
    
 
Ammatillisten Perhekotien Liitto ry 
TOIMINTAKERTOMUS 
Toimintavuosi 2020 
 
 
1. Yleistä 
 
Kulunut vuosi 2020 oli liittomme 28. toiminnan vuosi. Liittopäivät ja sääntömääräinen liittokokous pidettiin 
etäkokouksena Covid19-tilanteesta johtuen 15.9.2020 Zoomin välityksellä. Koronaviruksen ehkäisytoimet vaikuttivat 
valtakunnallisesti kaikkeen liiton ja laatupiirien järjestämään toimintaan niin, että yhteyksiä pidettiin lähinnä 
digitaalisten vuorovaikutuskanavien välityksellä. Muutamia laatupiirien kokoontumisia järjestettiin niin, että turvalliset 
välimatkat ja osallistujien määrä huomioitiin.   
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Juhani Santala. Muina hallituksen jäseninä ovat olleet Erkki Ropponen 
(varapuheenjohtaja), Anne Riissanen (sihteeri 31.8.2020 saakka), Marja Keisanen (sihteeri 28.9.2020 alkaen) Reija 
Virkkunen (rahastonhoitaja), Markus Ström (koulutus- ja kokousvastaava), Heikki Kylmänen (jäsenvastaava), Antti 
Sinkkonen (sähköisestä jäsenkirjeestä vastaava) sekä varajäsenet Nina Puolakanaho (opiskelija- opinnäytevastaava 
31.8.2020 saakka), Lauri Ala (vertaistukivastaava) ja Jarmo Porkola (tiedotusvastaava) 
 
 
2. Kirjanpito ja tilintarkastajat 
 
Kirjanpidon ja tilinpäätösasiat liitollemme hoitaa Torpan Tili Oy, Vantaa. 
Tilintarkastajana toimi Tilintarkastustoimisto Aarne Ojala & Tarkela Oy. 
 
 
3. Jäsenet 
 
Liitossamme oli 31.12.2020 jäseninä 75 perhekotia, 3 kannatusjäsentä ja 9 kunniajäsentä. Vuoden 2020 aikana liitosta 
erosi 9 jäsenperhekotia. Keskeisin syy liiton jäsenyydestä luopumiselle oli perhekodin toiminnan vähentyminen, 
muuttuminen tai päättyminen.  Uusia perhekoteja liittoon hyväksyttiin 5; Perhekoti Aarrelapset, Perhekoti Hopeinen 
Sulka, Perhekoti Kinnari, Toivo Ammatillinen perhekoti sekä Perhekoti Villa Tyyni. 
 
 
4. Liiton toiminta-alueet ja työryhmät 
 
Liiton keskeisiä toiminta-alueita ovat edelleenkin olleet liiton sääntöjen mukaisesti mm. vaikuttamistoiminta, 
laatutyön kehittäminen, koulutuksen organisoiminen ja toteuttaminen. Liiton sisäinen osallisuuden vahvistaminen on 
myös noussut keskeiseksi teemaksi.  
 
 
4.1 Vaikuttamistoiminta 
 
Ammatillisten Perhekotien Liitto ry on tunnustettu toimija lastensuojelun kentällä. Liiton edustajana Lastensuojelun 
Keskusliiton (LSKL) lastensuojelun neuvottelukunnassa on ollut Juhani Santala. LSKL:n lastensuojelun lapsi- ja 
perhepolitiikan neuvottelukunnassa on liittoa edustanut Nina Puolakanaho alkuvuodesta. Työtä liittokokouksen 
jälkeen tässä neuvottelukunnassa jatkoi Marja Keisanen. Osallisuuden edistämisen neuvottelukunnan jäsenenä on 
toiminut Erkki Ropponen.  



 

Liiton puheenjohtaja Juhani Santala on aktiivisesti osallisena valtakunnallisissa työryhmissä ja palavereissa muun 
muassa perhehoidon järjestöjen ja yritysten yhteisissä Perhehoidon pyöreän pöydän tapaamisissa, Hyvinvointiala 
(HALI) ry:n lastensuojelutoimikunnassa, THL:lla, LSKL:ssa, Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä eduskunnan 
sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. 

 

4.2 Laatu- ja koulutustyö 
 
Alueelliset laatupiirit ovat kokoontuneet alueittain.  Aktiivisuus on vaihtelevaa. Vuonna 2020 Keski-Suomen, Päijät-
Hämeen ja Itä-Suomen alueen laatupiirit ovat kokoontuneet yhteisesti. Laatupiirit ovat enenevässä määrin 
panostaneet yhteisiin ja kaikille jäsenille avoimiin koulutustapaamisiin.  
 
Tavoitteena on ollut myös tarjota vertaistukifoorumi jäsenistölle Zoomin kautta jokaisen kuukauden ensimmäinen 
maanantai. Näitä tapaamisia on ohjannut Lauri Ala. Kyseisistä vertaisryhmätapaamisista ja muusta ajankohtaisesta 
liiton toiminnasta on tiedotettu sähköpostitse sekä liiton omassa Facebook-ryhmässä, joka on tarkoitettu jäsenistölle. 
 
 
4.3 Muut työryhmät ja projektit 
  
Marja Keisanen osallistui Care Day -suunnittelutyöryhmään, jossa ideoitiin näkyvyyttä ja toimintaa 19.2.2021 
järjestettävän Care Day- lastensuojelun juhlapäivän viettoon. 
 
 
5. Liittokokous 
 
Liittokokouspäivät pidettiin 15.9.2020 etäkokouksena Zoomin välityksellä. 

 

6. Jäsenyydet 
 
Yhdistys on jäsenenä Lastensuojelun Keskusliitossa. 
 
 
7. Talous 
 
Yhdistyksen talous on perustunut jäsenmaksutuottoihin. Liittokokouksessa päätettiin vuoden 2020 jäsenmaksuksi 
500 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 50 euroa, ulkopuolisilta kannatusjäsenmaksu on 500 euroa.  
 
 
8. Tiedotus  
Sähköinen jäsenkirje 
Sähköinen jäsenkirje lähetettiin jäsenistölle yhden kerran, sähköisen jäsenkirjeen kokoamisesta ja lähetyksestä 
vastasivat Antti Sinkkonen ja Juhani Santala sekä Sari Lund-Nieminen. 
 
Kotisivut 
Liiton kotisivuja on edelleen päivitetty sekä uudistettu. Vastaavana on toiminut toimistopalveluita hoitava Sari Lund- 
Nieminen MPT-palvelut Ky:stä, sihteeri Anne Riissanen ja puheenjohtaja Juhani Santala. Sivuilla on edelleen mm. 
jäsenkotien vapaat paikat päivitettyinä kotien ilmoitusten mukaisesti. 
 
Liiton esite 
Liiton esite on uudistettu 2019. Se on saatavissa liiton nettisivulla.  
 
 
 
 
 



9. Tutkimukset 
 
Liitolla on kattava kokoelma ammatillisten perhekotien toimintaa koskevia tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Näitä on 
tarpeen mukaan lainattu jäsenperhekodeille sekä muille yhteistyötahoille. Uusimmat tutkimukset on ladattu PDF- 
muodossa liiton nettisivuille. Vanhempia tutkimuksia voi edelleen lainata toimistopalveluilta printtimuodossa. 
 
 
10. Jäsenpalvelut 
 
Toimisto- ja jäsenpalveluja on ostettu ainoastaan MPT-palvelut Ky:ltä, jossa toimihenkilönä on Sari Lund-Nieminen. 
Liitto ylläpitää jäsenpalveluna rekisteriä liiton jäsenten vapaista hoitopaikoista sijoittavien kuntien työn 
helpottamiseksi. Vapaat paikat ilmoitetaan liiton nettisivuilla. Ajantasaisten luetteloiden lähettämisestä on luovuttu ja 
päätetty korostaa entistä enemmän nettisivujen tärkeyttä.  
 
 
 
HALLITUS 



 
 
 
 
Ammatillisten Perhekotien Liitto ry 
TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 

YLEISTÄ 
Ammatillisten Perhekotien Liitto ry on v. 1992 perustettu lastensuojelualan yhdistys, johon kuuluu tällä 
hetkellä 75 itsenäistä ammatillista perhekotia ympäri Suomen sekä kahdeksan kannatusjäsentä. Liiton 
tehtävänä on toimia jäsenkotien yhteistyöelimenä ja päämääränä on tukea perhekoteja tarjoamaan 
korkealaatuisia sijaishuollon palveluita. Liitto on arvostettu ja edustava lastensuojelun ja sijaishuollon toimija 
sekä yhteistyökumppani.  
 
 
Tulevalla toimintakaudella 2021 liiton toiminnan painopistealueina ovat; 
 

- yleinen vaikuttaminen ja osallisuus valtakunnallisella tasolla 
- ammatillisten perhekotien laadun jatkuva kehittäminen ja tukeminen lastensuojelun sijaishuollon 

tarpeisiin 
- vertaistuen vahvistaminen  
- liiton sisäisen toiminnan aktivoiminen ja virkistäminen laatupiireittäin ja laatupiirien keskinäisen 

toiminnan kehittäminen vaalimalla perhehoidon valtakunnallisessa lainsäädännön toimeenpanossa liiton 
osanottavaa roolia esim. pitämällä yllä perhehoidon laatusuosituksiin ja määritelmiin liittyvää keskustelua 

- Ammatillisen täydennyskoulutuskokonaisuuden järjestäminen (mielenterveys- ja päihdetyön 
ammattitutkinto) yhteistyössä Järvenpään seurakuntaopiston kanssa. 

- Perhehoidon päiville osallistuminen ja ammatillisen perhehoidon näkyminen vahvasti myös siellä 
- perhekotien eri elämänvaiheiden tarpeiden huomioonottaminen ja tutor-toiminnan kehittäminen 
-  jäsenhankinta ja jäsenten aktivointi 
- painopistealue vertaistukitoiminnassa laatupiirien kautta, bioperheiden vahvistaminen sekä 

ammatillisten perhekotien aseman selkiyttäminen osana perhehoitoa – työaikalain selkeyttäminen sekä 
perhekodin nuoren jälkihuollon kehittäminen vakaaksi toiminnaksi perhehoidon kentällä 

- ammatillisten perhekotien oikeusturva 
- ammatillisten perhekotien kasvatusoikeus 
 
 

HALLINTO JA TALOUS 
Liiton toimintaa johtaa hallitus. Vastuualueiden jakaminen hallituksen jäsenten kesken jatketaan samaa 
selkeätä jakamista. Hallituksessa toimivat puheenjohtajan, sihteerin ja talousvastaavan lisäksi, jäsenvastaava, 
tiedotusvastaava, opinnäyte- ja opiskelijatyönvastaava, koulutusvastaava sekä vertaistukivastaava.  Hallitus 
kokoontuu säännöllisesti. Kokouksia järjestetään perinteisesti yhteen kokoontumalla sekä skype-kokouksina. 
Hallituksen jäsenten välisessä viestinnässä käytetään myös muita sähköisiä järjestelmiä. 
 
Liitto ostaa ulkopuolelta edelleen toimisto- ja kirjanpitopalvelut sekä palvelut mm. esitteiden painon ja 
kokoamisen sekä sähköisen jäsenkirjeen kokoamisen.  Palvelujen toimivuutta ja asianmukaisuutta seurataan 
hallituksen taholta. Toimistopalveluiden pääasiallinen työtehtävien jako ja anto tapahtuu 
puheenjohtajavetoisesti. 
 



 
 
Liiton talous perustuu pääosalta jäsenmaksuihin. Tapahtumien kustannuksia voidaan kattaa myös 
osallistumismaksuilla. Nämä pyritään pitämään kohtuullisina. 
 
 
JÄSENHANKINTA 
Uusien jäsenten hankinnassa panostetaan täsmällisen ja oikean tiedon jakamiseen ammatillisesta 
perhekotitoiminnasta. Tärkeäksi nähdään liiton jäsenten osuus tässä ja erityisesti laatupiirejä kannustetaan 
uusien jäsenten rekrytointiin. Jäsenkantaa pyritään kasvattamaan hallitusti liiton jäsenyyskriteerit täyttävillä 
perhekodeilla. Myös nykyisten jäsenperhekotien jäsenyyskriteerien voimassaoloa seurataan ja jäsenkunnan 
edellytetään ilmoittavan oleellisista muutoksista liitolle.  
 
JULKAISUTOIMINTA 
Sähköinen jäsenkirje ilmestyy vuoden 2021 aikana kaksi kertaa. Sähköisestä jäsenkirjeestä vastaavat hallituksen 
tiedotuksesta vastaava jäsen yhdessä puheenjohtajan kanssa. Toimistopalvelujen tuottaja kokoaa kirjeen 
lähetettäväksi jäsenistölle. Liiton kotisivuja ja vapaita paikkoja päivitetään aktiivisesti. Esitettä ja liiton 
käyntikorttia painetaan lisää tarvittaessa ja pyritään valtakunnallisesti jakamaan mahdollisimman paljon eri 
yhteistyötahoille, tiedotusvälineisiin ja jäsenperhekotien käyttöön esim. lehdistön ja muun median kanssa 
tehtävän yhteistyön tueksi. Painetaan tarvittaessa lisää APKL:n luvanvaraisen perhehoidon käsikirjaa. Pyritään 
olemaan mukana valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa myös kirjoitusten ja kannanottojen myötä. 
 
TUTKIMUSTYÖ 
Liiton tavoitteena on kirkastaa tietoa ammatillisista perhekodeista ja niissä tehtävästä hoito- ja kasvatustyöstä. 
Tiedon tuottaminen tästä nähdään tärkeäksi. Liitto kannustaa ja tukee ammatillisista perhekodeista ja 
ammatillisesta perhehoidosta tehtävää tutkimusta. Eri koulutustahojen opinnäytetyön tekijöitä halutaan ohjata 
liiton toimesta valitsemaan ammatillisiin perhekoteihin tai ammatilliseen perhehoitoon liittyviä tutkimusaiheita 
ja tukemaan tutkimuksen tekemistä näistä.  Tässä tukena on liiton opinnäytevastaava. Ammatillisia 
perhekoteja käsittelevät opinnäytetyöt pyritään keräämään liiton arkistoon, jossa ne ovat jäsenten luettavissa 
liiton kotisivujen kautta.  Liitolla on myös muuta lainattavaa materiaalia aiheeseen liittyen saatavana. 
 
YHTEISTYÖ  
Liitto on aktiivinen toimija yhteiskunnan eri tasoilla. 
Liiton perhekodit tarjoavat resurssiensa mukaan harjoittelupaikkoja sosiaalialan ja ammattikorkeakoulujen 
opiskelijoille. 
Liiton jäsenperhekodit ovat valmiita antamaan koulutusta ja ottavat vastaan eri alan opiskelu- ja työryhmiä. 
Toimitaan vastuullisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti liiton asioiden hoidossa.   
Moniammatillinen yhteistyö eri toimijatahojen kesken 
 
 
HALLITUS  
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Tilinpäätös  2018-2020 + talousarvio 2021

TAE2021 TP2020 TP2019 TP2018
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot
Koulutus/Virkistystoim. Tuotot 0,00 0,00 1100,00 2465,40
Biolasten päivät, perheiden osuus 0,00 0,00 529,00 0,00
Kannatusjäsenmaksut 0,00 0,00 250,00 0,00
Seminaarituotot 0,00 0,00 9500,00 0,00
Vuosikokous, osallistumismaksut 0,00 330,00 2294,00 0,00
Jäsenmaksutuotot, liitt.maksut  35500,00 35500,00 35550,00 37650,00

Varsinaisen toim. tuotot yhteensä 35500,00 35830,00 49223,00 40115,40

Varsinaisen toiminnan kulut -23290,00 -21972,88 -56392,15 -47611,65
Henkilöstökulut:
Palkat -10000,00 -10000,00 -10000,00 -10741,00
Muut palkkiot 0,00 0,00 0,00
Muut henkilösivukulut -800,00 -770,32 -216,23 -60,01

Henkilöstökulut yhteensä: -10800,00 -10770,32 -10216,23 -10801,01

Poistot 0,00 80,51 -26,84 -35,79

Muut kulut
Atk/kotisivukulut -1300,00 -1232,13 -741,62 -582,55
Matkakulut 0,00 -600,20 -251,12 0,00
Matkakulut, hallitus -1500,00 -1451,25 -2710,49 -2235,94
Mainos- ja markkinointikulut -800,00 -1459,91 -795,10 -1778,91
Ilmoituskulut 0,00 0,00 -579,70 -1159,40
Amppeli-lehti 0,00 0,00 0,00 0,00
Messukulut 0,00 0,00 -2388,36 -1196,79
Laatupiirien koulutukset 0,00 0,00 -2391,00 -4877,28
Biolasten päivät 0,00 -203,00 -1577,36 0,00
Koulutuskulut -1500,00 0,00 -3709,85 -2629,86
Kokouskulut, hallitus -300,00 0,00 -2181,00 -1312,41
Ostetut hallintopalvelut, MPT -3500,00 -2804,29 -3390,70 -4533,64
Kirjanpito laskutus -1700,00 -1624,40 -2849,52 -3663,89
Tili t k t 950 00 942 40 892 80 892 80
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Sijoitus-ja rahoitustoiminta
Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00
Korkokulut ja perimiskulut 0,00 -17,32 13,46 0,00

Tilikauden tulos 10020,00 13839,00 -5263,09 -7496,25

 =TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 10020,00 13839,00 -5263,09 -7496,25

Maksavia jäseniä: 71 perhekotia, jäsenmaksu 500€, 

kannatusjäsenet 50e
vuonna 2020 jäsenmaksu 500 €

Tili,Nordea:21.131,85 (31.12.20)



TASE VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

1160 Koneet ja kalusto

31.12.2020 Kaluston arvo 1.1.2020 80,51

31.12.2020 Kaluston poisto 100% Muistio 345 -80,51

Tili yhteensä 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 0,00

Vaihtuvat Vastaavat

Rahat ja pankkisaamiset

1910 Pankkisaamiset

31.12.2020 Tilin saldo 31.12.2020 21 131,85

Tili yhteensä 21 131,85

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 21 131,85

Vaihtuvat Vastaavat yhteensä 21 131,85

TASE VASTAAVAA 21 131,85

TASE VASTATTAVAA

Oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2250 Edellisten tilikausien voitto / tappio

31.12.2020 Edellisten tilikausien ylijäämä 7 254,25

Tili yhteensä 7 254,25

Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä 7 254,25

Tilikauden voitto (tappio)

2370 Tilikauden tulos

31.12.2020 Tilikauden ylijäämä 13 839,80

Tili yhteensä 13 839,80

Tilikauden voitto (tappio) yhteensä 13 839,80

Oma pääoma yhteensä 21 094,05

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

2870 Ostovelat

30.12.2020 Telia 12050257972 Muistio 344 37,80

Tili yhteensä 37,80

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 37,80

Vieras pääoma yhteensä 37,80

TASE VASTATTAVAA 21 131,85

Löfman Tarja, 09.02.2021

Tase-erittely, 01.01.2020 - 31.12.2020 Ammatillisten Perhekotien Liitto ry,Y-tunnus
1076300-1
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