Turvaa, rakkautta
ja osallisuutta

Perhekotivanhemmat
tekevät tärkeää työtä
Ammatillisten perhekotien liitto ry on olemassa,
jotta ammatillisten perhekotien asema yhteiskunnassa vahvistuisi.
Tällä hetkellä erilaiset viranomaisohjeistukset
hämmentävät, sillä aina ei voi olla varma, koskevatko ne ammatillista perhehoitoa. Ajoittain
tuntuukin, että ammatillinen perhehoito on vielä
tuntematon käsite.
Ohjaus- ja valvontakäynneillä huomaamme
usein, että toimintaamme tarkastellaan samoilla
kriteereillä kuin laitosten toimintaa. On tärkeää,
että hoidon laatukriteerit täyttyvät, mutta olisiko
kuitenkin syytä kunnioittaa sitä erinomaisuutta,
jota aito perhekotielämä tarjoaa?
Toivottavasti tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen uudistus harmonisoi ohjeita
ja lisää toimialojen välistä yhteistyötä. Näin perhekotienkin toimintaedellytykset paranevat.
Ammatillisen perhehoidon tärkein hyöty on
se, että lapsi voi asua oikeassa kodissa, ei ainoastaan kodinomaisissa olosuhteissa.

Perhekodissa asuu aikuisia, jotka elävät hoidettavien lasten kanssa samaa elämää iloineen ja
suruineen.
Ammatillisten perhekotien liitto on tehnyt tätä
tärkeää työtä jo vuosikymmeniä. Olemme nähneet, kuinka perhekotien toimintaedellytykset
ovat kehittyneet kolmessa vuosikymmenessä,
mutta vielä on paljon tehtävää. Haluamme jatkossakin tarjota lapsille turvallisen kodin ja arjen!

Marja Keisanen
liiton puheenjohtaja

Mitä on ammatillinen
perhehoito?
Ammatillinen perhekotitoiminta on luvanvaraista ja
lailla säädeltyä toimintaa, jota ohjaavat Valviran ja
aluehallintovirastojen ohjeistukset. Toimintaa ei pidä
sekoittaa toimeksiantosuhteisiin perhekoteihin eli tuttavallisemmin sijaisperheisiin.

Lapsista huolehtiminen on
kokopäivätyötä
Ammatillisen perhekodin vanhemmat tarjoavat kodin
huostaanotetuille tai avohuollon piirissä oleville lapsille ja nuorille. Tämä tarkoittaa, että hoitotyötä tekevät
aikuiset asuvat samassa osoitteessa lasten kanssa.
Lapsista huolehtiminen on päätoimista työtä, ja vanhemmilla tulee olla soveltuva koulutus ja työkokemusta lastensuojelusta. Myös ymmärrys yritystoiminnan
perusteista on eduksi.

Rajattu lapsimäärä
Ammatillisessa perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää lasta tai nuorta. Aikuisia
on oltava yksi jokaista kahta lasta kohden. Jos lapsia on
useita, voi olla tarve palkata ulkopuolista hoitohenkilökuntaa.
Lue lisää perhekotitoiminnasta liiton kotisivuilta:
www.apkl.fi/9023

30 vuotta
perhekotitoimintaa
Ammatillisten perhekotien
liitto – APKL ry on perustettu
vuonna 1992.

Osallinen lapsi
Mitä lapsen osallisuudella tarkoitetaan?
Mistä tiedän, toteutuuko lapsen
osallisuus?
Osallisuus on ennen kaikkea tunne siitä, että on
aidosti osa yhteisöä ja kykenee vaikuttamaan
omaan ja yhteisön toimintaan.
Osallisuus ei ole sama asia kuin osallistuminen:
Lapsi, joka osallistuu toimintaan ulkoa ohjatusti,
ei välttämättä koe osallisuutta. Lapsi, joka omista
lähtökohdistaan valitsee olla osallistumatta, voi
kokea olevansa osallinen.
Osallisuuden käsite ymmärretään joskus hieman
väärin. Lapsen osallisuuden edistäminen on
voitu rinnastaa virheellisesti rajattomuuteen ja
siihen, että lapset saisivat päättää kaikesta itse.
Tästä ei kuitenkaan ole kyse.

Osallisuus syntyy jokaisen lapsen omista lähtökohdista ja mielenkiinnon kohteista käsin. Lasten
osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan rakastavia
aikuisia, jotka osaavat asettaa lapselle myös
rajat.
Jokaista lasta tulisi kuulla hänelle sopivalla tavalla. Kasvattajan ammattitaitoon kuuluu havainnoida, mikä on lapselle merkityksellistä, ja toimia
sen mukaisesti.
Virallisissa tapaamisissa ujot ja arat lapset eivät
ehkä saa ääntään ja näkemyksiään kuuluville,
mutta he voivat olla puheliaampia esimerkiksi
arkileikkien ja ruokailun yhteydessä.

Turvallista perhehoitoa
Limingan Ketunmaassa
Puh. 040 963 6811 • www.perhekotikylmanen.net

Ilman tietoa omista asioista, oikeuksista ja mahdollisuuksista ei voi olla aitoa osallisuuttakaan. THL:n
osallisuuskyselyn mukaan lapsista ja nuorista olisi
parempi, jos asioista kerrottaisiin heille rauhassa ja
sen tekisi tuttu aikuinen.
Ajoitus ja oikea tiedon esittämisen tapa ovat osallisuuden kulmakiviä. Lapsen kyky omiin valintoihin ja
toiminnan säätelyyn kehittyy parhaiten jokapäiväisissä, toistuvissa tilanteissa – eli arjessa.

”

Raul Soisalo

Kliininen pari-, perhe ja yksilöpsykoterapeutti
(lapset, nuoret, aikuiset), kouluttajapsykoterapeutti VET,
työnohjaaja, Suomen Psykologisen Instituutin johtaja

Millaisia eväitä haluamme
lapselle tarjota?
Minkälaisia taitoja haluamme
lasten oppivan?
Kasvattajan on hyvä kysyä
itseltään, mitkä taidot ovat
niitä, joita lapsi yhteis
kunnassa pärjätäkseen
tarvitsee eniten.
Raul Soisalo

ELÄMÄNLÄHEISTÄ HUOLENPITOA
villatyyni.fi
044 235 7720
90440 Kempele

Jäsenperhekoteja
Ammatillisten perhekotien liitto - APKL ry
AMMATILLINEN PERHEKOTI LYHTY

PERHEKOTI JUOLUKKA

PERHEKOTI PIENET ASKELEET OY

puh. 040 720 4365
anni@perhekotilyhty.fi
www.perhekotilyhty.fi

puh. 040 717 6542 Tanja Ögård
puh. 040 504 0188 Jouni Rouhiainen
juolukka@apkl.fi

puh. 044 519 6907
ahermonen@gmail.com

KOIRAMÄEN PERHEKOTI

PERHEKOTI KEINU

puh. 0400 648 277 Janne Jokela
posti@koiramaenperhekoti.fi
www.koiramaenperhekoti.fi

puh. 045 3465 491 Eriika Sapkota
eriika@perhekotikeinu.fi
www.perhekotikeinu.fi

puh. 050 553 4436 Sanna Tihinen
info@tupalakoti.fi
www.tupalakoti.fi

ONNENTUPA OY PERHEKODIT

PERHEKOTI KIMPPAKULKU

puh. 040 753 0682, 040 542 0277
reija.virkkunen@kolumbus.fi
www.onnentuvanperhekodit.fi

puh. 040 527 3867 Mia Saurio
puh. 044 364 0356 Niko Korhonen
mia.saurio@kimppakulku.fi
niko.korhonen@kimppakulku.fi
www.perhekoti.kimppakulku.fi

PERHEKOTI AMANDA
puh. 0400 511 437 Jaana Ström
puh. 0400 249 858 Markus Ström
amanda@pkamanda.fi
www.pkamanda.fi

PERHEKOTI KYLMÄNEN

PERHEKOTI ANNA & MATTI

puh. 040 963 6811 Mia Kylmänen
puh. 040 964 0060 Heikki Kylmänen
kylmanen@perhekotikylmanen.net
www.perhekotikylmanen.net

puh. 040 547 5222
erkki.ropponen@kolumbus.fi

PERHEKOTI LINTUKOTO

PERHEKOTI OY HOPEINEN SULKA
puh. 050 410 8482 Juha Lehtonen
perhekoti.hopeinensulka@gmail.com
Taavetintie 3, 05800 Hyvinkää

PERHEKOTI JOIKULA
puh. 040 837 8737 Marja Keisanen
marja.keisanen@joikula.fi

puh. 044 558 8371 Päivi Heikkanen
paivi@perhelintukoto.fi
Kiviniementie 34, 58810 Kallislahti

PERHEKOTI PEIKONPESÄ
puh. 044 579 8684, 040 355 1726
pia.nevalainen@perhekotipeikonpesa.fi
henri.nevalainen@perhekotipeikonpesa.fi
www.perhekotipeikonpesa.fi

PERHEKOTI TUPALA

PERHEKOTI VAAPUKKA
puh. 0440 979 051 Niina
puh. 044 558 3352 Antti
perhekotivaapukka@gmail.com
www.perhekotivaapukka.fi

PERHEKOTI VEHKATUPA
puh. 050 538 1232
pk.vehkatupa@vehkatupa.fi
www.vehkatupa.fi

PERHEKOTI VILLA TYYNI
puh. 044 235 7720
perhekoti@villatyyni.fi
www.perhekoti.fi

TOIVO Ammatillinen Perhekoti Oy
puh. 044 975 1039 perhekoti
puh. 0400 131 020 Markku Kukkonen
puh. 040 962 9630 Merja Kukkonen
toivo@toivoapk.fi | www.toivoapk.fi

TUKIPALVELU KÄRRYNPYÖRÄ
puh. 0400 757169, 040 354 5421
lehti.sirpa@pp.inet.fi
www.kärrynpyörä.fi

Liitto auttaa
Ammatillisten perhekotien liittoon voivat liittyä jäseniksi kaikki perhekotivanhemmat, jotka täyttävät liiton
jäsenehdot.
Liitto järjestää jäsenilleen valtakunnallisia seminaareja
ja muita tilaisuuksia sekä koulutuskokonaisuuksia.
Jäsenperhekodit ovat mukana koko toimialan kehittämisessä liiton kanssa.
Olemme perhekotien edunvalvoja ja teemme yhteistyötä mm. sosiaalitoimen ja lastensuojelujärjestöjen
kanssa. Olemme myös mukana sosiaalialan valtakunnallisessa kehittämis- ja projektityössä.

Laatupiirit
• Koulutuspäivät

Liiton alaisuudessa toimivat laatupiirit on jaoteltu maakunnittain. Säännöllisesti kokoontuvien laatupiirien tapaamisissa alueen perhekotien vanhemmat ja työntekijät voivat tavata toisiaan, kouluttautua ja keskustella
ajankohtaisista kysymyksistä.

• Tapahtumat
• Tukea ja työkaluja arkeen

Laadukasta lastensuojelua
yli 20 vuoden kokemuksella
Loviisassa.

Perhekoti Juolukka

Juolukkatie 12, 07955 Tesjoki
juolukka@apkl.fi
040 717 6542 Tanja Ögård
040 50 40 188 Jouni Rouhiainen

KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ

Lapsen oikeuksien
asiantuntija!

OIKEUDELLISTA
APUA JA TUKEA

PERHESOSIAALITYÖHÖN JA
LASTENSUOJELUUN

Yhteystiedot:

www.aavalex.fi
Puh. 044 – 974 7456
kati.saastamoinen@aavalex.fi

Pyydä
lakimiespalveluista tarjous!

• www.jssuomi.fi

Ammatillisten perhekotien liitto –
APKL ry

www.apkl.fi
toimisto@apkl.fi

Tutustu

www.perhekotihokkanen.fi

Hyvä kasvaa Linnuntiellä!
Kristillisiä
arvoja
kunnioittavaa
perhehoitoa.
Ammatillisessa perhekodissamme on turvallista kasvaa isoksi.
Tärkeää on lasten hyvinvointi, hyvä arki ja yhteistyö niin vanhempiin kuin kaikkiin yhteistyötahoihinkin.
Ota yhteyttä perhekodin kasvatusvastaavaan puh. 044 265 7720.

