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Jatkopolut kehittyy Folmerin sijoituksena   

Folmer Management Oy:n hallinnoiman Folmer Equity Fund I Ky:n uusin sijoitus on lastensuojelun 
palveluita tuottava yritys Jatkopolut Oy. Alansa edelläkävijä ja uudistaja saa täten vahvistusta 
ammattimaiseen kehitystyöhönsä pääomasijoittajalta. 

Jatkopolut Oy on vuonna 2007 perustettu kuopiolainen yritys. Perustajaosakkaat ja yrittäjät Tommi Holopainen ja Tommi 
Laitinen jatkavat yrityksen operatiivisessa johdossa ja osakkaina yhteensä 25 %:n omistusosuudella. Folmer Equity Fund I Ky 
omistaa yrityskaupan jälkeen 75 %:a yrityksen osakekannasta.  

Jatkopolut Oy tuottaa korkeatasoisia avo- ja sijaishuollon lastensuojelupalveluita koko Itä-Suomen alueella. Jatkopoluilla on 
toimipisteet Kuopiossa ja Varkaudessa. Tämän ohella yritys palvelee ja toimii yhteistyössä useiden kuntien kanssa tukien niiden 
lastensuojelua. Jatkopolkujen tärkeimmät palvelumuodot ovat tukihenkilötoiminta, tukiasuminen ja perhetyö. Jatkopoluilla 

työskentelee yli 70 lastensuojelun ammattilaista. Yrityksen liikevaihto vuodelta 2013 oli 3,4 Meuroa. 

”Haluamme jatkaa työtämme ja edelleen kehittää mielestämme uudistuksellista tapaamme nähdä lastensuojelu, jolla lähdimme 
aikoinaan liikkeelle”, sanoo laitospalveluiden johtaja Tommi Laitinen. ”Tarvitsimme kuitenkin tulevaisuuttamme ja 
kehittymistämme ajatellen kumppaniksemme tahon, joka voisi tukea meitä ja työtämme meille ja asiakkaillemme sopivimmalla 
tavalla”, lisää avopalveluiden johtaja Tommi Holopainen.  

”Olemme tarkastelleet kriittisesti toimialaa ja sen erilaisia toimijoita. Katsoimme, että Jatkopolut on vaativat kriteerimme täyttävä 
yritys, jonka kumppanina meillä on halu toimia ja tulla siten toimialan kehittäjäksi,” toteaa Folmerin toimitusjohtaja ja osakas 
Sami Tuominen. 

”Jatkopolut toteuttaa korkeatasoisia ja erittäin moniammatillisia palveluita lastensuojelun alueella. Vaikutamme osaltamme 
lasten, nuorten ja perheiden tulevaisuuteen tukemalla Jatkopolkujen kehittymismahdollisuuksia”, lisää Folmerin 
pääomasijoitusjohtaja ja osakas Johanna Marin. 

Lisätietoja: 

 
Osakas, toimitusjohtaja Sami Tuominen, Folmer Management Oy, puh 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi 
 
Osakas, pääomasijoitusjohtaja Johanna Marin, Folmer Management Oy, puh 040 533 9115, johanna.k.marin@folmer.fi 
 
Avopalveluiden johtaja Tommi Holopainen, Jatkopolut Oy, puh 040 594 7611, tommi.holopainen@jatkopolut.fi 
 
Laitospalveluiden johtaja Tommi Laitinen, Jatkopolut Oy, puh 040 830 9429, tommi.laitinen@jatkopolut.fi 
 

Jatkopolut Oy tarjoaa monipuolisia lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita lapsiperheille sekä nuorille. Työmuotoina 

ovat ammatillinen tukihenkilötoiminta, perhetyö, tuettu asuminen, lastensuojelutarpeen arviointi, valvotut tapaamiset sekä 
vastaanottokotitoiminta. www.jatkopolut.fi 

Folmer Management Oy on kotimaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja. Folmer Management Oy tukee kohdeyritysten 

kasvua, kehittymistä ja arvonnousua yritysjohdon kumppanuuteen pohjautuvalla toimintatavalla. Rahaston suurimmat sijoittajat 
ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky, Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö Suomi, VR Eläkesäätiö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Ammattiliitto Pro, Opetusalan 
Ammattijärjestö OAJ sekä Bankpension. www.folmer.fi 
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