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Liiton ensimmäinen vuosikym-
men on takana. Monia näkyviä
tuloksia on saavutettu. Perusta-
vaa laatua olevia valtakunnal-
lisia sopimuksia ja käytäntöjä
on luotu. Vuosikymmenen vaih-
tuminen huipentui onnistunee-
seen juhlaseminaariin iltajuhli-
neen. Yhteistyölle ja yhteydelle
avattiin uraa niin virallisesti
keskustellen kuin vapaammin-
kin jutustellen. Tuntuu, että lii-
tolla on annettavaa ja liitolla
on kysyntää.

Vuosikymmenen aikana on saavutettu
myös monia näkymättömiä tuloksia. Kes-
kustelujen, neuvottelujen ja pohdintojen
kautta niin perhekotien kuin perhekoti-
vanhempienkin hyvinvointiin on satsattu.
Suurempi osa tehdystä työstä on ollut
näkymätöntä työtä, josta ei julkisesti pu-
huta. Se on ollut  myös työtä kestäväm-
män pohjan rakentumiseksi. Ammatillinen
perhekotityö on pitkälti tätä näkymättö-
män työn tekemistä.  Työn tiimellyksessä
harvoin kuullaan kiitos- ja
juhlapuheita. Käytännön arki
ja työskentely tuntuu joskus
ylivoimaisen arkiselta. Tun-
nustuksen ja kiitoksen puuttu-
misesta huolimatta tämä nä-
kymätön arjen pyöritys on
kuitenkin perhekotitoiminnan
olemuksen ydin ja sitoutuminen
tähän arkeen on välttämätöntä
kestävämmän pohjan rakentu-
miseksi. Kunhan huollamme
myös itseämme niin, että voi-
mat ja rahkeet riittävät.

Liiton toiminta on vuosi-
kymmenen vaihduttua kulmi-
naatiopisteessä. Ratkaisuja tu-
levaisuuden eteen ollaan
tekemässä. Viimeisen liittoko-
kouksen tiimoilta tällä hetkellä
näyttää siltä, että edessä voi olla
hengähtämisen aika. Nykyiseen
kasvuvauhtiin ei taida rahkeet
jatkossa riittää. Tämän hetki-
sessä toiminnassakin on jo ehkä
liiaksi tekemistä tällä raken-

teella. Tulevaa lakimuutostakin voi olla
hyvä odotella. Ehkä on hyvä pitää aikalisä
ja etsiä yhteistä näkemystä liiton raken-
teista, tehtävästä ja merkityksestä.  Täl-
laisen aikalisän ottaminen voi olla hyvä
yksittäisen perhekodinkin toiminnassa.
Perhekodin rakenteen, tehtävän ja merki-
tyksen pohtiminen voi avata uusia näkö-
kulmia työhön.

Ympäri Suomea sorvataan seuraavan
parin vuoden aikana Laituri -projektin
merkeissä sijaishuollon prosessikuvausta
ja sitä myötä sijaishuollon laatukriteerejä.
Näitä työstämisen hedelmiä tulee jatkossa
näkymään liitonkin kotisivuilla. Juha Sil-
tala  esitti liittokokouksessa ajatuksen,
että yksilöllisen raadannan ja oikeuksien
penäämisen sijasta voisimme mieltää it-
semme osaksi laajempaa kokonaisuutta,
osaksi isompaa yhteistä nimittäjää. Tätä
kannattaa pohtia niin perhekotikohtaises-
ti, liittokohtaisesti kuin valtakunnallises-
tikin.

Juhani Santala
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Tiistain koulutuspäivän alustajaksi olimme
saaneet psykohistorioitsija Juha Siltalan
Helsingin yliopistosta. Hän käsitteli esi-
tyksessään aihetta ”Onko lapselle vielä tilaa”.
Aihe puhutti vilkkaasti mukana olleita.
Kooste Juhan ajatuksista on luettavissa
seuraavalta sivulta.

Keskiviikkona vuorossa olleessa ke-
vätliittokokouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset asiat, palautettiin mieliin onnis-
tuneet juhlat  sekä visioitiin jälleen kerran
liiton tulevaisuutta: mitä jäsenet liitolta
haluavat, halutaanko liittoa laajentaa,
väljennetäänkö kriteerejä.

Päädyttiin jatkamaan toistaiseksi sa-
maa linjaa kunnes nähdään uuden lakia-
loiteen tuomat muutokset ja niiden vai-
kutukset perhekotitoimintaan.

Jäsenmaksu pidettään
entisellään eikä maksu-
perusteita tällä hetkellä
olla muuttamassa.
kustelua herätti myös se
pitäisikö liiton ottaa ak-
tiivisemmin kantaa lasta
ja perheitä koskeviin arjen
ajankohtaisiin pieniinkiin
kysymyksiin. Todettiin
että tarvetta tällaiseen
olisi.

Ainoa ns. julkilausuma,
johon koko liittokokous-
väki yhtyi koski perhe-
kotien äitejä.

"Miesten" ruokapöy-
dässä Martti Muttosen
julkituoma ajatus haluttiin
koko liittokokousväen kuultavaksi. Martin
päätelmän mukaan perhekotiäidit käyvät
läpi kaikkein syvällisimmät tunneprosessit
perhekodissa. Äidit ovat perhekodeissa
siis eräänlaisia tunne-elämän kaatopaik-
koja. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää
isien huomioida ja antaa tilaa äideille.
Perhekodin isän tehtävä on siis huolehtia
äidin riittävästä mahdollisuudesta
irroittautua arjesta ja lomailla.

Kuten Juhani viereisellä sivulla toteaa,
nyt vedetään hetki henkeä kymmenvuo-
tisen tuloksekkaan työn jälkeen ja tark-
kaillaan tahoillamme tuntosarvet valppai-
na ilmassa väreilevää kehitystä ollak-
semme valmiina huomisen haasteille.

Matti Kosonen
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koulutuspäivä ja liitto-
kokous kuulumisia

10-vuotisjuhlien huuman jälkei-
nen paluu ”arkeen” tapahtui
Nokian kylpylähotelli Edenissä
23.-24.4. pidetyillä koulutus-
ja kevätliittokokouspäivillä.

Kauniin kevätsään houku-
tuksista huolimatta paikalle oli
saapunut kiitettävä joukko per-
hekotivanhempia.

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
syventyneinä papereihinsa.
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Uudet sodanjälkeiset sukupolvet ovat
tutkimusten mukaan huonovointisempia
kuin ennen. Vain 30% helsinkiläisistä
yläastelaisista ilmoitti voivansa jokseenkin
hyvin. Lasten elämää leimaa erillisyys ja
vastuu itsestä. Arjen täyttää hektisyys ja
välittömien nautintojen etsintä. Ai-
kuisen ohjauksen on korvannut pu-
berteettiset saippuaoopperat. Yhteys
omiin tunteisiin puuttuu. Kyky ar-
vioida omien tekojen seurauksia on
kadonnut.

Sotasukupolvi oli aikuisempi, kun
ammattiasema saavutettiin se oli
pysyvä, elämässä oli ihanteita eikä
ollut liikoja odotuksia. Työelämä oli
politisoitunutta ja edunvalvonnasta
huolehti instituutiot. Ei ollut kei-
nottelua vaan pääomat sijoitettiin
huonollakin korolla takaisin tuotan-
toon. Työelämässä oli tilaa heikom-
minkin pärjääville.  Nykyisin työ-
elämässä kukin joutuu huolehtimaan
eduistaan itse. Itse työ on jaettu yhä

alemmalla tasolla toteutettaviin projek-
teihin. Työelämän puskuri on inhimillinen
puskuri. Työelämä on jakautunut koulu-
tettuihin ylityöllistettyihin ja pätkätyö-
läisreserviin, joka ei voi suunnitella tule-
vaisuuttaan.

Nykykapitalismi vaatii ihmiseltä ja
pääomalta liikkuvuutta, joustavuutta ja
rajoittamattomuutta. Sama vapautumis-
trendi  on omaksuttu myös ihmissuhtei-
siin: perhe, parisuhde tai lapset eivät saa
rajoittaa yksilönvapautta. Lapsetkin ovat
omaksuneet rajoittamattomuuden ja nous-
seet aikuisen tasolle vaatimaan vapautta.

Siltalan mukaan aikuisen kyky olla
aikuinen katoaa koska työelämän stressi-
taso on korkea ja yksilön immuniteetti
katoaa. Koska vanhemmat ovat työelä-
mässä lisääntyvien vaatimusten takia ah-
taalla, he eivät pysty kohtaamaan lapsiaan.

Sen sijaan, että lapsi saa vanhemmil-
taan lohtua hän joutuu sitä antamaan.
Aikuinen ei voi taata suunniltaan olevalle
lapselle maailman vakautta ja pysyvyyttä.
Se, että on käytettävissä jotakuta varten,
on inhimillisyyden perusta. Lisääntyvällä
määrällä lapsia ei ole ketään, joka olisi
vain häntä varten. Tällä Siltala selittää
monet viimeaikaiset nuorten tekemät
raa´at rikokset: ollaan olemassa edes po-
liisille.  Katunuoren auttamisessa seikkai-

luleirit eivät suorastaan auta, mutta tilanne
jossa aikuinen tulee mukaan lapsen maa-
ilmaan on hedelmällinen. Aikuisen pitää
olla olemassa vain yksilöä varten.

Siltalan mukaan oppimiskyky tulee
emootioista: siitä että uskaltaa oppia. Mitä
esteettömämpi tunnekäsittely sitä esteet-
tömämpi oppimiskyky. Äidin emotionaa-
linen kiinnittyminen ja keskittyminen
lapseen vahvistaa lapsen oppimista.
Ne lapset, joille on luettu, ovat etuoikeu-
tettuja. Ne taas, jotka ovat jääneet vaille
vanhempien huomiota, eivät pärjää muu-
tenkaan elämässä. Lapsen kehittyminen
pitää tuntea, jotta osaa kasvattaa. Jos lapsi
ei tietyssä iässä saa ikäkauteen kuuluvia
asioita, hän ei opi niitä myöhemminkään.

Lopuksi Siltala arvioi  hoitotyön tilaa
ja totesi, että koska hoitoammateissa ei
voida paljon auttaa on työ jaettu.Asiakas
kokee hyvin vähän terapeuttista lähei-
syyttä ja oikeaan terapiaan pääsee vasta
sitten, kun on niin sairas ettei terapiasta
enää hyödy.  Siltalasta näyttää siltä, että
yhteiskunnan ongelmajäte rikastuu per-
hekoteihin mutta koska perhekodeissa ei
ole ositettua hoitotyötä hoidon onnistu-
minen on todennäköistä.

Paavo Koivisto

POIMINTOJA
JUHA SILTALAN

AJATUKSISTA

Psykohistorioitsija Juha Silta-
la luennoi liittokokouksen yh-
teydessä 23.04.2002 aihees-
ta ”Onko lapselle vielä tilaa”.

Siltalan mukaan uusi suku-
polvi on aina historiassa voi-
nut paremmin kuin edeltäjän-
sä, nyt tilanne on kääntynyt.
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Työryhmän muistion lähtöasetelma on
ongelmalähtöinen, mikä näkyy selvästi
tehdyissä ehdotuksissa. Esille tuodaan
yksittäisiä ongelmakohtia, jotka yleiste-
tään koskemaan koko kenttää ja ovat
pohjana linjanvedolle. Samoin työryhmän
kokoonpano heijastuu linjaukseen, jossa
pyritään säätelemään ainoastaan yksityistä
kenttää unohtaen kokonaan, että onnis-
tunut sijaishuolto koskee niin kunnallista
kenttää kuin sijoittajatahoakin.

Seuraavassa liiton kommentit niiltä osin
kuin lakialoitteeseen toivottiin muutosta.

Henkilöstön ja lasten luku-
määrät toimintayksiköissä

Muistiossa esitettiin, että hoito- ja kasva-
tushenkilöstöä tulisi olla vähintään yksi
kahta hoidettavaa lasta ja nuorta kohden.
Liitto toivoo kuitenkin, että mahdollisuus
joustavuuteen henkilökunnan määrässä
suhteessa lapsiin tulisi säilyttää. Suhdeluku
voisi tilannnearvion mukaan vaihdella
kahdesta kolmeen lapseen yhtä hoito- ja
kasvatushenkilöä kohden.

Työryhmä esittää myös, että kaikki
perheen omat alaikäiset tulisi ottaa huo-
mioon, kun lasketaan perhekodissa hoi-
dettavien lukumäärää.

Omien biologisten lasten laskeminen
mukaan paikkalukuun ei ole yksiselittei-
nen asia eikä muistion mukaisesti perus-
teltavissa. Biologinen lapsi ei ole hoidet-
tavuudeltaan verrattavissa sijoitettuun
lapseen, vaan päinvastoin  hyvinkin tera-
peuttisten biologisten lasten merkityksen

poistaminen perhe-
kotielämästä  veisi
olennaisen osan ta-
vallisesta kehitys- ja
elämänmallista.
Valmistelematto-
muutta kuvastaa
myös ehdotuksesta
nousevat käytännön
ongelmat, joita tulee
ennen uudistusten
tekoa perusteellisesti
työstää. On perin-

pohjin selvitettävä ehdotuksen vaikutus
mm. hoitohintoihin, perhekotitoiminnan
perusteisiin, uuden biologisen lapsen
syntymän aiheuttamaan paikkaluvun las-
kuun ym. toiminnallisiin ja rakenteellisiin
asioihin, ennen sen viemistä eteenpäin.
Ehdotus pyrkii rajoittamaan elinkeinon-
harjoittajan perusoikeutta oman perheen
muodostamiseen rajaamalla omien lasten
lukumäärää, jolloin esimerkiksi kuusilap-
sisuus määriteltäisiin juridiseksi esteeksi
ammatilliselle perhekotitoiminnalle. Täl-
laiseen elinkeinoharjoittajan perusoikeu-
teen ei ole juridista oikeutta kajota, mikä
tarvittaessa on oikeudenkäyntimenette-
lyin selvitettävissä.

Liitto vaatii painokkaasti tällaisen
ehdotuksen jättämistä pois lakiuudistuk-
sesta keskeneräisenä ja valmistelematto-
mana.

Henkilöstön koulutus
ja työkokemus

Työryhmän ehdotus on, että hoito- ja
kasvatusvastuussa olevalla henkilöstöllä
vähintään puolella on sosiaalialan koulu-
tus. Liitto esittää koulutusvaatimuksen
laajentamista siten, että hyväksyttävät
koulutusalat olisivat sosiaali- ja tervey-
denhuoltoalan, kasvatusalan ja nuoriso-
toimen soveltuvat opistotasoiset koulu-
tukset. Perusteluna siihen on, ettei
yksiköissä tehtävä työ ole sosiaalityötä
vaan pääpainotteisesti hoito- ja kasvatus-
alan työtä.

Vastuuhenkilöiltä
edellytettävät vaatimukset,

työnohjaus ja toimitilat

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi val-
vontalakiin säännös, joka velvottaisi il-
moittamaan lääninhallitukselle vastuuhen-
kilön pitkäaikaisesta, yli kolme kuukautta,
kestävästä poissaolosta tai sairaslomasta.
Liiton kantana on, että tämän tyyppisten
velvoitteiden tulisi koskea myös kunnal-
lista, valtiollista ja kolmannen sektorin
sijaishuoltopalveluja. Sama koskee työn
ohjauksen järjestämistä, jota koskeva
säännös tulisi sisällyttää lastensuojelu-
lakiin ja koskemaan yksityisten lisäksi
myös muita yksiköitä. Myös toimitiloja
koskevien säädösten tulee koskea kaikkia
sijaishuoltoyksiköitä.  Yksityisen sektorin
eriarvoistaminen ei ole näissä asioissa
perusteltavissa oleva arvopohja.

Toiminnan taloudelliset
edellytykset

Työryhmän käsityksen mukaan lääninhal-
lituksilla tulisi olla mahdollisuudet ja
keinot selvittää toimilupaa hakevan yri-
tyksen tai yhteisön toiminnan taloudelli-
set edellytykset. Yksityisessä yritysmaa-
ilmassa toiminnan taloudellinen vastuu
ja riski on yrittäjällä ja rahoittajalla esim.
pankilla, joilla tulee olla ammattitaito
toiminnan taloudellisten edellytysten
selvittämiseen.

Yksiköiden
valvontakysymys

Liiton kantana on, että niin yksityisten
kuin valtiollisten  yksiköiden valvonnan
tulisi kuulua lääninhallitukselle ja sijoit-
tajakunnalle. Ilmoitusvelvollisuus tulisi
olla sijoittajakunnan lisäksi myös sijainti-
kunnalle mikäli siihen ilmenee tarvetta.

jatkuu seuraavalla sivulla

LIITOn VASTAus UUTEEN
LAKIALOITTEESEEN

Lastensuojelun yksityisten palvelu-
jen työryhmän ehdotukset ovat
yleisesti ottaen hyviä ja tuovat odo-
tettua selkärankaa  mm. ammatil-
lisia perhekoteja koskevaan lupa-
menettelyyn selkiyttäen siten
nykyistä vaikeasti määriteltävissä
olevaa kenttää.



Toimenpiteiden lähtökohtana tulee olla
lapsen hyvä hoito ja kasvatus, joka mää-
ritellään lapsikohtaisessa sopimuksessa .
Vain suunnitelmallinen ja strukturoitu
työ voi tuottaa tulosta lapsilla, joiden
koko historia on ollut sattumaan ja mie-
livaltaakin perustuvaa.

Säädökset luovat mahdollisuuden
mutta eivät takaa käytäntöä. Suurimmaksi
ongelmaksi jatkossa tulee muodostumaan
valvonnan ja seurannan käytännön toteu-
tus. Kuka katsastaa käytännössä lasten-
suojelua?  Las-
t e n s u o j e l u a
antavia yksiköitä
- kun mukaan
lasketaan myös
sijaisperheet, on
yli 3000. Lää-
nien tai sijoit-
tajakuntien re-
surssit eivät riitä
kun räikeimpien
tilanteiden sel-
vittelyyn. Val-
vonnan ohjaava, kannustava ja kehittävä
elementti jää kuolleeksi kirjaimeksi, ellei
keksitä jotain uutta.

Sisällölliset kysymykset lastensuojelun
hallinnon ja toiminnan katsastukselle ovat
pikkuhiljaa syntymässä eri lastensuojelun
laatua käsittelevissä projekteissa. Järjestö-
jen ja kuntien hankkeita on jo monia.
Mutta ulkopuoliset katsastustoimistot

puuttuvat. Läänien resurssit eivät var-
maankaan kasva riittävästi tähän tarpee-
seen ja toisaalta kunnat sekä palvelujen
tuottajana että tilaajana ovat hankalassa
tilanteessa.

Olisi luotava ulkopuolisia katsastus-
toimistoja, joilla olisi oikeus katsastaa
lapsen edun toteutumista huostaanotossa
ja siihen liittyvässä prosessissa.  Samalla
lailla kuin autojakin katsastetaan yksityi-
sillä voisi myös lastensuojelussa olla yk-
sityisiä katsastustoimistoja - onhan meillä

yksityisiä palve-
lujen tuottajiakin.
Läänit olisivat
tässä mallissa ko-
koavia ja ohjasta-
via ”rekisteri-
keskuksia”.
Rahoituskin olisi
yksinkertainen.
Joka tällaisen
”leiman” tarvitsee
vuosittain, maksaa
myös kulut. Nämä

siirtyvät aikanaan  sitten hoitomaksuihin.
   Toimivan valvonnan ennalta ehkäise-
vä ja suuntaava merkitys voisi olla  mer-
kittävä askel suomalaiselle lastensuojelulle.

Seppo Sauro
toiminnan johtaja
SOS-lapsikylä ry6
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LÄPINÄKYVYYTTÄ
JA LASTEN

OIKEUSTURVAA
SÄÄNNÖLLISELLÄ

VALVONNALLA
Lastensuojelun suurin ongelma on sattu-
man ja mielivallan vaikutus lasten elä-
mään. Erityisen suuri merkitys tällä on
huostaanotettujen lasten kannalta. Kun
nyt säädöspohjaa vahvistetaan uudella
lainsäädännöllä saadaan sillä tukevuutta
rakenteisiin ja sellaista läpinäkyvyyttä,
jotka ovat  suoraan laatua nostavia.

jatkoa edelliseltä sivulta

Asiakkaiden tarvitsemien
palvelujen saatavuus

Yksityisen lastensuojeluyrittäjän tulisi
työryhmän käsityksen mukaan jo lupame-
nettelyvaiheessa tarvittaessa selvittää,
miten toimintayksikössä tai sen sijainti-
kunnassa voidaan turvata lasten ja nuorten
mahdollisuudet  saada tarpeittensa mukai-
set palvelut. Liiton mukaan sijoitettujen
lasten  koulukustannuksista tulisi vastata
sijoittajakunta, jolloin myös valtionosuu-
det näiden oppilaiden osalta kuuluisivat
sijoittajakunnalle.

Lastensuojelulain mukaisten
pakotteiden ja rajoitusten

soveltuvuus perhekotihoitoon

Työryhmä esittää harkittavaksi, voitaisiin-
ko yksityisissä perhekodeissa soveltaa
joitakin lastensuojelulain mukaisia pakot-
teita ja rajoituksia. Ammatillisissa perhe-
kodeissa hoidetaan usein yhtä vaativia
lapsia ja nuoria kuin laitoksissakin, mistä
johtuen ammatillisille perhekodeille tulisi
taata laillinen hoitomahdollisuus tilanteis-
sa, jotka vaativat pakotteita.

Lisäksi liitto haluaa kiinnittää huomiota
muistiossa esiin tulevaan ajatukseen yksi-
tyisten palveluntuottajien henkilökohtais-
ten asioiden tutkimisesta esimerkiksi pa-
risuhdeasioissa tai elämänhistoriassa,
biologisten lasten määrittelyssä etc. Nämä
seikat olisi ehkä mahdollista ottaa esiin,
jos kyseessä olisi sijoittajatahon  alaisuu-
dessa ja valvonnassa olevat työsuhteiset
työntekijät.

Kuitenkin yksityinen palveluntuottaja
on oma itsenäinen yksikkö, jonka kanssa
tehtävä yhteistyö on kahden samanvertai-
sen sopimusosapuolen välistä yhteistyötä,
jolloin kummallakin osapuolella on oma
autonomia varsinkin henkilökohtaisissa
asioissa. Tämä intimiteettisuoja sekä elin-
keinon harjoittamisen vapaus ovat niitä
kriteerejä, joiden valossa muistion ehdo-
tuksia tulee juridisen oikeutuksen näkö-
kulmasta tarkastella.
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Liiton kymmenvuotisseminaarin
keskustelussa nousi esiin muu-
tamia kysymyksiä perhekotien
ja palveluita ostavien kuntien
nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Perhekodit ovat vakiinnuttaneet
asemansa merkittävänä sijais-
huollon palvelutuottajana mutta
sekä perhekodeilla että viran-
omaisilla on runsaasti epätie-
toisuutta ja epäyhtenäisiä toi-
mintamalleja. Epätietoisuutta
kentällä lisää valmisteilla ole-
van lakimuutoksen lopullinen
sisältö.

Liitto ja yksittäiset perhekodit ovat mu-
kana useissa alueellisissa kehittämishank-
keissa. Vielä tämän vuoden aikana valmis-
tuu LAITURI- projektin sijoitusprosessin
kuvaus, joka valmistuttuaan antaa perhe-
kodeille uusia työkaluja. Sekä sijoittajat
että perhekodit ovat kokeneet sijoituspro-
sessin usein liian kiireiseksi ja sattuman-
varaiseksi. Lapsen todelliset tarpeet ja
sijoituksen syyt jäävät usein näkymättö-
miin. Sijoitusprosessin laatuun pitää kiin-
nittää erityistä huomiota. Sijoitus pitää
nähdä laajana kokonaisuutena, johon per-

hekoti sitoutuu ja jota sijoittaja tukee.
Perhekodeilla voisi olla tuoteseloste, jotta
ostaja tietää mitä saa.

Hoitosopimukset tulisi yhtenäistää ja
niissä tulisi selkeämmin määritellä myös
sijoittajakunnan velvollisuudet. Näyttää
usein siltä että sosiaalityöntekijöiden vaih-
tuvuuden takia työ perheissä jää kokonaan
perhekotien vastuulle. Myös kunnilta voisi

vaatia ”laatusertifikaattia”. Hoitosopimuk-
sissa tulisi entistä selvemmin määritellä
myös hoidon sisältö eikä vain hoitotyön
puitteet. Myös hoitotyön tuloksia pitää
mitata.

Perhekoti määritelmä on selkiintynyt
uudessa lakiehdotuksessa ja tarkoittaa
jatkossa vain perheenomaista hoitoa tar-
joavia perhekoteja joissa vanhemmat to-
siasiallisesti asuvat lasten kanssa. Alalla
on monenlaista yrittäjää ja jopa epätervei-
tä ilmiöitä. Läänien ja kuntien tulee yhte-
näistää valvontaa ja kehittää myös perhe-
kotien toiminnan tukea. Uuden lain siir-
tymäsäädökset ja biologisten lasten asema
suhteessa sijoitettuihin lapsiin puhuttivat
runsaasti seminaariyleisöä. Lainlaatija on
saanut liiton perhekodeilta ja laatupiireiltä
runsaasti palautetta, joka tulee vaikutta-
maan asiallisesti perusteltuna myös laki-
esityksen sisältöön.

Paavo Koivisto

juhlaseminaarin
yleiskeskustelu

Juhlien yleiskeskusteluun osallistui ak-
tiivisen yleisön (alakuvassa) lisäksi mm.
Perhehoitoliiton toiminnanjohtaja Leea
Markkanen, SOS-lapsikylä Ry:n puheen-
johtaja Seppo Sauro sekä Lastensuojelun
keskusliiton toiminnanjohtaja Mauri
Upanne (kuva vas.).
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Liiton kymmenvuotisjuhlia vie-
tettiin työseminaarin yhteydes-
sä järjestetyssä iltajuhlassa
12.2. Jyväskylässä helmikui-
sessa talvisäässä. Tilaisuuksiin
osallistui lähes puolitoistasataa
lastensuojeluun ja perhekotitoi-
mintaan osallistuvaa henkilöä.

Jyväskylän Paviljongissa pidetyn työse-
minaarin avauspuheen piti ministeri Maija
Perho, joka painotti lastensuojelu- ja
perhekotityön tärkeyttä nyky-yhteiskun-
nassa tällä hetkellä vallitsevissa olosuh-
teissa.

Seminaari käynnistyi paneelikeskus-
telulla aiheesta ”Tässä kuljemme tällä hetkellä”,
jonka alustajina toimivat mm. SOSPA-
työryhmän puheenjohtaja, valtiosih-teeri
Pia-Liisa Heiliö ja lääninsosiaali-tarkastaja
Aino Arponen. Eniten keskustelua herät-
tikin Pia-Liisa Heiliön esittelemä uusi
lakialoite. Aiheesta virisi vilkas keskustelu,
jota jatkettiin ryhmissä vielä kahvitauol-
lakin.

Iltapäivän teemana oli ”Mahdolli-
suuksien markkinat”.  Tässä keskustelussa

pohdittiin perhekotien yksityisyyden
riskeistä ja mahdollisuuksista. Näkökulmia
keskustelulle antoivat mm. toiminnanjoh-
taja Leea Markkanen Perhehoitoliitosta,
toiminnanjohtaja Seppo Sauro SOS-
lapsikylä ry:stä, toiminnanjohtaja Mauri
Upanne Lastensuojelun keskusliitosta,
osastopäällikkö Maria Väänänen Espoon
kaupungin sosiaalitoimesta ja  johtaja Aira
Saloranta Pohjolakodista sekä APKL:n
edustajana puheenjohtaja Juhani Santala.

10-vuotisjuhlien kuvaka

8
Yllä Pia-Liisa Heiliö, vas. Aira
Saloranta ja Maria Väänänen

Oikealla ministeri Maija Perho
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avalkadia jyväskylästä

Juhlallisuudet jatkuivat illalla kaupungin-
teatterissa järjestetyllä buffet-illallisella.
Vieraat otti vastaan APKL:n puheenjoh-
taja Juhani Santala vaimonsa Riitan kans-
sa. Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Petri
Turula juonsi illan mestarin ottein ja sai
yleisön mukaansa heti alkuillasta. Buffet-
illallisen ajan vieraita viihdytti taidok-
kaalla soitollaan Sini Santala. Illan koho-
kohtana oli Eija Ahvon ja Susanna Haa-
viston valloittava Sydänviiniä-kabaree
Esa Helasvuon säestyksellä.

Nämä valloittavat naiset ottivat rautaisella
ammattitaidolla paikkansa jokaisen kuu-
lijan sydämessä. Kuva alla.

Yllä Sini Santala, vasemmlla illan juon-
taja Petri Turula.
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kaikille APKL:n juhlaseminaariin ja iltatilaisuuteen
12.2.2002 osallistuneille vieraille sekä tapahtuman
järjestäjille. Juhlapäivämme keräsi yhteen noin 140
lastensuojelutyön ammattilaista.

Erityiset kiitokset niille tahoille, jotka muistivat
kauttamme Suhmuran perhekotia.

Aurinkoista kesää kaikille

Juhlatoimikunnan puolesta
Petri Turula

10-v kuvakavalkadi...

Eija Ahvon ja Susanna Haaviston tunnelmallinen
ohjelma irroitti yleisöltä valtaisat suosionosoitukset,
joista ei tahtonut tulla loppua. Illan tilaisuuden
anti perhekotien äideille ja isille vastasi, illan
juontajaa lainaten, jos nyt ei vuosihuoltoa niin
ainakin hyvää öljynvaihtoa!

Rentouttavan ja hauskan illan päätteeksi
kukitettiin kaikki esiintyjät, kiitettiin niin
esiintyjiä kuin yleisöäkin muistorikkaan ta-
pahtuman järjestämisestä ja toivotettiin lii-
tolle onnea ja menestystä seuraavalle vuosi-
kymmenelle.
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Hyvä lukija,
olemme osallistuneet valtakun-
nalliseen työkykyä ylläpitävän
toiminnan kehittämishankkee-
seen. Hankkeen rahoittaa RAY
ja toteutuksesta vastaa TTK-
valmennus.

Työkyky-ohjelman tavoitteena on kehit-
tää työkykyä ylläpitävää toimintaa osana
työympäristön, laadun ja toiminnan
kehittämistä, jossa työyhteisön kaikki
jäsenet ovat mukana. Vuoden kestävä
projekti alkoi kaksi päivää kestävällä
työyhteisön koulutustilaisuudella.  Väli-
ohjaustilaisuuksiin kokoonnutaan sään-
nöllisesti 3-6 kertaan kehittämishankkeen
aikana. Oma koulutuksemme alkoi 15.-
16. 3. 2002 Haapamäen matkailutilalla.

Aloitus päivän yhteistoiminnallisissa
tehtävissä  loimme avointa ja myönteistä
ilmapiiriä työyhteisöjemme kehittämisel-
le. Keikuimme ryhmissä kohisevan kos-
ken partaalla, kuljimme sokkojen jonossa
vailla opastavia sanoja ja ylitimme vuo-
lasta virtaa ilman turvallista siltaa. Nik-
karinurkasta siirryimme yksisuksihiihdon
kilpaladulle. Tähtikirkkaan taivaan alla
välkehtivän avannon kirpakka vesi, savu-
saunan leppeä lämpö ja saunatuvan mait-
tava ateria uuvuttivat vahvimmatkin

majatalon pehmeään petiin.
Auringon säteiden piristäminä aloi-

timme uuden aamun ja perehtymisen
työkykyä ylläpitäviin tekijöihin ohjaa-
jamme Leila Kouvosen opastamana.
Kartoitimme perhekodeittain työyhtei-
söjemme ongelmakohtia ja määritimme
kehittämisalueita. Pohjana tarkastelulle
käytimme työkykyyn vaikuttavien teki-
jöiden korttisarjaa, jossa aihepiireinä
olivat: työjärjestelyt, toimintaympäristö,
toimintakyky ja ammatilliset valmiudet.
Usein on hyödyllistä katsoa ympärilleen
ja testata ajatuksiaan, niin nytkin. Oli
antoisaa selvitellä eri ikäisten ja henki-
löstöllisesti ym.
eri vaiheessa ole-
v i e n  p e r h e -
kotiyhteisö jen
kanssa oman työn
ja työyhteisön
ongelma-alueita.
  Totuttujen ja
opittujen toimin-
tatapojen tarkas-
telu ja muutta-
minen luonee
oma-peräisyyttä
ja myös uskallusta
jatkossakin viedä
asioita parempaan
suuntaan. Oman

ahkeruuden lisäksi pätevyyden optimaa-
liseen kasvamiseen ja työssä jaksamiseen
tarvitaan  hyvä  ja avoin työyhteisö sekä
onneakin.

Meidän onnenamme voinee tässä ta-
pauksessa  pitää mahtumista koulutetta-
vien joukkoon. Ilman mahtavia odotuksia
haaveilemme riippuliidosta ja pienistä
askelista kohti toimivaa, avointa ja eteen-
päin menevää työyhteisöä.

Keväisin terveisin
Perhekoti Karuselli,  Isoniemen Perhe-
koti,  Perhekoti Havurinne ja Huhtikoti

Tyky-koulutuksesta eväitä
työyhteisön kehittämiseen



Kesä on upeimmillaan. Voiko tämän
kauniimpaa aikaa ollakaan? Kaikki on
puhdasta, tuoretta ja raikasta.  On tämä
Suomen kausivaihtelu valtava rikkaus ja
etuoikeus meille.

Emme osaisi nauttia lämpöisistä päi-
vistä ja lempeistä illoista näin paljon, jos
aina olisi samanlaista. Kun syyssateiden
ja talven kylmyyden jälkeen saa kokea
joka paikasta tulvahtavaa lämpöä, on se
elämyksellistä.

Mutta kyllä se raikas talvi-ilma, syk-
syn sateen ropina ja tuoksutkin ovat omaa
luokkaansa ja mahdollisuuksia antavia
- niin meille aikuisille kuin lapsillekin.

Perhekodeissa tunnetaan tuo kausi-
vaihtelu erittäin konkreettisesti.  Kurake-
lien, kurahousujen, toppavaatteiden ja
pukemisten/riisumisten jälkeen pääsee
itsekukin helpommalla monessa suhtees-
sa. Ovet saavat olla avoinna kaikkien
kulkea sisään ja ulos, ikkunat ja mieli ovat
avoinna ja lapsilla riittää puuhaa piha-
maalla, metsissä ja järvissä.

Mielikuvani perhekodeista on, että
ne sijaitsevat kauniissa maalaismaisemas-
sa, järven rannalla, linnut laulavat ja lasten
iloinen ääni kuuluu sieltä täältä. Ei se
tietenkään näin auvoisaa voi olla - tehän
eläisitte paratiisissa, mutta jotakin sinne
päin.

Kun itse istun täällä Lahden kaupun-
gin ydinkeskustassa ison kauppakeskuk-
sen sisällä sijaitsevassa toimistossani ja
keskustelen puhelimessa kanssanne, koen
sen kuitenkin edelläkuvaamallani tavalla.
Puhelimesta kuuluu usein lasten ääniä,
jollaiseen en yleensä muiden ”asiak-
kaitteni” puhelinkeskustelussa törmää.
Nämä ovat pääosin liikeyrityksiä, joissa
hoidetaan asiat toimistoissa, hiljaisissa
tai meluisissa, mutta vain aikuisten kes-
ken.

Tullaan tutuiksi

On muutenkin ollut mieluisaa tutustua-
aivan uudenlaiseen maailmaan, perheko-
teihin. Kodit sijaitsevat eri puolilla Suo-
mea ja erilaisia murteitakin on mieluisaa
kuulla.  Vahinko vain, että sähköpostin
yleistyminen, niin hieno ja tehokas asia
kuin sen onkin, on vienyt meiltä henki-
lökohtaisen kontaktin mahdollisuuden.

Käytetään sitä, mutta ei unohdeta pu-
helinasiointiakaan - tullaan paremmin
tutuiksi.

Hoitosopimuslomake

Liittomme puheenjohtaja osallistui Kun-
taliiton kanssa yhtenäisen hoitosopimus-
lomakkeen suunnitteluun. Muutamat per-
hekodit ovat tiedustelleet sitä meiltä.
Lomakkeet ovat nyt olemassa ja niitä voi
tilata suoraan Editalta, puh. 020 450 05.

Saatavissa on seuraavia lomakkeita:
●  Perhehoidon toimeksiantosopimus

(Kuntaliiton lomake e8502)
● Kunnan ja lastensuojelun palvelun-

tuottajan välinen puitesopimus
(Kuntaliiton lomake e8500)

● Lapsikohtainen sopimus – lasten-
suojelulaitokset ja perhekodit
(Kuntaliiton lomake e8503).

Vapaat paikat
kotisivuille

Vapaat hoitopaikat päivitetään kerran
kuukaudessa kotisivuille. Samalla poiste-
taan kaikki edellisen kuukauden vaihtees-
sa vapaiksi ilmoitetut paikat ellei niiden
voimassaoloa ole perhekodin taholta
uudistettu. Tämä käytäntö siksi, että
sivuille ei jäisi vanhaa tietoa.  Tiedot tulee
toimittaa toimistoomme viimeistään
kuukauden 4. päivänä e-maililla, faksilla
(03)5898 879 tai puhelimitse (03)5898
880.  Kotisivuja kannattaa hyödyntää
vapaiden paikkojen markkinointiin - se
on nopea ja käyttökelpoinen mahdolli-
suus tiedottaa paikoista kunnille.

Kotien yhteystiedot
nyt myös Amppelissa

Liitossamme on tällä hetkellä 80 jäsen-
perhekotia.  Julkaisemme jäsenperheko-
tien yhteystiedot lääneittäin nyt myös
Amppelissa.  Tarkistakaa yhteystietojenne
oikeellisuus ja tiedottakaa mahdollisista
muutoksista/korjaustarpeista, jotta ainakin
jatkossa jaamme oikeata tietoa.  Samalla
teemme muutokset kotisivuillemme.

Tutkimuksia lainattavissa
toimistosta

Käytössämme on paljon lastensuojelu-
alaan ja perhekoteihin liittyviä tutkimuk-
sia ja julkaisuja, joita jäsenperhekodit
voivat veloituksetta lainata toimistosta
kuukaudeksi kerrallaan. Luettelo tutki-
muksista löytyy kotisivuiltamme.

Kesäisin terveisin
APKL:n toimisto

Vappu Määttänen
Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti
Puh. (03)5898 880,
faksi (03)5898 879,
email: toimisto@apkl.fi
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Kuulumisia toimiston
pöydän takaa
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Maj-Len Turunen
Tuure Turunen
Antti Suikki
Pekka Halinen
Jarkko Lappeteläinen
Tiina Hansen
Tapio Lappalainen
Heimo Hartikainen
Hannu Kuusisto
Martti Muttonen
Riitta-Maaria Reiman

kypsyneet
perhekotivanhemmat

Perhekoti Tuikku
Perhekoti Kettunen
Perhekoti  Nunnukka

Ari Korkka
Timo Suikka
Harri Virtanen
Pasi Kettunen
Heljä Sihvonen
Risto Piirainen
Anne Riissanen
Anita Puustell
Viki Sultz
Susanna Rantakokko

Kerttu Syrjänen

Amppelin toimitus onnittelee kaikkia kuluvan vuoden 2002
aikana elämässään ja toiminnassaan merkittävän virstanpylvään
saavuttavia vanhempia ja perhekoteja. Suuret kiitokset yhteisistä
hetkistä ja toiveikkaasti kohti tulevaisuutta!

LASTEN JA NUORTEN TERAPEUTTINEN HOITO (Therapeutic Child Care)

SEMINAARI   30.9. –  2.10.2002   TAMPEREELLA
Järjestämme yhdessä englantilaisen ryhmäpsykoterapeutti John Whitwellin kanssa ainutlaatuisen seminaarin. Painopistealue on jo varhaisessa vuorovaikutuksessaan
vaurioituneiden ja monella tapaa traumatisoivissa olosuhteissa eläneiden ns. integroitumattomien, eheytymättömien lasten ja nuorten problematiikan ymmärtäminen,
heidän hoitonsa ja arjen terapeuttisuus.  John Whitwellin puhe tulkataan suomeksi.

● Tavoitteet: ammattitaidon lisääminen ja sitä kautta työntekijän jaksamisen tukeminen. Mitkä ovat terapeuttisen hoidon perusperiaatteita? Miten huomioida 
integroitumattomien lasten ja nuorten erityistarpeet? Mitkä ovat korjaavien kokemusten mahdollisuudet?

● Työskentelytapa on työnohjauksellinen. Osallistujat voivat ottaa esiin omia asiakastapauksiaan materiaaliksi käytännön ja teoreettisen tiedon yhdistämiseksi.
● Kohderyhmänä ovat integroitumattomien lasten ja nuorten kanssa työskentelevät henkilöt – sijaishoito, lastensuojelu, lasten ja nuorten psykiatrinen hoito, 

perheneuvolat, erityisryhmät koulussa ja päivähoidossa.

OHJELMA
● Persoonallisuuden integroitumattomuus emotionaalisten ja käyttäytymisen häiriöiden taustalla.
● Kannattelevan ympäristön merkitys hoidossa: ryhmäpsykoter. John Whitwell
● Lastensuojelutyö ja tunteiden kieli: Hannele Forsberg, YTT, sosiaalityön prof. (ma), Tampereen yliopisto
● Väkivalta perheväkivaltaa kokeneiden lasten puheessa: Inkeri Eskonen, sosiaalityöntutkija, psykologi, Tampereen yliopisto
● Varhaiset vauriot – varhaiset kokemukset korjaavina kokemuksina. Regression merkitys hoidossa:

Pirjo Tuovila, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
● Winnicott-päivä – Winnicottin tarina ja teoreettiset  pääkäsitteet
● Terapeuttiset vuorovaikutussuhteet ja terapeuttiset näkökohdat hoidossa kahden tapaustyöskentelyn valottamana: John Whitwell ja Pirjo Tuovila

Seminaarin hinta 350 euroa (sis. lounaan ja yhdet kahvit joka päivä).
Jos tilaa jää voi osallistua kahteen ensimmäiseen päivään hintaan 250 euroa tai viimeiseen päivään hintaan 135 euroa (hinnat poikkeuksellisesti alv-vapaita).
Jos teet sitovan ilmoittautumisen kolmen päivän seminaariin 30.6.02 mennessä maksat seminaarista vain 335 euroa.

Seminaari pidetään opetusravintola Eetvartin tiloissa Tullintorilla lähellä Rautatieasemaa.

Sitovat ilmoittautumiset os. Pirjo Tuovila, Sammonkatu 28 H 85, 33540 Tampere tai internetin kautta www.saunalahti.fi/tuo  tai e-mail Pirjo.Tuovila@dlc.fi
2.9.02 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot seminaarista.
Tiedustelut Pirjo Tuovila, e-mail Pirjo.Tuovila@dlc.fi, puh. (03) 255 0053, 040 528 4036.

ILMOITUS



YlLEISTÄ

● Liitossa oli 1.1.2002 yhteensä 80
perhekotijäsentä.

● Toimintavuoden aikana liittyi 12
uutta jäsenperhekotia ja kaksi per-
hekotia hyväksyttiin kunniajäseniksi.

● Koko maassa jäsenperhekotien
hoitopäivän keskihinta oli 114,80
euroa (682 mk).

● Keskimääräinen paikkaluku
perhekotia kohden oli 6,3.

● Kodeissa oli yhteensä 507 hoi-
topaikkaa, joissa ilmoitettiin
hoidettavan 428 lasta (tyttöjä
158/36,9 % ja poikia 270/63,1 %).

0-6 vuotiaita 20/4,6 %
7-12 vuotiaita 112/26,2 %

13-17 vuotiaita 234/54,7 %
18-21 vuotiaita 62/14,5%

● Perhekodeissa asui hoidettavien
lisäksi 116 omaa lasta.

PERHEKOTIVANHEMMAT

● Perhekotivanhempien keski-iät:
äidit 45,5 vuotta ja isät 46 vuotta.

● Äitien koulutusalat ja -tasot:
-  sosiaali- tai terveysalan kou-
lutus on yli puolella äideistä
-  opetus- tai nuorisotyön koulutus
on yli neljäsosalla perhekotiäitejä
-  noin 60% äideistä on opisto-
tasoinen koulutus
-  1/5 äideistä on akateeminen 
loppututkinto

● Isien koulutusalat ja -tasot:
-  Sosiaali- tai terveydenhuollon
koulutus on noin 35%:lla perhekoti-isistä
-  opetus- tai nuorisotyönkoulutus on
noin 30%:lla isistä
-  muun alan koulutuksia perhekoti-
isillä on noin 30%:lla
-  opistotasoinen koulutus on noin 
40%:lla isistä
-  akateeminen loppututkinto noin
1/3 isistä

ULKOPUOLINEN
HENKILÖKUNTA

● Liiton perhekodit työllis-
tivät päätoimisina yhteensä
217 henkilöä. Tässä määrässä
ovat mukana myös perheko-
tivanhemmat.

● Sivutoimisia ja osa-aikaisia
työntekijöitä oli yhteensä 64,
joista merkittävä osa on eri-
laisia koulutyötä tukevia tai
harrastusaineen opettajia
(kouluavustajia tai esim. mu-
siikin/ratsastuksen opettajia).

● Kodinhoitajat ovat ylei-
simpiä niissä kodeissa, joissa
on vain yksi ulkopuolinen
työntekijä.
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Liitto lukujen valossa 1.1.2002

PERHEKOTILAPSET 1.1.2002

80 perhekotia, joissa ilmoitettiin hoidettavan 428 lasta
(tyttöjä 158/36,9 % ja poikia 270/63,1 %).

TILASTOJA LÄÄNEITTÄIN
perhekotien hoitopaikkoja hoitopäivämaksun

määrä keskihinta euroa
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI
Uusimaa 8 45 125,39
Häme (Päijät-Häme) 7 37 112,16
Kymi 4 29 115,33

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI
Turku ja Pori 9 72 118,90
Häme (Pirkanmaa) 9 46 108,30
Keski-Suomi 17 120 108,61

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI
Mikkeli 8 46 123,00
Pohjois-Karjala 4 33 99,89
Kuopio 4 31 127,00

OULUN LÄÄNI 7 33 120,73

LAPIN LÄÄNI 3 15 101,24

HOITOPÄIVÄHINNAT
Keskimääräinen hoitopäivän hinta koko maan jäsenperhekodeissa oli 114,80 euroa.

Hoitopäivän hinta euroa/perhekotien määrä (pk)

79-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-
3 pk 3 pk 25 pk 26 pk 11 pk 12 pk

79-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131- euroa
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APKL:N perhekodit 5/2002
Perhekoti
Etelä-Suomen lääni
Isnäsin Perhekoti
Karskogin Perhekoti
Metsärinteen Perhekoti
Pajuniityn Perhekoti
Perhekoti Jyrkkä
Perhekoti Kaurismäki
Perhekoti Kerttuli
Perhekoti Koivisto
Perhekoti Kuusniemi
Perhekoti Olliver
Perhekoti Panula
Perhekoti Peura
Perhekoti Sinivuokko
Perhekoti Sylvöniemi
Perhekoti Säilynoja
Perhekoti Tuikku
Perhekoti Vanha Mylly
Putkosen Perhekoti
Vanhakallion Perhekoti
Vasaramäen Perhekoti
Länsi-Suomen lääni
Haukanhovin Perhekoti
Havurinteen Perhekoti
Hietajärven Perhekoti
Huhtikoti
Isojärven Kotikartano
Isoniemen Perhekoti
Katrin Palvelukoti
Keuruun Perhekodit
Kissankulman Perhekoti
Metsäkulman Perhekoti
Metsäpirtin Perhekoti
Mirjamin Koti
Mäntykallion Perhekoti
Perhekoti Haukkala
Perhekoti Helmirinne
Perhekoti Karuselli
Perhekoti Kurkiaura
Perhekoti Lahtinen
Perhekoti Matula
Perhekoti Nurmipirtti
Perhekoti Nuutti
Perhekoti Peukaloinen
Perhekoti Pihakivi
Perhekoti Pöllövaara
Perhekoti Reiman
Perhekoti Riekki
Perhekoti Sarijanne
Perhekoti Tuike
Perhekoti Vakkis
Perhekoti Valo
Perhekoti Villa Roosa
Rinteen Perhekoti
Saarelan Perhekoti
Sammaliston Perhekoti
Suolahden Perhekoti
Itä-Suomen lääni
Kotirinteen Perhekoti
Kuuskoti
Lähtevän Perhekoti
Perhekoti Ainola
Perhekoti Alapeltola
Perhekoti Himaharju
Perhekoti Jakkula
Perhekoti Kanervaranta
Perhekoti Kangasmetsä
Perhekoti Kettunen
Perhekoti Kuusisto
Perhekoti Pajulintu
Perhekoti Päiväpirtti
Perhekoti Rantapihlaja
Pykälämäen Perhekoti
Saraheinän Perhekoti
Vehmaskoti
Oulun lääni
Niilonkulman Perhekoti
Perhekoti Kieppi
Perhekoti Koramo
Perhekoti Peruskallio
Rantakokon Perhekoti
Turulan Perhekoti
Lapin lääni
Perhekoti Nunnukka
Perhekoti Suoheimo

Osoite

Edentie 288
Jyrkännetie 10
Immiläntie 23
Vanha Sveinsintie 13
Asikkalantie 250
Hikiäntie 8
Kesäpolku 10
Staffaksentie 20
Kuninkaantie 388
Rapattilantie 261
Omenapolku 4
Ruukinrannantie 19 A
Sinivuokontie 5
Sylvötie 26
Ruukinrannantie 24 B
Meltinkatu 2
Heposuontie 252
Ala-Räävelintie 2
Gustav Pauliginkatu 19
Tampereentie 384

Matinmäentie 548
Heikkiläntie 46
Myllykatu 4
Tammikoskentie 66
Ouninpohjantie 449
Isoniementie 260
Itäinen Viertotie 6
Huhkolantie 241
Rauninpolku 8
Kämppäkuja 8
Sävintie 1030
Rauhalantie 30
Tonttitie 7-10
Inkereentie 436
Välimaantie 49
Onnelantie 6
Pirttimäentie 25
Haaparinne 4
Mäki-Kitkontie 42
Muurikaisentie 46
Nuutinpolku 40
Ahteentie 419
Kyntäjäntie 1 D
Korvolantie 62
Uukkalantie 87
Kappelintie 68
Pappilantie 60
Näädänkatu 1
Koistennokanpolku 12
Sarjalantie 15
Uimalankatu 11
Hämäläntie 356
Kangasniementie 845
Vahakkaantie 3
Sumiaistentie 12

Notkolantie 5
Kaapinniementie 22
Kuminvaarantie 59
Ristimäenkatu 11
Tykkimiehenkatu 7
Harjuntie 40
Salahmin kartano
Otavantie 192
Hääränmäentie 2
Kuusenkanto 8
Mäntyharjuntie 39
Mikonmäki 2
Haaraojantie 83
Kaislarannantie 7
Maljasalmentie 67
Nerkoonniementie 156
Vehmaskyläntie 595

Jokelantie 29
Puolangantie 2453
Toivontie 3
Huvilakuja 12
Karviaiskuja 7
Karsitie 1

Vanhanrannantie 21
Soutumiehentie 4

Postino ja paikka

07750 Isnäs
02580 Siuntio
15560 Nastola
02620 Espoo
16800 Hämeenkoski
12210 Hausjärvi
15560 Nastola
06100 Porvoo
01420 Pohjankuru
54250 Rapattila
54920 Taipalsaari
02600 Espoo
45100 Kouvola
15560 Nastola
02600 Espoo
49400 Hamina
54250 Rapattila
18300 Heinola kk
00980 Helsinki
16800 Hämeenkoski

41120 Puuppola
37600 Valkeakoski
41160 Tikkakoski
35700 Vilppula
35400 Längelmäki
36420 Sahalahti
23500 Uusikaupunki
42560 Pohjoisjärvi
44300 Konnevesi
43130 Tarvaala
38510 Suodenniemi
43390 Lokakylä
41210 Jokihaara
24280 Salo
35500 Korkeakoski
37800 Toijala
40520 Jyväskylä
44150 Äänekoski
32200 Loimaa
41390 Äijälä
40270 Palokka
21430 Yliskulma
33340 Tampere
37140 Nokia
43100 Saarijärvi
41120 Puuppola
21570 Sauvo
20750 Turku
23500 Uusikaupunki
31520 Pitkäjärvi
20880 Turku
44640 Kymönkoski
41410 Kankainen
40640 Jyväskylä
44200 Suolahti

82210 Suhmura
72300 Vesanto
83500 Outokumpu
57130 Savonlinna
50100 Mikkeli
74840 Koppeloharju
74230 Salahmi
52550 Hirvensalmi
52100 Anttola
82200 Hammaslahti
52700 Mäntyharju
71850 Leppäkaarre
57210 Savonlinna
50100 Mikkeli
83630 Kuusijärvi
73100 Lapinlahti
76100 Pieksämäki

90910 Kontio
93350 Jaurakkajärvi
93600 Kuusamo
90910 Kontio
90460 Oulunsalo
86440 Lampinsaari

98100 Kemijärvi
96460 Rovaniemi

Puhelinno

(019)634 744
(09)256 1611
(03)762 4080
(09)547 3240
(03)764 2116
(019)768 464
(03)763 2597
(019)580 098
(019)245 6525
(05)418 1135
(05) 414 1740
(09)512 4874
(05)320 2236
(03)763 2612
(09)452 3929
(05)344 0163
(05)415 2626
(03)718 3517
(09)3434 8800
(03)764 2126

(014)310 1005
(03)584 5007
(014)375 1500
(03)470 4756
(03)533 2705
(03)3763 377
(02)841 4105
(014)737 148
(014)551 241
(014)434 743
(03)517 6200
(014)456 133
(014)814 236
(02)736 5002
(03)335 8181
(03)542 2111
(014)642 672
(014)520  638
(02)762 4841
(014)836 151
(014)633 122
(02)489 4900
(03)343 2121
(03)340 0020
(014)424 080
(014)310 1405
(02)473 1077
(02)244 4058
(02)841 4147
(02)748 1023
(02)235 7235
(014)532 263
(014)866 316
(014)242 157
(014)543 726

(013)749249
(017)650 781
(013)553 035
(015)510 610
(015)225 777
(017)759 216
(017)716 112
(015)458 603
(015)660 222
(013)747 140
(015)682 090
(017)462 2787
(015)536 242
(015)177 447
(013)55 3825
(017)735 211
(015)425 510

(08)816 9296
(08)780 380
(08)545 3016
(08)816 9121
(08)556 7377
(08)284484

(016)884 225
(016)374 105

Fax

(09)256 1595
(03)762 4079
(09)547 50660

(019)580 098
(019)245 6566

(09)512 4874

(03)763 2616
(09)4124 0980
(05)344 0163
(05)415 2626
(03)718 3518
(09)3434 8820
(03)764 2274

(014)310 1061

(014)737 148

(03)517 6200

(014)81 4173
(02)733 8331
(03)335 8187

(02)762 4842

(014)633 122
(02)489 4910
(03)343 2010

(014)423 404
(014)310 1305

(02)244 4098
(02)844 1732
(02)748 1023
(02)235 7077

(014)866 417
(014)242 229
(014)543 726

(013)749 249
(017)690 782
(013)568 161

(015)458 603

(017)462 2990

(015)337 1070

(017)735 211
(015)486 911

(08)816 9296

(08)284 486

(016)374155

Sähköposti

tuula.maenpaa@dlc.fi

perhekoti.malin@co.inet.fi
turunen.pk@kolumbus.fi
perhekoti.jyrkka@kolumbus.fi
kari.kokko@pp2.inet.fi
heikki.turunen@kerttuli.inet.fi
perhekotikoivisto@jippii.fi
ulla.kuusniemi@saunalahti.fi
perhekoti.olliver@kolumbus.fi
kimmo.panula@pp.inet.fi
pkpeura@saunalahti.fi

mikko.sailynoja@saunalahti.fi

vanhamylly@luukku.com

ineslines@ineslines.fi

haukanhovi@kolumbus.fi
havurinne@saunalahti.fi
hietajarven.perhekoti@kolumbus.fi
huhtikoti@nic.fi

m.kosonen@koti.soon
katrin.palvelukoti@co.inet.fi

tuovi.tanskanen@pp.inet.fi
hikela@jippii.fi

perhekot@saunalahti.fi
juhani.santala@pkhaukkala.inet.fi
helmirinne@yritys.tpo.fi
karusell@kauhajoki.fi

harri.lahtinen@pp5.inet.fi

riissane@saunalahti.fi
perhekoti.nuutti@luukku.com

pihakivi@yritys.soon.fi
pollovaara@saunalahti

apkl.p.riekki@kolumbus.fi
janneraitis@jippii.fi
perhekoti@tuike.inet.fi
vakkis@uusikaupunki.fi

lassenor@nettilinja.fi
mauri.kananen@apkrinne.inet.fi
saarelan.perhekoti@pp.inet.fi
utriai@sci.fi

m.p.muttonen@kolumbus.fi
kyosti.viding@kuuskoti.inet.fi
lahtevan.perhekoti@opaasi.fi
aikim.maanselka@kolumbus.fi
jorma.puustell@reimari.net
kari.rontynen@pp3.inet.fi
perhekoti.jakkula@pp.inet.fi
perhekoti.kanervaranta@kolumbus.fi
perhekoti.kangasmetsa@pp.inet.fi

hannukuusisto@hotmail.com
pajulintu@sunpoint.net
perhekoti.paivapirtti@kolumbus.fi

niilonkulman@perhekoti.inet.fi
perhekoti.kieppi@co.inet.fi
oili.koramo@pp.inet.fi

hannu.rantakokko@new.zzn.com
turulan.perhekoti@co.inet.fi

raija.kantola@pp.inet.fi

Matkapuh.

(0400)848 030

(050)511 1411
(040)504 8694
(0400)341 769
(040)700 5525

(041)548 7022
(040)507 8296

(040)546 6177
(040)517 8514

(050)545 1839
(050)556 5816
(040)511 9646
(050)561 9286

(0500)746 571
(040)832 5939
(050)353 0601
(040)520 5157

(0500)228 600

(0400)545 001
(050)598 8934

(0400)166 055
(050)550 0840

(040)832 1811
(040)513 2196
(0400)544 220
(050)552 1717

(040)531 6259

(040)582 6220
(040)586 4122

(040)739 8908

(040)506 7622
(040)760 3680
(0400)884 591

(040)503 9872
(040)5011 405
(050)340 6199
(0400)154 275
(050)342 0730
(050)537 6424
(040)754 0691
(0400)753 059

(044)508 1584

(050)534 8067
(0500)173 692

(050)511 8644

(0500)915 112
(040)7667 432
(050)567 1031

(040)574 9134



K O T I S I V U

www.apkl.fi
Liiton esittely, periaatteet,

laatumääritteet, vapaat hoitopaikat
työryhmien toiminta.

Vapaiden paikkojen ilmoitukset mielellään
sähköpostitse kunkin kuun 4. päivään
mennessä osoitteeseen: toimisto@apkl.fi

Puheenjohtaja

Juhani Santala
Puh. (02) 736 5002
juhani.santala@apkl.fi

Aluetyö

Marika Jensen
Puh. (02)748 1023
alueellinen@apkl.fi

Sihteeri

Paavo Koivisto
Puh. (019)580 098
sihteeri@apkl.fi

Tiedotus

Matti Kosonen
Puh. (03)376 3377
tiedotus@apkl.fi

Toimisto

Vappu Määttänen
Puh. (03)589 8880
toimisto@apkl.fi

Koulutus

Tiina Hansen
Puh. (02)841 4147
koulutus@apkl.fi

Laatu

Riitta Riekki
Puh. (014)310 1405
laatu@apkl.fi

Talous

Pertti Ollila
Puh. (014)633 122
talous@apkl.fi


