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Pallo-kodit Oy yhdistyy Avosylin yhtymän kanssa 

 
Avosylin yhtymän palveluntarjonta jakautuu valtakunnallisiin sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluihin. 
Avosylin yhtymä on osa Key Assets Eurooppaa. Avosylin yhtymään kuuluu avopalveluita tuottava Neljä 
Astetta Oy, lastensuojelun perhehoitoa tuottava Perhehoitokumppanit Suomessa Oy sekä laitoshoidon 
palveluita tuottava Avosylin Asumispalvelut Oy. Pallo-kodit on tarjonnut laadukkaita sijaishuollon palveluita 
jo vuodesta 2000 alkaen ja liittyy 30.6.21 tehdyn sopimuksen mukaisesti nyt osaksi Avosylin yhtymää!  
Pallo-kotien yksiköt ja palvelut jatkavat nykyisten sopimusten mukaisesti, eikä muutos aiheuta toimenpiteitä 
yhteistyökumppaneilta. 

Avosylin yhtymän erillisyhtiöitä yhdistää muutosvoimaiset syntytarinat sekä yhteneväinen arvomaailma. 
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy on saanut alkunsa sosiaalityöntekijän ja perhehoitajan visiosta tuottaa 
parempaa perhehoitoa. Omakohtaiset kokemukset siivittivät puolestaan Neljä Astetta Oy:n tarinan nousuun, 
kun kaksi ystävystä lähti yhdessä tuottamaan uudenlaisia lastensuojelupalveluita. Pallo-kodit on syntynyt niin 
ikään ajatuksesta ja halusta tehdä asioita toisin – paremmin. Tätä visiota Pallo-kodeilla on toteutettu jo 
vuosikymmenten ajan! Lue pallon syntytarina tästä: https://avosylin.fi/pallo-kotien-tarina/ 

Pallo-kotien toimitusjohtaja Sari Itäpelto on toiminut yrittäjänä nyt 21 vuotta ja lähestyy eläkeikää. Yrityksen 
luovuttaminen eteenpäin ei silti ollut vielä ajatuksissa.  ”Kun Avosylin yhtymästä oltiin yhteydessä, kiinnostus 
kuitenkin heräsi. Avosylin yhtymä pystyy isona taustaorganisaationa tarjoamaan tien, joka johtaa eteenpäin. 
Olemme tehneet kovasti töitä visiomme eteen, mutta tarvitsemme nyt apua strategiatyöhön ja päätösten 
toteuttamiseen käytännössä. Nyt oli tämän aika,” kertoo Sari Itäpelto. Hän tulee jatkamaan osittaista 
työskentelyä Pallo-kodeilla muutosvaiheen yli. 

”Olen iloinen voidessani kertoa, että Pallo-kodeista olemme vihdoin löytäneet kumppanin, jolla on myös 
vahva visio lastensuojelupalveluista ja mikä tärkeintä - samanlainen arvomaailma kuin meillä Avosylin 
yhtymässä on. Voimme myös nähdä eräänlaisen ympyrän sulkeutuvan, sillä Pallo-kotien toimitusjohtaja Sari 
Itäpelto samoin kuin hänen puolisonsa Taru ovat kumpikin aikoinaan työskennelleet Neljässä Asteessa!” 
kertoo Avosylin yhtymän toimitusjohtaja Tiia Perämaa. 

Avosylin yhtymässä on kehitetty viime vuosina systemaattisesti palveluiden laatua, vaikuttavuuden 
mittaamista, yhteisiä työskentelymalleja palveluiden rajapinnoille sekä monipuolisempien mahdollisuuksien 
tarjoamista työntekijöille kouluttautua ja työskennellä eri palveluprosesseissa. Pallo-kotien yhdistymisen 
myötä tulemme kehittämään yhdessä laitoshoidon palveluitamme ja monipuolista osaamista eri 
palvelutarpeisiin lasten ja perheiden hyväksi. 

Yhdessä olemme enemmän! 
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