
S T R AT E G I A
VA LT I O N  KO U LU KO D I T



Missio



Ammatillisuus ja  
asiantuntijuus

Arvostus ja 
kunnioitusLapsi 

keskiössä

Turvallinen ja 
vakauttava arki

Turvaamme lapsen hyvän elämän 
kehityksen ja kasvun. 



Visio



Pidämme kiinni lapsista, 
jotka meille viimesijaisesti 

sijoitetaan.

Meillä on vahva ammattitaito, 
arvostava vuorovaikutus ja 

moniammatillinen työskentelyote.

Autamme lapsia ja perheitä 
tutkimukseen perustuvalla 

työotteella.

Olemme yhteiskunnallinen 
sijaishuollon vaikuttaja

ja suunnannäyttäjä.

Olemme yhteiskunnallisesti 
merkittävin vaativimman sijaishuollon 

valtakunnallinen toimija



Arvomme



Arvot ohjaavat toimintaamme

OSALLISUUSTURVALLISUUS

INHIMILLISYYS LAPSILÄHTÖISYYS



Turvallisuus

Osallisuus

Koulukotiyhteisön jäsenten turvallisuus on kai-
kessa toiminnassamme ehdoton periaate.

Meillä lapsi on turvassa myös voidessaan huo-
nosti.

Hyvä perehdytys, täydennyskoulutus, 
ennakointi ja jatkuva parantaminen ovat 
keskeisiä keinojamme turvalliselle arjelle.

Jokaisella lapsella ja perheellä on oikeus 
tulla kohdatuksi ja kuulluksi.

Arvostamme jokaisen lapsen ja perheen 
ainutlaatuisuutta ja asiantuntijuutta omassa 
elämässään.

Haluamme, että jokainen työntekijä voi kokea 
osallisuutta työyhteisössä.

Hyödynnämme kokemusasiantuntijuutta 
toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme 
lapsen kokemusta ja osallisuutta.



Lapsilähtöisyys

Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen 
ihmisen perustarve. Kohtaamme kaikki 
toisemme kunnioittavasti. Ymmärrämme, 
että jokaisella kohtaamisella ja hetkellä on 
merkitystä. 

Jokaisen aikuisen tehtävä on luoda sinnikkäästi 
yhteyttä lapseen. Jokainen päivä on uusi 
mahdollisuus luoda uusia muistoja ja kirjoittaa 
uutta omaa tarinaa.

Toivon ylläpitäminen on keskeinen tekijä hyvän 
elämän kokemisessa ja silloin, kun elämässä
tapahtuu yllättäviä asioita. Toivo on myös 
taito, jota haluamme välittää.  
Unelmatyöskentely on käytössämme oleva 
menetelmä.

Meillä jokainen lapsi on arvokas 
ja yksilöllinen.

Kohtelemme lapsia tasa-arvoisesti 
ja oikeudenmukaisesti turvallisessa 
toimintaympäristössä turvallisten ja 
osaavien aikuisten ympäröimänä.

Rakenteemme mahdollistavat 
haavoittuvimmassa asemassa 
olevien lasten lapsilähtöisen 
hoivan, huolenpidon ja opetuksen. 

Inhimillisyys



Arvioimme johdon katselmuksessa 
strategian toteutumista arjessa. 

Strategian arviointi on osa sisäisiä 
auditointejamme. 

Tulossopimuksessa sovimme 
vuositason tavoitteet ja 
seuraamme niiden toteutumista 
toimintakertomuksessa. 

Meidän strategiamme on  
dynaaminen ja elää arjessa. 

Strategia on voimassa toistaiseksi. 

Näin seuraamme strategian  
toteutusta



Nuorelle tulee 
antaa mahdollisuus 

muuttua ja olla muutakin 
kuin se minkä takia hänet 

on sijoitettu.

– 17-vuotias nuori –
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Myönteisen 
muutoksen tiellä



valtionkoulukodit.fi 

LIMINGAN 
KOULUTUSKESKUS
Lännentie 1, 
91900 Liminka (Oulu) 
p. 029 524 4200

LAGMANSGÅRDENIN 
KOULUKOTI 
Gåtantie 99, 
68910 Pännäinen 
p. 029 524 4800

SAIRILAN 
KOULUKOTI
Sairilantie 31, 
50180 Mikkeli 
p. 029 524 4400

SIPPOLAN 
KOULUKOTI 
Sippolantie 1, 
46710 Sippola 
(Kouvola) 
p. 029 524 4600

VUORELAN 
KOULUKOTI
Vuorelantie 73, 
03100 Nummela 
p. 029 524 4700


