
Parhaat harkkapaikat vuonna 2017 
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 

#osaamiskeskus #kaakkois-suomi #projekti #hanke #kehittämistyö #lappeenranta #kouvola 
#kotka 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Hanke- ja projektityöt ovat varmasti yhän enemmän tulevaisuutta. Tässä harjoittelu paikassa 
on mahdollista luoda yhteistyöverkostoja mielettömät määrät. Ja takuulla ei harjoittelussa 
opitut asiat mene hukkaan.  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Socomilla työskennellään paljolti oman läppärin kautta, joten sieltä etsin tietoa paljonkin. 
Olin myös mukana moniammatillisissa yhteistyöpalavereissa, kokouksissa, tapaamisissa jne. 
Itse olemalla aktiivinen ja paljon kyselemällä opin parhaiten ja tietysti tarttumalla reippaasti 
ja avoimin mielin kaikkeen tarjottuun työhön vaikkei osannutkaan. Tekemällä oppii ja 
kysymällä saa neuvoja miten hommat hoidetaan.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Olin kuin yksi heistä.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Hanke- ja projektitöiden monipuolisuus ja moniuloitteisuus. Sai tavata paljon erilaisia 
ihmisiä, suunnitella omaa ajankäytön hallintaa ja toteuttaa omaa työtään vapaasti mutta 
vastuullisesti. Itse sai valita mihin kaikkeen halusi lähteä mukaan.  

------------------- 

Vantaan kaupunki, Uusien asiakkaiden palvelut  

#vantaa #uusimaa #aikuissosiaalityö #ehkäisevätyö 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Harjoittelupaikassani pääsi oppimaan niin paljon uutta mm. palvelutarpeen arvioinnin 
tekemisestä, monenlaisten asiakkaiden kohtaamisesta ja oikeanlaisesta sosiaalityöstä, jossa 
asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti ja toteutetaan sosiaalityötä alan arvojen mukaisesti. 
Harjoittelupaikassa sai tukea ja vastuuta juuri oikeanlaisessa suhteessa. Paikassa pääsee 
tekemään asiakastyötä ja oppii valtavasti palvelujärjestelmästä. Harjoittelupaikka myös 



mahdollisti verkostoitumisen, josta varmasti on hyötyä tulevaisuudessa. Tämä yksikkö on 
unelmien harkkapaikka!  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Harjoittelupaikassani työhön perehdytettiin erittäin monipuolisesti ja kaikkiin työtehtäviin 
sai perusteellisen ohjauksen. Perehdytykselle oli varattu paljon aikaa, asioihin palattiin ja 
uusia asioita neuvottiin koko harjoittelujakson ajan. Kaikkiin työtehtäviin pääsi 
osallistumaan tasavertaisena työparina ja aiempaa osaamista arvostettiin. Oman ohjaajan 
lisäksi kaikilta yksikön työntekijöiltä sai aina tarvittaessa apua, eikä tyhmiä kysymyksiä 
ollut.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Työyhteisö otti minut vastaan avoimin mielin ja kaikki olivat erittäin ystävällisiä ja 
kannustavia. Kaikkien työntekijöiden mukaan pääsi asiakastapaamisille ja kotikäynneille. 
Yksikön työntekijät myös jakoivat avoimesti omia kokemuksiaan ja työhistoriaansa, millä 
oli suuri merkitys omalle oppimiselle ja ammatilliselle kasvulle. Kukaan työntekijöistä ei 
väheksynyt opiskelijaa vaan aina tunsi olevansa arvostettu ja työntekijät myös antoivat 
usein hyvää ja rakentavaa palautetta.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Harjoittelussani ehdottomasti parasta oli mahtava työtiimi, asiakkaat ja hieno 
näköalapaikka uudenlaisen ennaltaehkäisevän työn toteuttamisessa. Harjoitteluohjaajani 
oli myös aivan mahtava: hän antoi paljon hyviä vinkkejä oman oppimisen kannalta ja oli 
malliesimerkki siitä miten sosiaalialalla tulee työskennellä aina asiakkaan etu edellä. 
Harjoittelun aikana pääsin myös tekemään kehittämistyötä, josta opiskelijalle jäi hyvä 
mieli, koska yksikkö koki sen hyödylliseksi ja työntekijät sekä esimiehet antoivat siitä 
positiivista palautetta.  

------------------------------- 

Asumisyksikkö Kilpola  

#helsinki #uusimaa #turvakoti  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Oli Kilpossa sitten aikuistyössä tai lapsityössä, niin Kilpola sopii kaikkiin 
harjoittelujaksoihin. Harjoittelun aikana kohtasin eri-ikäisiä asiakkaita eri kulttuureista, pääsi 
käyttämään erilaisia asiakastyön menetelmiä ja kerkesin antamaan mielipiteitä 
kehittämisideoista. Kilpolassa pääsee tekemään itsenäistä työtä tai saa tukea ohjaajalta jos on 
epävarmuutta. Yksin ei jätetä ja omista tunteista ja ajatuksista pystyi puhumaan avoimesti 
kaikkien työntekijöiden kanssa.  



Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Minua perehdytettiin työhön jo alkuhaastattelussa. Minulle kerrottiin, että harjoittelu 
toteutetaan tavoitteideni mukaisesti ja saan vapaasti toteuttaa ideoitani. Harjoittelun alussa 
minua perehdytettiin työhön tarkemmin. Pääsin heti alusta asti työn makuun mikä on minulle 
paras tapa oppia. Sain tukea tarvittaessa, mutta pääsin myös tekemään itsenäistä työtä.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Koko työyhteisö otti minut avosylein vastaan ja minusta tuntui, että minua kohdeltiin kuin 
yhtä työntekijöistä. Mielipiteitäni kuunneltiin ja ne otettiin vakasti. Minulta tultiin jopa 
kysymään neuvoa  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Harjoittelussani oli parasta sen monipuolisuus. pääsin monipuolisesti käyttämään erilaisia 
menetelmiä ja minua kannustettiin minulle vaikeissa asioissa. Pääsin tutustumaan myös 
yksikön muihin työpisteisiin, joten sain isomman kuvan työyksikön työmenelmistä. Pidin 
myös siitä, että pääsin mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan erilaisia tapahtumia ja tiesin, 
että minulla on mahdollisuus kokeilla asiakkaiden kanssa erilaisia menetelmiä.  

 

-------------------------------------------- 

Essote/Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityö  

#mielenterveys #päihdepalvelut #mikkeli #etelä-savo  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Näköalapaikka mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityöhön. Harjoittelupaikka mahdollistaa 
itsenäinen sekä moniammatillisen työskentelyn.  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Harjoittelun ensimmäisinä päivinä oli sekä esimiehen että ohjaajan perehdytystä. 
Viikoittaiset, sovitut ohjauskeskustelut sovittiin heti alussa. Ohjaaja kulki rinnalla koko 
harjoittelun ajan mahdollistaen myös itsenäisen työskentelyn.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Minut otettiin hyvin vastaan, minulle annettiin sopivasti vastuuta ja minuun luotettiin.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Laaja-alaisuus, jatkuva uuden oppiminen. Työyhteisö ja rautaiset ammattilaiset työtovereina.  



 

--------------------------------- 

Työelämän tuoreet tuulet hanke (Aula-työkotien kannatusyhdistys ry)  

#kehitysvammaiset #uusimaa #helsinki 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Projekti on jo lopuillaan, juurruttamisvaiheessaan, mutta Aula-työkotia voin suositella myös 
pääkaupukiseudun ulkopuolella asuville opiskelijoille. Ken tietää, millaista jatkoa projekti 
kenties on saamassa. Kannattaa tutustua niin projektin kuin Aula-työkodin nettisivuihin ja 
ottaa rohkeasti yhteyttä! 

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Minua perehdytettiin todella huolellisesti harjoitteluni ajan. Joka maanantai oli 
viikkopalaveri, jossa käytiin työtehtävät ja aikatulut läpi. Tiesin omat tehtäväni ja oli helppoa 
pysyä aikatauiluissa. Lauran huolellisen perehdytyksen lisäksi minua perehdytti aivan 
jokainen jonka kanssa olin tekemisissä. Projektiin liittyvien tehtävien ja tapaamisten lisäksi 
sain tutustua Aula-työkodin henkilökuntaan ja työntekijöihin.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Minut otettiin lämpimästi vastaan kaikkialla! Oli tervetullut olo ja projektissa oli kivan 
innokas ja motivoiva ilmapiiri. Sain tutustua Aula-työkodin jokaiseen ryhmään ohjaajineen. 
Oli kivaa kertoa kuntoutuksen ohjaajan toimenkuvista. Kiitos kaikille heille :)!  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Oli hienoa olla niin positiivisessa ja kehitysvammaisten palkkatyötä edistävässä projektissa 
mukana, kaikki ihmiset ihania! Tehtävistäni sain hyvää ja rakentavaa palautetta. 
Hankemaailman osaaminen vahvistui ja verkostoiduin lisää järjestömaailmassa. Opin todella 
paljon! Ulkopaikkakuntalaisena opin myös liikkumaan entistä näppärämmin julkisilla ympäri 
kaupunkia.  

---------------------------------------- 

Hämeenlinnan lapsiperheiden sosiaalityö  

#hämeenlinna #kanta-häme #ehkäisevätyö #lapset #aikuissosiaalityö 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Työyhteisö oli oikein mukava, ja harjoittelun käytännön järjestelyt sujuivat jouhevasti. 
Ohjausta sain juuri omien tarpeideni mukaisesti.  



Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Ensimmäiset viikot oli varattu perehtymiseen, sain seurata työskentelyä vierestä ja kysellä 
aina kun oli kysyttävää. Erikseen järjestettiin "effica-tuokioita". Pääsin myös tutustumaan ja 
perehtymään muiden yksiköiden toimintaan, mikä helpotti palvelujärjestelmän ja 
kokonaisuuden hahmottamista.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Minut otettiin harjoittelijana erittäin lämpimästi vastaan. Tuntui, että pääsin osaksi 
työyhteisöä, ja harjoittelun loppupuolella minua kohdeltiin kuin ketä tahansa kollegaa. Aina 
sai myös kysyä, ja sain ystävällisen vastauksen myös ns. "tyhmiin kysymyksiin". Esimieskin 
oli helposti lähestyttävä.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Parasta oli se, että pääsi itse tekemään juuri sopivasti. Vastuuta sain kantaa omien taitojen ja 
kykyjen mukaan, mutta tiukan paikan tullen oli aina tuki ja joku, jolta kysyä neuvoa. Koen, 
että ammatti-identiteettini sai harjoittelusta hyvän pohjan.  

--------------------------------------------- 

Leikkipuisto Linja  

#uusimaa #helsinki #lapset #päiväkoti #päivähoito #lastentarhanopettaja #varhaiskasvatus 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Leikkipuisto Linjassa osataan perehdyttää ammattitaitoisesti erilaisia oppijoita ja ympäristö 
on rikas. Henkilökunta ottaa jokaisen lämpimästi vastaan ja on aidosti kiinnostunut 
opiskelijan harjoittelun tavoitteista ja oppimisesta. Henkilökunnalla on rautainen ammattitaito 
ja he ovat ajanhermolla. Harjoitteluympäristönä paikka on monipuolinen ja 
muuntautumiskykyinen. En olisi voinut toivoa parempaa paikkaa harjoittelulle!  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Sain tuoreen perehdytyskansion luettavakseni. Lukiessani sitä keskustelimme koko 
työyhteisön kanssa työstä ja käytännöistä. Ensimmäiset viikot minut otettiin aivan kaikkeen 
toimintaan mulaan kikkien työntekijöiden toimesta. Sain tutustua rauhassa ja olla mukana 
toiminnassa ensimmäiset viikot. Minulle kerrottiin miksi asiota tehdään ja kuinka asiakas 
tulee huomioida. Minut otettiin mukaan heti palavereihin ja sain aina esittää kysymyksiä ja 
ilmapiiri oli turvallinen niiden esittämiselle. Pääsin myös heti tekemään ja kokeilemaan työtä 
omassa tahdissani, omalta mukavuus alueeltani pikkuhiljaa irrottautuen.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 



Jo ensimmäisenä päivänä minusta tuntui, että olin osa työyhteisöä. Näin ei ole tapahtunut 
koskaan aikaisemmin! Minuun haluttiin tutustua ja opinnoistani oltiin kiinnostuneita. Koko 
työyhteisö oli kiinnostunut auttamaan minua harjoittelun tavoitteissani. Jokainen työntekijä 
neuvoi ja auttoi minua. Kukaan ei kokenut sen olevan vain nimetyn ohjaajani työtä. Minulle 
tehtiin alusta asti selväksi, että kaikilta voi kysyä ja pyytää apua. Muut työntekijät ottivat 
minut mukaan heidän ohjattuihin tuokioihin ja opastivat alansa saloihin. Sain paljon 
arvokasta tietoa ja taitoa mitä ei voi oppia kirjoista.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Työyhteisön lämminsydämimem vastaanotto ja vastaanottava ilmapiiri. Sillä on suuri 
merkitys, varsinkin kun harjoittelu kestää lähemmäs 3 kuukautta. Minun mielipiteitäni 
kuultiin ja arvostettiin ja olin todellakin osa työyhteisöä. Osallistuin palavereihin 
tasavertaisena jäsenenä ja päätimme yhdessä työpaikan asioista. Kaikista onnelisin olen siitä, 
että minua rohkaistiin pikkulapsiperhetoimintaan mikä on minulle ollut todella kiinnostava 
osa-alue sosiaalialalla. Koulussa siitä sai vain pintaraapaisun, mutta harjoittelussa sain niin 
paljon tietoa ja taitoa, että osasin harjoittelun lopussa ohjata pikkulapsiperheille suunnattuja 
ryhmiä. Tutustuin siis aiheisiin joista en ollut kuullutkaan koulussa ja nyt minulla on palava 
halu tehdä kyseisen asikasryhmän kanssa työtä. Löysin kutsumukseni ja olen kiitollinen siitä.  

-------------------------------------------------------- 

Polypropeeni kallio perheiden palvelut  

#pohjois-pohjanmaa #ylivieska #perhetyö #lapset #ehkäisevätyö 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Opiskelijasta pidetään huolta ja annetaan mahdollisuus oppia asioita. Toimintaan pääsee 
konkreettisesti mukaan.  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Hyvällä perehdyttää ja työhön mukaan ottamisesta pääsin tutustumaan monipuolisesti 
kaikkeen työhön. Opastettiin, selitettiin ja kerrottiin asioista suoraan. Pääsin työskentelemään 
haastavissa kun perheissä työparina.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Hyvin otettiin vastaan, avoimin mielin ja pidettiin huolta.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Harjoittelun jälkeen sain talosta vakituisen työpaikan. Harjoittelun tein ennaltaehkäisevää 
perhetyössä ja oma työni myöhemmin oli lastensuojelun perhetyötä. Sain harjoittelussa 
tarvittavaa opastusta mitä opiskelija kuuluukin saada.  



---------------------------------------- 

Kuopion aikuissosiaalityö  

#pohjois-savo #kuopio #aikuissosiaalityö 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Työpaikalla on mielestäni hyvät harjoittelukäytännöt, siellä on totuttu harjoittelijoihin. Siellä 
oppii hyvin aikuissosiaalityöstä ja sen yhteistyökumppaneista. Myös työyhteisö on mukava.  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Sain olla mukana ja havainnoida eri työntekijöiden työtä, ja vähitellen työskennellä 
omatoimisemmin. Pystyin aina kysymään apua jos en jotain tiennyt. Huomasi että työpaikalla 
oli totuttu harjoittelijoihin.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Hyvin, sain tutustua eri työntekijöiden töihin ja kysyä apua tarvittaessa.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Kun opin aikuissosiaalityöstä ja siihen liittyvistä osa-alueista, jotka minua kiinnostavat. 
Työyhteisö oli myös mukava ja hyvin vastaanottava.  

---------------------------- 

Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus  

#pohjois-karjala #joensuu #kuntouttava #kehittämistyö #hanke #projekti 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Jos joku haluaa vahvan kokemuksen ohjaajuudesta ja dialogista asiakastyössä, tämä paikka 
on aivan täydellinen. Harkkapaikassa pääsee myös näkemään, miten tärkeää on matalan 
kynnyksen toiminta parhaimmillaan, ja miten se niveltyy muuhun sosiaalityön lakisääteiseen 
rajapintaan. Yksittäisten perheiden osalta toiminnan avulla saatetaan löytää ratkaisevan 
tärkeitä keinoja nepsy-lasten arkeen, mitkä helpottavat koko perhettä. Olen äärimmäisen 
vaikuttunut itse; uskon, että moni muukin opiskelija olisi. Perpe on ihan 5/5!  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Pääsin seuraamaan kaikkea asiakastyötä, jota keskuksessa tehtiin. Perehdytys sisälsi saman 
suunnitelmallisen perehdytyksen, joka hanketta hallinnoivalla Honkalampisäätiöllä on 
käytössään koko säätiön henkilöstölle. Perehdytys kuuluu osaksi säätiön laatusertifikaattia.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 



Työyhteisö otti minut heti osakseen luontevasti. Jo ensimmäinen haastattelu kääntyi 
päälaelleen, kun koko tiimi oli tapaamisessa minua vastassa ja he kertoivat kaikki työstään. 
Lopuksi kysyttiin olisiko tämä sinusta sinulle sopiva harjoittelupaikka. Harjoitteluani ohjasi 
perheterapeutti, joka muistutti monessa kohtaa, miten tärkeää on saada uusia tuulia 
harjoittelijan kautta. Hän reflektoi omaa ja tiiminsä toimintaa harjoittelijan palautteen 
mukaan ja oli altis uusille ideoille. Missään vaiheessa ei tuntunut, että olisin ollut 
ylimääräinen tai jäänyt kuulematta, päinvastoin. Mielipidettäni ja näkemystäni usein 
nimenomaan kysyttiin.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Harjoittelusta jäi voimaantunut tunne ja vahvan dialogin ansiosta oma ohjaajuus pääsi 
kasvamaan uudelle tasolle. Harjoittelun aikana pääsin tekemään kaikkea, mitä Perpen 
muutkin työntekijät tekivät perheohjauksista ryhmänohjauksiin. Pääsin tasavertaisena 
tekijänä suunnittelemaan ryhmien sisältöjä ja keskustelemaan asiakkaiden tavoitteista ja 
niitten toteutumisesta.  

-------------------------------------- 

Helsingin perheneuvola, lännen työryhmä 

#uusimaa #helsinki #perheneuvola #lapset 

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Sain heti osallistua asiakastyöhön ja kaikkiin työtehtäviin ohjaajani mutta myös muiden 
työntekijöiden kanssa. Minun ei tarvinnut kuitenkaan heti "hypätä syvään päähän", vaan sain 
rauhassa seurailla ammattilaisten työskentelyä ja ottaa vastuuta pikkuhiljaa. Keskustelimme 
valtavan paljon. Näin työhön pääsi nopeasti sisään ja asiakasprosessit alkoivat selkiytyä. Sain 
myös paljon luettavaa esimerkiksi perheneuvolassa käytettävistä työmenetelmistä.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Minut otettiin avosylin vastaan. Sain heti käyttööni Effica-tunnukset, sähköpostin, kalenterin, 
oman puhelimen ja avaimet. Vaikka tällaiset seikat voivat tuntua vähäpätöiseltä, niillä oli 
erittäin suuri merkitys vastaanottoni kannalta. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien tuntui kuin 
olisin ollut yksi työntekijä, enkä "alinta kastia" oleva harjoittelija. Sekä muut 
sosiaalityöntekijät että psykologit ottivat minut auliisti mukaan asiakastapaamisiin sekä 
järjestivät myös minulle henkilökohtaisia aikoja täysistä kalentereistaan huolimatta, jolloin he 
kertoivat minulle omasta työhistoriastaan ja tavastaan tehdä työtä. Tämä oli erittäin 
informatiivista ja hyödyllistä.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Ensimmäiseksi on tietysti mainittava ihana ohjaajani Taina. Hän on äärimmäisen lämmin, 
empaattinen ja joustava ohjaaja, jonka kanssa meillä klikkasi heti ja kävimme päivittäin 



upeita keskusteluja. Hänellä oli aina aikaa minulle, eikä koskaan tullut oloa, että olisin yksin 
tai hukassa. Oman ammatillisuuteni kehittymisen vuoksi käymämme keskustelut olivat 
avainasemassa. Oli myös hienoa, että pääsin osallistumaan niin monipuolisiin 
asiakastapaamisiin, mutta myös kokouksiin, verkostotapaamisiin, koulutuksiin ja esimerkiksi 
vuorovaikutustutkimuksiin. Kaikkeen pääsi mukaan, jos vaan asiakkaat antoivat luvan. 
Hyödyllistä oli myös päästä havainnoimaan useiden eri työtekijöiden työskentelyä. Näin 
alkoi hahmottua, miten itse haluan tulevaisuudessa tehdä työtäni. Jokaisen keissin jälkeen 
kävimme keskustelua ja sain osallistua siinä missä muutkin työntekijät. Näkemyksiäni 
arvostettiin, minuun luotettiin ja sain palautetta. Sain osallistua omassa tahdissani 
asiakastyöhön ja kirjaamiseen, miten itselleni tuntui parhaalta. Ensimmäisenä 
työkokemuksena tämä oli sopivan pehmeä laskeutuminen työelämään.  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Jos perheiden kanssa työskentely, psykososiaalinen työote ja vuorovaikutusasiat kiinnostavat, 
suosittelen ehdottomasti perheneuvolaa. Opiskelija otetaan siellä upeasti vastaan. Tukea ja 
vastuuta saa juuri sopivassa suhteessa, opiskelijan omassa tahdissa.  

------------------------------ 

HelsinkiMissio 

#uusimaa #helsinki #järjestö #lapset #vanhukset #nuoret 

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Olen saanut perehdytyksen paikanpäällä ja saanut mahdollisuuden osallistua moniin eri 
koulutuksiin, palavereihin, verkostotapaamisiin sekä vertaisryhmiin.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Kaikki ovat suhtauneet kannustavasti ja kunnioittavasti. Työntekijöiltä on löytynyt aikaa 
keskustella aiheesta kuin aiheesta ja ilmapiiri on rennon mukava.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Koko työyhteisö on ottanut harjoittelijan sydämellisesti vastaan ja kaikkeen 
mielenkiintoiseen, omien mieltymysten mukaan on ollut tervetullut tutustumaan. Olen 
tutustunut mm. albertin olohuoneeseen (ylisukupolvinen kohtaamispaikka), äiti & isä 
mentoritoimintaan, resonaari musiikkikouluun sekä päässyt ohjaamaan äideille & lapsille 
tarkoitettua taidetyöpajaa. Olen mukana sylivauvat vertaisryhmässä ja monessa eri 
koulutuksessa. Olen todella oppinut järjestömaailmasta, kohdannut asiakkaita ja 
vapaaehtoisia sekä päässyt mukaan uskomattoman moneen ryhmään. Tämä on viimeinen 
harjoitteluni ja ehdottomasti antoisin ja paras! Lopputuloksena lähdin itse mukaan 
äiti-mentori toimintaan!  



Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Väittäisin, että paras paikka oppia järjestötyöstä! Ihania ihmisiä työkavereina, asiakkaina ja 
vapaaehtoisina :)  

---------------------------- 

Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskus 

#keski-suomi #jyväskylä #aikuissosiaalityö  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Erillisen perehdytystuokion avulla perehdytyskansion ja -lomakkeen avulla. Sen lisäksi 
lukuisin keskusteluin, virallisten ohjauskeskusteluiden muodossa sekä epävirallisten 
kahvihetkien muodossa ns. koko ajan  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Erittäin lämpimästi, vastaanottavaisesti, luontevasti, armollisesti, innostuneesti.. Vaikka 
toisinaan oli kiireistä, harjoittelijana minut otettiin vastaan osana yksikköä ja ammattitaitoa 
siirrettiin pyytämättäkin minulle mielellään  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Rento, ammattimainen, uudistushaluinen, kehittävä työyhteisö Erilaiset tavat tehdä 
sosiaalityötä aikuisten parissa Opettavaiset kohtaamiset asiakkaiden kanssa ja erityisesti 
ryhmätoiminnan yhteisöllisyys ja syvälliset keskustelut turvallisessa ympäristössä. 
Sosiaalityötä voidaan tehdä hyvin erilaisilla ja luovillakin tavoilla säilyttäen silti työn ydin. 
Huikea paikka, joka antoi inspiroivan pohjan jolta ponnistaa eteenpäin omassa 
ammatti-identiteetin kehittämisessä  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Aikuissosiaalityön kentällä paikka, jossa ei pelätä kokeilla uusia ja erilaisia menetelmiä ja 
työtapoja. Yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tärkeän asiakasryhmän parissa. Asiakkaitten 
kohtaaminen on inhimillistä ja aitoa, kiinnipitävää ja välittävää. Suosittelen paikkaa 
mahdollisuutena kurkistaa tulevaisuuden sosiaalityöhön. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry 

#varsinais-suomi #raisio #lapset #nuoret #ehkäisevätyö #järjestö 

Miten sinua perehdytettiin työhön? 



Ensimmäisenä päivänä oli palaveri, jossa keskityttiin pitkälti minun perehdyttämiseeni ja 
siihen, kuka olen, mitä haluan oppia ja millaista työtä EHJÄ:ssä tehdään. Pääsin seuraamaan 
työtä todella hyvin ja laajalti. Kävin jatkuvasti hyviä keskusteluja työntekijöiden kanssa itse 
työstä ja sen tekemisestä, mutta myös laajemmin asiakasryhmästä ja ammatillisuudesta. Sain 
osallistua monenlaisiin juttuihin, mutta minulle ei kuitenkaan sysätty harjoittelijalle 
kuulumatonta vastuuta.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Työyhteisö oli erittäin vastaanottavainen. Minulle oli nimetty harjoittelun ohjaaja, mutta olin 
koko työyhteisön harjoittelija. Pääsin tekemään töitä kaikkien työntekijöiden kanssa. Minut 
otettiin mukaan asiakaskäynneille, palavereihin, koulutuksiin ja moneen muuhun 
mielenkiintoiseen.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Harjoittelu kasvatti minua opiskelijasta kohti ammattilaista. Olin epävarma osaamisestani 
ennen harjoittelua. Tämän harjoittelun myötä sain vahvistusta siitä, että minusta on tähän 
työhön, ja olen siinä jopa ihan hyvä. Pääsin tutustumaan asiakasryhmän elämään ja 
sosiaalialan kenttään melko laaja-alaisesti. Sain tästä harjoittelusta myös tähänastisen elämäni 
parhaan työpaikan.  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Työntekijöillä on arvot ja asenteet työtään kohtaan kunnossa. Työyhteisö on toimiva, ja siinä 
oli harjoittelijanakin helppo olla. Työ itsessään on hyvin vaihtelevaa ja monialaista, joten 
siinä pääsee kartuttamaan osaamistaan erittäin monella osa-alueella. 

--------------------------------------------------- 

Päiväkoti Satulaiva 

#etelä-savo #saimaa #päiväkoti #päivähoito #lapset #lastentarhanopettaja #varhaiskasvatus 

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Olen tehnyt sijaisuuksia päiväkodissa jo ennen harjoittelua, joten paikka oli melko tuttu. 
Harjoittelun aikana minulla on ollut mahdollisuus kysyä, jos on kysyttävää ja päiväkodin 
henkilökunta on ollut avoimella mielellä vastaamassa kysymyksiini.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Työntekijät ovat olleet kiinnostuneita sosionomiopinnoista, sekä harjoitteluni sisällöstä. Myös 
lisäapu on otettu ilolla vastaan. Olen saanut tuoda ajatuksiani ja ideoitani esille ja päässyt 
mukaan työyhteisön toimintaan monipuolisesti.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 



Kokemus, jota sain työelämästä, sekä käytännön vinkit. Myös luennoilla opitun teoriatiedon 
yhdistäminen käytäntöön on hienoa huomata harjoittelussa.  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Työyhteisössä tuetaan opiskelijaa. Avoimuus ja innostus tukee työyhteisön oppivaa 
ilmapiiriä, jossa tiedot jaetaan ja asioista keskustellaan. 

--------------------------------------------- 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelun perhetyö 

#kanta-häme #forssa #lastensuojelu #lapset #perhetyö 

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Jo käydessäni haastattelussa/ tapaamassa perhetyön vastaavaa ohjaajaa Elina Latvalaa minun 
kanssani käytiin läpi mitä toivon harjoittelulta, mitä minulle voidaan tarjota, yleisiä 
käytäntöjä ja salassapito asioita. Aloittaessani harjoittelun minulle oli nimetty kaksi 
ensisijaista ohjaajaa. Ensimmäisinä päivinä minulle kerrottiin yleisiä asioita ja 
toimintaohjeita, kirjoitin salassapito sopimuksen, kuittaisn avaimet, perehdyin 
perehdytyskansioon, ja minua kannustettiin kysymään jos jotakin tulee mieleen ja 
osallistumaan työntekoon tasapuolisena jäseneneä.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Vaikka olin harjoittelija ja opiskelemassa minua kannustettiin osallistumaan. Sain osallistua 
tasavertaisena keskusteluihin, kehittämiseen ja mielipiteeni ja ajatukseni otettiin homioon. 
Koenkin että työntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa opin valtavasti ja sain myös itse 
paljon uusia näkökulmia ajatuksiini ja työskentelyyni. Kaikki perhetyön työntekijät 
työskentelivät minun kanssa ja suurimman osan kanssa minulla oli yhteisiä perheitä. 
Työntekijät antoivat palautetta ja vastuuta. Sain osallistua ja toteuttaa asikaskäytejä ja samalla 
minulla oli kuitenkin aina työntekijän tuki. Kaikki työntekijät suhtautuivat minuun niin 
hyvin, että uskalsin kysyä keneltä tahansa neuvoa ja apua eteen tulleisiin tilanteisiin ja 
ongelmiin.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Työyhteisö oli eirttäin toimiva, tasavertainen ja opettava. Koin olevani merkityksellinen ja 
sain todellisen kuvan perhetyöstä ja valtavasti intoa joka tarttui työntekijöiltä tehdä vaativaa 
työtä. Sain mahdollisuuden käyttää erilaisia työmenetelmiä ja samalla työntekijät 
kyseenalaistivat ja laittoivat minut ajattelemaan ja perustelemaan miksi haluaisin käyttää 
juuri tätä mentelmää ja mitä sillä haluan saada aikaiseksi tai mikä on tarkoitukseni. Parasta 
oli myös että jokainen työntekijä tekee työtä omalla tavalla ja omalla persoonallaan. Koska 
kuljin useiden eri työntekijöiden mukana näin monta erilaista tapaa työskennellä ja opin 
jokaiselta työntekijältä jotakin uutta. Perheet joihin pääsin mukaan edustivat perhetyön laajaa 



kirjoa, jonka vuoksi sain myös laajan kuvan asiakkaista. Perhiden kohdalla oli jatkuvuutta, 
joten koko harjoittelun ajan olin samojen oerheiden parissa ja pystyin syventymään ja 
luomaan luottamuksen perheeseen. Minulta myös pyydettiin aktiivisesti palautetta 
ohjauksesta ja pyydettiin kertomaan mikäli havaitsen ongelmia tai haluan selityksia joihinkin 
asioihin. Kaikki työntekijät tarvittaessa ohjasivat minua ja vastasivat kysymyksiini. 
Harjoittelun aikana pääsin myös osallistumaan toimiva lapsi ja perhe koulutukseen. 
Työntekijöiden mukana osallistuin myös lapset puheeksi keskusteluihin ja neuvonpitoihin. 
Harjoittelussa pääsin osallistumaan myös asiakassuunnitelma palavereihin. ASiakaskirjauksia 
käynneistä ja valvotuista tapaamisista teimme yhdessä työntekijöiden kanssa ja pääsin 
harjoittelemaan myös kirjaamista. Samalla minulle opetettiin mitä kirjataan, miksi ja miten. 
Kirjaamisen yhteydessä tutustuin myös ProConsonan käyttöön.  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Mikäli haluaa perhetyöstä todenmukaisen kuvan on FSHKY:n perhetyö oikea paikka. 
Harjoitelussa opin valtavasti ja sain paljon tietoa ja taitoa työelämään. Työntekijöiden palo 
tehdä työtä innosti myös minua ja he antoivat uusia näkökulmia asioihin. Työyhteisö oli 
mahtava ja minut otettiin hyvin vastaan. Työntekijöiden taito keskutella rakentavasti asioista 
oli opettavaista. En voi muuta kuin suositella! Harjoitelussa sain todenmukaisen kuvan 
perhetyöstä ja minulla oli mahdollisuus toimia kuin työntekijä, mutta samalla minulla oli tuki 
ja tarvittava apu koko ajan läsnä. Aivan mahtavaa ja opettavaista!  

------------------------------------------ 

D-asema KTA 

#uusimaa #helsinki #diakonia  

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Erittäin hyvä ja kattava perehdytys. Perehdytys on sisältänyt muun muassa Helsingin 
Diakonissalaitoksen toimintaa ja historiaa yleisesti, D-asemien toimintaa ja työmenetelmiä, 
keskeisiä asiakasryhmiä, kultturitoimintaa ja KTA:lla käytössä olevia työmenetelmiä, 
koulutuksia ja kehittämispäiviä.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Erittäin hyvin. Minut on otettu vastaan niin hyvin, että tunnen olevani osa työyhteisöä. 
Työyhteisössä vallitsee todella hyvä ja avoin vuorovaikutuskulttuuri. Harjoittelijana olen 
saanut paljon tukea, apua, neuvoja, kannustusta ja kehittävää palautetta kaikilta työyhteisön 
jäseniltä.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 



Olen saanut paljon sopivan haastavia tehtäviä ja olen saanut osallistua toiminnaan todella 
monipuolisesti. Harjoittelu on tukenut ammatilllista kasvua. Olen saanut kokemusta monista 
eri sosiaaliala ilmiöistä, joten ammatillinen itseluottamus on vahvistunut.  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

KTA:lla pääsee tekemään sekä käytännön työtä, että kehittämään toimintaa. Ohjaus ja 
työyhteisön tuki ovat harjoittelijalle tärkeitä. KTA:lla molempia on saatavilla koko ajan. 
D-asema KTA tarjoaa monipuolisia oppimiskokemuksia, kuten mahdollisuuden tutustua 
matalan kynnyksen kultttuuritoimintaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävänä elementtinä.  

------------------------------------- 

Siilinjärven lastensuojelupalvelut 

#pohjois-savo #siilinjärvi #lastensuojelu 

Miten sinua perehdytettiin työhön? 

Alkuperehdytyksessä ja pikkuhiljaa koko ajan. Aina sai kysyä kun oli kysyttävää.  

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Minusta tuntui, että pääsin mukaan työyhteisön tasa-arvoiseksi jäseneksi, kuitenkaan 
opiskelijan rooliani unohtamatta. Omien ohjaajieni lisäksi sain työskennellä muidenkin 
työntekijöiden kanssa, ja päällikkökin oli helposti lähestyttävä.  

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Siilinjärven lastensuojelussa oli kannustava ja kehittämismyönteinen ote työhön. Koin 
organisaation koon sopivaksi harjoittelulle, sillä kerkesin tutustua lastensuojelun eri 
osa-alueisiin.  

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Siilinjärven lastensuojelussa pääsi työskentelemään verkostoissa ja itsenäistämään työotetta 
sopivaan tahtiin. Omien ohjauskeskustelujen lisäksi keskustelimme sosiaalityöstä, 
lastensuojelusta ja muista yhteiskunnallisesti ajankohtaisista aiheista palavereissa ja 
automatkoilla. Töitä riitti, mutta niitä pääsi myös reflektoimaan.  

---------------------------------------------- 

Hämeen Setlementti 

#kanta-häme #hämeenlinna #järjestö #lapset #vanhukset #kotouttavatyö 

Miten sinut perehdytettiin työhön? 



Harjoitteluni oli viimeinen harjoittelu eli esimiestyön harkka, sisällöltään se oli erilainen kuin 
aikaisemmat. Työni oli paljon havainnointia ja kaikkiin mahdollisiin tapaamisiin 
osallistumista. Sain ohjaajaltani (ja toiselta opiskelijalta, joka teki osittain samaan aikaan 
harkan) täyden tuen. Hän sanoitti paljon tekemistä, kävimme mahtavia keskusteluja ja pääsin 
mukaan mitä hienoimpiin tilaisuuksiin. 

Miten muu työyhteisö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Työyhteisö otti minut vastaan avosylin. Koin alusta asti kuuluvani osaksi yhteisöä, vaikka 
tein harkan kahdessa osassa. Siitä huolimatta, että työntekijöitä oli paljon, tuntui, että minut 
tiedettiin, eikä olemistani kyseenalaistettu missään vaiheessa. 

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Harjoittelussani parasta oli ehdottomasti työyhteisö, ja heidän työtapansa. Organisaation 
arvomaailma tuntui kohtaavan omani kanssa ja se vahvisti työmotivaatiotani. 
Harjoittelupaikassa todella kiinnitettiin huomiota työilmapiiriin ja hyvinvointiin. 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Toiminnanjohtajan kanssa sai mitä parhaimman lopun opiskelulle. Olin ollut harjoittelussa 
päiväkodeissa ja turvapaikanhakijoiden kanssa alaikäisyksikössä, mutta vasta tässä 
viimeisessä harjoittelussa koin saavani käsityksen koko sosiaalialan moninaisesta kentästä. 

-------------------------------------------- 

Tampereen kaupungin etsivä työ 

#pirkanmaa #tampere #etsivätyö #nuoret 

Miten sinut perehdytettiin työhön? 

Minut perehdytettiin hyvin! Hakiessani harkkapaikkaan minut haastateltiin, jonka yhteydessä 
sain kattavan tietopaketin etsivästä työstä. Kävin tapaamassa myös vielä ohjaajaani viikkoa 
ennen harjoittelun alkua ja hän perehdytti minut työhön. 

Miten muu työyhteistö suhtautui sinuun harjoittelijana? 

Minuun suhtauduttiin avoimesti ja pääsinkin työskentelemään useamman työntekijän kanssa, 
jolloin sain laajan kuvan koko työkentästä. Koin nopeasti olevani osa työporukkaa ja minun 
kuulumisiani kyseltiin myös viikottaisissa tiimikokouksissa. 

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Se, että pääsin moneen mukaan eri työntekijöiden kanssa. Opin eri työntekijöiltä uusia 
näkökulmia sekä tapoja tehdä työtä. Minuun luotettiin opiskelijana! 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 



Mahtavat työntekijät, mahtava työilmapiiri, vuosien kokemus ja eritoten MAHTAVAT 
asiakkaat! 

--------------------------- 

Perhekeskus Maahinen Järvenpää 

#uusimaa #järvenpää #lapset #ehkäisevätyö #varhainentuki #varhaiskasvatus #perhetyö 

Miten sinut perehdytettiin työhön? 

Ottivat minut työyhteisön jäseneksi ja pitivät minua niin, että olisin aina ollut heillä töissä. 

Mikä harjoittelussasi oli parasta? 

Erityislasten huomioiminen. Vaka-kerhotoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhekoulu, 
KAIKKI! 

Miksi suosittelisit paikkaa muille? 

Saa laajan kuvan varhaisen tuen antamisesta lapsiperheille eri toiminnolla. 

 

 


