AMMATILLISTEN
PERHEKOTIEN LIITTO APKL RY
Turvaa ja rakkautta
lapsille perhehoidossa

Ammatillisen
perhekotitoiminnan
kehittäjä
AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO
APKL RY on vuonna 1992 perustettu järjestö,
jonka jäseniksi voivat liittyä kaikki Suomessa
toimivat ammatilliset perhekodit. Tällä hetkellä
liittoon kuuluu noin 80 ammatillista perhekotia,
joissa on hoidettavana yli 400 lasta ja nuorta.
Ammattillisten perhekotien liitto on jäsenperhekotiensa valtakunnallinen yhteistyöelin,
edunvalvoja ja sijaishuoltokentän vaikuttaja.
Se järjestää alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia, tapaamisia ja muuta toimintaa ammatillisten perhekotien yhtenäisyyden kasvattamiseksi, eri toimijoiden välisen yhteistyön
kehittämiseksi sekä tietotaidon jakamiseksi.

”

Ammatillisessa perhekodissa voi
olla samanaikaisesti hoidossa
enintään seitsemän huostaanotettua
tai avohuollon piirissä olevaa lasta
tai nuorta. Perhekodin vanhemmat
ottavat lapset asumaan omaan
kotiinsa ja tekevät siten päätoimista
ammatillista työtään kodeissaan.
Heillä on alan koulutus ja työkokemusta, ja he ovat sitoutuneet kokoaikaiseen kasvatus- ja hoitotyöhön.
Perhekodit huolehtivat myös nuorten
jälkihuollosta niin sovittaessa.
Ammatillinen perhekoti tarvitsee
toiminnalleen aluehallintoviraston
luvan.

Turvaa ja rakkautta
Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen
rinnalleen. Lapsen tulee saada olla lapsi, eikä
häneltä voi odottaa vielä kykyä tehdä omaa
elämäänsä koskevia päätöksiä. Jos lapsi jää ilman
aikuisen turvaa, hän kokee olonsa turvattomaksi
ja alkaa testata oman tahtonsa voimaa ja valtaa.
Vahva vanhemmuus asettaa tälle käyttäytymiselle turvalliset puitteet.
Ammatillinen perhekoti voi tarjota turvallisen
kiintymyssuhteen, loogisuuden, ennakoitavuuden, rutiinit ja säännönmukaisuuden.
Tilan, jossa voimakkaat tunteet, myös kielteiset,
ovat sallittuja ja lähentävät lasta hoitajaansa.
Terveessä vuorovaikutuksessa lapsi oppii
käyttämään sekä älyä että tunnetta ja hänen
empatiakykynsä kehittyy.
Ammatillisessa perhekodissa lapsella on
mahdollisuus juurtua ja kiinnittyä, rauhoittua ja
kokea turvallisuutta. Perhekodissa on mahdollista vakauttaa lapsen tilanne ja hoitaa lapsen
traumat.

Onnentuvan
perhekodit

Onnentuvan perhekodit

tarjoavat sijaishuoltoa 3-18-vuotiaille
lapsille ja nuorille kodinomaisissa olosuhteissa.
Tarjoamme myös jälkihuoltoa itsenäistyville nuorille.
Perhekoti Reijantupa
TUUSULA
puh. 040 753 0682
reijantupa@kolumbus.fi

Perhekoti Ruukintupa
KERAVA
puh. 040 542 0277
ruukintupa@kolumbus.fi

www.onnentuvanperhekodit.fi

Tavoitteena laadukas perhekotihoito
Ammatillisten perhekotien liiton toiminnan keskeinen
tavoite on tukea jäsenperhekoteja korkealaatuisten
sijaishuoltopalveluiden tarjoamisessa. Liiton tehtävä on
varmistaa, että ammatillisilla perhekodeilla on Suomessa
kunnolliset toimintaedellytykset ja mahdollisuus tarjota
turvallinen, kodinomainen kasvuympäristö huostaanotetuille lapsille ja nuorille.
Liitto tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien lastensuojelun parissa toimivien kanssa, toimii jäsenperhekotien välisenä yhteistyöelimenä ja osallistuu aktiivisesti

lastensuojelualan kehittämiseen. Se on myös mukana
kehittämässä ja valvomassa perhekoteja koskevia laatumääritteitä, säädöksiä ja viranomaiskäytäntöjä.
Yksi tämän hetken päällimmäisiä tavoitteita on ammatillisen perhekodin oikeusturvan ja kasvatuskäytäntöjen
varmentaminen. Viime aikoina toteutuneista tavoitteista
voidaan mainita mm. kattavan ammatillisen perhekotihoidon käsikirjan tuottaminen sekä onnistunut ammatillisten perhekotien valtakunnallisten verotuskäytäntöjen
yhtenäistäminen.

Katso jäsenyyden
kriteerit ja hae
jäsenyyttä!
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Ammatillisessa perhekodissa lapsi saa yksilöllistä hoivaa
ja huolenpitoa. Hänellä on mahdollisuus kiintyä ja kiinnittyä perheeseen ja näin saada korjaavia kokemuksia.
Ammatillisen perhekodin vanhemmilla on kyky kohdata
lapsi tarpeineen ja vakauttaa hänen elinolosuhteensa.

Monipuolista toimintaa jäsenperhekodeille
Liiton maakuntakohtaiset laatupiirit
kokoontuvat säännöllisesti ja tarjoavat perhekotien vanhemmille ja
työntekijöille erinomaisen tilaisuuden
tavata samassa tilanteessa olevia
ja jakaa asioita heidän kanssaan.
Laatupiirit järjestävät myös alueellisia
koulutuksia ja raportoivat kentältä
esiin nousevista asioista tarvittaessa
eteenpäin liiton hallitukselle.

Liiton valtakunnalliset seminaarit
ja muut tilaisuudet liittyvät aina
johonkin sijaishuollon ajankohtaiseen
aiheeseen, ja mukana on kymmeniä
osallistujia kaikilta alaan liittyviltä
tahoilta. Vuosittain järjestetään myös
valtakunnallinen ryhmätapaaminen
perhekotivanhempien biologisille
lapsille.

Katrin Palvelukoti Oy

UUSIKAUPUNKI | puh. 05 551 4105
www.katrinpalvelukoti.fi

• Pietolan perhekoti | Männäistentie 2a
• Vanhakartanon perhekoti | Kellokuja 2

Pirkkolan Perhekoti – pieni
ammatillinen perhekoti Imatralla
Puh. 040 7683 806 | www.pirkkolanperhekoti.fi

APKL ry toimii yhteistyössä sijaishuoltoalan eri toimijoiden, kuten
sosiaalitoimen, juristien, psykiatrien
sekä lastensuojelun järjestöjen ja
palveluntuottajien, kanssa. Liitto on
mukana myös sosiaalialan valtakunnallisessa kehittämis- ja projektityössä.

Ammatillinen perhekoti Lyhty Ay
Hakolantie 22, 31400 Somero
puh. 040 720 4365
Perhekodin vanhemmat
Anni ja Janne Lindgren
anni@perhekotilyhty.fi
janne@perhekotilyhty.fi

www.perhekotilyhty.fi

Puhumalla paras
Niin liiton kuin ammatillisen perhekodinkin toiminnassa tulee eteen vaikeita yhteistyö- ja kasvatustilanteita. Näissä tilanteissa liiton tehtävänä
on toimia sillanrakentajana eri tahojen kanssa
ottamalla vastuullisesti esiin ja työstettäväksi
akuutteja kysymyksiä ja pyrkimällä löytämään
niihin toimivia ratkaisuja välillä hyvinkin kaukaisista lähtökohdista huolimatta.
Ammatillisessa perhekodissa kasvatustilanteet
ovat toisinaan hyvin haastavia. Kun suhde lapsen
ja perhekodin aikuisen välillä on merkityksellinen,
vaikeatkin tilanteet saadaan selvitettyä puhumalla.
Näissä tilanteissa ammatillisuus antaa valmiuden
kohdata lapsen haasteellisuuden ja mahdollistaa
lapsen kehityksellisten tarpeiden näkemisen.
Perhekodissa on lapsen tarpeet huomioivat,
aikuisten luomat kotikasvatuskäytännöt, joita
noudatetaan ja jotka antavat lapselle hänen
tarvitsemansa turvan.
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Ammatillisessa perhekodissa
lasta kasvatetaan kuin kotona.
Hänelle annetaan turvallinen kasvuympäristö, johon
rakkauden lisäksi kuuluvat myös
rajat. Perhekotiyhteisö toimii
kasvattavana ja hoitavana yhteisönä, ja perhekotivanhemmat
luovat yhteisöön toimivat
käytännöt ja säännöt.

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.
Tied. lastentarhanopettaja, erityisluokanopettaja Riitta-Maija Hokkanen, p. 044 265 7720.

iti ja isä,
Terveisin ä ja Reijo
ija
Riitta-Ma fia
S
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Perhekoti Vaapukka on kuusipaikkainen ammatillinen
perhekoti Turun kauniissa saaristossa, joka tarjoaa ympärivuorokautista lastensuojelulain mukaista pitkäaikaista
sijaishuoltoa pääosin pienille lapsille.
Tarjoamme kodinomaisen turvallisen kasvuympäristön, johon kuuluvat
luotettavat ja läsnäolevat vanhemmat, eheyttäviä kokemuksia ja
pysyvyyttä antava turvallinen arki, jossa jokaisella on oikeus kokea
olevansa hyväksytty ja rakastettu juuri sellaisena kuin on.
Vaapukassa kasvatus tapahtuu kiintymyssuhdeteoreettisesta
näkökulmasta ja työskentelemme terapeuttisessa viitekehyksessä.
Tied. perhekoti äiti Niina 044 097 9051 | isä Antti 044 558 3352
niina@perhekotivaapukka.fi | perhekotivaapukka@gmail.com

Pyydä meiltä laatukäsikirja ja terapiakirjamme! Tutustu www.perhekotivaapukka.fi

Lataa esitteemme

Ammatillisten
perhekotien liitto
APKL ry

• www.jssuomi.fi

toimisto@apkl.fi | www.apkl.fi

