asiakirjoja 
parannettiin ja tiimit valmennettiin ottamaan tiimikohtai-
set tuloskortit käyttöön vuonna 2015. Yhteistoiminnallisen 
ja yhteisvastuullisen työskentelyn keinoin yhteinen ymmär-
rys tiimityön voimasta oppilaitoksen toiminnallisena orga-
nisaationa lisääntyi merkittävästi, mikä näkyi tiimien ar-
jen toiminnassa. 

Ammattiopiston strategisia valintoja tuettiin monimuotoi-
sen projektitoiminnan avulla. Vuoden aikana hankesalkus-
sa oli hieman yli kolmekymmentä hanketta, joiden kautta 
Kiipula sai käyttöönsä ulkopuolista kehittämisrahaa noin 
500 000 euroa. Suurin osa ammattiopiston hankkeista 
keskittyi pedagogisen uusiutumisen tukemiseen. Hankera-
hoituksen turvin kehitettiin mm. yksilöllisten ja työvaltais-
ten opintopolkujen mallintamista, mobiililaitteiden ja sosi-
aalisen median käyttöä opetuksessa, näyttötutkintojen te-
kemistä, pedagogisten osuuskuntien perustamista ja tiimi-
oppimista. 

Opiskelijoille ja henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuuksia 
kansainvälisiin työssäoppimis- ja tutustumisjaksoihin. Kii-
pulan kuntoutuskeskuksen kanssa kehitettiin yhteishank-
keissa mm. työhönvalmennusta ja ammatillista perustut-
kintoa suorittavien opiskelijoiden avomuotoista mielenter-
veyskuntoutusta (OPI-kuntoutus). Projektien kansalliset 
ja kansainväliset yhteistyökumppanit tarjoavat mittavan 
oppimisverkoston Kiipulan edelläkävijyyden tukemiseksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikilla kou-
lutuksen järjestäjillä on dokumentoitu ja toimiva laadun-
hallintajärjestelmä vuonna 2015. Järjestelmä päätettiin 
dokumentoida Kiipulan intraan, jonka toimintoja ja raken-
netta muokattiin järjestelmän tarpeita vastaaviksi. Jär-
jestelmän jatkokehittämistä varten toimintavuoden aika-
na valmistauduttiin vuoden 2015 alkupuolella järjestettä-
vään laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin, jonka tu-
losten pohjalta laaditaan tarkemmat järjestelmän kehittä-
missuunnitelmat.

Ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutus-
ten toteutussuunnitelmia alettiin työstää uudistettujen tut-
kintojen ja koulutusten perusteiden pohjalta. Uudistukses-
sa painopiste on osaamisperusteisten, työelämälähtöisten 
ja työvaltaisten suunnitelmien laatimisessa, mikä aiempaa 
paremmin mahdollistaa opiskelijoiden yksilölliset opinto-
polut. Toteutussuunnitelmatyön tueksi ammatillisten eri-
tyisoppilaitosten AMEO-verkostossa laadittiin opetus-
suunnitelman yhteinen osa (pedagogiset periaatteet), joka 
kokoaa verkoston oppilaitosten yhteisesti sovitut toiminta-
mallit ja linjaukset erityisopetuksen järjestämisestä.

Vapaata palautetta  
ammatillisen peruskoulutuksen  
opiskelijoilta

•	 Mukava	koulu	ja	huumorin	tajuisia	henkilöitä.	Olen	ollut	
tyytyväinen

•	 hyvä	opiskelu	on	elämän	suola

•	 Itse	opiskelisin	mieluummin	kauemmin	ja	oppisin,	kuin		
lyhyemmin	oppimatta	oikeasti	mitään	

•	 Hyvä	koulu,	mutta	pikku	puutteita.

•	 Täällä	olen	saanut	kannustusta	elämään!

•	 ei	puutu	mitään	mut	säännöt	on	liian	tiukat

•	 Täällä	koulussa	on	hyvä	opiskella.	Oppitunneista	on	tehty	
mielekkäitä	ja	kouluruoka	on	hyvää.

•	 Kiipula	on	vastannut	odotuksiani!	henkilökunta	on	asi-
allista	ja	ammattitaitoista.	Asioihin	puututaan	parhaalla	
mahdollisella	tavalla	ja	tuntuu	että	en	ole	riesa	opettajille	
vaan	he	haluavat	oikeasti	kuunnella	jos	on	jotain	murheita	
opiskeluun	liittyen.	Hops	ja	Hojks	helpottavat	tulevaisuu-
den	suunnittelua	huomattavasti	ja	antaa	turvaa	tulevai-
suuteen.	pienen	tavoitteen	tulevaisuudessa	jota	on	help-
po	seurata.	opettajat	antavat	hyvin	tukea	arkeakin	koske-
viin	asioihin.	

•	 Sana	on	aina	vapaa	ja	mielipiteitä	saa	aina	kertoa,	mutta	
se	on	eri	että	toteutuuko	ne.	Opettaja	ja	ohjaajat	on	yleen-
sä	tukena,	jos	on	vaikeaa	ja	jollei	ymmärrä	jotain	niin	Kii-
pulan	opettajille	on	helppo	kertoa:)

•	 Vanhaan	kouluun	on	ikävä,	mutta	tämäkin	on	kiva	koulu.

•	 Kiipula	on	mukava	paikka	ja	auttavaisia	henkilökuntia,	jot-
ka	auttavat	tietyssä	tilanteesta.	Sen	lisäksi	jokainen	hen-
kilökunta	on	erilaisia	oma	piirisiä	(niin	kuin	esim.	”Mei-
dän	opettaja	on	niin	hyvä	sarkasmis	personallisuus	et-
tä	voi	oppia	uutta	joka	päivä”	tai	niin	edes	päin...).	Myös	
opiskelijoiden	asunnot	ovat	mukavia	ja	aina	käsitellään	
jos	opiskelijan	riitoja	tai	ongelmia	tulee,	niin	aina	keskus-
tellaan	asiast	ryhmän	ohjaajan	ja	opettajan	kanssa	ongel-
mista.	Myös	terveyden	huolto	on	lähellä	ja	apua	tarvitta-
vana.	Sen	lisäksi	vaparit	ja	uimahalli	on	ilmaista,	että	voi	
käydä	iltapäivällä.	Matkat	kiipulaan	ja	kotipaikkakuntaan	
on	joskus	vähän	stresatavaa	mutta	opii	matkustamaan	jo-
ka	päivä	julkisessa	(tai	yksityissä)	kyydissä.	Nämä	ovat	
minun	mielipiteeni	Kiipulasta.	Ps.	Täällä	tarvitsee	vähän	
tutustua	tai	kestää	eri	ihmisten	kanssa,	koska	ihmiset	ovat	
eri	personalisuutta	jokainen	meistä.

•	 Toivoisin	jatkossa	itselleni	helppoa	ja	hyvää	opiskelumiel-
tä.Ja	ei	yhtään	kotiikävää	ja	jännittämistä	eikä	kiukkua.

•	 Kiipula	on	viihtyisä	opiskeluympäristö	ja	täällä	on	hyvät	
harrastus	mahdollisuudet.

•	 Turvallista,	kiva	olla.

•	 Minulla	menee	hyvin	tässä	opiskelupaikassa	osaan	teh-
dä	tarpeeksi	töitä

•	 Keväällä	sitten	valmistun	Kiipulasta.
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Ammatillisessa peruskoulutuksessa (perustutkintokoulutus ja 
valmentavat koulutukset) oli toimintavuonna opiskelijoita kes-
kimäärin 604. Opiskelijoiden ensisijainen tuen tarve liittyi 41 
%:lla vaikeaan tai lievään kehityksen viivästymiseen, 19 %:lla 
kielellisiin tai tarkkaavaisuuteen liittyviin oppimisvaikeuksiin, 
13 %:lla psyykkisiin pitkäaikaissairauksiin ja 12 % kuului au-
tismin kirjoon. Opiskelijoiden keski-ikä oli 20 vuotta ja he tuli-
vat 99 eri kunnasta. Opiskelijoista 56 % asui Kiipulan opiskeli-
jataloissa päätoimipaikassa tai Hämeenlinnassa.

Tunnusluku 2012 2013 2014

opiskelijamäärä 596 606 604

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

negatiiviset keskeytykset (%) 2,3 2,8 3,7

erityisen tuen tarve  
(% opiskelijoista)

100 100 100

2014
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Osuuskuntatoimintaa on Kiipulassa hyö-
dynnetty ja kehitetty aikaisemminkin, 
mutta vuosi 2014 oli ehkä ammattiopis-
ton tähän saakka ”osuustoiminnallisin”. 
Jokainen on työn arvoinen -hankkeessa 
(ESR) tuettiin työnhakijoita löytämään 
osuuskuntayrittäjyys työllistymisen 
muotona ja OSKU-hankkeessa (OPH) 
tuotiin osuuskuntatoimintaa osaksi ope-
tussuunnitelmaa ja oppimista. 

Keväällä datanomiopiskelijat ja heidän 
opettajansa saivat OSKU-hankkeessa 
osuuskuntavalmennusta Jyväskylän Tii-
miakatemian opiskelijoilta ja Kiipulan 
yritysvalmentajilta. Yhtenä tavoittee-
na valmennuksessa oli opiskelijaosuus-
kunnan perustaminen. Tähän tavoittee-
seen päästiinkin maaliskuussa 2014, 
kun 10 datanomiopiskelijaa ja kolme 
henkilökunnan jäsentä perusti tietotek-
niikkapalveluja tarjoavan Kiip-IT-osuus-
kunnan. Konkreettista yritystoimintaa 
osuuskunnalla on nyt takana melkein 
vuoden verran.

Työtehtäviä tietokoneiden  
korjauksista  
IT-koulutuksiin 
Kiip-IT-osuuskunnan perustajajäsen 
Tuukka kertoo, että työtehtävät osuus-
kunnalle tulevat enimmäkseen Kiipulan 
sisältä. Tehtävät ovat olleet esimerkik-
si henkilökunnan omien tietokoneiden 
korjauksia ja tilauksia ammattiopiston 
hankkeilta. Myös Kiipulan ulkopuoli-
set asiakkaat ovat löytäneet Kiip-IT-
osuuskunnan palvelut, ja opiskelijat ovat 
muun muassa suunnitelleet ja toteutta-
neet IT-koulutusta paikalliselle Martta-
yhdistykselle. 

Osuuskunnalla on oma toimistotila Kii-
pulan päätoimipaikassa Sähkökoululla, 
ja opiskelijat hoitavat yrityksen arkea it-
se niin asiakaspalvelussa kuin tilausten 
etenemisessäkin. Kirjanpidossa tehdään 
yhteistyötä liiketalouden opiskelijoiden 
kanssa, ja tarvittaessa haastavissa työti-
lauksissa omat opettajat tukevat osuus-
kunnan jäseniä ongelmanratkaisussa. 
Myös mikrotukiopiskelijoita käytävän 
toisella puolella on konsultoitu muuta-
massa työtilauksessa. 

Opettaja ja Kiip-IT-osuuskunnan jäsen 
Mikko Kurkinen kertoo, että osuuskun-
nan kautta tulleita käytännön työtilauk-
sia on pystytty hyödyntämään hyvin osa-
na opetusta. Töiden kautta on myös ol-
lut mahdollista suorittaa joitakin tutkin-
to-osuuksia. Työtilaukset osuuskunnas-
sa jaetaan arvioiden jäsenten opintojen 
etenemistä, ja ne suoritetaan kunkin 
opiskelijan osaamisen huomioon ottavis-
sa työpareissa tai tiimeissä.

Osuuskunnalla on jäsenistä koostuva 
oma hallitus, talouspäällikkö, viestintä-
päällikkö ja kaksi team leaderia. Roole-
ja pyritään kierrättämään puolen vuo-
den välein. Kaksi osuuskunnan perus-
tajajäsentä on jo valmistunut, mutta he 
ovat yhä jäseninä osuuskunnassa ja mu-
kana esimerkiksi toimintaan liittyvässä 
viestinnässä. 

Osuuskunta opettaa  
yritystoiminnan arkea 
Osuuskunnan jäsenyys on vapaaehtoi-
nen, ja uudet opiskelijat päättävät jä-
senyydestä tutustuttuaan ensin osuus-
kunnan toimintaan. Jäsenet kertovat op-
pineensa osuuskunnan kautta yritys-

toiminnan arkea, mikä on ollut hienoa. 
Tuukan mukaan on ollut palkitsevaa 
nähdä, miten jäsenten osaaminen on ke-
hittynyt ja yrityksen toiminta selkiytynyt 
ja kasvanut. 

Kokemuksia kertaillessa jäsenet nosta-
vat esille myös yhdessä tekemisen. Se-
kä opiskelijoiden että opettaja Mikon 
mukaan ryhmädynamiikka ja kommu-
nikointi ovat vuoden aikana kehittyneet 
paljon ja työtilausten saaminen päätök-
seen yhdessä tehden tuntuu hienolta. 
Haasteiltakaan ei ole Kiip-IT:ssä vältyt-
ty, ja jäsenet mainitsevat esimerkiksi ai-
kataulussa pysymisen alueena, josta vie-
lä löytyy kehittämisen varaa. 

Yritystoimintakokemuksen hyödyntä-
misestä perustajajäsen Tuukka uskaltaa 
sanoa, että harkitsee oman yrityksen pe-
rustamista opintojen päätyttyä. Viime 
kuukausien aikana osuuskuntaan liitty-
neet Niko ja Samu eivät harkitse yrit-
täjyyttä, mutta arvioivat osuuskunnasta 
saadun työkokemuksen olevan hyödyksi 
valmistumisen jälkeen töitä haettaessa. 

Kiip-IT on ensimmäinen erityisopiskeli-
joiden Suomessa muodostama opiskeli-
jaosuuskunta, ja opiskelijajäseniä onkin 
pyydetty esittelemään sen toimintaa eri-
laisille vierailijaryhmille, myös englan-
niksi Kiipulassa käyneille kansainväli-
sille vieraille! Seuraavaksi jäsenillä on 
suunnitelmissa julkaista omat nettisi-
vut ja laajentaa tarjoamiensa koulutus-
ten markkinointia esimerkiksi lähialueen 
järjestöille. Mottona osuuskuntalaisilla 
toiminnassaan pysyy Kiip it simple. 

Teksti: Saara Sopanen

Osuuskunta Kiip-IT  
Keeping it simple jo vuoden ajan 
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Lukuvuoden aikana ammatillisesta perustutkintokoulu-
tuksesta valmistui yhteensä 137 opiskelijaa. He jakaantui-
vat suhteessa suoritettuihin tutkintoihin tai opintoihin seu-
raavasti: 

2012 2013 2014

tutkintotodistus 64 67 58

tutkintotodistus, kaikki opinto-
kokonaisuudet mukautettu

18 14 16

tutkintotodistus, osa opintokoko-
naisuuksista mukautettu

17 26 39

tutkintotodistukset yhteensä 99 107 113

todistus suoritetuista opinnoista 16 16 24

YHTEENSÄ 115 123 137

Hyviä tuloksia  
valmistuneiden  
jatkosijoittumisessa

Elämänlaatumittarissa (Quality of Life Impact of Ser-
vices, QOLIS) opintonsa päättäneet opiskelijat arvioi-
vat Kiipulan toiminnan vaikutusta elämänlaatunsa pa-
ranemiseen asteikolla 1–6. Mittarin kokonaiskeskiarvo 
oli 4,6, missä on 0,1 prosenttiyksikön parannus edelli-
seen vuoteen verrattuna. Eniten parannusta koettiin ta-
pahtuneen fyysisessä hyvinvoinnissa, missä osamittarin 
keskiarvo oli 4,8.

Vuonna 2014 valmistuneille tehtiin puoli vuotta valmistu-
misen jälkeen sijoittumiskysely ottamalla heihin yhteyttä 
henkilökohtaisesti. Tällä tavalla vastausprosentiksi saatiin 
erinomainen 87 %. Sijoittumiskyselyn (N=122) mukaan 
opiskelijat olivat sijoittuneet seuraavasti:

2012 2013 2014

palkkatyö 25 % 17 % 24 %

muu työllistyminen 42 % 33 % 38 %

muu sijoittuminen* 14 % 17 % 11 %

opiskelu 7 % 4 % 4 %

työtön työnhakija 12 % 29 % 23 %

*armeija, perhevapaa, eläke tms.

Edelleen vaikeutuneesta nuorten työllisyystilanteesta huo-
limatta työllistyneiden määrää onnistuttiin lisäämään 50 
%:sta 62 %:iin ja työttömien työnhakijoiden määrää pu-
dottamaan kuudella prosenttiyksiköllä 23 %:iin edellis-
vuoteen verrattuna.

2014
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Valmentavaa koulutusta  
entistä työvaltaisemmin
Valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa työvaltaisuus ja työ-
paikalla tapahtuva oppiminen vahvistuivat. Opiskelijoiden toimintakyvyn kehittymis-
tä tuettiin moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Valmentavassa koulutuk-
sessa jatkettiin tiivistä yhteistyötä ammatillisten perustutkintojen kanssa koulutus-
alakohtaisten valmentavien koulutusten siirryttyä ammatillisten perustutkintojen 
yhteyteen.

Valmentavassa koulutuksessa päätti opintonsa yhteensä 160 opiskelijaa. 

Valmentava I Valmentava II

Ammatilliseen peruskoulutukseen  
valmentavan koulutuksen todistus

101

Työhön ja itsenäiseen elämään  
valmentavan koulutuksen todistus

50

Todistus suoritetuista opinnoista 8 1

Yhteensä 109 51

Vuonna 2014 valmentavassa koulutuksessa opintonsa päättäneille tehtiin sijoit-
tumiskysely ottamalla heihin yhteyttä henkilökohtaisesti. Sijoittumiskyselyyn 
(N=125) vastanneiden mukaan opiskelijat olivat sijoittuneet seuraavasti:

Valmentava I Valmentava II

2012 2013 2014 2012 2013 2014

palkkatyö 1,1 %

muu työllistyminen 3,2 % 9,8 % 5,1 % 42,5 % 32,4 % 58,8 %

muu sijoittuminen* 10,8 % 3,3 % 5,1 % 20,0 % 32,4 % 4,3 %

jatko-opinnot 82,7 % 83,6 % 88,5 % 37,5 % 35,3 % 32,6 %

työtön työnhakija 2,2 % 3,3 % 1,3 % 4,3 %

*armeija, perhevapaa, eläke tms.

Henkilökohtaistaminen  
ja ohjauspalvelut  
kehittämiskohteina
Ammatillinen lisäkoulutus kasvoi edellisvuosista ja opiskelijatyöpäiviä kertyi yh-
teensä 17 867. Perinteisen lisäkoulutuksen ja nuorten aikuisten osaamisohjelman 
ammattitutkinnon suorittajista muodostettiin onnistuneesti yhteisiä opiskelijaryh-
miä, joissa opiskelijoiden ja kouluttajien tukena toimivat myös näyttötutkinto- ja 
työhönvalmentajat. Erityistä huomiota kiinnitettiin henkilökohtaistamisen ja opis-
kelijoiden tarvitsemien tuki- ja ohjauspalvelujen kehittämiseen, jotta näyttötutkin-
non suorittaminen onnistuisi juuri opiskelijalle soveltuvalla parhaalla mahdollisel-
la tavalla.
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Muu koulutusTekniikan ja liikenteen ala
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Ammatillisen peruskoulutuksen  
opiskelijamäärät 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Tekniikka ja liikenne 119 117 116 114 108

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala 115 114 114 112 109

Luonnontieteiden ala 12 11 12 12 12

Luonnonvara- ja ympäristöala 89 89 91 99 103

Valmentava koulutus 205 203 199 199 204

Kulttuuriala 11 10 9 9 9

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15 24 31 33 32

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 19 21 24 28 27

Yhteensä 585 589 596 606 604

Koulutuksen toimialan  
opiskelijatyöpäivät 2010 – 2014

 2010 2011 2012 2013 2014

Ammatillinen  
peruskoulutus 

109 713 112 351 113 321 114 913 114 760

Lisäkoulutus 13 604 12 628 12 670 12 836 13 115

Nuorten aikuisten 
osaamisohjelma

1 480 4 722

Aikuisten osaamis-
ohjelma

30

Työvoimakoulutus  
ja palvelut

28 731 20 775 12 656 5 116 5 903

Ammatilliset  
kuntoutuskurssit

23 614 24 273 27 916 28 909 34 180

Työelämä- ja  
asiantuntijapalvelut  
ja hanketoiminta

888 1 273 1 194 1 882 1 844

Koulutuskokeilut 654 499 576

Yhteensä 176 550 171 300 168 411 165 635 175 130

2014

15



Ammatillisten kuntoutus kurssien  
uusi palvelun tuottajakausi
Ammatillisten kuntoutuskurssien uusi palveluntuottajakausi lähti käyntiin ennakoidusti. Toimin-
taa laajennettiin entisten kuuden paikkakunnan lisäksi kahdelle uudelle paikkakunnalle, Kou-
volaan ja Hyvinkäälle. Vuoden viimeisellä puoliskolla toiminta ja talous saavuttivat tasapainon. 
Suoritteita kertyi ennätysmäärä, 34 180 asiakasvuorokautta. Henkilöstö omaksui uusimuotois-
ten kurssien toimintatavat hyvin.  Kehittämisen haasteeksi jäi edelleen asiakashankinta.

Uravalmennus painopisteenä  
työvoimakoulutuksessa ja -palveluissa
Työhallinnolle järjestettiin uravalmennuspalveluja Hämeenlinnassa, Lahdessa, Heinolassa, Fors-
sassa ja Espoossa yhteensä 5 903 suoritepäivää. Ammattiopistolla on vahvaa ohjauksen osaa-
mista ja uravalmennus sopii hyvin muiden toimintojen ohessa toteutettavaksi. Varsinaisia työvoi-
makoulutuksia ei toimintavuoden aikana järjestetty. Kiristyneen kilpailun ja työhallinnon palve-
lujen ostoon varaamien määrärahojen laskun vuoksi toimintavuodelle asetetuista suoritetavoit-
teista toteutui noin puolet.

Kehittämiskumppanuutta  
yrityksille ja työyhteisöille
Ammattiopiston työelämäpalvelut ja erityisopetuksen asiantuntijapalvelujen toiminnot yhdis-
tettiin elokuun alusta työelämäpalvelujen kokonaisuudeksi. Työelämäpalvelut tuottivat julkisen, 
mikro-, pk- ja kolmannen sektorin asiakkaille palveluja ja kumppanuutta osaamisen ja työhyvin-
voinnin kehittämiseen. Palvelut tuotettiin asiakkaan omarahoituksella tai Kiipulan hankkeiden 
kautta. Palvelujen tuottamisessa hyödynnettiin Kiipulasäätiön henkilöstön eri osaamisalueita. 
Toiminnassa ja palvelujen tuottamisessa käytettiin myös verkostojemme osaamista esim. teke-
mällä tiivistä kehittämisyhteistyötä Välkky-verkoston ja AMEO-verkoston kanssa.
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Syksyllä 2014 alkoi Kiipulan ammattiopistossa erityisopetuk-
sen asiantuntijapalvelujen toteuttama koulutus Aikuisten eri-
tyinen tuki ja ohjaus (5 op). Koulutus oli osa YTY-hankkeen 
toimintaa (Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyös-
sä) ja suunnattu alueen oppilaitoksille ja muille yhteistyö-
kumppaneille, joissa aikuisten ohjaaminen on osa arkea. Ta-
voitteena koulutuksessa oli lisätä aikuisten ohjaus- ja opetus-
työtä tekevien osaamista erilaisten asiakkaiden kohtaamises-
sa ja erityisryhmiin liittyvissä kysymyksissä. 

Koulutukseen osallistuneiden joukossa oli Sinikka Koskiluoto, 
joka työskentelee Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimis-
tossa oppisopimustarkastajana. Työssään Sinikka kohtaa pal-
jon aikuisia, jotka joutuvat esimerkiksi 20 vuotta kestäneen 
työsuhteen päätyttyä vaihtamaan ammattia. Tällaisissa tilan-
teissa ilmenee monesti tarvetta opintojen etenemiseen liitty-
välle tuelle. Sinikka hakeutui koulutukseen pystyäkseen pa-
remmin auttamaan näitä asiakkaita. 

– Halusin oppia tunnistamaan erityisen tuen tarpeen ja oh-
jaamaan asiakkaita asianmukaisesti palvelukentässä, Sinik-
ka kertoo.  

Kokemuksiaan koulutuksesta Sinikka kuvailee erinomaisiksi. 
Koulutus oli hänen mielestään hyvin rakennettu, eteni loogi-
sesti ja vahvisti omaa osaamista, silti tarjoten jotain uutta jo-
ka päivä. 

– Koulutus sisälsi paljon hyödyllistä tietoa aikuisten oppimi-
seen ja etenemiseen vaikuttavista tekijöistä, ja lähipäivien ai-
kana työstettiin yhdessä neuvoja ja ratkaisuja käytännön oh-
jaustilanteisiin. 

Sinikka näkee pystyvänsä aidosti hyödyntämään oppimaansa 
jokapäiväisessä työssään. 

– Minulla on nyt enemmän menetelmiä toimia todella asia-
kaslähtöisesti. 

Koulutukseen osallistujat muodostivat Sinikan mukaan am-
matillisesti monialaisen ryhmän.

– Mukana oli niin koulutuksen kuin ohjaamisenkin asiantun-
tijoita, joiden erilaiset näkökulmat olivat omiaan rikastutta-
maan oppimiskokemusta. 

Erityisen kiitoksen Sinikka suo kuitenkin Kiipulan koulutta-
jille, joita hän kuvailee loistaviksi niin asiantuntijuudessa kuin 
koulutusmenetelmien suhteen. Päävastuu koulutuksesta oli 
Riikka Michelssonilla, ja mukana olivat myös Laura Hahl, Ul-
la Kauranen ja Riitta Storbjörk. 

Sinikan mukaan Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus -koulutuk-
sesta olisi hyötyä millä tahansa palvelualalla. Hän pitää kou-
lutusta parhaana, johon hän on osallistunut vuosiin. Lisäksi se 
jätti jälkeensä ”nälän tietää enemmän”. 

– Jos jatkoa tulee, olen heti ensimmäisten ilmoittautujien jou-
kossa, Sinikka lupaa. 

Lisätietoa Kiipulan erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden 
koulutuksista osoitteessa www.kiipula.fi

Teksti: Saara Sopanen

Paras koulutus vuosiin

2014
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Kiipulan kuntoutuskeskus
Kannattavuus kuntoon ja työ sujuvaksi

 ✓ Taloudellista kannattavuutta onnistuttiin parantamaan.

 ✓ Kaikki vaikuttaa – Kiipulan kuntoutuskeskuksen kehittämishanke käynnistettiin.

 ✓ Työn sujuvuutta parannettiin uusilla toimintamalleilla.

Toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli taloudellisen kan-
nattavuuden varmistaminen. Tässä onnistuttiin kohtalaisen hy-
vin ja edellisen vuoden ison tappion jälkeen toimialalla pääs-
tiin positiiviseen tulokseen, joka oli + 73 000 euroa. Saavutet-
tuun tulokseen vaikuttivat sekä suoritteiden kasvu että toimin-
tatapoihin tehdyt muutokset. Toimintavuoden aikana jatket-
tiin myös myynnin ja markkinoinnin kehittämistä. Panostukset 
asiakashankintaan näkyivät mm. kurssien täyttöasteen kasvu-
na 76 %:sta (v. 2013) 83,5 %:iin (v. 2014).

Kuntoutuskeskuksessa käynnistyi syksyllä 1,5 vuotta kestä-
vä Kaikki vaikuttaa -hanke, johon osallistuu koko henkilöstö. 
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä sille, että kuntou-
tuskeskus kykenee uudistumaan ja vastaamaan toimintaympä-
ristön muutoksiin aiempaa joustavammin. Asiantuntijakeskei-

sen työkulttuurin sijaan kehitetään työyhteisöjä ja voimava-
ralähtöistä tiimitoimintaa sitä tukevilla menetelmillä ja vah-
vistetaan asiakaslähtöistä toimintatapaa. Tavoitteena on myös 
uusien palvelujen tuotteistamiseen tähtäävän innovaatiopro-
sessin rakentaminen.

Toimintavuoden aikana oli tarkoitus liittyä eResepti-tietokan-
taan. Tätä ei kuitenkaan vielä tehty, koska eReseptiin liittyy 
valtakunnallisesti edelleen yksityisten palveluntuottajien osal-
ta selvittämättömiä asioita. Sekä eReseptiin että eArkistoon 
liittyviä asioita seurattiin tiiviisti. Tietotekniikan hyödyntämi-
nen kuntoutustyössä kehittyy koko ajan. Vuoden lopussa pää-
tettiin kokeilla Moodlen rinnalla toista verkkokuntoutuksen 
ohjelmaa. Tavoitteena on löytää ohjelma, joka sopii mahdol-
lisimman hyvin kuntoutuksen tarpeisiin. 
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Kuntoutuspalvelut 2012 2013 2014

Kuntoutuspäivät 8 018 8 470 10 038

muut palvelut (pvä) 1 768 1 552 924

kuntoutuskurssien asiakasmäärät 1 000 937 1 025

Urasuuntapalvelut 2012 2013 2014

kuntoutuspäivät / suoritepäivät 3 604 3 811 3 986

asiakasmäärä 502 527 428

Kuntoutuspalveluissa  
tuloksellinen vuosi
Kuntoutuspalvelujen toimintavuosi oli tiivis ja taloudellisesti hyvä. 
Tähän vaikutti toimintaprosessien sujuvuuden varmistaminen. Myös 
kurssimäärä oli isompi kuin edellisenä vuonna, sillä kevään aikana 
Kela siirsi muutamia ASLAK- ja TULES-kursseja toiselta palvelun-
tuottajalta Kiipulan toteutettaviksi.

Kaksi vuotta kestänyt Kelan OPI-hanke (Ammatillista perustutkintoa 
suorittavien opiskelijoiden avomuotoinen mielenterveyskuntoutuksen 
kehittämishanke) päättyi ja sen tulokset olivat erittäin hyvät. Kun-
toutuksen vaikuttavuustulosten lisäksi OPI-hankkeessa saatiin hyviä 
kokemuksia eri viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Tämän hankkeen 
rinnalla oli Opetushallituksen toteuttama Oppimisen yhteispeli -hanke, 
joka kohdistui OPI-kuntoutuksessa olevien opiskelijoiden opettajien 
ja muun oppilaitoshenkilöstön tukemiseen. Kela vakiinnuttaa OPI-
kuntoutuksen osaksi palvelutoimintaansa ja kilpailuttaa sen vuonna 
2015, kun ensin yhteistyössä OPH:n kanssa on valittu OPI-kuntou-
tukseen sitoutuvat ammatilliset oppilaitokset.

Työhyvinvointiin liittyvissä palveluissa tapahtui kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna. Työhyvinvointipäivien ja varhaiskuntoutuspalve-
lujen sisältöjä kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehittämisen 
kohteena olivat myös testauspalvelut. Kiipula liittyi mukaan Urheilu-
akatemia Tavastiaan. Urheiluakatemia on suunnattu nuorille huippu-
urheilijoille ja tavoitteena on sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla 
mahdollisella tavalla yhteen. Keskeistä on alueellisten tukipalvelujen 
verkottaminen urheilijoiden ja valmentajien ympärille. Kiipula on mu-
kana Urheiluakatemia Tavastian verkostossa tukipalvelujen tarjoajan 
roolissa.

Potilasjärjestöjen järjestämät Raha-automaattiyhdistyksen rahoitta-
mat sopeutumisvalmennuskurssit siirtyivät julkisen kilpailutuksen pii-
riin. Kokous- ja majoituspalvelut osallistuivat yli 20 tarjouskilpailuun, 
joissa osassa pärjättiin hyvin. Suurin osa kilpailutuksessa olleista 
kursseista toteutuu vuonna 2015, mutta jo toimintavuodelle saatiin 
muutamia kursseja. Uusia yhteistyöjärjestöjä ovat mm. Kuurojen 
Liitto sekä Munuais- ja maksaliitto.

Tanssikurssilaiset 
hiovat askeliaan 
Kiipulassa
Suomen Seuratanssiliitto Susel ry on 
järjestänyt tanssikursseja Kiipulassa 
jo usean vuoden ajan. Kurssipaikan va-
lintaan on vaikuttanut erityisesti se, et-
tä Kiipula pystyy tarjoamaan sovel-
tuvat tilat niin tanssille kuin luennoil-
lekin. 

”Meille on tärkeää, että saman katon 
alta löytyvät tanssiin sopivat ja riittä-
vän kokoiset salit, luentotila, majoitus 
ja ruokailut – ja nämä vielä kohtuulli-
seen hintaan. Tanssisaleissa iso plussa 
ovat toimivat äänentoistolaitteet sekä 
isompana edellytyksenä tanssiin sovel-
tuva lattia”, kertoo Suselin koulutus-
tiimiin kuuluva Eija Puranen.

Kiitosta Seuratanssiliitolta saavat 
myös majoituspalvelut sekä ruoka-
la Rustholli, jossa ruoanvalmistukses-
sa käytetään Kiipulan omilla pelloilla 
kasvaneita luomuvihanneksia. 

”Majoitustilat ovat toimivat ja rau-
halliset. Ruoka on monipuolista ja ter-
veellistä, valtavan hyvää! Lähellä tuo-
tettu ruoka antaa lisäsäväyksen ruo-
kailuhetkiin. Asiakaspalvelu etenkin 
myynnin ja tilavarausten puolella on 
loistavaa. Kiipulassa toimii koko pa-
ketti ja sinne on aina helppo tulla uu-
delleen.”

2014
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Ilja Partanen 
Heinola
Ilja osallistui Jokainen on työn arvoinen 
-hankkeen toteuttamaan osuuskuntaval-
mennukseen keväällä 2014. Ennen val-
mennuksen alkua Ilja oli palkkatukityös-
sä Jyränkölän Setlementin vanhuspalve-
luissa, jossa hän sai ohjaajaltaan vinkin 
em. valmennuksen alkamisesta.

Iljalla on taustalla Koulutuskeskus Sal-
pauksessa opiskeltu kotitalous- ja kulut-
tajapalveluiden erikoistutkinto, jonka ai-
kana käsiteltiin myös yrittäjyyttä. Oman 
yrityksen perustaminen kiinnosti Iljaa, 
mutta yksinyrittämiseen liittyvä taloudel-
linen riski kuitenkin jarrutti suunnitelmia. 

Osuuskuntavalmennuksen aikana Ilja tu-
tustui muihin osallistujiin, joista osa oli 
saman alan osaajia, ja yhteisen osuus-
kunnan perustaminen nousi esiin. Val-
mennuksesta Ilja kokee saaneensa oleel-
lista tietoa osuuskuntatoiminnasta. Se 
antoi alkusysäyksen uuden osuuskunnan 
tavoittelemiseen. 

Osuuskuntayrittämisessä Iljaan vetoaa 
matala kynnys lähteä mukaan yritystoi-
mintaan, osuuskuntatyöskentelyn jous-
tavuus sekä mahdollisuus tiimimäiseen 
työskentelyyn. Tavoitteena osuuskuntatoi-
minnassa Iljalla on työllistyminen.

Teksti: Saara Sopanen

Muutoksia  
urasuuntapalvelujen 
palvelutarjottimeen
Urasuuntapalvelujen Kela-palveluissa oli tarjouskilpailuke-
vät. Kaikki jätetyt tarjoukset menivät läpi. Vuoden 2015 alusta 
käynnistyy ammatillisen kuntoutusselvityksen neljä vuotta kes-
tävä sopimuskausi. Työkokeilun ja työhönvalmennuksen sopi-
mukset ovat kaksivuotiset. Nämä palvelut toteutetaan samoilla 
paikkakunnilla kuin ammatilliset kuntoutuskurssit. Urasuunta-
palveluille uusia paikkakuntia ovat Hyvinkää, Espoo ja Kouvola. 
Uutena palveluna käynnistyy mielenterveyskuntoutujien työhön-
valmennus, jota järjestetään Kiipulan päätoimipaikassa. 

Taloudellinen tulos jäi tavoitteesta. Edelliseen vuoteen verrat-
tuna kasvua tapahtui Kelan työkokeilun ja työhönvalmennuksen 
asiakasmäärissä. Vastaavasti työeläkevakuuttajien lähettämiä 
asiakkaita oli aiempia vuosia vähemmän. Lisäksi oltiin muka-
na Tampereen ja Vantaan kuntakokeiluissa työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnin palveluilla. 

Urasuuntapalveluissa tiivistettiin yhteistyötä työterveyshuolto-
jen kanssa. Uutena työterveyshuolloille tarjottavana palvelu-
muotona oli sosiaalialan asiantuntijan palvelu. Hyvän työter-
veyshuollon asetus uudistui vuoden alusta ja työterveyshuollon 
ammattihenkilöiden ryhmä laajentui sosiaalialan asiantuntijal-
la. Yksi työntekijä kouluttautui toimintavuonna tähän tehtävään 
ja jatkossa pätevyyden omaavia työntekijöitä lisätään. 

Kiipulan Suomen osuutta koordinoima EUSE Toolkit Tuetun 
työllistymisen työkalupakki -hanke päättyi. Hankkeeseen osal-
listui kymmenen eurooppalaista maata, jotka kokosivat tuetun 
työllistymisen toimijoiden osaamisen kehittämisen työkaluk-
si TOOLKIT-oppaan. Suomen osaprojektin tehtävänä oli kään-
tää opas suomeksi, muokata siihen liittyviä koulutusmateriaale-
ja ja levittää tietoa tuetun työllistymisen eurooppalaisista käy-

tännöistä.
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Projektivuosi oli vakaa, vaikka rakennerahastokauden vaih-
tuminen vähensi ESR-hankkeiden määrää. Ulkoisen kehi-
tysrahan turvin toiminnassa oli noin 35 hanketta, joiden yh-
teenlaskettu budjetti oli hieman yli 580 000 euroa ja oma-
vastuu 14 prosentin hujakoilla. Tuloskortissa määritelty 
vähintään kahden prosentin taso koko Kiipulan budjettiin 
nähden alitettiin niukasti. Ammatillisen erityisopetuksen 
asiantuntijapalveluja kehittävän YTY-projektin rahoitus ei 
ole laskennassa mukana, vaan se luetaan valtionosuudeksi. 
 
Hanketoiminnan avulla kehitetään pedagogisia toiminta-
malleja ja uusia palvelutuotteita, huolehditaan kansainvä-
lisistä vaihdoista ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja. Suu-
rin osa hankkeista on ammattiopiston hallinnoimia suhteel-
lisen pieniä projekteja, joita Opetushallitus rahoittaa. 

Työelämän kehittämisen neljästä hankkeesta kolme päättyi 
vuoden vaihteeseen. Opetushallitus ei enää avaa uutta ha-
kua näille hankkeille. Viimeisissä hankkeissaan Kiipula ke-
hitti yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa menetelmiä osa-
työkykyisten työllistymisen edistämiseksi. Projektit toteut-
tivat Kiipulan mission toista puolikasta: työyhteisöjen mo-
nimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämistä.

Kiipulan asiantuntemuksen konseptointia jatkettiin YTY 3 
-hankkeessa ja sosiaali- ja terveysministeriön ESR-projek-
tissa Jokainen on työn arvoinen (JOTA). YTY tarjoili Hä-
meen ja Pirkanmaan alueen oppilaitoksille ja muille yh-
teisöille henkilöstökoulutuksena mahdollisuuden parantaa 
erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden ja opiskelijoiden 
ohjausta. JOTA teki yhteistyötä kahdeksan kunnan kanssa 
Heinolan ja Forssan seudulla kehittäen osuuskuntaa työl-
listymisen ja palvelutuotannon välineenä. Kuntoutuksen ja 
koulutuksen rajapinnassa edistettiin työhönvalmennusta 
kahdessa kansainvälisessä hankkeessa.

Ehkä laajakantoisin Kiipulan vuonna 2014 päättyneistä 
projekteista oli OPI-kuntoutusta kehittänyt Kelan ja Ope-

tushallituksen yhteishanke. Kiipulan hallinnoimassa koko-
naisuudessa luotiin uusi kuntoutusmalli ammattiin opiske-
leville mielenterveyskuntoutujille. Kela standardoi mallin 
valtakunnallisesti toteutettavaksi.

Ammattiopiston hankkeissa rakennettiin uusia oppimisym-
päristöjä. Osuuskunnat, sosiaalinen media ja mobiiliohja-
us tulivat projektien myötä aiempaa laajempaan käyttöön. 
Näyttötutkintoja kehitettiin, samoin opiskelijoiden yksilöl-
listen polkujen toteutusta. Phototherapy in Prison -hank-
keessa valokuvaa käytettiin ohjauksen välineenä Lontoon 
Roehamptonin yliopiston johdolla.

Kiipulan edelläkävijyys näkyi myös opiskelijoille ja henki-
lökunnalle tarjotuissa kansainvälistymisen mahdollisuuk-
sissa. Yksi oma ja kaksi ammatillisten erityisoppilaitosten 
verkoston (AMEO) kanssa toteutettua liikkuvuushanket-
ta avasivat monelle ikkunat Eurooppaan. Kehitysyhteistyö-
projekti (UM/KYO) Kenian Nyahururun CP-vammaisten 
koulun kanssa kantoi katseen vielä pidemmälle.

Projektien avulla huollettiin myös työyhteisön kokonais-
kuntoa ja henkilöstön osaamista. Laatuhankkeilla kehitet-
tiin toiminnan ohjausta, Opelixin kautta järjestettiin henki-
löstökoulutusta ja OHO-projektissa trimmattiin opiskelija-
huoltoa. Syksyllä polkaistiin työeläkeyhtiön tuella käyntiin 
KiipKunnossa-työhyvinvointihanke, jonka kautta yli 200 
kiipulalaista osallistui fyysisen kunnon alkutestauksiin ja 
ryhtyi liikkumaan – yksin tai yhdessä, tiukan tavoitteelli-
sesti tai varovasti kokeillen.

Projektien kautta Kiipula teki yhteistyötä noin 40 muun 
toimijan, lähinnä oppilaitoksen, kanssa. Kansainvälisiä 
partnereita oli yli 20. Hanketyö koskettaa jollain tapaa lä-
hes jokaista kiipulalaista – joskus ihan huomaamattakin. 

Petteri Ora 
kehitysjohtaja

Projekteilla  
kehitetään toimintaa

2014
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Kiipula Gardens

Toimintavuoden päätavoitteina Kiipula Gardensissa oli paran-
taa heikkoa kannattavuutta ja monipuolistaa opiskelijoille tar-
jottavien oppimisympäristöjen käyttöä. Vuosi oli kaiken kaik-
kiaan taloudellisesti hyvin haastava. Suurimpia toiminnan uu-
distuksia olivat erilaiset yleisötapahtumat, viljelykasvivalikoi-
man muutokset ja kesäkukkien suoramyynti kasvihuoneesta. 

Gerberakasvuston vaihto rasitti puutarhan taloutta, sillä al-
kuvuonna ei viljelyssä ollut lainkaan satoa tuottavaa gerbe-
raa. Kasvihuonevihannesvalikoimaa laajennettiin ottamalla 
tomaatti takaisin viljelyyn vuosien tauon jälkeen. Tomaatin ky-
syntä osoittautui hyväksi ja valittu jakelumalli toimi hyvin tuo-
den vähintäänkin kohtalaisen tuloksen. Kurkun viljelyä rasit-
ti kesän pitkä helteinen jakso. Kurkun osalta päästiin talou-
dellisesti kuitenkin hyvin lähelle tavoitetta. Uusin aluevaltaus, 
kesäkukkien suoramyynti kasvihuoneesta, yllätti suosiollaan. 
Joulutähtien kauppa kävi lähes aikaisempien vuosien tapaan. 

Kiipula Gardensissa järjestettiin toimintavuonna useita vä-
hittäisasiakkaille suunnattuja tapahtumia, joiden suosio ylit-
ti odotukset. Tapahtumien yhteydessä pidetyt kasvihuoneiden 
esittelykierrokset keräsivät hyvin yleisöä, mikä taas osaltaan 
lisäsi Kiipula Gardensin tunnettuutta. Viimeisimmän tapahtu-
man Halloween-illan seikkailusokkelon kiersi yli 400 henkeä. 
Opastetut kasvihuonekierrokset olivat muutenkin kysyttyjä ja 
niitä pidettiin lähes viikoittain erilaisille ryhmille.

Yhteistyö lähiseudulla toimivien puutarha-alan oppilaitosten 
kanssa jatkui tiiviinä. Erityisesti Hämeen ammatti-instituutis-
ta oli Gardensissa useita työssäoppijoita. 

Myymälä Miinantorin toimintaa kehitettiin vahvistamalla Kii-
pulassa viljeltyjen tuotteiden näkyvyyttä valikoimassa. Myös 
erilaisia opiskelijoiden tekemiä tuotteita saatiin tuotevalikoi-
maan aiempaa enemmän. Miinantorin aukioloaikaa laajennet-
tiin siten, että asiakkaita palveltiin myös heinäkuussa. Kah-
vilan tuotevalikoimaa kasvatettiin ja tarjolla on nyt aiem-
paa enemmän Miinantorilla valmistettuja leivonnaisia ja mui-
ta tuotteita. Kesäkukkien suoramyynti kasvihuoneesta ei juuri 
vaikuttanut vähentävästi Miinantorin touko-kesäkuun myyn-
tiin. Kiipula Gardensin tunnettuutta lähiseudulla edistettiin 
osallistumalla muun muassa Elomessuille ja pitämällä myyn-
tipäiviä Punaportilla Hämeenlinnassa. 

Avomaalla tuotettiin monenlaisia vihanneksia luonnonmu-
kaisin viljelymenetelmin. Viljelykäytössä oli aiempaa hieman 
suurempi pinta-ala. Sato-odotukset täyttyivät lähes kaikki-
en tuotteiden osalta. Uusi kokeilussa ollut harjuviljelytekniik-
ka osoittautui toimivaksi ja töitä helpottavaksi viljelytavak-
si. Kiinnostus Kiipulan avomaatuotteita kohtaan oli hyvää ja 
tuotteilla on hyvä maine. 

Tuotantomäärät 2012 2013 2014

viljelypinta-ala 7 414 7 414 7 414

kasvihuonevihannekset, kg 21 258 40 440 41 202

ruukkukasvit, kpl 152 519 146 388 130 171

leikkokukat, kpl 79 324 83 630 43 882
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Talous
Opiskelijatyö-, kuntoutus- ja  
asiakaspäivät eri palvelumuodoissa 
(yht. 190 078) v. 2014

Ammatillinen peruskoulutus 60,4 %
Lisäkoulutus 6,9 %

Nuorten ja aikuisten osaamisohjelma 2,5 %
Työvoimakoulutus ja palvelut 3,1 %

Koulutuskokeilut 0,3 %
Ammatilliset kuntoutuskurssit 18,0 %

Kuntoutus (laitosmuotoinen) 5,8 %
Urasuuntapalvelut 2,1 %

Työelämä- ja asiantuntijapalvelut ja 
hanketoiminta 1,0 %

Talouden ja rahoituksen osalta toiminta jatkoi vakaissa merkeissä huoli-
matta toimialalla näkyvistä epävarmuustekijöistä. Koulutuksen toimialan 
rahoitus kasvoi ennakko-odotuksista poiketen edelliseen vuoteen nähden 
hyvän käyttöasteen vuoksi. Kuntoutuksen tuotot kasvoivat hyvin edelliseen 
toimintavuoteen verrattuna. Myös Kiipula Gardens paransi kehitystä edel-
lisestä vuodesta vaikka ei tuotoissa aivan talousarvion tasoa saavuttanut-
kaan. Kokonaisuudessaan talousarvion tuotot ylittyivät ja vastaavasti ku-
luissa onnistuttiin säästämään merkittävästi. Myös sijoitustoiminta onnis-
tui suunnitellulla tavalla. Kaikki nämä yhdessä vaikuttivat siihen, että Kii-
pulasäätiö teki erinomaisen tilikauden tuloksen 1,7 milj. euroa. Investointi-
en osuus oli noin 1,8 miljoonaa euroa kohdistuen Kiipulan päätoimipaikan 
kohteisiin. 

Toimintavuoden tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Koulutus- ja kuntou-
tusvuorokausien yhteismäärä oli 190 078, jossa kasvua edellisvuoteen oli 
lähdes 6 %. Koulutuksen osuus kokonaisuudesta oli 76 % ja avo- sekä lai-
tosmuotoisen kuntoutuksen osuus 24 %. 

Kulujen hallinnassa onnistuttiin suhteellisen hyvin ja talousarvioon verrat-
tuna säästöä syntyi lähes kaikissa kuluryhmissä. Varsinaisen toiminnan ku-
lut olivat yhteensä 28,7 milj. euroa ja euromääräisesti tämä on edellisvuo-
den tasoa. Suhteessa tuottoihin kulut pienenivät noin 6 %. 

Prosesseittain tarkasteltaessa tulokset vaihtelivat paljon sekä toimialojen 
välillä että niiden sisällä. Koulutuksen toimialan vakaa tuloskehitys jatkui 
ja opiskelijapaikat olivat täynnä. Tuottoja kertyi yhteensä 25,9 milj. euroa, 
mikä ylitti sekä talousarvion että edellisvuoden tuotot. Varsinaisen toimin-
nan kulut olivat 24,2 milj. euroa ja kasvua tässä on edellisvuoteen vain alle 
prosentti. Koulutuksen toimialan tilikauden tulos nousi 1,7 milj. euroa yli-
jäämäiseksi. Ammatillinen peruskoulutus onnistui tuloksen teossa sekä ta-
lousarvioon että edelliseen vuoteen nähden erinomaisesti, muilla koulutuk-
sen aloilla tulos jäi vaatimattomammaksi.

Kuntoutuksen toimialan varsinaisen toiminnan tuotot olivat 3,4 milj. eu-
roa. Tuotot jäivät talousarviosta, mutta kasvoivat hyvin edelliseen vuoteen 
nähden. Tilikauden kulut onnistuttiin pitämään euromääräisesti alle edel-
lisvuoden ja kulusäästöjen ansiosta tilikauden tulos nousi 0,07 milj. eu-
roa voitolliseksi ja 0,5 milj. euron tulosparannusta edelliseen vuoteen ver-
rattuna voidaan pitää hyvänä saavutuksena tällä erittäin kilpaillulla toimi-
alalla. Toimialan sisällä kuntoutuspalvelut ja ammatillinen kuntoutus teki-
vät ennakoitua suuremman tuloksen, muut toiminnot olivat lähes talousar-
vion tavoitteissa.

Kiipula Gardensin liikevaihto jatkoi hienoista kasvua ollen 0,7 milj. euroa. 
Tilikauden tulos parani hieman edellisvuodesta, mutta oli edelleen alijää-
mäinen 0,09 milj. euroa.

Muun varsinaisen toiminnan ja hallinnon kulut olivat 5,6 milj. euroa, jos-
ta toimialoille kohdistettiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 5,2 milj. eu-
roa. Kulurakenteen keventäminen jatkui aikaisempien vuosien tapaan ja 
toimialoille vyörytetyt kulut olivat noin 6 % pienemmät kuin edellisvuonna. 
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Varsinaisen toiminnan tuottojen  
(30,4 milj. euroa) jakautuminen  
tuottolajeittain v. 2014

Koulutuksen valtionosuudet 71,1 %
Työvoimapoliittisen koulutuksen 
tuotot 1,3 %

Muut koulutustuotot 3,4 %
Kuntoutustuotot (avo- ja laitosmuotoinen) 
20,4 %
Puutarhan tuotot 2,3 %
Muut tuotot 1,5 %

Varsinaisen toiminnan tuottojen 
(30,4 milj. euroa) jakautuminen  
toimialoittain v. 2014

Koulutuksen toimiala 85,2 %
Kuntoutuksen toimiala 11,2 %

Kiipula Gardens 2,3 %

Kiipulasäätiö ja hallinto- ja 
tukipalvelut 1,3 %

Varallisuuden hoito, rahoitus ja investoinnit
Sijoitusvarallisuus on toimintavuoden aikana sijoitettu hallituksen asettaman 
sijoitusstrategian mukaisesti, jossa valtaosa sijoitetaan riskittömästi tai vä-
häisiä riskejä sisältäviin sijoituskohteisiin. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 0,4 
milj. euroa, missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna 0,2 milj. euroa. Kas-
vu johtuu pääosin sijoitusomaisuuden myyntivoitosta. Sijoitustoiminnan kulut 
kasvoivat noin 0,2 milj. euroa, mikä aiheutui tilinpäätöksessä tehdystä toimi-
tilaosakkeiden arvonalennuksesta. 

Tilikauden investoinneista pääosa kohdistui Kiipulan päätoimipaikkaan. Mer-
kittävin investointi oli syksyllä käyttöön otettu biolämpövoimala (1,6 milj. eu-
roa), jolla lämmitetään jatkossa Kiipulan omat kiinteistöt.  Muuten inves-
toinnit olivat pienempiä ylläpito- ja perusparannusinvestointeja. Opiskelijoi-
den majoituskäyttöön vuokrattiin uusia tiloja Hämeenlinnan Punaportti-ra-
kennuksesta. Punaportin opiskelija-asuntolan huoneistojen saneeraus toteu-
tettiin vuokranantajan toimesta ja se valmistui syyslukukaudeksi 2014.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat  
ja vuoden 2015 näkymät
Kiipulasäätiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen 
tapahtunut olennaisia muutoksia. Vuoden 2015 valtionosuudet laskivat, mut-
ta lasku on saatu pääosin korvattua muilla tuotoilla ja avustuksilla. Rahoi-
tuksen tiukkeneminen tulee kuitenkin lähivuosina jatkumaan. Monia epävar-
muutta aiheuttavia laki- ja rakenneuudistuksia on edelleen kesken, mutta ku-
luvan tilikauden näkymät ovat varovaisen positiivisia. Vaikka ammatillisen 
koulutuksen järjestämistä ja rahoitusta koskeva lakipaketti jäi eduskunnassa 
hyväksymättä, on rahoituksen tiukkenemiseen varauduttava.

Säätiön maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden uskotaan pysyvän hyvällä tasol-
la myös vuonna 2015. Toimintavuoden investoinneista merkittävimmät ovat 
kahdelle tulevalle vuodelle ajoittuva vesijohtoverkoston uudelleen rakentami-
nen sekä kuntoutuskeskuksen ilmastointisaneeraus. Investoinnit toteutetaan 
tulorahoituksella.

Talouden kasvun hiipuminen ja yritysten heikot kasvunäkymät vaikuttavat 
Kiipulasäätiön tuottokehitykseen, kulusäästöt ja kustannustehokkuus ovat 
ajankohtaisia edelleen ja kehittämistä on jatkettava määrätietoisesti kilpai-

lukyvyn säilyttämiseksi.

Tunnusluku 2012 2013 2014

varsinaisen toiminnan tuotot  
(milj. euroa)

28,50 28,60 30,40

tilikauden tulos (euroa) 243 872,63 87 881,97 1 744 726,91

maksuvalmius, quick ratio 1,7 1,6 1,7

omavaraisuus-aste-% 76,2 76,4 78,8
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Koulutuksen valtionosuudet 71,1 %
Työvoimapoliittisen koulutuksen 
tuotot 1,3 %

Muut koulutustuotot 3,4 %
Kuntoutustuotot (avo- ja laitosmuotoinen) 
20,4 %
Puutarhan tuotot 2,3 %
Muut tuotot 1,5 %

Hallinto
Valtuuskunta
Toimikaudelle 2013-2015 valtuuskunnan jäsenten valinta 
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 
25.11.2014 alkaen 
– 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

Ahonen Anna-Mari, projektipäällikkö, varapuheenjohtaja 
25.11.2014 asti

Matikainen Tanja, kunnanjohtaja 25.11.2014 alkaen 
– Wilpola Jouni, sivistystoimenjohtaja

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

Hallitus
Koponen Markku, koulutusjohtaja (emeritus), FM (puheen-
johtaja)

Bergman Viveca, kehittämispäällikkö, VTM

Kirmanen Leena, yksikön päällikkö, sosiaalihuollon johtava 
ylitarkastaja, YTM

Mähönen Antti, hallintojohtaja, VT (varapuheenjohtaja)

Martimo Kari-Pekka, työterveyshuollon ja työlääketieteen 
erikoislääkäri, teemajohtaja, LT

Nikula Susa, henkilöstöjohtaja, KM

Hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Hallituksen sihtee-
rinä toimi säätiön toimitusjohtaja Juhani Törmä.

Tilintarkastajat
Tuokko Tilintarkastus Oy

KHT-yhteisö

Elo Janne KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

Sisäinen tarkastaja
Ilari Hakala KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Organisaatio
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Ammattiopiston johtokunta
Rajakangas Ulla-Maija, valtiosihteeri (puheenjohtaja) 
– Lindroth Heikki, johtaja

Närkki Aino, elinkeinopoliittinen asiantuntija 
– Rauhala Jere, kenttäpäällikkö

Koski Jaana, opetustoimen kehittämispäällikkö 
– Mäensivu Kirsti, kehittämisyksikön johtaja (el.)

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

Kervinen Seppo, toimitusjohtaja 
– Nuutinen Henni, ylipuutarhuri

Lehikoinen Vesa, toimitusjohtaja 
– Purhonen Kaarlo, johtaja

Lampinen Pauliina, kehittämispäällikkö 
– Burman Risto, toiminnanjohtaja

Kiviranta Leila, johtava ammatinvalintapsykologi 
– Laatunen Hannu, työtoiminnan päällikkö

Törmä Juhani, toimitusjohtaja 
– Korpinen Risto, talousjohtaja

Ammattiopiston rehtori Markku Aunola toimi johtokunnan 
esittelijänä ja sihteerinä. 

Kahdella opettajien, kahdella muun henkilökunnan ja kahdella 
oppilaskunnan edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puhe-
oikeus:

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

Mäkelä Niki, opiskelija, lv. 2013-2014 
Jäntti Elsa, opiskelija, lv. 2014-2015 
– Eskola Oskari, opiskelija, lv. 2013-2014 
– Hämäläinen Waltteri, opiskelija, lv. 2014-2015

Peltonen Marleena, opiskelija, lv. 2013-2014 
Niittylahti Sanni, opiskelija, lv. 2014-2015 
– Ojanen Atte, opiskelija, lv. 2013-2014 
– Stockfelt Jesse, opiskelija, lv. 2014-2015

Kiipulasäätiön johtoryhmä
Törmä Juhani, toimitusjohtaja 
Keltomäki Reija, henkilöstöjohtaja 
Korpinen Risto, talousjohtaja 29.12.2014 asti 
Oksanen Kaija, talousjohtaja 30.12.2014 alkaen 
Aunola Markku, rehtori 
Aaltonen Marjukka, kuntoutusjohtaja 
Johtoryhmän sihteerinä toimi viestintäpäällikkö Salla Sipilä.

Huomionosoitukset
Kiipulan päätoimipaikassa koko henkilöstölle järjestetyn 
henkilöstötilaisuuden yhteydessä 6.8.2014 muistettiin säätiön 
pitkäaikaisia työntekijöitä perinteisin lahjoin. 

15-vuotislahjan saivat opettaja Tapio Mielonen, opettaja Arto 
Vehkomäki, kouluttaja Tuija Ström-Karppi, siivooja Soili 
Forsström, siivooja Päivi Asiainen, kouluttaja Esa Heikki-
nen, talousjohtaja Risto Korpinen, kehitysjohtaja Petteri Ora, 
ohjaaja Tiina Tennilä, järjestelmäasiantuntija Timo Huhtinen, 
kouluttaja Marjo Peltola ja puistopuutarhuri Pasi Väre. 

25-vuotislahjan saivat puistotyöntekijä Tarmo Elomaa, kun-
tohoitaja Tiina Ven, koulutusjohtaja Rauno Konttila, opettaja 
Marjo Huhtapelto, kouluttaja Sirja Tiainen, siivooja Eine Tal-
vitie, tilamestari Hannu Hämäläinen, opettaja Paavo Nybacka, 
ravitsemistyöntekijä Pirjo Kaukola ja opettaja Ilpo Tyynelä. 

35-vuotislahjan saivat opettaja Pirjo Salo, koulutusjohtaja 
Risto Kostiainen ja huoltomestari Kari Ranta. 

45-vuotislahjan sai keittäjä Sirpa Hietala.
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EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki (suomennos alkuperäisteoksesta EUSE TOOLKIT). 2014. Julkaisun vastuuhen-
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Michelsson Riikka, Ora Petteri. 2014. Työammatti meillä ja muualla. Kiipulasäätiö. ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) 

Ora Petteri. 2014. Kenialaiset hakivat oppia. Vierailu: Erityisopetus ja vammaisten asiat kiinnostivat Kiipulassa vieraillei-
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Julkaisut,  
 opinnäytetyöt  
       ja artikkelit
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Tuloslaskelma
 1.1. – 31.12.2014  1.1. – 31.12.2013

Varsinainen toiminta

Tuotot

Valtionosuudet 21 634 680,71 20 658 633,66

Koulutus- ja palvelutuotot 1 436 449,83 1 220 226,90

Kuntoutustuotot 6 197 198,80 5 490 745,89

Muut tuotot 1 146 788,45 30 415 117,79 1 189 790,38 28 559 396,83

Kulut

Henkilöstökulut 20 070 444,59 19 178 079,33

Poistot 878 198,65 937 188,07

Muut kulut 7 799 339,34 28 747 982,58 8 491 834,88 28 607 102,28

Tuottojäämä 1 667 135,21 -47 705,45

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Korkotuotot 98 269,04 72 160,07

Osinkotuotot 14 573,82 1 474,00

Vuokratuotot 131 879,66 144 166,01

Sijoitustoim. myyntivoitot 156 389,81 401 112,33 0,00 217 800,08

Kulut

Korkokulut 0,00 390,55

Arvonalennukset 200 000,00 0,00

Kiinteistön hoitokulut 103 697,77 77 395,67

Muut omaisuuden hoitokulut 19 822,86 323 520,63 4 426,44 82 212,66

Tuottojäämä 1 744 726,91 87 881,97

Tilikauden tulos 1 744 726,91 87 881,97

Tilinpäätössiirrot

Rahastosiirrot 1 970,00 994,00

Tilikauden ali-/ ylijäämä 1 746 696,91 88 875,97
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Tase
 1.1. – 31.12.2014  1.1. – 31.12.2013

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 103 048,74 103 048,74
Muut pitkävaikutteiset menot 306 333,40 432 163,25

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 205 447,19 205 447,19
Rakennukset ja rakennelmat 7 500 616,74 6 410 886,78
Koneet ja kalusto 430 286,03 433 823,59
Muut aineelliset hyödykkeet 20 481,27 8 156 831,23 20 481,27 7 070 638,83

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 3 226 433,94 3 292 583,05

Omakatteiset rahastot
Rahat ja pankkisaamiset 83 457,51 85 485,33
Rahaston korkosaamiset 133,06 83 590,57 172,18 85 657,51

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 69 467,20 55 573,00
Saamiset

Pitkäaikaiset
  Lainasaamiset 24 500,00 56 728,19
Lyhytaikaiset
  Myyntisaamiset 809 462,57 927 879,30
  Siirtosaamiset 864 369,78 1 673 832,35 795 917,76 1 723 797,06

Rahat ja pankkisaamiset 5 782 060,16 4 089 424,37
Vastaavaa yhteensä 19 426 097,59 16 909 614,00

Vastattavaa
Oma pääoma

Sidotut rahastot
Omakatteiset rahastot 83 590,57 85 657,51

Vapaat rahastot
Rakennusrahasto 1 749 154,10 1 749 154,10
Eläkerahasto 64 055,00 66 025,00
Muut rahastot 1 329 586,91 3 142 796,01 1 329 586,91 3 144 766,01

Käyttöpääoma 5 045,64 5 045,64
Rakennuspääoma 2 964 069,84 2 964 069,84
Edellisten kausien ylijäämä 7 061 836,10 6 972 960,13
Tilikauden ali-/  ylijäämä 1 746 696,91 8 808 533,01 88 875,97 7 061 836,10

Oma pääoma yhteensä 15 004 035,07 13 261 375,10

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

Ostovelat 436 701,02 488 762,66
Siirtovelat 3 985 361,50 3 159 476,24

Vieras pääoma yhteensä 4 422 062,52 3 648 238,90
Vastattavaa yhteensä 19 426 097,59 16 909 614,00

2014
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Tilinpäätöksen liitetiedot
 

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 

1. Arvostus ja jaksotusperiaatteet 
Pysyvät vastaavat on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 
Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintamenoon tai tätä alempaan käypäänarvoon. Sijoitusomaisuuden arvonal-
entuminen 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.

2014 2013

Ammatillinen erityisopetus
Tuotot 25 901 597,93 24 489 838,12
Henkilöstökulut 14 866 683,01 13 701 122,03
Poistot 521 203,92 613 154,53
Muut kulut 4 514 900,36 4 912 481,05
Osuus yhteiskuluista 4 322 083,95 4 760 910,15
Yhteensä 1 676 726,69 502 170,36

Kuntoutus
Tuotot 3 428 556,69 3 012 663,72
Henkilöstökulut 1 929 252,07 1 904 654,60
Poistot 58 457,90 56 447,97
Muut kulut 583 594,28 700 000,51
Osuus yhteiskuluista 784 242,05 786 341,47
Yhteensä 73 010,39 – 434 780,83

Kiipula Gardens
Tuotot 702 070,67 658 786,02
Henkilöstökulut 172 784,17 249 344,94
Poistot 51 574,54 53 688,24
Muut kulut 471 882,45 467 190,45
Osuus yhteiskuluista 92 766,42 – 10 881,52
Yhteensä – 86 936,91 – 100 556,09

Muu varsinainen toiminta ja yhteiskulut
Tuotot 382 892,50 398 108,97
Henkilöstökulut 3 101 725,34 3 322 957,76
Poistot 246 962,29 213 897,33
Muut kulut 2 228 962,25 2 412 162,87
Siirretty toiminnanaloille – 5 199 092,42 – 5 536 370,10
Yhteensä 4 335,04 – 14 538,89

Tuotto-/kulujäämä 1 667 135,21 – 47 705,45

2. Poistot
Käyttöomaisuuden hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman mukaan

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.
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3. ESR-projektien ja kehittämisavustuksien omavastuuosuudet
Tuotot 573 741,07 531 583,15
Kustannukset –653 392,35 –624 189,81
Omavastuuosuudet –79 651,28 –92 606,66

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
Tuotot osuuksista muissa yrityksissä 14 573,82 1 474,00
Korkotuotot 98 269,04 72 160,07
Vuokratuotot 131 879,66 144 166,01
Sijoitusomaisuuden myyntivoitot 156 389,81 0,00
Yhteensä 401 112,33 217 800,08

5. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Korkokulut 0,00 390,55
Arvonalennukset 200 000,00 0,00
Kiinteistön hoitokulut 103 697,77 77 395,67
Muut omaisuuden hoitokulut 19 822,86 4 426,44
Yhteensä 323 520,63 82 212,66

2014 2013

1. Aineettomat hyödykkeet
ATK-ohjelmat 1.1. 14 143,33 30 942,64

Lisäys tilikaudelta 0,00 0,00
Poistot tilikaudelta –14 143,33 –16 799,31

ATK-ohjelmat 31.12. 0,00 14 143,33

Vuokratilojen perusparannusmenot 1.1. 418 019,92 529 706,44
Lisäys tilikaudelta 0,00 0,00
Poistot tilikaudelta –111 686,52 –111 686,52

Vuokratilojen perusparannusmenot 31.1. 306 333,40 418 019,92

2. Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 1.1. 6 242 418,07 5 747 907,72

Lisäys tilikaudelta 1 773 173,06 988 777,84
Poistot tilikaudelta -528 074,07 -494 267,49

Rakennukset ja rakennelmat 31.12. 7 487 517,06 6 242 418,07

Keskeneräiset rakennusprojektit 1.1. 168 468,71 80 671,71
Lisäys tilikaudelta 2 294 935,27 1 093 284,41
Poistot tilikaudelta –2 450 304,30 –1 005 487,41

Keskeneräiset rakennusprojektit 31.12. 13 099,68 168 468,71

Koneet ja kalusto 1.1. 433 823,59 648 612,70
Lisäys tilikaudelta 220 757,17 102 672,65
Poistot tilikaudelta -224 294,67 –317 461,76

Koneet ja kalusto 31.12. 430 286,09 433 823,59

Taideteokset 1.1. 20 481,27 20 481,27
Taideteokset 31.12. 20 481,27 20 481,27

3. Sijoitukset
Asunto-osakkeet 1.1. 851 173,43 851 173,43

Vähennys/lisäys tilikaudella –225 228,19 0,00
Asunto-osakkeet 31.12. 625 945,24 851 173,43

Muut osakkeet  ja osuudet 1.1. 2 441 409,62 2 086 244,27
Lisäys tilikaudelta 341 977,40 592 044,10
Vähennys tilikaudelta –182 898,32 –236 878,75

Muut osakkeet 31.12. 2 600 488,70 2 441 409,62

4.Noteerattujen arvopaperien hankintamenojen ja markkina-arvon erotus
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet

Markkina-arvo 2 636 096,38 2 624 012,52
Vastaava kirjanpitoarvo 2 368 448,30 2 410 138,04
Erotus 267 648,08 213 874,48

Taseen vastaavien liitetiedot
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5. Siirtosaamiset
Opetushallitus, valtionavun lisäosuus 132 969,00 136 039,29
ESR-projektit ja muut kehittämishankkeet 56 998,57 225 577,44
ELY, biolämpölaitoksen avustus 282 658,72 434 301,03
Muut siirtosaatavat 391 743,49 136 039,29
Yhteensä 864 369,78 795 917,76

Taseen vastattavien liitetiedot
1. Oman pääoman muutokset

Omakatteiset rahastot
Siiri Sarkkilan rahasto
Pääoma 1.1. 56 489,45 56 925,90
Vähennys tilikaudelta –400,00 –550,00
Lisäys tilikaudelta 89,443 113,55
Pääoma 31.12. 56 178,88 56 489,45

Allan Suhosen rahasto 
Pääoma 1.1. 13 968,51 12 190,94
Vähennys tilikaudelta –850,00 –1 550,50
Lisäys tilikaudelta 70,99 3 328,07
Pääoma 31.12. 13 189,50 13 968,51

Stipendirahasto (LT)
Pääoma 1.1. 1 944,22 2 190,31
Vähennys tilikaudelta –2 600,00 –250,00
Lisäys tilikaudelta 2 502,94 3,91
Pääoma 31.12. 1 847,16 1 944,22

Taidehankintarahasto
Pääoma 1.1. 7 677,01 7 661,58
Vähennys tilikaudelta 0,00 0,00
Lisäys tilikaudelta 12,24 15,43
Pääoma 31.12. 7 689,25 7 677,01

Perttulan stipendirahasto
Pääoma 1.1. 2 370,58 1 706,91
Vähennys tilikaudelta –1 250,00 –700,00
Lisäys tilikaudelta 602,74 1 363,67
Pääoma 31.12. 1 723,32 2 370,58

Muu  stipendirahasto
Pääoma 1.1. 3 207,74 3 401,29
Vähennys tilikaudelta –250,00 –200,00
Lisäys tilikaudelta 4,72 6,45
Pääoma 31.12. 2 962,46 3 207,74

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. 66 025,00 67 019,00
Vähennys tilikaudelta -8 130,60 -8 020,44
Lisäys tilikaudelta 6 160,60 7 026,44

Eläkerahasto 31.12. 64 055,00 66 025,00

Koulutustoim. käyttö- ja kehittämisrahasto 1.1. 1 329 586,91 1 329 586,91
Katettu edellisen tilikauden alijäämä 0,00 0,00

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

4. Edellisten tilikausien ylijäämä
Ylijäämä 1.1. 7 061 836,10 6 972 960,13

Edellisen tilikauden oikaisu 0,00 0,00
Tilikauden ali-/ylijäämä 1 746 696,91 88 875,97
Ylijäämä 31.12. 8 808 533,01 7 061 836,10
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5. Siirtovelat
KEVA, eläkevakuutusmaksut 76 681,90 75 946,72
ELO, eläkevakuutusmaksut 221 378,00 24 713,00
Opetushallitus, v. 2010 harkinnanv. valtioavun palautus 0,00 140 000,00
OKM:n ja OPH:n valtionosuus- ja avustus, kehittämist. 650 796,80 181 697,98
ESR- ja muiden kehit.hankkeiden partnerit 242 762,12 51 289,32
Muut siirtovelat 58 215,26 43 472,56
Työnantajasuoritukset ja arvonlisäverot 416 768,36 407 758,25
Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 2 317 889,19 2 172 134,14
Yhteensä 3 984 491,63 3 097 011,97

Vakuudet ja vastuusitoumukset

1. Muut vastuut
Säätiön tarkoitukseen saadut palautusehtoiset

Avustukset 1.1. 2 098 026,53 2 396 936,93
Avustukset 31.12. 2 098 026,53 2 396 936,93

2. Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 250 371,13 256 011,76
Myöhemmin maksettavat 260 464,25 203 171,99
Yhteensä 510 835,38 459 183,75

3. Määräaikaisten vuokrasopimusten vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 822 449,16 617 465,44
Myöhemmin maksettavat 3 966 394,68 2 301 185,71
Yhteensä 4 788 843,84 2 918 651,15

4. ESR-projektien ja kehittämisavustusten omavastuuosuudet
Seuraavan tilikauden omavastuuosuudet 62 478,37 85 676,78

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. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä toimialoittain
Koulutus 288 273
Kuntoutus 39 39
Puutarha 5 6
Hallinto- ja tukipalvelut 75 79
Henkilöstö yhteensä 407 397

2. Henkilöstökulujen erittely
Palkat ja palkkiot 16 206 540,74 15 506 819,58
Eläkekulut 2 971 735,72 2 789 120,76
Muut henkilösivukulut 892 168,13 882 138,99
Yhteensä 20 070 444,59 19 178 079,33

3.Toimielinten jäsenten osuus henkilöstökuluista
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut valtuuskunnalle, 
hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtokunnalle 186 490,66 188 924,42

4. Tilintarkastuksen palkkiot
Lakisääteiset tilintarkastuksen palkkiot 13 643,35 19 148,26
Yhteensä 13 643,35 19 148,26

Omistukset muissa yrityksissä
Asunto Oy Janakkalan Puisto-Harjurinne 2 100,00% 100,00%
Kiinteistö Oy Turengin Yrittäjätalo 29,90% 29,90%
Kiinteistö Oy Skogsterinkulma 27,86% 27,86%
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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 
 11 Pankkitositteet Nordea Pankki Suomi Oyj 103630 
 12 Pankkitositteet JOP 507808, jatkuva tuottotili 
 13 Svenska Handelsbanken 
 14 Pankkitositteet JOP, tuottotili 
 15 Pankkitositteet JOP 507808 
 16 Pankkitositteet Danske bank 800016 
 2 Verkkolaskut 
 3 Muistiotositteet 
 4 Myyntilaskut 
 5 eOffice-muistiot 
 7 eOffice-ostolaskut 
 8 Kassatositteet 
 18 Kassaositteet 2 
 90 Hyvityslaskujen kohdistus / MR 
 Tositteet säilytetään paperitositteina, poislukien eOffice-ostolaskut 

 

 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 
 
 Janakkalassa 17. päivänä maaliskuuta 2015 
 
 
 Markku Koponen                     Viveca Bergman                     Leena Kirmanen 
 
 
 
 
 Kari-Pekka Martimo                Antti Mähönen                        Susa Nikula     
 
 
                                                        Juhani Törmä 
                                                        toimitusjohtaja
 
 

 Tilinpäätösmerkintä 
 
 Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
 Janakkalassa  30. päivänä maaliskuuta 2015 
 
 Oy Tuokko Ltd 
 KHT-yhteisö 
 
 
 
 Janne Elo 
 KHT  
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Tilintarkastuskertomus
Kiipulasäätiön valtuuskunnalle
Olemme tilintarkastaneet Kiipulasäätiön kirjanpidon, tilin-
päätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskel-
man, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laa-
timisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tie-
dot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määrä-
ysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoi-
don valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, 
että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettaval-
la tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkas-
tuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toiminta-
kertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Ti-
lintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieet-
tisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelem-
me ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme koh-
tuullisen varmuuden siitä, ettei tilinpäätöksessä eikä toi-
mintakertomuksessa ole olennaisia virheellisyyksiä sekä 
siitä, etteivät hallituksen jäsenet ole syyllistyneet tekoon 
tai laiminlyöntiin, josta saattaisi seurata vahingonkorvaus-
velvollisuus säätiötä kohtaan, tai rikkoneet säätiölakia tai 
säätiön sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevi-
denssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muis-
ta tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkasta-
jan harkintaan, johon kuuluu virheestä tai väärinkäytök-

sestä johtuvan olennaisen riskin arvioiminen. Riskejä arvi-
oidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon säätiön sisäisen 
valvonnan, joka on merkityksellistä tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen oikeiden ja riittävien tietojen kannalta. 
Tilintarkastaja arvioi säätiön sisäistä valvontaa pystyäk-
seen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, 
että antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen ti-
linpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toi-
mivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuul-
lisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ylei-
sen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa ti-
lintarkastusevidenssiä.

Lausunto tilinpäätöksestä  
ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten 
ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot sääti-
ön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidat-
tomia. 

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Säätiön varat on sijoitettu asianmukaisesti ja säätiön toi-
mielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä koh-
tuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat 
oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta.

Kiipulassa, 30. päivänä maaliskuuta 2015

Janne Elo 
KHT
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