
           Ammatillisten perhekotien liitto ry 

Vinkki: Voit täyttää 
lomakkeen myös verkossa! 

 
 
 
Tilastolomake 2015 
Tietoja kerätään vain liiton tilastoja varten, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.  
 
 
Yhteystiedot Täytä vain muuttuneet tiedot. Perhekodin nimi riittää, jos perustiedot ovat samat. 
 
Perhekodin nimi: ___________________________________________ 

Osoite: ___________________________________________________ 

Puhelinnumero(t): __________________________________________ 

Sähköposti: ____________________________________ 

www-sivut:  ___________________________________ 

Perhekodin perustamisvuosi: _____________   Laitoslupa              Perhekotilupa     

Perhekotiäidin nimi: ____________________________________ synt. vuosi  _____________    

Koulutus ________________________________________________________________________ 

Perhekoti-isän nimi: ____________________________________ synt. vuosi  _____________ 

Koulutus ________________________________________________________________________ 

Sijoitettujen lasten määrä perhekodissa 31.12.2015 /ei jälkihuollossa olevia 

Tyttöjä _____________  Poikia _____________  Syntymävuodet _________________________________________ 

Jälkihuollossa olevia  _______  

Sijoittavien kuntien määrä  _________   ja lapsia/kunta? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Kotona asuvien biologisten lasten lukumäärä  ___________  

Ovatko perhekotipaikat täynnä?   Kyllä           Ei            Vapaita paikkoja   ______ kpl 

Sijoitettujen lasten sijoitustapa 

Kiireellinen huostaanotto  ______ lasta  Toistaiseksi voimassaoleva ______ lasta    Jälkihuolto  ______ lasta 

Mistä sijoitetut lapset ovat tulleet 

Kotoa ______ lasta    Sijaisperheestä  ______ lasta  Laitoksesta ______ lasta  Vastaanottokodista ______ lasta 

Muualta, mistä _________________________________             ______  lasta 

http://www.apkl.fi/lomake.html?id=3776


 

 

 

Uusien sijoitusten määrä vuoden 2015 aikana ?  ______  kpl 

Kuinka monta hoitosuhdetta päättyi vuoden 2015 aikana?  ______  kpl  

Hoitosuhteen päättymisen syy     Määräaikainen sopimus päättyi  ______  kpl       Lapsi/nuori täytti 18v   ______  kpl 

Ennakoimaton syy, mikä _________________________________          ______  kpl  

Hoitovuorokauden  perushinta  ________ euroa    

Osallistuitteko vuonna 2015 kilpailutuksiin?  Kyllä           Emme            Kuinka moneen?  _________ 

Perhekodin työntekijät v. 2015 

Päätoimiset perhekotien ulkopuoliset työntekijät   ______  henk 

Osa-aikaiset perhekotien ulkopuoliset työntekijät   ______  henk 

Käyttekö säännöllisesti laatupiirikokoontumisissa? 

Kyllä              Kuinka monessa  ______  krt 

Emme           Voit halutessasi kertoa, miksi ette _________________________________ 

Osallistutteko perhekotien liiton kokouksiin, koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin? 

Kyllä               Emme          Miksi ette osallistu? 

Perhekotinne tulevaisuus (rastita) 

Jatkatte itse vielä arviolta   ____  1-4 vuotta     ____   5-8 vuotta  ____  9-12 vuotta  ____   yli 12 vuotta 

Jos teillä on omia biologisia lapsia, jatkavatko he perhekotinne toimintaa? 

 ____   varmasti   ____   mahdollisesti  ____   eivät jatka 

Kysytäänkö teiltä usein palveluja, joita ette voi tai halua tarjota?  ____   kyllä  ____    ei 

Jos, niin millaisia palveluja?  _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Mitä toivotte ja odotatte ammatillisten perhekotien liitolta?  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Kiitos etukäteen vastauksistanne! Tämän lomakkeen voit täyttää liiton verkkosivuilla osoitteessa 

www.apkl.fi

Voit myös tulostaa tämän lomakkeen ja lähettää sen postitse osoitteella APKL jäsenpalvelut, c/o MPT-palvelut 
Pakaantie 38 B, 16300 Orimattila. 

http://www.apkl.fi/

