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Folmer myy kohdeyhtiönsä Jatkopolut
Folmer Management Oy:n hallinnoima Folmer Equity Fund I Ky myy laadukkaita
lastensuojelupalveluita tarjoavan kohdeyhtiönsä Jatkopolut Oy:n Mehiläinen Oy:n
tytäryhtiö Familar Oy:lle
Jatkopolut Oy tuottaa korkeatasoisia avo- ja sijaishuollon lastensuojelupalveluita Itä-Suomen ja Kanta-Hämeen
alueilla. Jatkopoluilla on toimipisteet Kuopiossa, Varkaudessa ja Janakkalassa. Tämän ohella Jatkopolut palvelee ja
toimii yhteistyössä useiden kuntien kanssa tukien niiden lastensuojelua. Jatkopolkujen tärkeimmät palvelumuodot
ovat sijaishuolto, tukihenkilötoiminta, tuettu asuminen, riippuvuuksien hoito ja perhetyö. Jatkopoluilla työskentelee
noin 80 lastensuojelun ammattilaista. Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli noin 5 miljoonaa euroa.
Familar Oy on kaikilla mittareilla johtava yksityinen lastensuojelupalveluiden tuottaja Suomessa. Familar tekee tiivistä
yhteistyötä kuntien kanssa tuottaen palveluita, joiden keskiössä ovat lapsi ja perhe. Familar työllistää yli 1000
lastensuojelun ammattilaista yli 60 yksikössä valtakunnallisesti.
”Jatkopolkujen
vahva
osaaminen
ja
monipuolinen
palvelukokonaisuus
erityisesti
päihdenuorten
sijaishuoltopalveluiden ja lastensuojelun avopalveluiden osalta täydentävät erinomaisesti verkostoamme”, toteaa
Familar Oy:n liiketoimintajohtaja Harri Pomell.
”Yrityskauppa oli toivottu jatkumo Jatkopoluille. Olemme tyytyväisiä, että pääsemme jatkamaan laadukasta työtä
entistä vahvempana valtakunnallisen toimijan mukana.” toteaa Jatkopolkujen avopalveluiden johtaja Tommi
Holopainen. ” Folmerilta saimme yhteisten vuosien aikana rohkeutta ja tukea yritystoiminnan kehittämiseen, mikä
johti näihin yrityskauppoihin.”, lisää laitospalveluiden johtaja Tommi Laitinen.
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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
Familar Oy on Suomen johtava yksityinen lastensuojelupalvelujen tuottaja. Familar tarjoaa lapsille ja heidän
perheilleen monipuolisia ja vaikuttavia palveluita aina kevyestä avohuollon perhetyöstä erityistason laitoshoitoon.
Familar toimii yhteensä yli 60 toimipaikassa ja työllistää yli 1000 alan ammattilaista. www.familar.fi
Folmer Management Oy on kotimaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja. Folmer Management Oy tukee
kohdeyritysten kasvua, kehittymistä ja arvonnousua yritysjohdon kumppanuuteen pohjautuvalla toimintatavalla.
www.folmer.fi

