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8. vuosikerta.
Ilmestyy tarvittaessa.
Päätoimittaja:
Kari Karomäki
puh. 040 572 6114
kari.karomaki@apkl.ﬁ

Taitto: Kirjava Omena, Lahti
kirjava.omena@phnet.ﬁ
Paino: LahtiPrint, Lahti
Painosmäärä: 900 kpl
Jakelu: Ammatilliset Perhekodit,
lastensuojelualan yhteistyötahot
Aineistoa lainattaessa
lähde on mainitava.

AMPPELI NUMERO 1/2006

Lapset odottavat innolla tulevaa kevättä ja kesää päästäkseen paljon
odotetulle lomalle rankan kouluvuoden jälkeen. Pian saamme taas muuttolinnut iloksemme, mutta tämä kevät lienee erilainen edellisiin verrattuna, sillä saame olla varovaisia pandemian suhteen. Miten saame
pidettyä pienet lapset erossa kuolleista linnuista, jotka he sattuvat löytämään. Eiköhän tässäkin asiassa liene neuvo ja valitus paras turvamme
ja missään tapauksessa ei ole aihetta liioitteluun.
Liittomme on tehnyt sopimuksen PTK: n (poikien ja tyttöjen
keskus)kanssa mahdollisuudesta vuokrata lomanviettopaikkoja koko
perhekodille. Lisää tästä löytyy lehdessä toisaalla.
1.3.2006 astui voimaan lakityösuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojelutoiminnasta, missä käsitellään mm. kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tehtävään tarkastukseen. ”Kotirauhan piiriin kuuluu varsinainen asunto, mutta kotirauhan suoja ulottuu myös muihin asumiseen
käytettyihin tiloihin, joten asunnon käsitettä on tulkittava laajasti. Maalaistalossa ei navetan tai muun talousrakennuksen ainakaan yleisesti
voida ajatella olevan kotirauhan piirissä. Työstä ja työolosuhteista saadaan usein valvonnan kannalta riittävää tietoa ilman asuntoon tehtävää
tarkastusta. Tarkastus voitaisiin tehdä, jos se on välttämätöntä työntekijää uhkaavan hengenvaaran tai olennaisen terveyden vaaran tai haitan
ehkäisemiseksi.” Tämä on suora lainaus uudesta laista sen 9 pykälästä,
joten työsuojeluviranomaisten tarkastukset ovat näin ollen vailla lain
suojaa. Asia on hyvin tärkeä sekä meille yrittäjille että työntekijöillemme, joita meidän kuuluu suojella työntekijöiden vaaroilta kaikin
keinoin. Se on meidän velvollisuutemme. Olemmeko muistaneet tehdä
perhekodissamme riskikartoitukset vaaratilanteiden varalta. Väkivalta
lienee suurin riski ja se voi kohdistua jokaiseen perhekodissa asuvaan.
Pääpaino työsuojelussa ovat henkinen hyvinvointi, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä tapaturmien ehkäisy.
Muistattehan tehdä työntekijöillenne kunnolliset työvuorolistat, sillä
kalenterin reunamerkinnät eivät vastaa tätä tarkoitusta.
Kuntaliiton osto- ja myyntikoulun lopuksi julkaistiin ns. konsensuslausuma (3/2005). Siinä lastensuojelupalvelujen hankkivat kunnat,
palveluja tuottavat yritykset, järjestöt, toimintaa valvovat viranomaiset
laativat yhteisen suosituksen ”lastensuojelupalvelujen hyvät käytännöt”.
Se käsittä neljä eri kohtaa, joissa on myös useita alakohtia.. Puuttumatta sisältöihin sen tarkemmin voin vain ikäväkseni todeta että lausuma
jäi pelkäksi paperiksi ja monet hyvät toimintatavat ovat saaneet mennä
romukoppaan. Tuntuu siltä että lastensuojelussa ollaan palaamassa
takaisin huutolaisperinteeseen enää puuttuvat vain huutokaupat, joita
jo pidetään, mutta niitä kutsutaan hienommin kilpailuttamiseksi. Sopimuspolitiikka tuntuu olevan vielä lapsenkengissä ja kunnat pyrkivät
sanelemaan yrittäjille aivan mielivaltaisia sopimuksia. Tässä ei ole enää
kysymys kumppanuudesta vaan sanelupolitiikasta; ota tai jätä.

Aurinkoista kesää toivottaen
Pertti Ollila

Amppeli

Liittokokouskuulumisia

Turun Ruissalosta

Liiton syysliittokokouksessa Pajulahden
liikuntaopistolla
11.-12.10. oli harvinaisen laaja edustus
jäsenperhekodeista.
Paikalla oli 41 henkilöä 24 perhekodista.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse
Lindqvist Päijät-Hämeen laatupiiristä,
joka oli vastannut
kokouksen muistakin
järjestelyistä.
Liittokokouksessa käsiteltiin
normaalit syysliittokokous rutiinit
kuten jäsenmaksu joka päätettiin
pitää ennallaan. Liiton toimintavuoden 2006 tulo- ja menoarvio
on laadittu 110 perhekodin jäsenmäärälle.

Toimintasuunnitelmasta
keskusteltiin
vilkkaasti
Toimintasuunnitelma herätti
runsasta keskustelua ja jäseniltä tuli runsaasti aloitteita ja
ehdotuksia liiton toiminnan kehittämiseksi. Erityisesti painottui
liiton kanta valmisteilla olevaan
uuteen lastensuojelulakiin. Sijaishuollon palveluiden kilpailuttaminen tulee edelleen olemaan
liiton toiminnan painopistealue.
Kilpailuttamiseen
vastataan
liiton omalla koulutuksella ja
vastavalmistunut työkirja tulee
olemaan keskeinen työkalu per-

hekotien laadunhallinnassa.
Lisäksi yhteistyössä Perhehoitoliiton ja Kuntaliiton kanssa
kehitellään auditointia ja laadunhallintaa.

Toiminnanjohtajan palkkaaminen
ajankohtaista
Liitto on tehnyt aikaisemmin
päätöksen
toiminnanjohtajan
palkkaamiseksi. Jäsenmaksua
on korotettu kaksi vuotta sitten
jotta saataisiin pesämuna toiminnanjohtajan palkkaamiseen.
Liiton jäsenmäärä on kasvanut
toiselle sadalle, silti toimintaa
vedetään puheenjohtajan ja hallituksen talkootyönä.
Toiminnanjohtajan palkkaaminen sai kokousväen varauksettoman tuen. Keskustelua herätti
toiminnanjohtajan toimenkuvan
määrittely ja myös henkilön valinta. Keskusteltiin mahdollisuudesta että laatupiirit lähettävät
hallitukselle ehdotuksensa toiminnanjohtajan toimenkuvaksi.
Henkilövalinta ja työsopimuksen
tekeminen jäävät hallituksen
tehtäväksi. Hallitus neuvottelee
myös tuleeko toiminnanjohtaja
suoraan liiton työsuhteeseen vai
ostaako liitto yrityksen palvelua,
onko kokoaikainen vai riittääkö
sivutoiminen.

kokoonpano
Liittokokous valitsi uuden
liittohallituksen johon kuuluu:
Pertti Ollila puheenjohtaja, Juhani Santala varapuheenjohtaja, Paavo Koivisto sihteeri,
Kari Kokko, Hannu Lundberg,
Kimmo Maanselkä, Kari Karomäki, Eija Turpeenniemi,
Petri Turula, Christian Juhola
ja Kaarina Autio.
Seuraavan kevätliittokokouksen -06 järjestää VarsinaisSuomen laatupiiri ja syksyn -06
Pohjois-Suomen laatupiiri.
Paavo Koivisto
sihteeri

Liittokokouksen tunnelma oli
leppoisan mukava. Opiskelun ja
yhteisten asioiden pohdinnan lisäksi oli mahdollisuus ohjattuun
sauvakävelyyn, mihin osallistui
18 henkeä. Sen jälkeen oli saunominen ja illan vietto. Kolmihenkinen Improtentti teatteriryhmä
nostatti tunnelmaa ensimmäisenä esiintyjänä. Mallusjoen
Miesvoimistelijat
kutittivat
nauruhermoja esityksellään, jonka nimi oli ”Hidasta suomalaista miesvoimistelua”.
Kiitos kaikille osanottajille ja tervetuloa uudelleen
Päijät-Hämeeseen.
Risto Kuoppa

Uuden hallituksen
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jatkuu...
SININEN
Värit ovat täynnä tietoa ja elävää energiaa,
jota musiikin tavoin voidaan mitata aallonpituuksilla. Kun tiedostamme miten eri värit
toimivat, voimme niiden avulla tehdä paljon
hyvää.
Väri josta et pidä, kertoo kehon- ja mielenterveyden tilastasi aivan yhtä paljon kuin lempivärisi. Taloon tulevan lapsen lempiväri voi muuttua hyvinkin
pian sitä mukaan kun elämäntapa ja arvot saavat
uuden ilmeen. Oikean värin käyttäminen oikeaan
aikaan voi ratkaista ongelmia puolestasi. Missä
on valoa, on myös värejä. Valoisaan vuodenaikaan
vaikuttavat myös värit meihin voimakkaammin kuin
pimeään vuodenaikaan.

Sinisen tarve herää aukeavien huvat ja puheita pitävät, pukevat
vesien ja kesän kuumuuden myö- vaistomaisesti ylleen sinistä. Sitä. Sininen viilentää ja rauhoit- ninen auttaa pukemaan tunteet
taa. Se luo ympärilja ajatukset saleen hiljaisuutta ja
noiksi. Se antaa
järjestystä. Sininen
rohkeutta puhua.
Sininen
edustaa totuutta,
Lapset joilsisäistä viisautta
la on ongelmia
edustaa
ja luotettavuutta.
sanojen kanssa,
Tumman
sininen
haluavat ympätotuutta,
värähtelee kurkulla.
rilleen
sinistä.
Vaikka sinisestä ei
Hampaiden puhsisäistä
erityisemmin pitäikeamisen, korsi, turvautuu siihen
vatulehduksen ja
viisautta ja
helposti
silloin,
kurkkukivun aikakun valmistautuu
na sinistä on hyvä
luotettavuutta
pitämään puhetta.
pukea kaulalle.
Työssään paljon pu-

Kirjoittaja, Nina-Matilda
Juhola on opiskellut
Englannissa,
Derbyn yliopistossa
taideterapeutiksi.
Hän on Perhekoti
Vesipeilin äiti ja
on ilokseen saanut
kokea värien
voiman myös
omassa työssään.
Tässä numerossa
Nina kertoo
punaisen värin
vaikutuksesta
ympäristössämme.
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Indigo, eli syvä tummansininen, on spektrin vahvin särkylääke. Se kääntää ajatukset
sisäänpäin ja hiljentää mielen. Hoidollisesti sitä käytetään alentamaan korkeaa verenpainetta ja helpottamaan
sekä astmaa että migreeniä.
Sininen onkin yleinen kivun
lievittäjä.
Sisustuksessa
sininen
antaa vaikutelman laajasta,
viileän ilmastavasta tilasta.
Tärkeää on tasapainottaa
sininen sisutus lämpimillä
väreillä. Sininen väri sisustuksessa rentouttaa, joten se
sopii parhaiten rentoutumiseen tarkoitettuihin tiloihin.
Työtilassa se toimii varsinkin
sanojen kanssa työskenneltäessä apuna, mutta tarvitsee
tuekseen lämpimiä sävyjä.
Sen käyttöä tulisi välttää
kylmissä ja pimeissä tiloissa,
käytävissä ja ruokailutilassa.

SININEN
Taivaan sininen
Kuninkaallinen
sininen
Indigo

Keittiöön sitä voi laittaa hieman laihdutuskuurin tueksi,
sillä sininen ei tue millään
tavalla nälän tunteen syntymistä. Sininen väri tuo aina
tietoisuuteen oman levon
tarpeen. Talvella sininen hetki
vangitsee katselijan. Kesällä
rannalle voi helposti unohtua
istuskelemaan sinisen maiseman rentouttamana. Kaunista
kesää kaikille!
Kesäterveisin
Niina-Matilda Juhola
Perhekoti Vesipeili

Sinisestä pitävä ei pidä
riitelystä. Hän karttaa viimeiseen asti eriävän mielipiteen
ilmaisemista ja harkitsee sanansa tarkkaan. Sininen lempivärinä viestii syvällisestä
luonteesta ja taipumuksesta
pohtia asioita syvällisesti itsekseen. Varjopuolena voi olla
pyrkimys miellyttää kaikkia ja
vaikeus ilmaista omia mielipiteitään. Lapsen huoneessa
sininen rauhoittaa ja auttaa
uniongelmaista. Sinisen tarve
kertoo aina syvällisemmästä
tarkoituksesta. Sen kantaja
on kuin vesi, jonka pinnan alla
on syvällisempi persoona.
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Ammatillisen perhekodin

kustanusrakenne

Kimmo Maanselkä,
Perhekoti Ainola
Savonlinna,
APKL:n hallituksen
talousvastaava
Kuntien talouden tiukkuudesta käydään useilla sektoreilla
keskustelua ja se näky myös
valitettavalla tavalla lastensuojelutyössä. Konkreettisesti siihen törmää siinä vaiheessa kun
lapselle etsitään sijoituspaikkaa
ja sijoittaja kysyy lapsen vuorokausihintaa. Minulla ainakin on
sellainen tunne, että huostaanottoa siirretään usein niin kauan
kun se vain on mahdollista, koska juuri kustannukset pelottavat
siinä vaiheessa. Kaikki ymmärtävät sen, että sosiaalitoimen
kannattaisi panostaa avohuollon
tukitoimiin ennaltaehkäisevänä
työnä. Siihen panostaminen on
nihkeää, koska sitä ei ole pakko
tehdä! Kun lapsen elämäntilanne on ajautunut umpikujaan, niin
silloin ei ole enää jäljellä halpoja
vaihtoehtoja.

8

Ammatillisten perhekotien hoitovuorokausihinnoista viriää usein
keskustelua ja monet ihmettelevät sitä, miksi se on niin kallista.
Hinnoittelua verrataan mm. vanhusten palvelutalojen hintoihin.
Sijoitettujen lasten elämäntilanne ja vaativuustaso on kuitenkin
selkeästi eri tasolla esim. päivittäisen kulutuksen osalta. Kasvavat lapset syövät huomattavasti
enempi ja vaatteiden ym. hyödykkeiden kulutus on rajumpaa
harrastuksista puhumattakaan.
On otettava huomioon myös se
että lapsen sijoitusprosessi on
huomattavasti monimutkaisempi

jo hallinnollisestikin kuin vanhuksen muuttaminen palvelutaloon.
Tarvinneeko vanhusta koskaan
huostaan ottaa kun hän muuttaa
vanhainkotiin. Huomionarvoinen
tekijä on myös se, että lapsista
pyritään kasvattamaan itsenäisiä
yhteiskuntakelpoisia veronmaksajia, kun sitä vastoin vanhukset
ovat jo panoksensa yhteiskunnalle antaneet. On paljon vaikeampaa ja resursseja vaativaa kasvattaa moniongelmaisia lapsia ja
nuoria, jotka ovat jääneet vaille
vanhempien riittävää huolenpitoa. Sijoitettavat lapset ovat
nykyään suuremmassa määrin
myös psykiatrisen tutkimuksen ja
hoidon tarpeessa kuin aikaisemmin. Vertailun vuoksi todettakoon, että hoitovuorokausihinta
psykiatrisessa hoidossa maksoi
jo joitakin vuosia sitten 700 e
vuorokaudelta.
Perhekotivanhemmat
tekevät
työtä koko vuorokauden omassa
kodissaan, jolleivät ole lomalla.
On kohtuullista ottaa se huomioon kustannuksia laskettaessa,
vaikka he eivät siitä varsinaista
rahapalkkaa nostaisikaan koko
vuorokauden osalta. Heille maksetaan vain normaali kuukausipalkka luontaisetuineen. Jos
yritysmuotona on osakeyhtiö ja
sen toiminta tuottaa voittoa, niin
kuin elinkykyisen ja kannattavan
yrityksen tulisi tuottaa, on verotuksellisesti omistajien kannalta
järkevämpää nostaa palkkaa
osinkoina. Vastaavasti työntekijöille maksetaan meidän perhekodissa 19 tunnin palkka, kun he
ovat työvuorossa koko vuorokauden. Taulukkopalkka yksityiseltä
sosiaalialalla on n. 1.700 e/kk
(G 21). Siihen lisätään sivukulut,
lomarahat ja loma-ajan palkka.
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Palkkausmenoksi tulee siten n.
2.720 e kuukaudessa. Kun sen
vaikutus lasketaan vuorokausihintaan (30 vrk/kk). Viisilapsisessa perhekodissa palkkameno on
yhtä työntekijää kohti n. 18,50
euroa päivässä.

Henkilöstökulut
Tummennetut henkilöstökulut
ovat 464,08 e/vrk jaettuna 5 = n.
93 e päivässä. Näin henkilöstökulut ovat n. 44,4 % kuluista.
Ammatillisten Perhekotien Liiton perhekotien (106) keskimääräinen vuorokausihinta vuonna
2005 oli 147,40 e/vrk ja vuonna
2004 138,10 e/vrk.

Ohessa yksi laskelma ammatillisen perhekodin kustannusrakenteesta.
4,2 henk. työvuotta
oma lisätyöaika
TEL-vakuutus
YEL-vakuutus
TaEL-vakuutus
LEL-vakuutus
So.tu ym. sivukulut
Henki-, eläke ym. vak.set
kiinteistöjen hankinta
Kiinteistöjen lainanhoito
Toimitilakulut (sähkö ym.)
Kalusto
Ajoneuvon hankinta
Ajoneuvokulut
Matka- ja kuljetuskulut
Markkinointi
Muut toiminnan kulut
päivittäistavarat
harrastukset yms.
muut toiminnan kulut
verot ja muut maksut

Kustannusrakenne vaihtelee
luonnollisesti perhekodeittain.
Edellä olevaan laskelmaan voi
jokainen perhekotiyrittäjä sijoittaa omat kulueränsä ja jokaisella ne ovat omannäköisensä.
Palkkakulujen osuus muuttuu
palkatun henkilökunnan määrän
mukaisesti. Kiinteistöjen arvo
voi vaihdella suuresti, johtuen
paikkakunnan markkinatilanteesta. Isoja tiloja tarvitaan jo vaatimustenkin vuoksi. On ymmärrettävää, että pikkukylän entinen
kansakoulu on halvempi, kuin
kaupungin keskustan kiinteistö.
Toisaalta kuljetuskustannukset
ja muu kulurakenne muuttuu
vastaavasti. Esim. lasten kuljetus
tutkimuksiin ja terapiaan Kuusamosta Ouluun maksaa huomattavasti enempi kuin sellaisella
paikkakunnalla, missä matka voi
olla vain pari kilometriä.

223,28
100,00
15,74
29,32
3,26
5,88
17,05
69,55
91,32
25,04
66,10
41,22
32,87
18,24
29,77
13,14
26,17
91,30
9,46
26,17
109,45
1.044.61
1.044,61

e/ vrk
(ei oteta rahapalkkaa)

(maksuaika 15 v.)
(ei sis. lyhennyksiä)
(poistot )
(maksuaika 5 v.)

e/ vrk / 6 = 174,10 e
e / vrk / 5 = 208,92 e

Amppeli
Kiinteistöjen kustannusvaikutus
voidaan huomioida toki poistojenkin kautta 4 %:lla vuodessa,
jolloin kuoletusajaksi tulee laskennallisesti yli 25 vuotta. Poistohan lasketaan aina jäljellä olevasta arvosta. Jos kiinteistöön
tehdään peruskorjauksia, niin
arvo vastaavasti nousee.
Kuljetuskalusto ja sen ylläpito
vaikuttaa myös samalla tavoin.
Työntekijöiden
vapaaehtoiset

eläkevakuutusmaksu ym. kulut
voivat vaihdella myös huomattavasti.
Kun kunnat pyrkivät kilpailuttamaan myös perhekoteja yhtenä
tavoitteena on selvittää hintapolitiikkaa ja ovathan jotkut kunnat
perustaneet omia ”perhekoteja”.
Kuntien ylläpitämien palveluyksiköiden palkkakustannukset
tulevat olemaan huomattavasti
korkeammat kuin yksityisen yri-

tyspohjalla toimivan ammatillisen perhekodin.

Suositeltavaa kirjallisuutta:
Suomen Kuntaliiton julkaisu nro
505952: Lastensuojelupalvelujen
kustannukset ja hinnoittelu, Rousu & Holma

Terveisiä

PEEKOOSTA!

Ai mikä PTK? Lyhennyksen takaa
löytyy järjestö, jonka virallinen
ja pitkä nimi on Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry.
Se on kirkon varhaisnuorisotyön
palvelujärjestö, jonka jäseninä
on ev.lut. kirkon seurakunnat.
Perustehtävämme on palvella
seurakuntien kerho- ja leirityötä.
Jotain järjestämme itse, esimerkiksi kerran neljässä vuodessa
parintuhannen lapsen leirin Partaharjulla, mutta suurimmaksi
osaksi toimimme välillisesti, siis
tuottamalla koulutusta, materiaaleja ja palveluja seurakuntien
varhaisnuorisotyön käyttöön.
PTK:n keskustoimisto sijaitsee Partaharjulla Pieksämäen
kupeessa ja muita toimipisteitä
meillä on Helsingissä ja Lapissa.
Työntekijöitä on noin 18.
Tämän pienen jutun juurena
on sopimus, joka ei ole vielä ihan
valmis, mutta jota on hyvässä
hengessä kaavailtu allekirjoitettavaksi APKL:n ja PTK:n välillä.
Kysymys on yhteistyöstä, jossa
rahaa ei liikutella muuten kuin
alennetuilla hinnoilla saatavista
palveluista.
Kaikki lähti liikkeelle siitä,
että jotkut perhekodit kävivät Lapin retkillään Saariselän etelä-

puolella sijaitsevassa Tievatuvan
keskuksessamme. Olemme miettimässä lisärakentamista Tievatuvalle ja isännän päässä syntyi
ajatus yhteistyöstä. Voisimmeko
miettiä ratkaisua, jossa olisi
otettu erityisesti joku käyttäjäryhmä huomioon? Rakennamme
uutta tietysti myös rippikoulujen,
muiden ryhmien ja perheiden
käyttöön, mutta suunnittelussa
olisi hyvä lähteä liikkeelle jostain
tietystä käyttäjäryhmästä.
Tästä perusideasta lähti liikkeelle vaikka mitä! Tapasimme
Hannu Lundbergin ja Mauno Aution kanssa ja pari tuntia mietimme yhteistyön mahdollisuuksia ja
niitähän löytyi. Tievatuvan uudisrakennuksen suunnitteluun osallistumisenne olisi nyt hyvin tervetullutta, jotta saisimme teille
omalta tuntuvan paikan Suomen
Lapissa. Tievatuvan palveluja
pyrimme laajentamaan niin, että
se voisi tarjota mielekästä tekemistä pikkuvaelluksista kullankaivuuseen. Toivotamme teidän
miellämme sinne tervetulleiksi ja
annamme selvästi edullisemmat
hinnat alennuksen ollessa noin
20 prosenttia APKL:n jäsenille.
Miettikääpä mitä voisitte Lapissa puuhata ja millä joukolla: perhekodin retki, laatupiirin kokousmatka, tyky-toimintaa...

Edellä kerrottu koskee myös
soveltaen Partaharjun toimintakeskusta, jossa erityisesti voidaan järjestää leiri-, retkeily- ja
urheilutoimintaa. Jos teillä on
kiinnostusta osallistua PTK:n
järjestämiin tapahtumiin, saatte
niissäkin erikoishinnan. Kannattaa tilata perhekoteihin JiiPeelehti, jonka avulla pysytte ajan
tasalla PTK:n tapahtumista. Se
on myös erityisen hyvää luettavaa juniori-ikäisille lapsillenne.
Aikuisemmin ja ammatillisemmin voitte tutustua järjestömme
toimintaan netissä osoitteessa
www.ptk.ﬁ.
Polunpäitä muihin yhteistyöalueisiin löytyi vaikkapa järjestämissämme sählytapahtumissa,
Avartti-toiminnassa ja PTK:n
kansainvälisessä toiminnassa.
Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen!
Parhain terveisin ja jaksamista tärkeään työhönne toivottaen
Timo Sainio
toiminnanjohtaja
PTK

Lakineuvontaa
jäsenille
Liitto on tehnyt
uuden sopimuksen
lakineuvonnasta
varatuomari Jarkko
Helmisen kanssa. Sopimus kattaa edelleen
alustavan selvitystyön.
Jatkotoimenpiteet ja
pidemmälle menevät
selvitykset jäävät
perhekotiyrittäjän itse
kustannettaviksi.
Jos siis perhekotisi
tarvitsee lakineuvontaa, voit ottaa yhteyttä
Jarkko Helmiseen,
mielellään sähköpostitse, jättämällä hänelle
yhteystietosi (myös
sähköpostiosoite) ja
kertomalla lyhyesti ongelmastasi. Hän ottaa
sinuun yhteyttä.

Lakipalvelu
Jarkko Helminen
Puutarhakatu 16 B
33210 Tampere
info@lakinet.ﬁ
Puh. 050 3366 122
Lisätietoja löytyy
liiton jäsensivuilta.
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Lapsen etu
Elämä virtaa,
eikä siihen virtaan
voi kahdesti astua
samaan kohtaan.
Mutta toisaalta - historia
toistaa itseään. Se, joka ei tunne
historiaa, joutuu kokemaan sen
uudestaan.
Näin ovat viisaat lausuneet
ja kohta kolmen tuhannen vuoden ajan etsiskellessään elämän
viisautta.

10

Aristoteles ehdotti ensimmäisenä, että elämän tarkoitus
on tulla onnelliseksi. Sitä sitten
on yritetty jos minkälaisin keinoin, enemmän tai vähemmän
onnistuneesti.
Onnellisuus taas puolestaan
on jotain sellaista, jota ei voi säilöä, varastoida eikä varsinkaan
näyttää toisille. Kell onni on se
onnen kätkeköön; Schoppenhauser laskeskeli, että, jos yksilön
kaikki elämänsä aikana kokemat
onnenhetket lasketaan yhteen,
80-vuotiaalle niitä kertyisi noin
kahden viikon aikaa vastaava
määrä. Nietze puolestaan väittää, ettei niitä ole lainkaan.
Lastensuojelussa tämän onniajatuksen nimi on Lapsen etu.
Historian mittapuussa ajatus ei
ole vanha, olisiko kaikkineen sataakaan vuotta. Se mitä tai mikä
on Lapsen etu on sitten yhtä
kirjava käsite kuin onni itse. Toisaalta se on hyvin kätevä käsite,
sen nimissä voidaan tehdä tekoja, jotka ilman tätä peitesanaa
olisivat suorastaan pöyristyttäviä
nykyisessä humaanisuuteen ja
demokratiaan pyrkivässä ihmiskunnassa.

Esimerkkinä voisin mainita
näin aluksi sen, että lapsi tai
nuori ”tuomitaan” hallintopäätöksellä ”vankeuteen” lähes
määräämättömäksi ajaksi laittamalla hänet sijoitukseen.
Jos sijoitetulla lapsella on
asosiaaliset tai psyykkisesti
sairaat vanhemmat, hän ei voi
omalla käytöksellään mitenkään
vaikuttaa siihen, että tuomio lyhenisi tai että joku kertoisi tuomion loppumiselle muun ajankohdan kuin täysi-ikäisyyden.
Ne tilanteet ja elämän meno,
jotka johtivat nuoren sijoitukseen
ovat eri näköisiä riippuen kuka
niitä katsoo ja mistä vinkkelistä.

lapsen sielussa kotinsa säilyttämisen puolesta. Lapsi otetaan
huostaan ja saatetaan kiiltäville
laitoksen lattioille ja pelastajat
ovat tyytyväisiä; lapsi vain itkee.

Vanha nyrkkivertaus, teesi antiteesi - synteesi.

- asiaansa uskovat ammattitaitoiset aikuiset pyörivät lapsen
ympärillä, joka usein viihtyy ja
hyötyy suhteesta

Käytän jatkossa sijoitetusta
nuoresta ja/tai lapsesta nimitystä sijoitettu lapsi.
Ne näkökulmat, joista sijoitettu lapsi elämään katselee ja
kokee ovat monet ja meille ei
sijoitetuille kokemattomat. Aikuisia, jotka tulevat ja määräävät sijoitetun lapsen elämästä
on niin paljon, että jo varhain
sijoitettu lapsi oppii pelaamaan
sen sijaan, että olisi kasvatuksen
ja huolenpidon, rakkaudesta puhumattakaan, kohteena.

Omat vanhemmat
Lapsen on todettu olevan solidaarinen vanhemmilleen vaikka tilanne perheessä näyttäisi
olevan kaoottinen ulkopuolisen
silmissä. - Tea
- tämä solidaarisuus on leimattu negatiiviseksi, vanhempien suojeluksi, kun se toisaalta
kuvaa sitä epätoivoista taistelua
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Omat sukulaiset
- ennen kaikkea isovanhemmat, jotka eivät käsitä mitään
sosiaaliperimästä eivätkä omasta roolistaan sijoitustilanteessa.
Sijoitettava lapsi kokee heidät
pelastavina enkeleinä, vaikka he
faktisesti ovat sijoitettavan vanhempien kaatajia.

Kasvatusneuvola

Kodinhoitaja
- voisi muodostua pelastavaksi enkeliksi, jos asiaan satsattaisiin kunnolla.

Opettajat
- yksikin ymmärtävä opettaja
noukkisi monta kaatujaa, nykyinen paine työssä todennäköisesti estää sen.

Erityisopettajat
- joskus loistavia yksilöitä,
joihin lapsi kiintyy ja joka todella
vaikuttaa

Tukihenkilöt
- arpapeliä, hyvä persoona
jopa estää sijoituksen. Tiedän
myös tapauksen, joissa 40-vuotias naistukihenkilö vei 14-vuotiaan tuettavan pojan sänkyynsä.

Sosku
- soskun tulee pysyä virkaroolissaan. Soskun politiikkaa pitää suunnata voimakkaasti perhetyöhön. Kysyttäessä jok’ikinen
sosiaalivirkailija myöntää työn
tärkeyden ja samaan hengenvetoon lausuu, ettei ole resursseja
so. rahaa.
- pienen kunnan avohuolto
on usein kutsu virastoon, yksi
puhuttelu. Jos ei muutosta tapahdu perheessä, käynnistetään
sijoitus.

Sijaisperhe

- on lastensuojelun kummajainen: sama työ, samat
asiakkaat, samat maksajat ja
murto-osa palkasta. Sijoitettava
lapsi aloittaa usein perheessä,
käyttää niitä muutaman, siirtyy
perhekotiin. Ja jos trendi pysyy
samana, siirtyy pahimmillaan 33
sijoituksen jälkeen, vankilat mukaan lukien, siviiliin.

Sijaisperheen sukulaiset
- omakohtaisesti koettuna,
eivät kehtaa arvostella edessä,
mutta uuden Volvon ilmestyttyä
pihaan, irvistelevät ja puhuvat
rahastuksesta.

Perhekoti
- Suomen noin 600 perhekodin joukosta löytyy monenmoista, loistavista kasvattajista
aina pelkiin rahastajiin. Kaikille
on yhteistä, että sanasta koti on
luovuttu. Ollaan Kodinomaisia ja
osataan räätälöidä. Hyvin usea
nuori on lausunut, että perhekoti
ei heitä määrää, vaan se on sosku, joka on pomo. Jos todellisuus
on tämä, tilanne on sama kuin
jos armeijassa kenraali juoksuttaisi alokkaita.

Amppeli
Koulukoti
- koulukodit lienevät toiminnoiltaan hyvin lähellä perhekoteja. Koulukodin nuori mieltää
olevansa ankarammassa systeemissä kuin perhekoti.

Poliisi
- sijoitettavalle lapselle poliisi on isä, sosku on äiti.

Tuomioistuin
- lapsi ei ymmärrä, ei halua
edes kuunnella. Istunnon jälkeen
he ovat usein kysyneet minulta,
mitä mä sain?
Nuoruus on laumaelämää.
Laumassa tulee pärjätä. Jos lauman tavoitteet ovat asosiaaliset,
laumassa pärjää ja saa eniten
hyväksyntää sellainen jäsen,
joka osaa olla eniten poikittain
sääntöjen kanssa. Nuoret hyvin
usein naureskelevat ja pulisevat
istunnon aikana, välittämättä
oikeudenjäsenistä. Tässä on yksi
kasvatusjippo - pidetään huoli,
että ryhmä, johon nuori kuuluu,
omaa yhteiskunnan kannalta
hyvät tavoitteet, esimerkiksi koulunkäynnin.

Ehdonalaisvalvojat
Kasvo, jota nuori ei myöhemmin muista.

Vanginvartijat
Pamppuja - jos haluat pärjätä
joukossa, vihaat pamppuja.

Huumeklinikat
Mielletään kaksijakoisesti:
paikka, josta saa Subutexiä tai
sitten niille harvoille, jotka oikeasti haluavat, paikka, jossa
paranee aineista.

Oma lukunsa ovat sitten
Kaverit ennen ja jälkeen
sijoituksen
Kerro, millainen on kaverisi,
niin kerron millainen olet itse

Sijoituspaikan
biologiset lapset
Iso ongelma, puolin ja toisin.
Toisen maailmansodan aikana lähetettiin Suomesta Ruotsiin
sekä myös Tanskaan ja Norjaan
lapsia suojaan sodalta. Tarkoitus
oli hyvä ja silloisten päättäjien
päättämänä lapsen edun mukainen. Tuloksena saatiin 75 000
nykyistä aikuista, joilla lähes
kaikilla on voitu todeta psyykkisiä häiriöitä myöhemmässä elämässään.
Huomattavaa on, että lapsia
lähetettiin myös alueilta, jotka
eivät olleet pommitusuhan alaisia tai suoraan sodan jaloissa.
Lisäksi heitä ei palautettu kotiin
heti sodan jälkeen, vaan usein
vasta vuosien kuluttua.
Oli luotu järjestelmä, jota
toteutettiin, koska se oli luotu!
Sitä ei arvosteltu, ei laitettu kyseenalaiseksi eikä kyselty lapsilta, mitä he todella halusivat. Jos
olisi kysytty, oletan, että vastaus
olisi ollut: HALUAN KOTIIN ISÄN
JA ÄIDIN LUO.
Tämä päivänä on Suomessa
vuosittain 14 000 lasta sijoitettuna pois kotoaan. Uskon vakaasti,
että jos heiltä kysyttäisiin, mitä
he oikeasti haluaisivat elämältään, vastaus olisi sama kuin
noilla Ruotsiin lähetetyillä sotalapsilla.
Itse asiassa syy, miksi rakensimme Kuttulan, olivat nuo Ruotsiin lähetetyt lapset ja sitten laukaisevana tekijänä 15-vuotias,
40-kilkoinen kovanaama, jonka
olin ”kaapittanut” 250 asuntomurron jälkeen. Kun koetin jutella hänelle, sylki pahalainen
naamaani. Pyysin sitten Tuikkia
menemään selliin ja juttelemaan. Tuikki laittoi käsivartensa
pojan honteloille olkapäille ja
kysyi: ”Mitä sinä oikein elämältä
haluat?”
Tuloksena oli pojan täydellinen murtuminen, raju itkukohtaus ja vastaus: ”Haluan kotiin!”
Pojalla ei olut kotia missään. Isä
oli puliukkona Mankkaan kaatopaikalla ja äiti oli kuollut huumeisiin.

Sijoitetun lapsen vinkkelistä
tilanne on omituinen.
Hänen ja häntä ympäröivien
aikuisten välillä ei näytä olevan
yhteistä kieltä. Hänelle elämä
näyttäytyy alati lisääntyvänä aikuisten joukkona, jotka tulevat
kuka mistäkin ja antavat hänelle
neuvoja ja käskyjä, joita hän ei
voi eikä aio noudattaa.
Olimme Norjassa kolmilapsisen perheen tukiperheenä.
Perheen puolisot olivat eronneet.
Pojat asuivat äitinsä kanssa,
akateemisesti koulutettu isä sairasti skitsofreniaa. Ensimmäisen
kolmen kuukauden aikana vanhin
pojista, 11-vuotta, puhui ainoastaan kolme sanaa kysyttäessä
mitä tahansa: ”Jeg vill paps!”
Mikään selitys ei muuttanut pojan käytöstä. Vasta, kun
loimme pysyvän yhteyden isään,
sosiaalin ja äidin vastustuksesta
välittämättä, tilanne muuttui.
Koululuokkansa häiriköstä tuli
luokkansa priimus.
Se miten yhteiskunta, viranomaiset ja kanssa-asujat suhtautuvat perheisiin, joissa lapsia ei
hoideta kunnolla, on vaihdellut
ja vaihtelee suuresti eri aikoina
ja eri kulttuureissa; jossakin päin
maailmaa myydään vielä tänäänkin lapsia siekailematta orjiksi,
prostituoiduiksi. Heitä silvotaan
elinten saamiseksi myyntiin ja
säälin herättämiseksi. Kuolemanpartiot jahtaavat heitä öisin
jne.
Me Suomessa olemme tuudittautuneet siihen, että kaikki
on hyvin ja homma toimii. Vaan
näin ei ole, jos laskeudutaan sijoitetun lapsen maailmaan.
Kun 50-luvulla puhuttiin koulukodista, puhuttiin poika- ja tyttökodeista. Pelkkä sana sai ihon
kananlihalle. Paikka edusti rangaistusta, perhekoteja ei silloin
ollut. 60-luvulla tuli Summerhill ja suuri sallimus ja vihdoin
Lapsen etu. Kun kuuntelemme
nyt 2000-luvulla lastensuojelun
kenttää, ovat usein kuullut ja
luetut sanat ”kodinomainen”,
”räätälöity” ja lisäksi ”tämä ei
kuulu meille” sekä ”lähetämme
hänet ankarampaan paikaan”.
On palattu siihen ajatuk-

seen, että sijoitetun lapsen häiriökäytös saadaan oikenemaan
”ankarammalla paikalla”. No
todettakoon tässä yhteydessä,
että USA:ssa, jossa on maailman
suurimmat rikosluvut, on myös
käytössä kuolemanrangaistus.
Jos perheessä on lapsi,
joka menestyy ja tuo kunniaa
perheelleen, vaikkapa Olympiakullan muodossa, paistattelevat
vanhemmat median valokeilassa
naama messingillä ja todetaan
joukolla, että ”isän ja äidin perintönä se meidän Jesse…” Vaan
jos Jesse huumepäissään tulee
ampuneeksi pari konstaapelia,
voivotellaan mediassa: ”Voi, voi,
mistä kummasta hänestä tuollainen tuli?”
Joskus 70-luvulla nosti voimakkaasti päätään sellainen
ajatus, että vanhempia saa syyllistää, jos lapsesta tulee esim.
hulttio. Ketä sitten syyllistetään,
postimiestäkö? Tämä hulttio tai
masentunut joutuu kuitenkin
maksamaan kovan hinnan: hän
joutuu pois kotoaan, syyllistää
itseään lisää, häiriökäytöskierre
pahenee ja syvenee. Mutta biologisia vanhempia ei saa syyllistää!
Minun mielestä vanhemmat
saa ja täytyy syyllistää. Ja jos
päädytään ottamaan lapsi pois
kotoaan hänen käytöksensä takia, tulee hänen vanhempansa
laittaa viereiseen koppiin!
Tänään Suomessa nuoren
sijoituksessa ratkaisee laatu. On
laadittu laatupisteet. Perhekotien kotisivuilta voi lukea ajatuksen, että ”kaikki hoituu” ja jos ei
hoidu ”räätälöidään”. Kuitenkin
joidenkin kuntayhteenliittymien
laatupisteissä palvelun hinta
edustaa 70 % kokonaispisteistä.
Eräs suomalainen nuorten
psykiatri luokitteli sijoitettujen
lasten kasvattajia:
Auttajiin
Pelastajiin
Uhrautujiin
Omakotitalon
10 vuodessa maksajiin
ja sitten
Ammattilaisiin, jotka osaavat ottaa tulvivan vihan vastaan,
olla sen kohteena ja sitten pur-
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Amppeli
kaa sen.
Samaisen psykiatrin arvion
mukaan neljä ensimmäistä lajia
sortuvat ajan kanssa.
Olemme tavanneet sijoitettuja lapsia, jotka onnettomuudekseen ovat törmänneet
sosiaalivirkailijaan, joka kantaa
pelastajan kilpeä. Lapsia, jotka
eivät mitenkään kuulu sijoituskuvioihin, mutta joita isä tai äiti
on murrosiän uuvutustaisteluissa
huitaissut nenään tai ”kuristanut
kurkusta”, kuten yksi 14-vuotias
neropatti asian ilmaisi. Pelastaja-sosiaali toimittaa lapsen tämän peluutuspyynnöstä ”keräilykeskukseen”, josta alkaa sitten
pitkä ja kivinen sijoitusten tie.

Sijoituspaikan biologiset
lapset ja sijoitetut

12

Perhekodeissa on kahdenlaisia lapsia/nuoria: sijoitettuja ja
biologisia
Lastensuojelulaki tai siitä
johdettu ”lapsen etu” -käsite
Kun sijoitettu lapsi tulee sijaisperheeseen, jossa on biologisia lapsia, tilanne elää ja muuttuu
koko ajan sen mukaan montako ja
minkä ikäisiä ovat niin sijoitetut
kuin biologiset lapset. Sijoitetun
lapsen näkökulmasta katsoen kysymys on elintilataistelusta, tilan
raivaamisesta. Aikuinen ei milloinkaan pääse näkemään sinne
kulman taakse , jossa nämä taistelut käydään.
Jos ikäero on suuri biologisen lapsen hyväksi, taistelua voi
käydä mielistelyllä ja avuttomaksi heittäytymällä. Jos ikäero on
muutama vuosi sijoitetun eduksi
ja molempien iät alle murrosiän,
tapahtuu usein, että sijoitettu
taantuu biologisen ikätasolle
saadakseen kasvattajien huomion ja hyväksynnän.
Jos ikäero on suurempi sijoitetun eduksi, voi tilanne muodostua hankalaksi ja joskus jopa painajaiseksi biologiselle lapselle.
Taistelussa elintilasta ovat kaikki
keinot sallittuja. Sijoitetulla lapsella voi olla vaikeita psyykkisiä
ongelmia, joiden kanssa biologisen lapsen täytyy tulla toimeen.
Tapahtui esimerkiksi, että
perheen biologinen poika näki

sijoitettujen poikien olevan tupakalla. Hän sanoi heille kertovansa isälle, jolloin sijoitetut lapset
vastasivat: ”olet mamis, et uskalla itse polttaa.” Näyttääkseen
rohkeutensa laumassa, biologinen poika otti savut, jolloin sijoitetut lapset lausuivat kuorossa:
”Me kerrotaan sun isälle!” - ja
näin koukku oli valmis.
Perhekodin biologisen lapsen
vanhemmat joutuvat tasaamaan
rakkautensa osoituksia. Jos näin
ei tapahdu, vaan biologinen lapsi
saa hellyyttä ikään kuin sijoitettuja lapsia ei olisikaan, kostaa
sijoitettu lapsi mustasukkaisuudessaan/alemmuudentunnossaan biologiselle lapselle tuhansin eri tavoin.
Jos taas biologinen vanhempi
rajoittaa hellyydenosoituksiaan
omalle lapselleen, uskoen että
tämä ymmärtää tilanteen, käytännössä - varsinkin kun lapset
ovat pieniä - tätä ymmärrystä ei
heillä ole. Lapsi saattaa helposti
uskoa, että hänen vanhempansa
rakastavat enemmän tuota ”toista sekopäätä” kuin häntä.
Tapahtuukin usein, että biologinen lapsi alkaa matkia häiriökäyttäytymistä, koska hän on
nähnyt, että sillä tavalla saa vanhempiensa rajattoman huomion.

No mitäpä sitten pitäisi
tehdä, jos maassa on kerran
14 000 hoitoa tarvitsevaa
nuorta?
Olemme viimeisten kuuden
vuoden aikana tavanneet noin
15 % kaikista Suomen perhekodeista, lapsineen ja ilman.
Perhekotien yhteinen ja mielestäni suurin ongelma on budjetti
ja laatupisteiden rakenne. Kun
laitos tai perhekotiyksikkö on
perustettu, sille palkataan henkilökunta ja lasketaan ”tapporaja”.
Jos laatupisteissä hinta edustaa
70 %, se tarkoittaa sitä, että
”pilttuiden” tulee olla täynnä
kaiken aikaa. Se tarkoittaa myös
sitä, että kerran sisään tullutta
sijoitusta ei mielellään lasketa
menemään niin kauan kun kunta
maksaa hänestä hoitokorvauksen. Ja se taas tarkoittaa sitä,
että vaikka kuinka vilpittömästi

AMPPELI NUMERO 1/2006

puhutaan perhetyöstä ja sen tärkeydestä, se jää väistämättä lapsipuolen asemaan. Jos nimittäin
sijoitetun lapsen perhe kuntoutuu
pysyvästi, nuori palaa kotiinsa ja
sijoituspaikan on löydettävä uusi
asiakas.
Meidän käsityksemme mukaan kyse on asenneongelmasta
kunnissa. Norjassa tunnetaan
Jante-niminen hahmo, kuvitteellinen naapuri, joka vahtii ja vaatii
kaikkea. Suomessa Janten nimi
lienee Naapurikateus.
Jos lähdemme siitä perusolettamuksesta, että jokaisen
lapsen ”Lapsen etu” on omat
terveet ja täysipäiset vanhemmat, se tarkoittaisi sitä, että
sijaishuollon ensimmäinen ja
tärkein fokus olisi sijoitetun lapsen perheeseen kohdistuva kuntoutustyö.
Erään keskisuomalaisen kaupungin sosiaalijohtaja lausui sijoitetun pojan perheestä: ”Siihen
perheeseen on satsattu jo ihan
tarpeeksi kunnan varoja” ja lopetti perheen tukemisen.
Sopii miettiä, mitä järkeä on
sijoittaa yhdestä perheestä 4-5
lasta 100-200 euron vuorokausimaksulla pois kotoaan. Sillä rahalla voitaisiin kustantaa lasten
perheeseen terapeutit, hoitajat,
puutarhurit, seikkailuohjaajat, ja
autonkuljettajat autoineen.
Vaan mennäpä ehdottamaan
sosiaaliin, että kylän iänikuiselle
repuusiperheelle palkattaisiin 56 henkeä töihin! Jante olisi kyllä
pettynyt jos näin tehtäisiin.
Kari Björkman
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Työsuojelupiiri

valvoo ja ohjaa

Keski- Suomen laatupiiriläiset kokoontuivat Jyväskylän mlk:
n Ränssissä 21. 03 – 06 ja aiheena oli työsuojelu. Asiasta meille
oli kertoilemassa Keski-Suomen
työsuojelupiiristä Aila Kruus.
Työsuojelupiirien toimintaajatus: Työsuojelupiirit toimivat
yhteiskunnan antamin valtuuksin
siten, että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat
ovat asianmukaisessa hallinnassa.

Tavoitteena turvallisuuden hallinta
Työn tekemisen turvallisuus
ja terveellisyys on perusta työntekijöiden hyvinvoinnille ja sitä
kautta työn sujumiselle ja yrityksen tuottavuudelle.
Työsuojelun tavoitteena on
työpaikan oma-aloitteinen turvallisuuden hallinta. Se on järjestettävä kuten mikä tahansa
muu tulokseen tähtäävä toiminto. Vastuu työsuojelusta on aina
työnantajalla
Suomessa on kahdeksan työsuojelupiiriä: Uudenmaan, Turun
ja Porin, Hämeen Kaakkois-Suomen, Vaasan, Keski-Suomen,
Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen
työsuojelupiiri.

Työsuojelupiiri
valvoo
Työsuojelupiirit tekevät tarkastuksia viranomaisaloitteisesti
sekä työnantajien ja työntekijöiden pyynnöstä.
Työsuojelutarkastajalla on
oikeus päästä työpaikalle ja
muihin valvottaviin kohteisiin ja
saada nähtäväkseen valvonnan

kannalta olennaiset asiakirjat ja
selvitykset esim. työvuorolista
Työsuojelupiirien valvottavana on yli sadan työsuojelusäädöksen noudattaminen. Tärkeimmät työsuojelua sääntelevät lait
ovat työturvallisuuslaki, työsopimuslaki, työaikalaki, työterveyshuoltolaki sekä laki työsuojelun
valvonnasta ja muutoksenhausta.
Työsuojelupiirit sovittavat
valvontansa oman alueensa työpaikkojen tarpeisiin ja olennaisiin
työsuojelukysymyksiin. Valvonnan painoalueet ovat henkisen
hyvinvoinnin edistäminen, tuki-ja
liikuntaelinsairauksien ehkäisy
sekä työtapaturmien torjunta.
Valvonta kohdistuu työpaikan työoloihin ja työsuojelun
hallintajärjestelmiin sekä työpaikan omiin työsuojelua tukeviin ja
edistäviin menettelytapoihin.

Työsuojelupiiri
neuvoo
Sekä työnantajat että työntekijät
voivat pyytää työsuojelupiiristä
ohjeita työn turvallisuuteen ja
terveellisyyteen sekä työsuhteen
ehtoihin liittyvissä asioissa.
Työsuojelupiirit eivät ole
edunvalvojia eivätkä hoida asiakkaiden yksityisoikeudellisia
kiistoja, kuten palkkasaatavia.
Työsuojelun valtakunnallinen
neuvontapuhelin on 0200 66 122.
Neuvontapuhelin antaa tietoa
mm.
● työsopimuksen
tekemisessä
● palkanmaksusta
● irtisanomisesta
● työajoista ja ylitöiden
teettämisestä

●
●
●

työelämän tietosuojasta
vuosilomista
työehtosopimuksista

Työsuojeluvalvonnan
painoalueet
Henkinen hyvinvointi työssä
● asiakasväkivallan hallinta
● häirinnän ja epäasiallisen
kohtelun
toimintakäytäntöjen
hallinta
● työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallinta
● työaikalainsäädännön
hallinta
Tuki – ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy
● näyttöpäätetyö
● käsin tehtävät nostot ja
siirrot
● toistotyö
Tapaturmien torjunta
● turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla
sekä yhteisillä työpaikoilla

Työsuhdeasiat
Tietämättömyys työsuhdeasioiden hoitamisessa voi tulla
yritykselle kalliiksi. Työsopimuslain (55/2001) mukaan työnantajan on noudatettava vähintään
niitä palkka- ja muita ehtoja, jotka kyseessä olevasta tai siihen
lähinnä rinnastettavasta työstä
on noudatettavaksi määrätty asianomaisen alan yleissitovassa
työehtosopimuksessa. Meidän
kuuluu noudattaa Yksityisen
sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tietoa työehtosopimuksesta saa internetistä – helpoimmin googlen kautta.

ten työntekijöiden lomakorvausta
laskettaessa on prosenttikorvaus
muuttunut. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun
mennessä kestänyt alle vuoden,
prosenttikorvaus on nyt 9% (aiemmin 8,5%). ja muulloin 11,5%
(aiemmin 11%) ellei työehtosopimuksella ole muutoin sovittu.
Luennon lisäksi saimme
hyvän tieto-oppaan joka on
suunnattu pienyrityksille. Tietopakettiin on koottu tärkeimmiksi
katsottuja aiheita, joista on tehty
tiivistetty kansantajuinen esitys
työsuhteesta, työympäristöstä,
terveydestä ja hyvinvoinnista.
Opasta voi tilata: Julkaisutilaukset: Hämeen työsuojelupiiri,
Työsuojelunpiirien palvelukeskus

Julkaisut
PL 272, 33101 Tampere
puhelimitse arkipäivisin klo 9-15
numeroista
(03) 260 8158 ja (03) 260 8535
sähköpostilla:
julkaisumyynti@tsp.stm.ﬁ
Tietoa työsuojelusta:
www.työsuojelu.ﬁ

Vuosilomakausi on aivan
kohta käsillä ja vuosilomapalkat
on myös maksettava. Osa-aikais-
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Laatupiirivastaavat
Jyväskylässä
Ammatillisten Perhekotien Liiton laatupiirivastaavat kokoontuivat Jyväskylässä
viime tammikuussa.
Kokoontumisessa olivat mukana edustajat
kaikista kymmenestä
laatupiiristä. Puheenvuoroja jakoivat ja
keskustelua johdattelivat Jussi Santala,
Pertti Ollila ja Petri
Turula.
Kokoontumisen tavoitteena
oli käydä läpi lähes kymmenvuotisen laatupiiritoiminnan ydintä
ja asettaa toiminnalle yhteisiä tavoitteita vuodelle 2006.
Laatupiiritoiminta on pitkään
ollut keskeisellä sijalla liiton
toiminnassa. Liitolla on halu
edelleen kehittää laatupiiritoimintaa ja luoda uusia resursseja
laatupiirien käyttöön. Perhekodit
ovat pääsääntöisesti kokeneet
laatupiirit tärkeiksi vertaisryhmiksi. Laatupiirit ovat antaneet
perhekodeille mahdollisuuden
jakaa kokemuksia ja saada tukea
omaan työhönsä.
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Päivän aikana tuotiin esille
jäsenistön odotuksia liitolta ja
laatupiiritoiminnalta. Perhekodit

1/2006
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toivovat liiton tuovan selkeämmin esille asemaansa lastensuojelutyön toimijoiden kentässä.
Liiton halutaan myös olevan
enemmän näkyvissä itse laatupiiritoiminnassa. Näihin odotuksiin uskomme tulevan APKL:
n toiminnanjohtajan kykenevän
vastamaan. Laatupiiritoiminnan
toivotaan lisäksi tarjoavan koulutusta, vertaistukea sekä virkistystoimintaa.
Laatupiiritoiminnan kehittämiseksi kokoontumisen aikana
määriteltiin laatupiirivastaavien
tehtäviä ja asetettiin muutamia
keskeisiä tavoitteita laatupiirien
toiminnalle:

Laatupiirivastaava
Laatupiirivastaavan tehtävänä on toimia tavoitteellisen toiminnan organisaattorina ja kokoontumisten puheenjohtajana.
Laatupiirivastaava huolehtii, että
laatupiiri kokoontuu säännöllisesti ja pitää kirjaa käsiteltävistä
aiheista. Laatupiirivastaava toimii myös tiedonvälittäjänä liiton
ja laatupiirien välillä.

Laatupiiri
Laatupiirin odotetaan tekevän vuosisuunnitelman kokoontumisistaan. Laatupiirin tulee kokoontua vähintään kuusi kertaa
vuodessa ja jokaisen perhekodin
toivotaan olevan aktiivisesti mukana toiminnassa.

Yhteenveto
Laatupiirivastaavien
tapaaminen koettiin tärkeäksi ja
rakentavaksi. Laatupiireissä jo
käytössä olevat hyvät toimintamallit ja ideat siirtyvät tapaamisten myötä kiertoon laatupiiriltä
toiselle. Yhteiset tavoitteet antavat laatupiirien toiminnalle päämäärän ja työvälineitä laadun
kehittämiseen.. Laatupiirivastaavat kokoontuvat seuraavan
kerran syysliittopäivillä Oulussa
26. -27.9.06.

Petri Turula
Laatu-ja koulutustyöryhmän pj.
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ASIAA

• lapsista • nuorista
• vanhemmuudesta
KERRAN KUUSSA

Julkaisija Lastensuojelun Keskusliitto.
Lehden tuotto käytetään
lastensuojelutyöhön.
Tilaajapalvelu (03) 4246 5300.

Irtonumerot Rautakirjan
lehtipisteistä 4,90 €

Kilpailutuskritiikki
Olo on kuin Andersenin sadussa; kaikki ihastelevat keisarin
uusia vaatteita. Kaikki juoksevat
kilpailutuksen perässä, niin kunnat kuin yksityiset palveluntuottajatkin. Ja kuitenkin olo on kuin
Andersenin sadussa. Miksi?
Koen olevani lastensuojelualan ihminen. Meidän ammattikunnalle olemassaolon perusta
on lastensuojelulaki ja se ilma
jota hengitämme on lastensuojelulain henki. Ymmärrykseni
mukaan meidän tulee olla tämän
ajattelutavan läpivalaisemia.
Nyt estraadille on noussut
keisari uusissa vaatteissa; kilpailutuskäytäntö, joka on lastensuojelullisesti tarkastellen tyhjä
ja alaston. Lastensuojelun vaatteiksi on puettu byrokraattinen

sanelupolitiikka ja ekonominen
maailmankuva. Keisarin alamaisille sanotaan, että nämä ovat
ne uudet vaatteet, joilla lastensuojelu vaatetetaan.
Lastensuojelu on kriisissä.
Vallitsevassa sadussa sijoituksen määrää kunkin yksikön halpuus ja halu kuluttaa aikansa
kirjalliseen työskentelyyn. Alamaisille yritetään uskotella, että
entisajan vaate, lastensuojelun
ydin, on vanhentunut.
Lastensuojelun ydin ja olemassaolon perusta on lapsen
etu. Tämä on kaiken muun juridiikan ylitse menevä lähtökohta.
Lastensuojelulaki on voimakkain
laki ja siinä mielessä jopa koskematon. Tähän lakiin lastensuojelu Suomessa on tähän asti sitou-

tunut. Sijoitus on tehtävä erittäin
painavin perustein ja lapsen
edun mukaisena. Kullakin lapsella tulee oikeus saada hänen
yksilöllisiä tarpeitaan parhaiten
vastaava sijoituspaikka. Yksilöllisesti. Erittäin painavin perustein.
Lapsen edun mukaisesti.
Tämä lukee myös kilpailutussäännöstössä. Tämä lukee
myös yksiköille lähetettävissä
kilpailutusasiakirjoissa.
Mikä
on se taho, joka saa alamaiset
sokeutumaan tälle tosiasialle?
Yksikään kunta ei sitoudu sijoittamaan kilpailutuksessa mukana

olleeseen yksikköön yhtäkään
lasta ja joutuu toteamaan, että
erityisen painavista syistä ja
lapsen edun niin vaatiessa lapsi
voidaan sijoittaa kilpailutuksen
ulkopuoliseen yksikköön.
Toivon, että alamaisten silmät aukeavat. Peräänkuulutan
lastensuojeluihmisen yksilöllistä
vastuuta ja siviilirohkeutta ja
yllytän kapinaan. Aukaiskaa silmänne ja katsokaa, sitoudutteko
keisarin uusiin vaatteisiin.
Juhani Santala
Perhekoti Haukanhovi

Perhekoti Haukkala
Riitta ja Juhani Santala
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Liitto lukujen valossa 1.1.2006
YLEISTÄ

l Liitossa oli 1.1.2006 yhteensä 106 jäsenperhekotia,
2 kunniajäsenperhekotia sekä
1 kunniajäsenperhe.
l Vuoden 2003 aikana on
jäseniksi hyväksytty 11 uutta
perhekotia. Liitosta erosi
vuoden aikana 5 perhekotia.

vä osa on erilaista koulutyötä
tukevia tai harrastusaineen
opettajia (kouluavustajia tai
esim. musiikin opettajia).

l Kodinhoitajat ovat yleisimpiä niissä kodeissa, joissa
on vain yksi ulkopuolinen
työntekijä.

l Perhekotien keski-ikä on
7,5 v.
l Keskimääräinen paikkaluku perhekotia kohden oli
5,7.
l Kodeissa oli yhteensä
606 hoitopaikkaa, joissa
ilmoitettiin hoidettavan 546
lasta (tyttöjä 225 ja poikia
321).
l Perhekodeissa asui
hoidettavien lisäksi 147 omaa
alle 18 vuotiasta lasta.
l Hoitopaikkoja oli koko
maassa vapaana 1.1.2006
yhteensä 59 paikkaa.

ULKOPUOLINEN
HENKILÖKUNTA

l Liiton perhekodit työllistivät perhekotivanhempien
lisäksi 126,5 päätoimista
työntekijää.
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l Sivutoimisia ja osaaikaisia työntekijöitä oli
yhteensä 80, joista merkittä-
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AMMATILLISET
PERHEKODIT 1.1.2006
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI
UUSIMAA
KARSKOGIN PERHEKOTI
Päivi & Hannu Kosonen
Jyrkännetie 10, 02580 Siuntio
Puh. (09)256 1611, fax (09)256 1595,
0400 200 842,
pk-karskog@apkl.ﬁ
PAJUNIITYN PERHEKOTI
Maj-Len & Tuure Turunen
Vanha Sveinsintie 13, 02620 Espoo
Puh. (09)547 3240, fax (09)547 50660,
0400 840 883, 040 501 5482
pk-pajuniitty@apkl.ﬁ
PERHEKOTI KUUSNIEMI
Ulla & Petri Kuusniemi
Kuninkaantie 388, 10420 Pohjankuru
Puh. (019)245 6554, (019)245 6553,
fax (019)245 6566,
040 700 5525, 040 700 5580
pk-kuusniemi@apkl.ﬁ
PERHEKOTI ONNENTUPA
Reija & Taisto Virkkunen
Korvenrannantie 27, 04300 Tuusula
Puh. (09)273 3738,
040 708 1105, 0400 778 792
pk-onnentupa@apkl.ﬁ
www.perhekotionnentupa.ﬁ
PERHEKOTI PEURA
Leila & Raimo Peura
Ruukinrannantie 24 A, 02600 Espoo
Puh. (09)512 4874, fax (09)512 4875,
040 507 8296
pk-peura@apkl.ﬁ
PERHEKOTI SÄILYNOJA
Sari & Mikko Säilynoja
Ruukinrannantie 24 B, 02600 Espoo
Puh. (09)452 3929, fax (09)4124 0980,
040 517 8514,
pk-sailynoja@apkl.ﬁ
personal.inet.ﬁ/yritys/perhekoti.sailynoja
VANHAKALLION PERHEKOTI
Marita Ruoho & Matti Laukkanen
Kuutsalontie 23, 00910 Helsinki
Puh. & fax (09)321 3225, 040 511 9646
pk-vanhakallio@apkl.ﬁ
www.ineslines.ﬁ

ITÄ-UUSIMAA
ISNÄSIN PERHEKOTI
Tuula & Tapio Mäenpää
(Pl 273 A), Edöntie 288, 07750 Isnäs
Puh. (019)634 744, 0400 848 030
pk.isnas@apkl.ﬁ
PERHEKOTI JUOLUKKA
Tarja Ögård & Jouni Rouhiainen
Juolukkatie 12, 07955 Tesjoki
Puh. (019)514 541,
040 717 6542, 040 504 0188
pk-juolukka@apkl.ﬁ
PERHEKOTI KOIVISTO
Elina & Paavo Koivisto
Staffaksentie 20, 06100 Porvoo
Puh. (019)580 098, 0400 341 769
pk-koivisto@apkl.ﬁ

PÄIJÄT-HÄME
HAAPALAN PERHEKOTI
Kirsti & Erkki Kaija
Haapamäentie 8 a 1, 16330 Heinämaa
Puh. & fax (03)778 6635,
040 759 0265, 040 502 0175
pk-haapala@apkl.ﬁ
PERHEKOTI JYRKKÄ
Kaija & Seppo Jyrkkä
Asikkalantie 250, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)764 2116, fax (03)764 2196,
050 658 82, 050 5700 477
pk-jyrkka@apkl.ﬁ
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PERHEKOTI KERTTULI
Marjo & Heikki Turunen
Kesäpolku 10, 15560 Nastola
Puh. (03)763 2597, 040 504 8694
pk-kerttuli@apkl.ﬁ

PERHEKOTI KOIVU JA TÄHTI
Anne & Mika Marttiin
Ala-Räävelintie 2, 18300 Heinola kk
Puh. (03)715 2025, 040 729 7935
pk-koivujatahti@apkl.ﬁ
www.koivujatahti.net
PERHEKOTI LÄHDE
Heini & Reijo Leminen
Palettitie 60, 15540 Villähde
Puh. (03)758 8169, fax (03)7588 096,
040 549 7355, 040-545 3168
pk-lahde@apkl.ﬁ
PERHEKOTI POPPELI
Paula Ala-Kiikonen & Pasi Laurila
Satulatie 7, 15560 Nastola
puh. (03) 763 2634, fax (03) 7632 634,
050 343 4244, 050 514 3070
pk-poppeli@apkl.ﬁ
koti.phnet.ﬁ/poppeli
PERHEKOTI PÖYHÖNEN
Inka & Sauli Pöyhönen
Heikkiläntie 59, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)787 7613, fax (03) 7877 613,
040 591 3966, 040 843 2063,
pk-poyhonen@apkl.ﬁ
PERHEKOTI SYLVÖNIEMI
Liisa & Lasse Lindqvist
Sylvötie 26, 15560 Nastola
Puh. (03)763 2612, fax (03)763 2612,
040 546 6177, 040 753 4464
pk-sylvoniemi@apkl.ﬁ
VASARAMÄEN PERHEKOTI
Tarja & Risto Kuoppa
Tampereentie 384, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)764 2126,fax (03)764 2274,
050 561 9286, 050 360 587
pk-vasaramaki@apkl.ﬁ

KANTA-HÄME
PERHEKOTI KAURISMÄKI
Päivi & Kari Kokko
Kappalaisentie 116, 12210 Hausjärvi
Puh. (019)768 464, fax (019)768 464,
050 511 1411
pk-kaurismaki@apkl.ﬁ

KYMENLAAKSO
ELMERIKOTI
Elsa & Seppo Rikkola
Jukolantie 20, 45740 Kuusankoski
Puh. (05) 374 5972, 040 834 9217
pk-elmerikoti@apkl.ﬁ
PERHEKOTI LAURONEN
Marjut & Sami Lauronen
Mansikkapolku 15 A, 48710 Karhula
Puh. (05)260 9100
pk-lauronen@apkl.ﬁ
www.perhekotilauronen.ﬁ
PERHEKOTI SINIVUOKKO
Hannele & Pekka Halinen
Sinivuokontie 5, 45100 Kouvola
Puh. (05)320 2236, fax (05)375 3045,
040 591 1871, 040 591 1870
pk-sinivuokko@apkl.ﬁ

VARSINAIS-SUOMI
KATRIN PALVELUKOTI
Minna Kirkkala-Virtanen & Harri Virtanen
Itäinen Viertotie 6, 23500 Uusikaupunki
Puh. (02)841 5252, fax (02)841 5253,
050 551 4105, 050 306 0564
pk-katrinpalvelukoti@apkl.ﬁ
PERHEKOTI HAUKKALA
Riitta & Juhani Santala
Inkereentie 436, 24280 Salo
Puh. (02)736 5002, fax (02)733 8331
pk-haukkala@apkl.ﬁ
PERHEKOTI KIRSIKKALAAKSO
Kirsi & Lars-Göran Snell
Kyröntie 153, 21450 Tarvasjoki
Puh. (02)484 7680, 0400 509 549
pk-kirsikkalaakso@apkl.ﬁ
www.kirsikkalaakso.net
PERHEKOTI LOHIRINNE
Päivyt & Janne Suhonen
Pohjaniityntie 75, 20960 Turku
Puh. ja fax (02)258 8855, 040-848 8891
pk-lohirinne@apkl.ﬁ
www.lohirinne.com
PERHEKOTI MATULA
Tuire & Mauri Mykkänen
Mäki-Kitkontie 42, 32200 Loimaa
Puh. (02)762 4841, fax (02)762 4842
pk-matula@apkl.ﬁ
PERHEKOTI MUSTAKISSA
Nina & Jarmo Porkola
Tonttipellontie 26, 20960 Turku
Puh. (02)258 8686, fax (02)258 8686,
040 591 5608
pk-mustakissa@apkl.ﬁ
www.perhekotimustakissa.com
PERHEKOTI PEUKALOINEN
Seija & Kari Oksanen
Ahteentie 419, 21430 Yliskulma
Puh. (02)489 4900, fax (02)489 4910,
050 355 7179, 050 302 4041
pk-peukaloinen@apkl.ﬁ
PERHEKOTI PÄHKINÄRINNE
Terhi & Esa Vierikko
Vihersalonkuja 49, 21500 Piikkiö
Puh. (02)472 6101
pk-pahkinarinne@apkl.ﬁ
www.pahkinarinne.net
PERHEKOTI RAUHANLINNA
Tuula & Ville Laamanen
Rauhankatu 20, 26100 Rauma
Puh. 040 508 5040, 050 5171 284
pk-rauhanlinna@apkl.ﬁ
PERHEKOTI SUVANTOPAIKKA
Anna Grönberg & Vesa Suhonen
Yläneentie 596,23100 Mynämäki
Puh. (02)436 9994,
040 537 8674, 040 504 0981
pk-suvantopaikka@apkl.ﬁ
www.suvantopaikka.net

ETELÄ-KARJALA

PERHEKOTI TUIKE
Tuire Ekman & Jussi Kangas
Näädänkatu 1, 20750 Turku
Puh. (02)244 4058, fax (02)244 4098,
040 739 8908,
pk-tuike@apkl.ﬁ
www.tuike.net

PERHEKOTI OLLIVER
Kaisa Höglund-Ollikainen &
Lasse Ollikainen
Rapattilantie 261, 54250 Rapattila
Puh. (05)412 1310, fax (05)418 1135,
040 557 0995
pk-olliver@apkl.ﬁ

PERHEKOTI VAKKIS
Tiina Hansen & Jukka Rojola
Koistennokanpolku 12, 23500 Uusikaupunki
Puh. (02)841 4147, (02)844 1731,
fax (02)844 1732,
040 513 1460, 0400 566 677
pk-vakkis@apkl.ﬁ

PERHEKOTI PANULA
Virpi & Kimmo Panula
Omenapolku 4, 54920 Taipalsaari
Puh. (05)414 1740,
050 548 7022, 050 548 7016
pk-panula@apkl.ﬁ
personal.inet.ﬁ/koti/panula

PERHEKOTI VALO
Marika Jensen & Kari Karomäki
Sarjalantie 15, 31520 Pitkäjärvi
Puh. & fax (02)748 1023, 040 572 6114
pk-valo@apkl.ﬁ

PERHEKOTI VANHA MYLLY
Tuula & Timo Suikka
Heposuontie 252, 54250 Rapattila
Puh. 050 3510 489, fax (05)4544 610
pk-vanhamylly@apkl.ﬁ

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI
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PERHEKOTI VILLA ROOSA
Hannele Uurtio & Lasse Nordbäck
Uimalankatu 11, 20880 Turku
Puh. (02)235 7235, fax (02)235 7077,
040 506 7622,
pk-villaroosa@apkl.ﬁ

SATAKUNTA
PERHEKOTI SUVANTO
Katja & Erik Sallinen
Porintie 15, 29250 Nakkila

Puh. (02)538 3989, 537 4142, fax (02)674 5405
pk-suvanto@apkl.ﬁ

PIRKANMAA
HAVURINTEEN PERHEKOTI
Mirja & Ari Korkka
Heikkiläntie 46, 37600 Valkeakoski
Puh. (03)584 5007,
040 832 5939, 0400 679 099
pk-havurinne@apkl.ﬁ
HUHTIKOTI
Tuija Rönkönharju-Vessari & Jukka Vessari
Tammikoskentie 66, 35700 Vilppula
Puh. (03)476 4756, fax (03)476 4755,
040 520 5157, 040 520 5079
pk-huhtikoti@apkl.ﬁ
ISONIEMEN PERHEKOTI
Anna & Matti Kosonen
Isoniementie 260, 36420 Sahalahti
Puh. (03)376 3377, 0500 228 600
pk-isoniemi@apkl.ﬁ
PERHEKOTI KARUSELLI
Ulla Kiviluoma & Arto Tanskanen
Onnelantie 6, 37800 Toijala
Puh. & fax (03)542 2111,
040 513 2196, 040 518 6176
pk-karuselli@apkl.ﬁ
PERHEKOTI PIHAKIVI
Heljä Sihvonen & Risto Piirainen
Kyntäjäntie 1 D, 33400 Tampere
Puh. (03)343 2121, fax (03)343 2010,
0400 417 179, 040 555 3819
pk-pihakivi@apkl.ﬁ
PERHEKOTI PÖLLÖVAARA
Marita & Kari Savolainen
Korvolantie 62, 37140 Nokia
Puh. (03)340 0020, fax (03)340 0028,
040 582 6220
pk-pollovaara@apkl.ﬁ

KESKI-SUOMI
HAUKANHOVIN PERHEKOTI
Päivi & Tahvo Anttila
Matinmäentie 598, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1005, fax (014)310 1061,
0500 746 571, 0500 646 174
pk-haukanhovi@apkl.ﬁ
www.kolumbus.ﬁ/jyperhe
HIETAJÄRVEN PERHEKOTI
Seija & Pentti Harju
Myllykatu 4, 41160 Tikkakoski
Puh. (014)375 1500, 050 353 0601
pk-hietajarvi@apkl.ﬁ
ISOJÄRVEN KOTIKARTANO
Leena Erkkilä-Ackman & Risto Ackman
Ruolahdentie 914, 17870 Ruolahti
Puh. (03)533 2705,
050 330 9100, 050 330 9366
pk-isojarvenkotikartano@apkl.ﬁ
KEURUUN PERHEKODIT
Marjo Sieppi & Markku Malm
Huhkolantie 241, 42560 Pohjoisjärvi
Puh. (014)737 148,
0400 545 001, 040 728 7580
pk-keuruu@apkl.ﬁ
KISSANKULMAN PERHEKOTI
Tuovi & Matti Tanskanen
Rauninpolku 8, 44300 Konnevesi
Puh. (014)551 241, 050 598 8934
pk-kissankulma@apkl.ﬁ
METSÄKULMAN PERHEKOTI
Sisko & Sulo Toivio
Kämppäkuja 8, 43130 Tarvaala
Puh. (014)434 743,
050 564 5678, 0500 644 843
pk-metsakulma@apkl.ﬁ
MIRJAMIN KOTI
Mirja-Liisa Kotilainen
Rauhalantie 30, 43390 Lokakylä
Puh. (014)456 133, fax (014)456 140,
0400 166 055
pk-mirjaminkoti@apkl.ﬁ
MÄNTYKALLION PERHEKOTI
Eija Kolu & Heimo Hartikainen
Tonttitie 7-10, 41210 Jokihaara
Puh. (014)814 236, fax (014)814 173,
040 744 9880
pk-mantykallio@apkl.ﬁ

Amppeli
PERHEKOTI LAHTINEN
Tiina & Harri Lahtinen
Haaparinne 4, 44150 Äänekoski
Puh. & fax (014)520 638,
050 552 1717, 044 532 6261
pk-lahtinen@apkl.ﬁ
www.sisis.ﬁ/perhekoti_lahtinen
PERHEKOTI NURMIPIRTTI
Anne & Sakari Riissanen
Muurikaisentie 46, 41390 Äijälä
Puh. (014)836 151, 040 531 6259
pk-nurmipirtti@apkl.ﬁ
www.perhekotinurmipirtti.ﬁ
PERHEKOTI NUUTTI
Leena & Pertti Ollila
Nuutinpolku 46, 40270 Palokka
Puh. & fax (014)633 122,
040 748 1609, 040 765 4581
pk-nuutti@apkl.ﬁ
PERHEKOTI REIMAN
Riitta-Maaria & Rainer Reiman
Uukkalantie 87, 43100 Saarijärvi
Puh. (014)424 080, fax (014)424 322,
050 323 7900, 050 323 7901,
pk-reiman@apkl.ﬁ
PERHEKOTI RIEKKI
Riitta & Pasi Riekki
Kappelintie 68, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1405, fax (014)310 1305,
0500 646 172, 0500 646 173
pk-riekki@apkl.ﬁ
RINTEEN PERHEKOTI
Anneli & Mauri Kananen
Hämäläntie 356, 44640 Kymönkoski
Puh. (014)532 263,
040 760 3680, 040 557 5780
pk-rinne@apkl.ﬁ
SAARELAN PERHEKOTI
Riitta & Jyrki Halttunen
Kangasniementie 845, 41410 Kankainen
Puh. & fax (014)866 316, 044 884 590
pk-saarela@apkl.ﬁ

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI
ETELÄ-SAVO
LA CASA GIALLA
Anita & Jorma Puustell
Jussilantie 27, 50600 Korpikoski
Puh. (015) 225 777,
0400 720 394, 0400 244 210
pk-lacasagialla@apkl.ﬁ
www.lacasagialla.ﬁ
PERHEKOTI AINOLA
Aino & Kimmo Maanselkä
Ristimäenkatu 11, 57130 Savonlinna
Puh. & fax (015)510 610,
050 340 6199, 050 526 4710,
pk-ainola@apkl.ﬁ
www.perhekotiainola.com
PERHEKOTI AURORA
Hannele Aurola & Jaakko Nyman
Mikkelintie 35, 52100 Anttola
Puh. (015) 450 611,
040 545 9540, 040 519 7548
pk-aurora@apkl.ﬁ
PERHEKOTI HEPORANTA
Helena & Matti Tuokko
Tylliläntie 32 A, 52700 Mäntyharju
Puh. (015) 460 282, 040-568 1718
pk-heporanta@apkl.ﬁ
www.perhekotiheporanta.ﬁ
PERHEKOTI KANERVARANTA
Mervi & Vicentiu Sultz
Kanervaranta, Otavantie 192, 52550 Hirvensalmi
Puh. & fax (015)458 603, 044 590 1989
pk-kanervaranta@apkl.ﬁ
PERHEKOTI KANGASMETSÄ
Arja Kinnunen & Harri Kaitainen
Hääränmäentie 2, 52100 Anttola
Puh. (015)660 222,
0400 753 059, 040 509 0118
pk-kangasmetsa@apkl.ﬁ
PERHEKOTI KILPIKALLIO
Miia & Jorma Koppi
Rauhaniementie 72 a, 52300 Ristiina
Puh. (015)661 616, 040 562 2512
pk-kilpikallio@apkl.ﬁ

PERHEKOTI KOTIKUMPARE
Leena & Ossi Häkkinen
Kangasniementie 1701, 77240 Halkokumpu
Puh. (015) 428 499,
040 513 3483, 040 741 3763
pk-kotikumpare@apkl.ﬁ
PERHEKOTI KUUSISTO
Mila & Hannu Kuusisto
Mäntyharjuntie 39, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 508 1584, 044 582 6346
pk-kuusisto@apkl.ﬁ
PERHEKOTI MUKSUMÄKI
Päivi & Robin Savonius
Tynkkyläntie 201, 57230 Savonlinna
Puh. 044 570 3574
pk-muksumaki@apkl.ﬁ
www.muksumaki.net
PERHEKOTI OSCAR
Liisa & Pentti Mäki
Keskustie 44, 51600 Haukivuori
Puh. (015)458 333,
044 5757 502, 044 2625 959
pk-oscar@apkl.ﬁ
PERHEKOTI PÄIVÄPIRTTI
Kati & Hannu Saarinen
Haaraojantie 83, 57210 Savonlinna
Puh. (015)536 242,
050 534 8067, 050 543 2559
pk-paivapirtti@apkl.ﬁ
www.perhekotipaivapirtti.ﬁ
PERHEKOTI RANTAPIHLAJA
Pirjo-Liisa & Jouni Veihtola
Kaislarannantie 7, 50100 Mikkeli
Puh. & fax (015)177 447,
0440 173 192, 050 493 7325
pk-rantapihlaja@apkl.ﬁ
PERHEKOTI SATAKIELI
Nina Halonen & Teemu Hämäläinen
Mieluantie 132, 52300 Ristiina
Puh. (015)440 159, fax (015)440 159,
040 834 4276
pk-satakieli@apkl.ﬁ
PERHEKOTI SYDÄNPUU
Anna & Mikael Eharni
Kallentie 27, 51600 Haukivuori
Puh. (015)662 663, 0500 465 506,
0440 465 505
pk-sydanpuu@apkl.ﬁ
www.perhekotisydanpuu.ﬁ
PERHEKOTI VESIPEILI
Niina-Matilda & Christian Juhola
Kapiankuja 19, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 337 1300, 044 535 1492
pk-vesipeili@apkl.ﬁ
www.vesipeili.ﬁ
VEHMASKOTI
Sinikka & Raimo Riipinen
Vehmaskyläntie 595, 76100 Pieksämäki
Puh. (015)425 510, fax (015)486 911,
050 5118 644, 050 437 2199
pk-vehmaskoti@apkl.ﬁ

Romontie 33 C, 81100 Kontiolahti
Puh. (013)731 110, fax (013) 739 110,
040 546 6527
pk-pihamaki@apkl.ﬁ
www.koti.mbnet.ﬁ/pihan/perhekoti.htm
PYKÄLÄMÄEN PERHEKOTI
Raili & Yrjö Miettinen
Sätöksentie 73, 83500 Outokumpu
Puh. (013)553 825, fax (013)553 826,
050 533 8725, 0400 553 825
pk-pykalamaki@apkl.ﬁ
www.pykalamaenperhekoti.ﬁ

POHJOIS-SAVO
KANGASLAMMEN PERHEKOTI
Pia Olsbo-Väisänen & Vesa-Matti Väisänen
Sonkakoskentie 205 B, 74300 Sonkajärvi
Puh. (017)761 160,
050 4652 198, 050 4652 199
pk-kangaslampi@apkl.ﬁ
www.kangaslammenperhekoti.ﬁ
KUUSKOTI
Leena & Kyösti Viding
Kaapinniementie 22, 72300 Vesanto
Puh. (017)650 781, fax (017)650 782,
040 5039 872
pk-kuuskoti@apkl.ﬁ
PERHEKOTI ADALMIINA
Riitta & Hannu Lundberg
Kurolantie 219, 78500 Varkaus
Puh.(017)551 3883, 040 570 5092
pk-adalmiina@apkl.ﬁ
PERHEKOTI AURINKORANTA
Raija Anneli & Markku Tiikkainen
Keihästaipaleentie 61, 71750 Syväniemi
Puh. (017)263 4446,
044 363 4446, 044 363 4448
pk-aurinkoranta@apkl.ﬁ
www.huostaanotto.net
PERHEKOTI JAKKULA
Maija & Tapio Jakkula
Salahmin kartano, 74230 Salahmi
Puh. & fax (017)716 115, 050 537 6424
pk-jakkula@apkl.ﬁ
PERHEKOTI PAJULINTU
Liisa & Tapio Lappalainen
Mikonmäki 2, 71850 Leppäkaarre
Puh. (017)462 2787, fax (017)462 2990,
050 302 2411
pk-pajulintu@apkl.ﬁ
PERHEKOTI PUIJO
Ulla-Maija & Antti Pöllänen
Kemilänrinne 4, 70340 Kuopio
Puh. (017)263 3547, fax (017)263 3547,
0400 671 217, 040 511 2347
pk-puijo@apkl.ﬁ
VUORENHOLMAN PERHEKOTI
Pirkko & Matti Hemming
Suonenjoentie 80, 72300 Vesanto
Puh. (017)640 017,
040 8233 579, 040 5888 503
pk-vuorenholma@apkl.ﬁ

POHJOIS-KARJALA
KOTIRINTEEN PERHEKOTI
Pirkko & Martti Muttonen
Notkolantie 5, 82210 Suhmura
Puh. (013)749 249, 040 526 4404
pk-kotirinne@apkl.ﬁ
LÄHTEVÄN PERHEKOTI
Kerttu & Antti Syrjänen
Kuminvaarantie 59, 83500 Outokumpu
Puh. & fax (013)553 035, fax (013)568 161,
040 501 1405, 050 593 0527
pk-lahteva@apkl.ﬁ
www.hoivayrittajat.com
MÄNTYLINNAN PERHEKOTI
Sinikka Hynninen-Otva & Harri Otva
Kontioniementie 62 D, 80780 Kontioniemi
Puh. (013)732 447,
050 593 7924, 050 382 2138
pk-mantylinna@apkl.ﬁ

OULUN LÄÄNI
POHJOIS-POHJANMAA
ALA-SIURUAN PERHEKOTI
Eija & Reino Turpeenniemi
Siuruantie 3986, 93187 Ala-Siurua
Puh. & fax (08)823 600, 0400 694 794
pk-ala-siurua@apkl.ﬁ
www.alasiuruan-perhekoti.net
NIILONKULMAN PERHEKOTI
Maija-Leena & Markku Merenheimo
Jokelantie 29, 90910 Kontio
Puh. (08)8169 296, fax (08)8169 248,
040 591 2339
pk-niilonkulma@apkl.ﬁ
www.perhekodit.net/niilonkulma

PERHEKOTI KETTUNEN
Rauni & Pasi Kettunen
Pakarilantie 22 D 13, 82200 Hammaslahti
Puh. (013)747 140
pk-kettunen@apkl.ﬁ

PERHEKOTI HANHIKAARI
Taru & Tuomo Paananen
Hanhikaari 12 B 2, 90240 Oulu
Puh. & fax (08)557 3700, 050 591 2193
pk-hanhikaari@apkl.ﬁ
www.hanhikaari.net

PERHEKOTI PIHAMÄKI
Janne & Tiina Kuosmanen

PERHEKOTI KIEPPI
Margot & Nina Tammela

Puolangantie 2453, 93350 Jaurakkajärvi
Puh. (08)780 380, (08)530 7742
pk-kieppi@apkl.ﬁ
PERHEKOTI KONTTIRANTA
Eeva-Liisa & Tapani Kallio
Vanhatie 23 A, 86600 Haapavesi
Puh. (08) 451 111, fax (08) 451 111,
040 542 5248
pk-konttiranta@apkl.ﬁ
www.perhekotikonttiranta.ﬁ
PERHEKOTI KORAMO
Oili Koramo & Jari Säkkinen
Toivontie 3, 93600 Kuusamo
Puh. (08)545 3016,
040 509 2956, 040 558 4322
pk-koramo@apkl.ﬁ
www.perhekodit.net/koramo
PERHEKOTI LINTULAMPI
Hilkka & Ari Putkisaari
Lintulammentie 5, 91910 Tupos
Puh. (08)512 255, 050 569 0712
pk-lintulampi@apkl.ﬁ
www.perhekodit.net/lintulampi
PERHEKOTI OTSO
Auli & Jouko Karhu
Kaunistonkuja 2, 90450 Kempele
Puh. 044 364 2673, 044 364 2001
pk-otso@apkl.ﬁ
www.perhekotiotso.ﬁ
RANTAKOKON PERHEKOTI
Susanna & Hannu Rantakokko
Karviaiskuja 7, 90460 Oulunsalo
Puh. (08)556 7377, 556 7759
040 766 7432, 040 824 2164
pk-rantakokko@apkl.ﬁ
www.perhekodit.net/rantakokko
SIMIKAAREN PERHEKOTI
Kaarina & Mauno Auti
Matalantie 11, 84100 Ylivieska
Puh. 050 352 8711
pk-simikaari@apkl.ﬁ
TURULAN PERHEKOTI
Outi & Petri Turula
Karsitie 1, 86440 Lampinsaari
Puh.& fax (08)284 484,
044 567 1031, 044 526 1773
pk-turula@apkl.ﬁ
www.perhekodit.net/turula

KAINUU
PERHEKOTI KOLUMBUS
Heli Parkkinen & Erkki Heinonen
Suomussalmentie 2, 89600 Suomussalmi
Puh. (08) 712 000,
040 835 3933, 0400 819 788
pk-kolumbus@apkl.ﬁ

LAPIN LÄÄNI
PERHEKOTI NUNNUKKA
Raija & Taisto Kantola
Vanhanrannantie 21, 98100 Kemijärvi
Puh. (016)884 225,
040 5073 753, 040 7212 728,
fax (016)815 547
pk-nunnukka@apkl.ﬁ
www.perhekodit.net/nunnukka
PERHEKOTI SUOHEIMO
Kirsi & Kari Suoheimo
Soutumiehentie 4, 96460 Rovaniemi
Puh. (016)374 105, fax (016)374 155,
040 574 9134, 044 574 9134
pk-suoheimo@apkl.ﬁ

Jäsen

-toimihan sähköpostisi?
Jos ei tai epäilet sitä,
ota yhteys:
vakku.maattanen@apkl.ﬁ
tai puhelimella
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