VALTION KOULUKODIT OVAT VAATIVAN
LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJOITA
Koulukoteihimme sijoitetaan huostaanotettuja peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Tarjoamme kasvatus-,
opetus- ja hoitopalveluita. Koulukodit ovat mahdollisuuksia nuorille, jotka ovat jollain tavoin joutuneet
umpikujaan elämässään.

VAHVUUTEMME
Kodikkaat tilat ja monipuolinen vapaa-aika

Erityinen huolenpito

Nuorelle tarjotaan koulukodissa viihtyisä koti- ja kouluympäristö. Lisäksi valittavana on monipuolinen harrasteiden tarjonta.

Koulukotien erikoisosaamista on erityinen huolenpito,
jossa pysäytetään nuoren vahingollinen käyttäytyminen
ja mahdollistetaan normaalin arjen aloittaminen.

Omat koulut ja erityisopettajat

Tutustu tarkemmin ja tarkista vapaat paikat:
www.valtionkoulukodit.fi

100 % koulukotien nuorista päättää peruskoulunsa,
vaikka lähtökohdat ja elämäntilanteet voivat olla haastavia. Se on yksi parhaista vaikuttavuuden mittareistamme. Arki saadaan toimimaan koulun, kodinomaisen
ympäristön ja ihmisten välisenä yhteistyönä.

Riittävät henkilöstöresurssit
Pystymme resursoimaan riittävästi henkilöstöön. Se
takaa nuorelle turvalliset olot ja riittävän tuen niin kouluelämään kuin vapaa-ajallekin. Valtion omistamina yksikköinä emme tavoittele voittoa. Hintamme ovat toimialalla kilpailukykyiset.

Asiantuntijuus
Henkilöstömme on pätevää. Koulukodeissa on pitkät
perinteet vaativasta lastensuojelusta. Emme anna
periksi vaikeankaan elämäntilanteen edessä. Kuuden
koulukodin yhteisö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
ohjauksessa tarjoaa edellytykset myös tutkimus- ja
kehittämistyölle.
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PERUSPALVELUT
Hoito ja kasvatus osastoilla

Perhe- ja ryhmäkodit

Takaamme nuorelle turvallisen arjen ympäri vuorokauden. Kodinomaisilla osastoilla aikuinen on aina läsnä.

Nuori saa perhemallin elämälleen ja omaa yksilöllisyyttään tukevan hoito- ja kasvuympäristön. Vanhemmat

Nuorilla on mahdollisuus peruskoulun suorittamiseen
ja monipuolisiin vapaa-ajan harrasteisiin. Tyypillisesti
osastopaikalle tuleva nuori on keski-iältään 14–15-vuotias. Sijoitukseen johtaneita syitä ovat muun muassa
käyttäytymishäiriöt, mielenterveysongelmat, päihderiippuvuus, runsaat poissaolot koulusta, oppimis- ja keskittymisvaikeudet ym. Hoito-, kasvatus- ja perhetyötä
tehdään riittävästi resursoidun ja moniammatillisen
työryhmän voimin.

ovat hoito- ja kasvatusalan ammattilaisia. Työ tapahtuu koulukodin tukemana. Kotien elämä koostuu normaaleista arjen rutiineista, koulunkäynnistä, vapaa-ajan
toiminnasta ja yhdessä elämisestä.

Erityinen huolenpito
Erityisen huolenpidon osastot toimivat omassa rauhassa, erillään koulukodin muiden osastojen arjesta. Hoito
soveltuu muun muassa aggressiivisten, karkailevien,
levottomien sekä päihde-, huume- tai mielenterveysongelmista kärsivien nuorten hoitoon. Hoito- ja kasvatustyötä tehdään riittävästi resursoidun ja moniammatillisen työryhmän voimin. Toiminnan avainsanoja ovat
arjen rakenne, koulunkäynti ja aikuisen tuki.
Vuorelassa ja Lagmansgårdenissa erityistä huolenpitoa
tehdään nuoren omalla osastolla, yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.

Itsenäistyminen
Itsenäistymisharjoittelu on suunnattu alle 18-vuotiaille
nuorille. He asuvat vuokra-asunnoissa tai koulukodin
yhteydessä toimivissa asunnoissa. Aikuinen tukee itsenäistyvää nuorta vahvasti koko jakson ajan. Nuorelle
tarjoutuu mahdollisuus suorittaa peruskoulun opinnot
loppuun ja hyödyntää monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Jälkihuolto
Jälkihuolto on tarkoitettu yli 18-vuotiaille nuorille. Palvelupakettiin voidaan sopia vaadittavat palvelut tarpeiden
mukaan. Vaihtoehtoina esim. asuminen, taloudellinen
tuki, koulukodin tarjoamat palvelut, tukihenkilön ohjaus
ym.

Huom!
Kaikkia palveluja tukevat moniammatillinen hoito- ja kasvatustyö, perhetyö sekä erityistyöntekijöiden osaaminen
(psykologit, lääkärit, perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät, erikoissairaanhoitajat ym.). Useimmista koulukodeista käsin
on mahdollista suorittaa myös ammatillisia opintoja.

