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Perhehoitokumppanit 
Suomessa Oy
Myönteisiä ja kestäviä muutoksia 
 

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) on  

erityisen vahvasti tuetun perhehoidon toimija, 

joka on vuodesta 2008 lähtien tarjonnut lapsen 

edun mukaisen vaihtoehdon yhä useammalle  

sijoitusta tarvitsevalle lapselle.

Teemme kuntayhteistyötä kattavasti kautta  

lähes koko Suomen! Tällä hetkellä kauttamme 

sijaisperheisiin sijoitettuja lapsia on jo yli 170.  

Sosiaalityöntekijämme, perhehoidon ohjaajam- 

me, terapeuttimme ja muu henkilökuntamme 

on kasvanut jo yli 30 ammattilaisen verkostoksi! 

Visiomme on tuottaa myönteisiä ja kestäviä muu-

toksia lasten elämään ja tarjota kunnille mahdol-

lisuus sijoittaa perheisiin sellaisiakin lapsia, jotka 

vaikeiden elämänkokemustensa takia tarvitsevat 

paljon erityistä tukea. PKS luottaa perhehoidon 

mahdollisuuksiin; pitkä kokemus on osoittanut, 

että myös haastavammin oirehtivat lapset ja nuo-

ret voidaan sijoittaa perheisiin, kun perhehoito on 

vahvasti tuettua.

Neljä Astetta Oy
Elämän mittaisia muutoksia
 

Neljä Astetta Oy on tuottanut lastensuojelun 

vaihtoehtopalveluja avo-, sijais- ja jälkihuollon 

asiakkaille jo vuodesta 2005. Toimimme valtakun-

nallisesti – asiakkaanamme on jo yli 90 kuntaa tai 

kuntayhtymää! Yrityksessämme työskentelee jo 

150 vahvan ammatti-identiteetin omaavaa työn-

tekijää ja kuukausittain yli 700 asiakasperhettä 

on palvelujemme piirissä. Missiomme on tuottaa 

kokonaisvaltaisesti tarvelähtöisiä palveluita asi-

akkaillemme niin, ettei yhdenkään lapsen, nuoren 

tai hänen vanhempansa tarvitsisi kokea kohtaa-

mattomuutta tai tunnekylmyyttä, vaan hän kokisi 

itsensä ainutlaatuiseksi, arvokkaaksi ja merkityk-

selliseksi ihmiseksi.

PKS ja Neljä Astetta ovat osa Avosylin yhtymää.

Korona vaikutti ja vaikuttaa  
edelleen monin tavoin 

Uusia valtakunnallisia  
asiantuntijapalveluita   

Hyvän tekeminen tuntuu  
hyvältä

Puheista mitattaviin  
tekoihin 

Joskus itkettää niin  
paljon, että itkee verta   

Hyvinvoivat ihmiset  
tekevät hyvinvoivan  
yrityksen 

Minusta sijaisperhe?  

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) ja Neljä Astetta 
Oy yhdistyivät alun perin vuonna 2015 samanlaisten arvojen 
kohdatessa.

PKS:n emoyrityksen perustivat aikoinaan Englannissa sijaisvan-
hempi Jan Rees ja sosiaalityöntekijä Jim Cockburn vain yhden 
perheeseen sijoitetun lapsen tarpeisiin. Neljän Asteen perustivat 
kaksi lapsesta asti tuntenutta kaverusta, joilla oli omakohtaista 
kokemusta lastensuojelupalveluista. Yritystemme yhdistyminen 
tehtiin, jotta yhteistyössä voitaisiin tarjota entistä kattavammat ja 
kokonaisvaltaisemmat mahdollisuudet auttaa perheitä sekä avo- 
että sijaishuollon palveluin kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen.

Perhekeskeisyys, palveluiden laatu ja niiden vaikuttavuus sekä 
vastuullisuus ovat aina olleet kummankin palveluntuottajan kes-
kiössä. Yhteistyömme aikana nämä vahvuudet ovat entisestään 
korostuneet, ja samalla on syntynyt myös voimakas yhteisen brän-
din tarve: keitä ME olemme?

Päädyimme syventämään yhteistyötämme 1.5.2019 muodosta-
malla Avosylin yhtymän, joka tarjoaa laadukkaan palvelujatkumon 
sosiaalihuollon palveluista vahvasti tuettuun perhehoitoon. Avo-
sylin-teema on tuttu yhteisestä lehdestämme, ja se syntyy avoi-
men kohtaamisen tärkeydestä: Meille lapsi on ensisijaisesti lapsi, ei 
diagnoosi, ei koskaan menetetty. Jokainen perhe otetaan palvelui-
demme pariin ilman ennakkoluuloja.

Me emme pelkää haasteita – otamme ne vastaan avosylin!

Kummankaan yhtiön toimintaan muutos ei sinällään vaikuta, PKS 
sekä Neljä Astetta jatkavat toimintaansa omina yhtiöinään kuten 
aiemminkin – mutta yhdessä olemme enemmän.
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Pääkirjoitus
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Meillä on monia 
uusia juttuja tapah-
tumassa syksyn ja 
vuoden vaihteen 
mittaan palveluis-
samme kautta  
linjan! Kannattaa 
siis pysyä kuulolla!

”

”Voiko tämä olla totta?!” huomasin ajattelevani 

yötä päivää keväällä ensimmäiset kaksi viikkoa, 

kun pandemia iski Suomeen ja rajoituksia toi-

sensa perään laitettiin voimaan. Yrityksen koro-

nakriisiryhmä tapasi vähintään viikoittain etänä ja 

yritti pysyä mukana muuttuvissa tilanteissa sekä 

ohjeistuksissa.  

 

Avosylin yhtymässä tilanteeseen fokusoimista 

helpotti huomattavasti yhteinen ajatus siitä, 

että palvelumme ovat niitä tarvitseville ihmisille 

välttämättömiä ja meidän vastuullamme on kaikin 

tavoin turvata palveluiden saatavuus. Pandemia 

on ollut meille kaikille uusi ja tuntematon kriisi, 

mutta kriisit sinänsä ovat meille Avosylin yhtymän 

työntekijöille tuttuja. Itse asiassa, me olemme 

monella tapaa kriisityön ammattilaisia! Johdossa 

keskityimmekin ensisijaisesti sen miettimiseen, 

miten voimme jatkaa palveluiden tuottamista 

mahdollisimman normaalisti vaarantamatta asiak- 

kaitamme tai henkilöstöämme. Perheissä työtä 

tekevien työntekijöiden kontakteja ihmisiin rajat-

tiin esimerkiksi toteuttamalla sisäiset palaverit ja 

tiimit lähestulkoon kokonaan etänä. 

 

Lopulta pitkä harmaa kevät kääntyi kauniiseen 

kesään ja kriisistä selviytyminen alkoi vapauttaa 

tilaa muullekin ajatustyölle. Totesimme, että sel-

viydyimme kevään koettelemuksista tilanteeseen 

nähden oikein hyvin! Sen jälkeen onkin Avosylin 

tiimissä ideoitu ja valmisteltu uutta. Koronakriisi-

ryhmä on tilanteen huonontuessa aloittanut taas 

viikottaiset kokoukset. Otamme oppia kevään 

kokemuksista syksyyn valmistautuessa. Syksy 

tulee sellaisena kuin se tulee, mutta koronasta 

huolimatta - tai ehkä juuri sen vuoksi -  meillä 

on monia uusia juttuja tapahtumassa syksyn ja 

vuoden vaihteen mittaan palveluissamme kautta 

linjan! Kannattaa siis pysyä kuulolla!

    Tiia Perämaa
    Toimitusjohtaja, Avosylin Oy



Korona vaikutti ja vaikuttaa 
edelleen monin tavoin

Pohjois-Suomen Perhehoitopalveluiden johtaja Sari Leskinen sekä  
Neljän Asteen avopalveluiden johtaja Toni Sipiläinen ovat tyytyväisiä 
vaikeina aikoina henkilökunnan vallanneeseen ME-henkeen.

Pohjois-Suomen Perhehoitopalveluiden johtaja  

Sari Leskinen kantaa huolta lapsiperheiden 

jaksamisesta. – Lastensuojelupalveluiden kysyntä 

kasvoi huomattavasti koronaepidemian aikana. 

Perheiden hätä tulee kriisiaikoina näkyviin, kun 

erilaisia julkisia palveluita ajetaan alas. Koulut 

siirtyivät etäopetukseen, ja monissa perheissä 

ilmeni haasteita selvitä arjesta. Syntyi myös  

paljon kysyntää lyhytaikaisen sekä kiireellisen  

sijaishuollon tarpeisiin.

Luovuus kunniaan
Koronan alkuaika oli selkeä haaste, mutta tilan-

teesta poiki myös paljon hyvää. Onneksi PKS:n 

ja Neljän Asteen työntekijät osasivat toimia krii-

siaikanakin ilon kautta – Olemme löytäneet toimi-

via ja rakentavia tapoja. Asioihin on suhtauduttu 

positiivisen kautta. Hersyvä huumori on kuk- 

kinut työpaikan sisällä ja somesta on saattanut 

bongata päivityksiä, joissa esimerkiksi ravinto- 

loiden ollessa kiinni vietettiin työmatkoilla  

lounastaukoja luonnossa ja vedettiin reipasta  

taukojumppaa, kertoo Leskinen.

 

Tekniikka apuna
– Työntekijämme tekivät valtavan digiloikan, 

sanoo Neljän Asteen avopalveluiden johtaja  

Toni Sipiläinen. – Olemme toki tehneet aiem-

minkin etätöitä, mutta koronan myötä myös 

monet neuvottelut ja yhteiset suunnittelupala- 

verit sekä perheiden neuvomiset tehdään ny- 

kyisin etätyönä. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

sosiaalityön perusolemus on kontaktityötä, ja  

sen koko idea piilee vuorovaikutuksessa. Kaik- 

kea työtä ei voi koronan jälkeenkään tehdä  

etänä. Kun ollaan samassa tilassa, nähdään  

eleet ja ilmeet. Ollaan läsnä. Sille on jatkos- 

sakin taatusti kysyntää käytännön työssä. 
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Kuvassa Sari Leskinen.



Aluksi kriisi pääsi yllättämään
Avosylin-konsernin palveluille on tarvetta ja 

kysyntää. – Olimme valtakunnallisena toimijana 

lockdownissa maaliskuusta toukokuun loppuun ja 

toimimme päätöksiä tehdessämme lastensuojelu-

lain sekä tartuntatautilain mukaan, kertoo Sipi-

läinen. – Saimme alussa ohjeistukset tekemiseen, 

mutta niitä tulvi monelta taholta, kuten kunnista, 

Valviralta ja STM:ltä. Eri kunnilla oli vielä omia 

tapojansa toteuttaa asioita, ja lisäksi media työnsi 

soppaan oman lusikkansa. Siitä syntyi aikamoinen 

ristipaine sen suhteen, ketä kuuntelemme ja miten 

toimimme. Taustaorganisaatiomme ja johtomme 

ottivat onneksi tilanteesta hienosti koppia ja 

antoivat meille selkeät ohjeet toimimiseen.

 

Kaikki vaikutukset eivät vielä näy
– Korona-aika on jättänyt lapsiperheisiin jälkensä. 

Kun lähdetään ensi lukukauteen, näemme, kuinka 

korona todella vaikutti lapsiin ja vanhempiin, 

muistuttaa Leskinen. – Kytemässä olleet asiat 

saattavat vielä räjähtää. Kukaan ei tiedä, mitä 

tulevaisuus tuo tullessaan. Olemme nähneet 

hienoja selviytymistarinoita, esimerkiksi kuinka 

erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi on edistynyt 

valtavan hienosti etäopetuksessa, jossa tukena 

on ollut tuttu ja turvallinen sijaisvanhempi. Toi-

saalta ryhmätilanteiden ja sosiaalisten taitojen 

harjaannuttaminen ei onnistu lapsella pelkästään 

kotiolosuhteissa. Olemme perinteisesti vieneet 

lapsia ulkoilmaan, hyödyntäneet luontoa ja tilaa. 

Korona-aikana olemme joutuneet peruuttamaan 

isolle joukolle suunniteltuja koulutus- ja virkistys-

päiviä ja lastenleirejä on siirretty syksymmälle. Se 

on totta kai harmi, koska leiri on monen lapsen 

kesän kohokohta, jolloin pääsee kotoa erilaiseen 

ympäristöön.

 

Puhalletaan yhteen hiileen
Entä jos jokin globaali tai paikallinen kriisi kestäisi 

vielä pidempään kuin nyt nähty koronapande-

mia? – Kaikkeen täytyy olla jatkossa varautuneita. 

Korona-aika osoitti puutteita palvelujärjestel-

mässämme, mutta yllättävän hyvin saimme asiat 

toimimaan, luonnehtii Sipiläinen. – Alkushokin 

jälkeen käynnistyi hyvä ajanjakso, jossa onnis-

tuimme hyvin organisaationa ja myös perheet 

olivat vastaanottavaisia uusiin tapoihin ja toimiin. 

Porukan valtasi upea ME-henki, ja teimme työtä 

perheiden eteen hyvällä energialla!  Korona-ajasta 

selviämme yhdessä, yhtä kokemusta rikkaam-

pina. Kiitos koko Avosylin-huippujengillemme! 

Tulevaisuudessa osaamme yrityksenä mukautua 

vaikeisiin tilanteisiin. Ja silloinkin sen mahdollistaa 

sitoutunut henkilökuntamme.
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Alkushokin jälkeen käynnistyi hyvä 
ajanjakso, jossa onnistuimme hyvin 
organisaationa.

”

Kuvassa Toni Sipiläinen.
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Uusia valtakunnallisia  
asiantuntijapalveluita

– Tarkoitus on rakentaa valtakunnallinen orga-

nisaatio, jossa jokaiselta toiminta-alueeltamme 

löytyvät samat erityisammattiryhmät: sosiaali-

työntekijät, terapeutit ja psykologit. Heidän tehtä-

vänsä on tukea jatkossa perhetyömme prosesseja 

tilanteissa, joissa perinteisen perhetyön keinot 

eivät ole enää mahdollisia. 

Laadukasta perustyötä 
täydentämään
– Perhetyön haasteet ja problematiikka ovat 

muuttuneet paljon vuosien varrella. Vuorovaiku-

tuksessa ja kiintymyssuhteissa sekä perheiden 

sisäisissä rooleissa ilmenee haasteita. Tavoit-

teemme on tukea erityisesti perhetyöntekijöiden 

työtä, tuoda näkökulmia ja tukea haastaviin tilan-

teisiin. Osallistumme myös laadun kehittämiseen 

tekemällä sisäisiä auditointeja, Solvang kertoo.  

– Palveluitamme tilataan myös usein lastensuoje-

lun avohuollon viimesijaisiin tukitoimiin tai arvi-

oimme esimerkiksi lapsen kotiuttamisen edel-

lytyksiä. Näihin prosesseihin tarvitaan erityistä 

työskentelyn ohjausta. Haluamme täydentää 

laadukkaan perhetyömme sisältöä. Enää ei ole 

kyse siitä, mikä nähdään silmillä, kuten rikkinäiset 

vaatteet tai vähäinen ravinto, vaan haasteet ovat 

muuttuneet näkymättömäksi. Asiantuntijoillamme 

on pitkä lastensuojelullinen osaaminen sekä myös 

kokemusta kunnista.

 

Uudet palvelut on otettu ilolla vastaan. – Olemme 

tukeneet kunnan sosiaalityöntekijän työtä, toimi-

neet työparina esimerkiksi neuvolan psykologille 

ja kouluttaneet osaajia ympäri Suomea lapsen 

kohtaamisesta. Kunnat ovat olleet oikein tyytyväi-

siä asiatuntijapalveluiden lisäyksestä. 

Kuvassa Jan-Erik Solvang perheineen.

Avosylin Oy:n kehitysjohtaja Jan-Erik Solvang on ylpeä Neljän Asteen  
uusilla vaihtoehdoilla täydentyneestä palvelukokonaisuudesta.



Terapeuttijohtoinen  
perhetyö laajasti saataville

Terapeuttijohtoisen perhetyön kautta on mahdol-

lista työstää perhesuhteisiin, vuorovaikutukseen 

ja mahdollisiin elämän kriiseihin liittyviä teemoja 

pari- ja perhepsykoterapian keinoin yhdistettynä 

perhetyöhön. Neljän Asteen perhetyö ja terapia 

on yhdistetty kokonaisuudeksi, jossa terapeutti ja 

perhetyöntekijä toimivat työparina. Näin tera-

piassa yhdessä oivalletut asiat siirtyvät myös 

perhetyöntekijän kautta perheeseen, muuttamaan 

asioita toimiviksi. Neljän Asteen terapeuttijoh-

toista perhetyötä johtaa aina psykoterapeutti.

 
Yksissä tuumin liikkeellä
– Olemme rakentaneet oman prosessimme, ja 

sitä on testattu kevään ja viime syksyn aikana 

Etelä-Suomessa, kertoo Neljän Asteen Jan-Erik 

Solvang. Tulokset ovat olleet varsin lupaavia! 

Palvelun tilaajalta ja perheistä olemme saaneet 

oikein hyvää palautetta. Perhe- ja paripsykote-

rapian tarve, tavoitteet ja toteutus arvioidaan 

perhetyössä aina yhdessä perheen, työntekijän ja 

perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyn 

etenemistä myös arvioidaan säännöllisesti.

 
Aiemmin vain harvojen saatavilla
Suomessa on ennen saattanut olla vaikea päästä 

terapiaan, ja se on usein maksanut paljon. – Nyt 

pystymme lastensuojelun kautta viemään tera-

piapalveluita ilman odotusaikaa perheisiin, joissa 

on haasteita. Haluamme tarjota palvelut matalalla 

kynnyksellä saataviksi ja lähemmäs perheiden 

arkea. Kokemus ja luottamus ovat palveluiden 

osalta avainasemassa. Annamme perheille lupauk-

sen siitä, että tuomme heille positiivisia muutoksia 

ja pidämme sen, minkä lupaamme.
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• Terapiapalvelujen kautta tehdään  
  perhe- ja paripsykoterapiaa osana  
  perhetyötä tai -kuntoutusta.

• Psykologipalvelut tuovat perhetyöhön,  
  -kuntoutukseen ja arviointiin psykolo-  
  gisen näkökulman lapsen kehitykseen 
  ja perheen vuorovaikutussuhteisiin.

• Sosiaalityöntekijäpalveluihin kuu
  luvat vanhemmuuden arviointi sekä  
  olosuhdeselvitykset.



Elämyksiä harmaaseen arkeen
– Otimme tämän vuoden alueellisessa strategias-

samme tavoitteeksi yhteiskunnallisen vaikutta-

misen ja osallisuuden lisäämisen, kuvailee Neljän 

Asteen keskisen alueen aluejohtaja Piia Niini-

koski. – Haluamme tehdä hyvää näkyväksi, jakaa 

iloa ja onnistumisen hetkiä. Hyväntekeväisyyden 

tekeminen sekä mahdollinen järjestöjen ja yritys-

ten kanssa tehty yhteistyö on meille uutta, mutta 

tärkeää. Olemme saaneet sen kautta tuotettua 

perheillemme elämyksiä, joita he eivät välttä-

mättä syystä tai toisesta kykenisi omin voimin 

arjessaan toteuttamaan.

Kohdataan haasteelliset ajat yhdessä
Vaikeina aikoina auttamisen halu nostaa päätään. 

– Minulla on ollut erityisesti covid-19-epidemian 

mukanaan tuoman erilaisen, asiakasperheil-

lemme haasteellisen kevään aikana mielekästä 

perustyöni ohessa koordinoida ihmisten halua 

tehdä hyvää ja jakaa iloa sekä avustuksia 

eteenpäin niitä tarvitseville. Erilaiset tahot ovat 

lähestyneet minua, ja jokainen on osaltaan 

tarjonnut apuaan. Yksi on jakanut ruokakasseja, 

toinen mahdollistanut elämyksiä tarjoamalla 

mahdollisuuden elämän ensimmäiseen jääkiek-

ko-otteluun. Kolmas on halunnut lahjoittaa arkea 

helpottavia välineitä erityislasten perheille. 
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Neljä Astetta haluaa olla mukana mahdollistamassa positiivisia asioita.  
Joskus pieneltä tuntuva teko voi merkitä tavattoman paljon. 

Hyvän tekeminen  
tuntuu hyvältä

Kuvassa Decens Oy:n toimitusjohtaja Jarno Lahnalahti ja Neljän Asteen keskisen alueen aluejohtaja Piia Niinikoski.
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Hyväntekeväisyydessä mukana olleita: 
kuvissa vasemmalta oikealle 3sis Invest Oy:n 
toimitusjohtaja Hanna-Stiina Niemi, Ilves 
Hockey Oy:n myyntipäällikkö Sami Ahmavuo 
ja Innolink Staff Oy:n henkilöstöpalveluiden 
toimitusjohtaja Jarkko Varvio.

Jos haluat lahjoittaa tai 
auttaa suoraan lasten- 
suojelun asiakasperhei-
tämme, ole yhteydessä:

lahjoitus@4astetta.fi

Haluatko sinäkin 
auttaa?

Loppuelämän muistoja
Neljä Astetta työskentelee satojen lastensuo-

jelun tukea tarvitsevien perheiden kanssa joka 

kuukausi. Perustyömme rakentuu asiakaslasten 

ja heidän perheidensä arjen tukemisesta, mutta 

onneksi erilaisten yhteistyö- ja lahjoittajatahojen 

avulla on tarjoutunut mahdollisuus tarjota arkeen 

myös pieniä juhlahetkiä. – Jollekin perheelle tai 

lapselle saattaa syntyä vaikeiden aikojen keskellä 

koko elämän mittainen merkityksellinen ja läm-

min muisto, kun tuntematon henkilö mahdollistaa 

lahjoituksellaan heille jotakin arjesta poikkeavaa. 

Asiakkaan ilo syntyy uudesta kokemuksesta, 

mutta myös siitä tunteesta, että joku toinen on 

halunnut minulle hyvää. Tämän ilon näkeminen 

ja sen välittäminen synnyttää myös lahjoittajassa 

vilpitöntä hyvää. 
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Puheista  
mitattaviin tekoihin

Avosylin antoi oman 
toimenpidesitoumuksensa
Sitoumus2050.fi on verkkopalvelu, jossa orga-

nisaatiot ja yksityishenkilötkin antavat kestävän 

kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita.  

– Toimenpidesitoumuksemme myötä sitoudumme 

kestävään kehitykseen pitkäjänteisesti ja suunni-

telmallisesti, kertoo Avosylin Oy:n laatupäällikkö 

Harriet Rabb. – Olemme sitoumuksen myötä kes-

tävän hyvinvoinnin ytimessä. Olemme toimineet 

jo pitkään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä 

tavalla, mutta tämän sitoumuksen myötä saavu-

tamme myös ekologisen kestävyyden tavoitteita.

Hiilidioksidipäästöt minimiin
– Olemme kierrättäneet, uusiokäyttäneet ja

tehneet valintoja, jotka ovat pienentäneet hiili-  

ja materiaalijalanjälkeämme. Pelkästään nämä 

teot eivät ole kuitenkaan riittäviä, vaan halu-

simme saada hiilijalanjälkeämme merkittävämmin 

alhaisemmaksi. Kestävän kehityksen toimenpi-

desitoumuksemme myötä kiinnitämme huomiota 

liikkumiseen, vakiinnutamme etätyötä ja -neu-

votteluita toimintaamme, vähitellen vaihdamme 

kaikki yrityksemme autot vähäpäästöisiksi 

hybrideiksi, vähennämme lentomatkustamista ja 

kompensoimme välttämättömät lentomatkamme 

luotettavilla tavoilla. Kaikissa niissä toimitilois-

samme, joissa sähkö ei kuulu vuokrasopimuk-

seemme ja voimme valita itse energian toimit-

tajan, vaihdamme käyttösähkösopimuksemme 

uusiutuvaan EKOenergia -sertifioituun sähköön. 

Nämä ovat tekoja, joilla saamme todellisia vai-

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestä-
vän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteis-
kuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitou-
tuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

kutuksia aikaan. Näillä toimilla pääsemme yhä 

lähemmäksi kestävää hyvinvointia, joka huomioi 

myös ekologisen kestävyyden.

Kaikki talkoisiin kestävän  
hyvinvoinnin puolesta
– Organisaationa pyrimme kohti niitä hiilidiok-

sidipäästöjen vähennystavoitteita, joihin yhteis-

kuntammekin on sitoutunut. Monissa kunnissa 

ja kaupungeissa on hiilineutraaliustavoitteita, 

ja ne palveluita kilpailuttaessaan asettavat 

nykyään usein kilpailuttamilleen palveluille 

jonkin kestävään kehitykseen liittyvän kriteerin. 

Avosylin Oy:n kanssa puitesopimuksia solmi-

vat ja palveluita organisaatioltamme hankkivat 

pääsevät kumppaninamme lähemmäksi myös 

omia hiilineutraliustavoitteitaan. Rabb on tyy-

tyväinen PKS:n ja Neljän Asteen väen innos-

tuksesta. – Viime kuukausien aikana olen ollut 

todella vaikuttunut siitä, kuinka organisaatiomme 

lähti viemään näitä asioita eteenpäin. Olemme 

yhdessä laskeneet hiilijalanjälkeämme ja suunni-

telleet toimenpiteitä, joita tekemällä pääsemme 

tavoitteisiin. Olemme tosissamme. Pystymme 

oikeasti osaltamme vaikuttamaan planeettamme 

hyvinvointiin! Meillä on hyvä draivi päällä. Alen-

namme hiilijalanjälkeämme ja koko 200 henki-

lön työntekijäporukkamme on näissä talkoissa 

mukana, kun jokainen meistä tekee työtään yhä 

pienenevin hiilidioksidipäästöin. Se tuntuu tosi 

hyvältä! Suosittelen tätä muillekin sosiaalipalve-

luiden tuottajille ja järjestäjille ja haluan haastaa 

kaikki mukaan näihin talkoisiin.
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 Pystymme oikeasti osaltamme  
vaikuttamaan planeetan 
hyvinvointiin!

”

Kuvassa Harriet Rabb.

Kestävän hyvinvoinnin koulutukset

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys on yksi sosiaalityön kriittisimmistä kysymyksistä. 
Ryhdy toimeen! Tehdään organisaatiollesi sopiva kehittämisohjelma vaikkapa  
näistä teemoista:

Kohti kestävää hyvinvointia

Sosiaalisesti kestävä kehitys

Ekososiaalinen työskentely sosiaalialalla – kurvi kohti käytäntöjä

Lapset ja ilmastonmuutos – miksi ja miten?

Tutustu koulutuksiin
tarkemmin osoitteessa 

avosylin.fi
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Ihailtavaa työtä
Lempäälässä asuvan Parkkarin runokirja antaa 

realistisen kuvan siitä, millaista sijaisvanhem-

muus on. – Tykkään touhuta lasten kanssa, omien 

aikataulujeni mukaan. Lasten maailma on mie-

lestäni hyvin kiinnostava. Kun biologiset lapseni 

kasvoivat, halusin sijaisperhetoimintaan mukaan. 

Olen aina arvostanut sijaisperheiden työtä. – Tein 

lapsiin liittyvää työtä kaiken kaikkiaan kymmenen 

vuotta. PKS-aika oli hienoa. Sain sekä heiltä että 

sosiaalityöntekijöiltä tukea työhöni. Se tuli tarpee-

seen, sillä en voinut puhua lapsista ulkopuolisille, 

eivätkä kaikki olisi edes ymmärtäneet haastavia 

tilanteita. 

Kun maailma romahti
– Kirja kertoo sijaisvanhemmuuteni tarinan. Sen 

lopettamispäätös oli minulle todella vaikea hetki. 

Näinkö tässä kävi? Kaikki se suru ja pelko siitä, 

kuinka lapset tulevat pärjäämään ilman minua. 

Piirustus sivulla 62 on sijoitetun lapsen tekemä. 

Kuvassa piirroshahmon silmistä valuu verta, koska 

tämä ”itkee niin paljon, että tulee verta silmistä”. 

Ja samaan aikaan minun oli pakko vakuuttaa poi-

kaa siitä, kuinka hänen uudessa perheessään tulee 

olemaan hyvä olla. Vaikka todellisuudessa en tulisi 

koskaan tietämään, mitä siellä tapahtuu.

Koskettavia ajatuksia
Tilanteita käydään läpi runomuodossa. – Kirjassa 

on mukana tunteita siitä alkaen, kun saavuin 

jännittyneenä valmennuskurssille ja mietin, kuinka 

kaikki tulee sujumaan. Seuraavaksi pohdin, voi-

siko kyseinen lapsi olla luonani ja mitä tapahtuu, 

jos kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan. Ja 

niinhän siinä kävi. Mitä kotoisammaksi lapsi koki 

kotinsa, sitä enemmän hän kävi traumojansa läpi. 

Lapsi saattaa osata käyttäytyä kodin ulkopuolella 

hyvin, mutta kotona tilanne on usein eri. Tämä 

tuo mukanaan ristiriitoja: rakkainta ihmistä myös 

potkii eniten. Kaikille asioille ei löydy sanoja. Kävin 

empatiaharjoitteita läpi eläinten kautta, koska 

eläimet ovat hyviä peilejä, joiden kautta lapset 

ymmärtävät asioita. Jos eläimelle huutaa, se 

pelästyy. Mutta kun puhuu rauhallisesti, vuoro- 

vaikutus sujuu. 

Ei kevyin perustein
Perhehoitajuutta harkitsevan täytyy olla tosis-

saan liikkeellä. – Perhehoitajuus on elämän 

ytimessä ja sisältää suuria tunteita puoleen ja 

toiseen. Yhteiselämää eletään täysillä. Onneksi 

Joskus itkettää niin 
paljon, että itkee verta
Perhehoitaja toimii suurten asioiden parissa. Työhön ei saa koskaan ryhtyä 
liian kevyin perustein. Sirkku Parkkari kertoo oman tarinansa perhehoitajana 
kauniisti. Ja suorin sanoin.

Kuva Sirkku Parkkarin kirjasta 
Hymyilevä hämähäkki.
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työtä tukemassa on mahtavia hyviä työnohjaa-

jia, joiden kanssa kaikenlaisia tuntoja voi työs-

tää. Koska kaikki tunteet täytyy elää. Minä tein 

asioiden eteen kaikkeni, enkä jättänyt jossitte-

lulle sijaa. Parkkarilla on tuleville perhehoitajille 

sanansa sanottavana – Jos suunnittelet perhe-

hoitajuutta, lue kirjani ja ota huomioon tiettyjä 

asioita ennen päätöstäsi. – Ole iloinen ja rohkea, 

koska perhehoitajuuden mukana saat elämääsi 

sekä hyvää että pahaa! Arvostan perhehoitajien 

työtä edelleen todella paljon.

Jatko avoinna
Omaa tulevaisuuttaan Parkkari ei osaa arvioida. 

 – Voi olla, että tulen tekemään perhehoitajan 

työtä vielä joskus. Nykyiseen elämäntilanteeseeni 

se ei sovi. Perhehoitajaliiton hallituksessakin toi-

minut Parkkari harmittelee, ettei Suomen lainsää-

däntö tunne pysyvän sijoituksen mahdollisuutta. 

Moniongelmaisille biologisille vanhemmille tulisi 

antaa kaikki tuki ja mahdollisuudet muuttaa elä-

määnsä ja saada lapsensa takaisin. Mutta jos näin 

ei kaiken jälkeenkään tapahdu, tulisi laissa olla 

mahdollisuus myös huoltajuuden menettämiseen. 

Yhdysvalloissa jo kolme vuotta sijoitettuna ollut 

lapsi, jonka biologiset vanhemmat eivät näytä 

muuttumisen merkkejä, voi päästä adoptioon.  

– Tämän asian eteen haluan jatkossa tehdä työtä.

Jos rakastat rauhaa,
älä aloita.

Jos osaat kaiken,
älä aloita.

Jos kotiisi saa kävellä 
kuraisilla kengillä,
et pahoissa paikoissa 
pahastu, helposti 
rakastut,

kevein mielin aloita
raskas urakka.

”
Kuvassa Sirkku Parkkari.
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Hyvinvoivat  
ihmiset tekevät  
hyvinvoivan  
yrityksen

Työhyvinvointi on laaja käsite, jossa painopistettä työyhteisön kielteisestä ja 
voimavaroja kuluttavasta tarkastelusta siirretään työssä ilmenevien myönteis-
ten piirteiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Avosylin yhtymässä alettiin kaksi 
vuotta sitten vaikuttaa voimakkaasti asioihin, joissa kyselyjen mukaan oli 
kehitettävää. Tuore kysely kertoo merkittävistä parannuksista.

Kipupisteet esiin
Avosylin yhtymän henkilöstöpäällikkö Kimmo 

Toppari on tyytyväinen uuden tutkimuksen tulok-

siin. – Työhyvinvointikyselyjä on tehty molem-

pien yhtiöiden olemassaolon ajan, vuonna 2018 

aloimme tehdä kyselyt tällä formaatilla. Emme 

tee kyselyitä kyselyiden vuoksi. Haluamme löytää 

asioita, joita täytyy kehittää, ja sitten viemme niitä 

yhteisin voimin parempaan suuntaan. Kyselyn 

tekeminen on ulkoistettu puolueettomalle tutkija-

taholle, ja vastaukset annetaan anonyymisti.

Työhyvinvointisuunnitelma käyttöön
Avosylin konsernissa käytössä oleva työhyvin-

vointikysely jakautuu neljään suureen teemaan: 

strategia, tavoitteet ja toiminta, johtaminen ja 

motivaatio, osaaminen ja työyhteisö sekä terveys 

ja elämäntilanne. Vuonna 2018 parantamisen 

varaa löytyi mm. tiedonkulusta, esimiestyöstä ja 

siitä, kuinka itseään pystyy kehittämään amma-

tillisesti. – Laadimme kokonaisuuksien perus-

teella työhyvinvointisuunnitelman ja nostimme 

yhtiötavoitteeksi tiedonkulun parantamisen, 

johtamisosaamisen vahventamisen sekä työn-

tekijöiden paremman osallistamisen yhteiseen 

kehittämiseen. Teimme kyselykierrokset tiimeit-

täin ja asetimme tiimikohtaisia tavoitteita. Muu-

timme organisaatioiden rakenteita. Lisäsimme 

Neljän Asteen esimiesten määrää ja panostimme 

sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen, sosiaalisen 

median kanavien käyttöön, ja vuonna 2019 järjes-

timme laajan koulutuskokonaisuuden molempien 

yhtiöiden esimiehille. Myös työntekijät pääsevät 

nyt helpommin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin.  

Työilmapiiri kohonnut  
erinomaiselle tasolle
Tehdyt toimenpiteet ovat tuoneet tulosta. – Esi-

merkiksi Neljän Asteen muutoksiin liittyvää tietoa 

saadaan nyt kyselyn mukaan 26 % paremmin, ja 

23,5 % kokee, että hänellä on riittävästi mahdol-

lisuuksia ammattitaitonsa kehittämiseen. Työil-

mapiiri on kohonnut erinomaiselle tasolle molem-

missa yhtiöissä. Sairaslomaprosentit on saatu 

laskemaan selvästi toimialan keskiarvon alapuo-

lelle ja positiivisuus nousee päällimmäisenä esille. 

Se ruokkii viihtyvyyttä ja sitä kautta asiakastyyty-

väisyyttä. Tämä näkyy myös liiketoiminnallisesti; 

molemmat yhtiöt tekevät erittäin hyvää tulosta. 

 

Kuinka työviihtyvyys saadaan pidettyä kokealla 

tasolla? – Teemme systemaattista työtä ja pidäm- 

me vuoropuhelua yllä. Olemme onnistuneet koko 

organisaationa. Lähiesimiehet, kentän työntekijät, 

johto, kaikki ottivat asiat vakavasti ja sitoutuivat 

työstämään kokonaisuutta eteenpäin. Nyt se työ 

kantaa hedelmää. Kiitos kuuluu kaikille. Tästä on 

hyvä jatkaa.



Olisiko minustakin 
sijaisperheeksi?

Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä, 
sinulla on hyvät edellytykset ryhtyä 
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n 
kautta sijaisvanhemmaksi! 

Jokainen perhe voi muuttaa maailmaa!

Ymmärrän, miten tärkeää lapsen on pitää 
yhteyttä omiin vanhempiinsa ja sukuunsa, vaikka 
hän olisikin sijoitettu, ja haluan tukea lasta tässä

kyllä        ei 

Haluan suojella ja tukea lasta

kyllä        ei 

Olen valmis tukemaan lasta harrastuksissa, 
koulunkäynnissä ja kaverisuhteissa

kyllä        ei 

Jos ryhtyisin sijaisvanhemmaksi, haluaisin 
tehtävääni tukea 

kyllä        ei 

Olen yli 25-vuotias  

kyllä        ei 

Pidän lapsista ja ymmärrän, että sijaisvanhem-
muus vaatii pitempiaikaista sopeutumista

kyllä        ei

Olen vakiintuneessa parisuhteessa tai elän yksin 

kyllä        ei 

Lapseni ovat yli 2-vuotiaita tai minulla 
ei ole lapsia 

kyllä        ei 

Olen hyvinvoiva ja oma elämäni on kunnossa 

kyllä        ei 

Minulla on kodissani tilaa tai oma huone 
sijoitettavalle lapselle 

kyllä        ei 
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Testaa nyt!



Lapsen on paras 
elää perheessä

Liity joukkoomme – perhehoitajaksi, työntekijäksi, yhteistyökumppaniksi. 
Rakennetaan yhdessä kolmannen sukupolven lastensuojelupalveluita.

avosylin.fi  |  perhehoitokumppanit.fi  |  4astetta.fi 
Seuraa meitä myös Facebookissa!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!


