
PARHAAT HARKKAPAIKAT VUONNA 2018 
 
Kostamokoti vauvaperhekuntoutus 
 
#tohmajärvi #pohjois-karjala #kuntoutus #vauva #lapset 
 
”Olin asiakastyön harjoittelussa vauvaperhekuntoutuksessa n. kaksi kuukautta. Suosittelen        
vpk:ta harjoittelupaikkana, sillä pääsin osallistumaan toimintaan kokonaisvalaisesti. Minulle        
annettiin mahdollisuus ohjata ryhmiä, osallistua omaohjauskeskusteluihin, Bentovim-Miller       
perhearviointimenetelmän toteuttamiseen ja moneen muuhun hetkeen      
asiakastyöskentelyssä. Koin, että mielipiteilläni oli painoarvoa esim. asiakastilanteista        
keskustellessa. Oppimiskokemuksen koin harjoittelun todella antavana ja kehityin omasta         
mielestäni ammatillisessa vuorovaikutuksessa todella paljon. Sain vapauden toteuttaa luovia         
menetelmiä yksilö- ja ryhmäohjauksessa, joka on minulle tärkeää, sillä toivon että se on osa              
ammatillisuuttani tulevaisuudessa (luovien menetelmien soveltaminen). Varmasti harjoittelun       
"onnistuminen" riippuu paljon myös harjoittelijasta itsestään. Yllätyin miten minut otettiin heti           
hyvin mukaan toimintaan. Voin todellakin suositella Kostamokodin vauvaperhekuntoutusta        
(Tohmajärvellä) harjoittelupaikkana myös muillekin sosionomiksi opiskeleville. Itse olen        
toisen vuosikurssin opiskelija tällä hetkellä.” 
 

  
Perhekuntoutuskeskus Lauste – Vaalan perheyksikkö 
 
#turku #varsinais-suomi #kuntoutus #perhe 
 
”Harjoittelupaikka otti harjoittelijan vastaan tosi kivasti. Sain hyvän ja ammattitaitoisen          
ohjaajan, jonka työskentelyä on ilo seurata. Olen saanut sopivasti vastuuta. Ohjaajani on            
erityisperhetyöntekijä joka työskentelee 4 henkilön tiimissä. Tiimissä on lisäksi esimies.          
Työilmapiiri on erinomainen. Työmatkoja ajatellen Vaala on hyvällä sijainnilla. Busseja          
kulkee 10min välein ja keskustasta matkaa bussilla tulee n. 20min. Suosittelen           
harjoittelupaikkaa perhetyöstä kiinnostuneille. Työ vaatii erityistä herkkyyttä työntekijöltä        
sekä aitoa kiinnostusta ja ymmärrystä erilaisia perhetilanteita kohtaan sekä kykyä asettua           
asiakkaan tilanteeseen ja ymmärtää asiakkaan tarpeita sekä esimerkiksi syyseuraussuhteita         
erilaisissa toimintatavoissa. Harjoittelija saa laajankuvan perhetyöstä ja sen        
mahdollisuuksista perhekuntoutuksessa. Työ on asiakkaan yksilöllisen tarpeet huomioon        
ottavaa, kokonaisvaltaista eri elämäntilanteissa avuntarjoamista sekä monipuolista. Hyvä        
resilienssi on suotavavaa :D” 
  

  
Mäkikujan Perhekoti/Apila 
 
#riihimäki #uusimaa #perhekoti 
 
”Harjoittelupaikan ihanat työntekijät ottivat minut harjoittelijana heti mukaan työporukkaan ja          
ajatuksiani kuunneltiin. Nuortenosasto Apilassa nuoria kohdellaan todella hyvin ja         



tasavertaisesti. Ohjaajien ja esimiesten ammattitaito on rautaista ja he asiantuntevasti          
jakavat taitonsa opiskelijalle. 
 
Vaikka olin opiskelija taitojani ei vähätelty vaan minuun uskottiin ja luotettiin ja sain             
rakentavaa palautetta riittävästi, jotta pystyin kehittymään vielä paremmaksi. 
 
Mäkikujan työntekijät ovat jokainen omanlaisensa persoona ja heidän erilaisuutensa vain          
lisää työpaikan viihtyisyyttä ja selvästi nuoret pitävät heistä.” 

  
 

Raision kaupungin Perhepalvelut perhetyö 
 
#raisio #varsinais-suomi # perhetyö 
 
”Harjoittelupaikassani koin olevani osa tiimiä ja sain osallistua monipuolisesti eri työtehtäviin.           
Sain tutustua monen eri ammattilaisen tapaan tehdä perhetyötä. 
 
Työharjoittelu oli kaikin puolin antoisa. Ohjaajani kannusti minua ja reflektoimme yhdessä           
mieltäni askarruttaneita asioita.”  

 
 

Lupa auttaa! hanke 
 
#raisio #varsinais-suomi #hanke #lape #lapsi- ja perhepalvelut 
 
”Pääsin mukaan hallituksen kärkihankkeen Lape alaisuudessa toimivaan Varsinais-Suomen        
omaan Lupa auttaa!-hankkeeseen syventävien opintojeni 15 op harjoitteluun. Hankkeen         
tarkoituksena on parantaa lapsi-ja perhepalveluita maakunnassa. Sain oikeasti tehdä töitä ja           
esim. haastatella 27 kunnan edustajia jälkihuoltoon liittyen. Pääsin mukaan kaikkeen          
suunnittelu, koulutus ja viestintätehtäviin. Kaikki ottivat minut innolla mukaan, vaikken tiennyt           
hankkeesta etukäteen oikeastaan mitään. Olen oppinut tässä harjoittelussa enemmän kuin          
koulussani. Kiitos ihanat❤ ” 

  
 
Asukastalo Kylämaja 
 
#espoo #uusimaa #asukastalo #kylämaja 
 
” Harjoittelijat otetaan erittäin lämpimästi vastaan, perehdytys toimii, vastuuta ja ohjausta           
kukin harjoittelija saa tarpeen mukaan ja riittävästi, työtehtävät ovat hyvin monipuolisia ja            
asiakaskunta moninaista. Ohjaus on monipuolista, sekä käytännönläheistä aloittelevalle        
harjoittelijalle että syvällisiä keskusteluja vaikkapa rooleista, etiikasta ja työn tarkoituksesta.          
Työyhteisö on valmis sekä antamaan että ottamaan vastaan palautetta, ja kehittymään ja            
muuntumaan jatkuvasti, aina asiakkaan tarpeet edellä. Työn keskiössä tuntuu olevan aina           
asiakas ja asiakkaan kohtaaminen, mikä paitsi antaa toivoa opiskelijalle, myös näyttää           



hänelle, millaisia eri mahdollisuuksia ja keinoja eri työyhteisöllä voi olla tähän päämäärään            
pääsemiseksi. 
 
Kylämajassa on mahdollista tehdä hyvin erilaisia harjoittelujaksoja, koska siellä tehdään          
työtä hyvin erilaisilla tavoilla ja asiakaskunta on moninaista. Tämän lisäksi työyhteisö on            
moniammatillinen, ja siihen sisältyy myös muita opiskelijoita, maahanmuuttajia        
kieliharjoittelussa, työllistettyjä, työkokeilijoita, kuntoutujia ja paljon vapaaehtoisia. Tämä on         
valtava etu opiskelijalle, joka pääsee työskentelemään erilaisten työtovereiden kanssa, ja          
myös harjoittelemaan oman ammatillisen roolinsa rakennetta ja rajoja. Itselleni juuri tämä oli            
yksi harjoittelun antoisimmista puolista, jouduin tosissani pohtimaan omaa ammatillisuuttani         
ja rooliani, kun esimerkiksi vierelläni työskentelevä toveri oli samaan aikaan sekä työtoveri            
että asiakas. 
 
Erityiskiitos menee ohjaajalleni ja muille työntekijöille siitä, että he olivat niin valmiita            
pysähtymään, vastaamaan kysymyksiini ja käymään pitkiäkin keskusteluja mieltäni        
askarruttaneista asioista. 
 
Kylämaja on paras harkkapaikka myös siksi, että päällimäiseksi mieleen jäi siellä vallitseva            
lämmin ja avoin tunnelma.” 

 
  

Kouvolan kaupungin lapsiperhetyö, perhetyö 
 
#kouvola #kymenlaakso #lapset #perhetyö 
 
” Sain kymmenen viikon harjoittelun aikana hyvän kokonaiskuvan ja paljon yksityiskohtaista           
tietoa ja taitoa perhetyöstä. Seurasin ohjaajani tekemää työtä ja pääsin heti työharjoittelun            
alussa tekemään myös itsenäisesti perhetyöntekijän työtehtäviä. Lisäksi pääsin        
työskentelemään moniammatillisissa työyhteisöissä. Pääsin harjoittelemaan menetelmien      
käyttöä, dokumentoimaan asiakastyötä, tekemään työtä monikulttuurisuuden parissa,       
arvioimaan perheiden tuen tarvetta ja tekemään kasvatus- ja ohjaustyötä. Työharjoittelun          
jälkeen koin, että suoriutuisin perhetyöntekijän työstä itsenäisesti ja yksin. Saavutin itselleni           
asettamani tavoitteet harjoittelun aikana. Koko harjoittelun ajan sain henkilökohtaista         
ohjausta työhön. Mielipiteitäni ja ajatuksiani opiskelijana kuunneltiin hyvin ja minut otettiin           
mukaan työyhteisöön. Harjoittelupaikassa oltiin myös joustavia, jotta sain yksityiselämäni         
sovitettua harjoittelun kanssa yhteen. Harjoittelun lopuksi sain kehittävää palautetta         
työskentelystäni. Ohjaajani kommentti minulle työharjoittelun päätteeksi jätti hyvän mielen ja          
tunteen, että olen onnistunut harjoittelussani: " En voi opettaa sinulle enää mitään, olet             
valmis perhetyöntekijä". Tämän kokemuksen ja näiden kaikkien edellä mainittujen asioiden          
perusteella suosittelen harjoittelupaikkaa ehdottomasti myös muille sosionomi/sosiaalialan       
opiskelijoille.” 

 
  

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos 
#lahti #päijät-häme #osaamiskeskus #kehittäminen 
 



 
” Paikkana todella monipuolinen, harjoittelija otettiin ilolla ja aidosti vastaan. Kaikki työntekijät            
ovat suhtautuneet harjoitteluun ja harjoittelijaan todella avoimesti ja positiivisesti. Yhdellä          
kertaa saa valtavan laajan kattauksen sosiaalialan hanketyötä ja verkostoja. Mahtavia          
ohjaajia, jotka haluavat jakaa tietoa ja myös vastaanottaa sitä. Loistava ilmapiiri, paljon            
ammatillista reflektointia. Aina saa kysyä. Todella timantti, jos nauttii kenttätyöstä ja           
muuttuvasta arjesta. Jokainen päivä toi itselle ainakin jotain uutta ja työ oli monipuolista.             
Opiskelija otettiin mukaan yhdeksi ”meistä”.” 

  
  

Ammattiopisto Spesiaali 
 
#turku #varsinais-suomi #ammattiopisto #nuoret 
 
”Minut otettiin harjoittelupaikassa vastaan todella hyvin ja avoimesti. Minulle mahdollistettiin          
tutustuminen monipuolisesti moneen työtehtävään ja työnkuvaan. Sain tutustua myös         
muiden harjoittelupaikassa olevien ihmisten työnkuviin kuin vain oman ohjaajani. Minulle          
annettiin vastuuta ja tekemiseeni luotettiin. Koin koko 7 viikkoa olevani juuri oikeassa            
paikassa. 
 
Suosittelisin paikkaa muille juuri hyvän ilmapiirin ja mukavan työnkuvan takia. Sekä myös            
siksi, että se avarsi taas hieman enemmän näkemystäni Turun vammaispalveluista ja           
ohjaajan paikasta sosiaalialan kentällä.” 
 

 
  

HDL Lastensuojelu intensiivihoito yksikkö Kuusikko 
 
#helsinki #uusimaa #lastensuojelu #lapset #hoitoyksikkö #hoiva 
 
”Suorin keväällä noin 13 viikon harjoittelun Kuusikossa. Minut otettiin hyvin vastaan           
työryhmään sekä minulle näytettiin paikkoja alusta lähtien. Harjoittelijoihin suhtauduttiin         
ammattimaisesti. Työpanostani arvostettiin ja sain hyvin vastuuta, eikä minua jätetty          
epämielyttäviin tilanteisiin yksin. Sain myös ammattimaista ohjausta koko harjottelun ajan ja           
mikäli harjotteluni aikana minulle tuli kysyttävää, uskalsin kysyä sekä minun kanssani           
keskusteltiin. 
 
Parasta harjoittelussani oli, että minut otettiin osaksi työryhmään, pääsin osallistumaan          
kokouksiin ja minun työskentelytaitojani arvostettiin. Kaikki työntekijät ottivat minut osaksi          
porukkaan eikä minun tarvinnut pelätä etten saisi tehdä mitään. Pääsin näkemään ja            
kohtaamaan harjoitteluni aikana monenlaisia ihmisiä sekä tilanteita. 
 
Suosittelen Kuusikkoa harjoittelupaikaksi, sillä siellä pääset näkemään ja oppimaan         
monenlaisia taitoja. Sinun työpanostasi arvostetaan sekä sinut kohdataan. Työn         
haastellisuuden takia asioista keskustellaan, etkä joudu lähtemään huonolla mielellä pois          
työpaikalta.” 



 
  

Ammattiopisto Luovi 
 
#helsinki #uusimaa #ammattiopisto #luovi #nuoret 
 
”Luovissa harjoittelijaa kohdellaan lämmöllä, kunnioittaen ja yksilölliset tarpeet ja         
harjoittelutavoitteet huomioiden. Harjoittelussa on voinut toimia itseohjautuvasti kehittäen        
omaa ammatillisuuttaan tukevia ja mielenkiintoaan kutkuttavia osa-alueita, kuten minun         
harjoittelussani olen saanut tutustua normikriittisyyteen ja sukupuolisensitiivisyyteen sekä        
koota normikriittisyyden ympärille nivoutuvan opetustuntikokonaisuuden, jonka sain myös        
ohjata. Sanna Härkönen on sensitiivinen, välittävä ja ammattitaitoinen ohjaaja, joka antoi           
minun kehittyä itsenäisesti osana työyhteisöä. Tulen kaipaamaan ammattieettisiä        
ohjauskeskustelujamme!” 
 

  
Riihimäen kaupunki, perhetyö 
 
#riihimäki #uusimaa #perhetyö #perheet 
 
”Harjoittelupaikassa suhteuduttiin positiivisesti harjoittelijaan ja siellä sai osallistua        
monipuolisesti asiakastapaamisiin ja laaja-alaisesti erilaisten tiimien tapaamisiin.” 
 

  
Siilinjärven sosiaali- ja vammaispalvelut 
 
#siilinjärvi #pohjois-savo #vammaispalvelut #aikuissosiaalityö #työllisyyspalvelut 
 
”Siilinjärven Sosiaali-ja vammaispalveluissa tykätään harjoittelijoista ja se näkyi.        
Perehdyttäminen oli hyvää ja se tapahtui positiivisuuden kautta. Kokouksissa kysyttiin          
mielipiteitä. Työporukka oli huippu: kahvitauolla juttu luisti ja monet naurut naurettiin. Minua            
kohdeltiin kuin oikeaa työntekijää, vaikka olin harjoittelijan roolissa.” 
 

  
MLL Uudenmaan Piiri 
 
#järvenpää #uusimaa #lastensuojelu #lapset #lastensuojeluliitto 
 
”Olen ollut reilun kuukauden työharjoittelupaikassani ja minut on otettu loistavasti vastaan           
joka paikassa, jossa olen käynyt MLL:n Uudenmaan Piirin työharjoitteluni yhteydessä.          
Opiskelijana olen saanut osallistua todella moneen erilaiseen tilaisuuteen ja näin kasvattaa           
omaa tietotaitoani. Harjoitteluni jatkuu vielä, mutta voin erittäin lämpimästi suositella          
työharjoittelupaikkaa muille sosionomiopiskelijoille. Opiskelijat pääsevät mukaan      
kehittämään työyhteisöä ja pääsevät mukaan "oikeaan työntekoon" harjoittelun ohjaajan         
avustuksella.” 

 



 
 
Taipalsaaren kunnan nuorisopalvelut 
 
#taipalsaari #etelä-karjala #nuoret #nuorisopalvelut 
 
”Työyhteisö otti minut harjoittelijana vastaan erittäin hyvin ja avoimesti. Koko työyhteisö           
osallistui ohjaamiseeni ja tunsin, että voin kysyä keneltä tahansa neuvoa. Mielipiteeni           
huomioitiin suunniteltaessa toimintaa ja sain tuntea olevani osa työyhteisöä. Sain ohjata           
nuoria ja toteuttaa ideoitani työyhteisön tukiessa ja ohjatessa minua. Vaikka olin tiivis osa             
työyhteisöä, minulle ei silti missään vaiheessa edes ehdotettu opiskelijalle kuulumatonta          
vastuuta. Työntekijät olivat hyvin tarkkoina siitä, etten tee työtä ilman asianmukaista           
korvausta. 
 
Ohjausta ja palautetta sain kiitettävästi ja työilmapiiri oli muutenkin keskusteleva ja avoin,            
myös minun antamani palaute huomioitiin toiminnassa. 
 
Taipalsaari on n. 5000 asukkaan kunta Lappeenrannan vieressä. Harjoitteluni aikana sain           
nähdä ja olla mukana todella kattavasti kaikessa siinä, missä työntekijätkin. Pääsin mukaan            
kansainväliseen nuorisotyöhön, nuorisovaltuuston toimintaan, nuorisotilatyöhön,     
koulunuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön sekä erilaisiin monialaisiin työryhmiin.       
Suosittelen lämpimästi Taipalsaaren kunnan nuorisopalveluita harjoittelupaikaksi, sillä siellä        
pääsee tutustumaan pienellä paikkakunnalla tehtävän nuorisotyön erityispiirteisiin.       
Opiskelijaan suhtaudutaan kuin kehen tahansa työyhteisön uuteen jäseneen, mielenkiinnolla         
ja mahdollisimman hyvin perehdyttäen.” 

 
  

Finnsin tukiasuntola / Pelastakaa Lapset ry 
 
#espoo #uusimaa #järjestö #tukiasuntola 
 
”Olen sote-alan kummankin tutkinnon aikana ollut monessa eri paikassa harjoittelussa sekä           
tutustumassa. Näistä paikoista ylivoimaisesti paras ja itselle opettavin oli Pelastakaa Lapset           
ry:n Finnsin tukiasuntola. Missään paikassa ei minua opiskelijana ole vielä kohdattu niin            
hyvin kuin Finnsissä. Nopeasti tuli tunne, että oli osa työporukkaa. Kukaan ei            
kyseenalaistanut tai pilkannut opiskelijan mielipiteitä, vaan niitä todella kuunneltiin.         
Opiskelijana pystyi puhumaan sekä negatiivisista asioista sekä positiivisista. Missään kohtaa          
ei tarvinnut jännittää sitä, että uskaltaako tuoda oman mielipiteensä julki. 
 
Koko työporukka oli aivan mieletön ja siellä todellakin osattiin ohjata sekä neuvoa            
opiskelijaa. Työympäristö oli humoristinen ja rento, jaksoi hyvin painaa koko harjoittelun.           
Ensimmäistä kertaa itseä alkoi harmittamaan, kun harjoittelu päättyi. Olisin hyvin voinut vielä            
jatkaa. 
 
Omalla kokemuksella uskallan sanoa, että tämä yksikkö on ehdottomasti yksi parhaista           
paikoista opiskelijalle. Näin upeaa kohtelua en muualla ole saanut. En voi kuin kiittää             



Pelastakaa Lapset ry:tä ja olen milloin vain valmis aloittamaan työskentelyn Pelastakaa           
Lapset ry:ssä” 
 

  
ONNI hoiva (Med Group Oy) 
 
#tampere #pirkanmaa #hoiva #yritys #johtaminen 
 
”Suoritin Lähijohtamisen harjoittelun ONNI hoivassa. Harjoittelupaikassa parasta oli mahtava         
tiimi ja työilmapiiri! Lisäksi oppimisen kannalta keskeisintä oli se, että alusta alkaen pääsin             
tekemään kaikkea sitä, mitä tekisin jos olisin palveluesimiehen työssä kyseisessä paikassa 
 
Harjoittelijana minut otettiin avosylin vastaan ja sulaututettiin osaksi työyhteisöä, muistaen          
kuitenkin roolini harjoittelijana. 
 
Aina oli mahdollisuus kysyä keneltä tahansa apua, jos oma ohjaajani ei ollut lähellä. 
 
ONNI hoiva on vielä Tampereella verrattain tuntematon harjoitteluvaihtoehto sosiaalialan         
opiskelijoille, mikä on harmittavaa. Toivon, että jatkossa paikka tulee opiskelijoille          
tutummaksi!” 

 
 
Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus, Työllistymiskeskus 
 
#tampere #pirkanmaa #työllistymiskeskus #yhdistys 
 
”Kyseisessä harjoittelupaikassa sain erinomaista ohjausta. Minua haastettiin ylittämään        
itseni kerta toisensa jälkeen tarjoamalla monipuolisia työtehtäviä. Ohjaajani piti huolen, että           
minulla oli koko harjoittelun ajan mukava olla, ja että sain omasta mielestäni mielekkäitä ja              
ammattitaitoani kartuttavia tehtäviä. Kysyttäessä sain aina asialliset ja kattavat vastaukset ja           
perustelut, sekä tietenkin apua, jos tarvitsin.” 
 

  
Rovaniemen maahanmuuttajapalvelut 
 
#rovaniemi #lappi #maahanmuuttajat #maahanmuutto 
 
”Suhtauduttiin harjoittelijaan osaavana, mutta silti opiskelijana. Annettiin riittävän        
haasteellisia työtehtäviä ja oltiin aina saatavilla, jos tuli mutkia matkaan. Parasta oli oppia             
maahanmuuttajatyön erityisiä piirteitä ja harjoitella perheenyhdistämiseen liittyviä seikkoja.        
Myös tulkin kanssa työskentely oli aina tulkista riippumatta mukavaa.” 

 
  
Oulunkylän vastaanotto 
 
#helsinki #uusimaa #lapset #sijoitus #laitos 



 
”Ihan mahtava kannustava ilmapiiri. Joka päivä oppi uutta ja pääsi mahdollisimman paljon            
kaikkeen mukaan. 
 
Muuttuvia tilanteita ja pääsi tutustumaan verkoston muihin työntekijöihin yms..” 

 
  

Päiväkoti Halikolo 
 
#turku #varsinais-suomi #päiväkoti #päivähoito #lapset #lastentarhaopettaja      

#varhaiskasvatus #kansainvälisyys #maahanmuuttaja 
 
”Harjoittelupaikkani oli päiväkoti Halikolo, joka sijaitsee Turussa Halisten kaupunginosassa.         
Suurin osa päiväkodin asiakkaista on maahanmuuttajia. Lapset harjoittelevat päiväkodissa         
suomenkieltä ja kotona he puhuvat omaa äidinkieltään. Haasteita normaaliin         
lastentarhanopettajan työhön tuovat kulttuurierot sekä vanhempien heikko suomenkielen        
taito - tai sen puute. Perheitä tuetaan lasten kasvatuksessa, jos he tarvitsevat apua ja              
saattaa opettaja soittaa Kelaankin asiakkaan asioissa, jos hän ei itse osaa sitä tehdä.             
Päiväkodissa oli mukava tunnelma ja yhdessä tekemisen meininki! Yhteisistä asioista          
keskusteltiin luontevasti saman pöydän ääressä. Lapset haluttiin nähdä aina positiivisessa          
valossa ja positiivista ilmapiiriä luotiin koko päiväkotiin. 
 
Harjoittelijana minut otettiin hyvin vastaan, minusta oltiin kiinnostuneita ja pääsin mukaan           
osallistumaan kaikkeen päiväkodin toimintaan. Päiväkodissa vallitsi myös keskusteleva ja         
avoin ilmapiiri, jolloin omia ajatuksia oli helppo tuoda esille. 
 
Parasta harjoittelussa oli ehdottomasti ohjaajani Krista! Krista on aidosti innostunut ja           
motivoitunut työstään. Hän tekee lastentarhanopettajan työtä positiivisella asenteella. Krista         
haluaa nähdä kaikissa lapsissa aina jotain hyvää ja hän muistaa sanoa ne positiiviset jutut              
myös lapsille. Ihanaa oli nähdä kun lasten kasvoille tuli vieno hymy aina kun he saivat               
kehuja siitä miten taitavia ovat, miten hienosti he ovat tehneet heille annetun tehtävän tai              
kun heistä oltiin ylpeitä. Krista positiivinenpedagogiikka ruokki yhteistä ilmapiiriä, koska hän           
muisti kehua myös työkavereitaan. Kristan työtä ja innostusta oli ilo katsella ja siitä tuli usein               
itsekkin tosi hyvälle tuulelle. Hän on aidosti kiinnostunut lapsista ja kuuntelee lapsilta tulevia             
aloitteita. Krista antoi minun toteuttaa itseäni sekä kokeilla siipiäni ryhmänvetäjänä sekä           
ohjatuissa tuokioissa. Krista oli hyvä ohjaaja ja voin lämpimästi suositella häntä kenelle            
tahansa varhaiskasvatuksen valinneelle sosionomille. Jos haluat oppia tai kehittää omia          
positiivisen pedagogiikan puoliasi, on Krista sinulle erinomainen ohjaaja. 
 
Varhaiskasvatuksessa parasta on tietenkin myös lapset. Halikoloon lapset olivat oikein          
erityisen ihania, koska he pitivät hellyyden osoituksista, haleista, suukoista, sylissä          
istumisesta. He osasivat myös puhua kauniisti ystävistään. Lasten kanssa oli todella           
mielekästä käydä erilaisilla retkillä ja puuhata yhdessä päiväkodilla. Pääsin pelaamaan          
muistipelejä, jalkapalloa ja lottoa. Leikimme kotia jossa lapset halusivat minut mukaan           
leikkiin äidin rooliin. Ulkona leikimme usein hippaa ja rosvoa ja poliisia. Lapset ottivat tosi              



hyvin vastaan ryhmään ihan uuden aikuisen ja tulivat mielellään tekemään kanssani erilaisia            
asioita. 
 
Suosittelen Halikoloa harjoittelupaikaksi, koska siellä pääsee tutustumaan       
varhaiskasvatukseen hieman erilaisesta näkökulmasta. Pääset oppimaan Suomi toisena        
kielenä - opetuksesta paljon uutta. Voit oppia myös, miten työskennellään, kun perheet            
tulevat erilaisista kulttuureista ja heillä on erilaisia tapoja. Halikolossa pääset tutustumaan           
myös perhetyöhön. Halikolo on hyvä paikka oppia ja kasvaa tulevana varhaiskasvattajana.” 
 

 
Sairilan koulukoti 
 
#mikkeli #etelä-savo #koulukoti #lapset #nuoret #lastensuojelupalvelut 
 
”Sairilan koulukoti oli minusta paras harkkapaikka siksi, että jo ensimmäisenä päivänä           
minulla oli tervetullut olo. Kaikki työntekijät ottivat vastaan hyvin ja perehdyttivät hyvin.            
Jokainen näki vaivaa oppimiseni tukemiseen. Työyhteisö oli ehdottomasti paras asia          
koulukodilla. Suosittelen paikkaa kaikille lastensuojelusta kiinnostuneille, sillä haasteistaan        
huolimatta opin todella paljon.” 
 

  
Janakkalan kunta, lastensuojelu 
 
#turenki #janakkala #kanta-häme #lastensuojelu #lapset 
 
”Olin kesällä 2018 Janakkalan kunnan lastensuojelussa palveluohjaajana työharjoittelussa.        
Työharjoitteluni oli sosiomikoulutuksen viimeinen harjoittelu. 

 
Minua hiukan jätti aloittaa harjoittelu vaativassa lastensuojelun ympäristössä. Jännitys         
kuitenkin loppui ensimmäisen viikon aikana, kun huomasin ihana työyhteisön, joka          
mielellään auttoi tilanteessa kuin tilanteessa. Pystyin aina kysyä apua asiassa kuin asiassa            
ja avun pyyntöihini suhtauduttiin positiivisesti. Moni työkaveri auttoi mielellään eikä koskaan           
kukaan sanonut ettei kerkiäisi, vaikka töitä oli paljon ja henkilöstön puolella oli paljon             
vajausta. Työyhteisössä oli todella mukava ilmapiiri. Työntekijöillä oli hyvin         
opiskelijamyönteinen asenne. Itse en olisi halunnut harjoittelua lopettaa ollenkaan. 

 
Tässä työssä oppii paljon tärkeitä asioita; asiakkaan kohtaamista, vuorovaikutus- ja          
dialogitaitoja, asiakkaan osallisuuden merkitystä sekä palvelutarpeen arvioinnin tekemistä        
sekä esim. sosiaalihuollon ja lastensuojelun lain ymmärtämistä ja tulkitsemista. Myös          
etiikalla on suuri rooli työssä. Lastensuojelun palveluohjaajan työ on hyvin monialaista ja            
tärkeää on auttaa, tukea ja ohjata tarvittavien palveluuden pariin. 

 
Näiden asioiden pohjalta suosittelen harjoittelupaikkaa muillekin. Ihanat ammattitaitoiset        
työkaverit, joilla on positiivinen suhtautumistapa työhönsä ja halu kehittyä aina paremmaksi.           
Työn sisältö on hyvin monialaista ja mielenkiintoista arviointia perheen parhaaksi          
lastensuojeluilmoituksesta lähtien.” 



 
  

Pirkkalan vammaispalvelut 
 
#pirkkala #pirkanmaa #vammaiset #vammaispalvelut 
 
”Jo ennen käytännön opetuksen alkua tapasimme tulevan ohjaajani kanssa ja kävimme läpi            
tavoitteita harjoittelulle. Tästä käynnistä huomasin heti, että työpaikalla on selkeästi          
varauduttu opiskelijaan ja asetettu odotuksia ja tavoitteita puolin ja toisin. Harjoittelun alettua            
työyhteisö otti minut mukaan mainiosti: heti ensimmäisenä viikkona pääsin seuraamaan          
muidenkin työntekijöiden arkea, mutta sain myös kattavan perehdytyksen ohjaajani         
työnkuvaan. 

 
Parasta harjoittelussa oli erityisesti se, että pääsin oikeasti hyödyntämään osaamistani,          
tietojani ja taitojani. Opin paljon uutta, mutta opintojen ja aiemman työkokemuksen myötä            
oppimaani sai myös ammentaa työssä. Sain hyvin paljon vaikuttaa siihen, mitä kaikkea            
harjoittelun aikana teen. Pääsin mukaan lähes kaikkiin kotikäynteihin, sain harjoitella          
itsenäisesti dokumentointia ja näin juuri sitä käytännön sosiaalityötä. Toisaalta parasta oli           
myös ohjaajani, joka osasi mahtavasti perehdyttää ja vastailla kysymyksiini. Kävimme paljon           
vuoropuhelua eri yhteiskunnallisten aiheiden ympärillä ja uskon, että me molemmat opimme           
toisiltamme uutta. 

 
Kaikkien edellä mainittujen syiden perusteella voin suositella kyseistä harjoittelupaikkaa.         
Suosittelen vammaispalveluita yleisesti sellaisille, joilla on kiinnostusta dokumentointiin,        
tiedonhakuun, monialaiseen työskentelyyn ja asiakkaiden kohtaamiseen. Juuri tätä kyseistä         
paikkaa suosittelisin kuitenkin erityisesti sen mahtavan ja osaavan työyhteisön vuoksi. Sieltä           
saadut opit tulevat varmasti hyödyttämään minua, työllistynpä tulevaisuudessa sitten mihin          
tahansa.” 

 
 

Familar Kortemäki, asumisharjoitteluyksikkö (Vuoden 2018 voittaja) 
 
#helsinki #uusimaa #nuoret #asumisharjoitteluyksikkö #yritys #lastensuojelupalvelut 
 
“Tätä erinomaisuutta ei voi sanoin kuvailla, se täytyy itse kokea !” 
 
 
Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys 
 
#vantaa #uusimaa #päivytys #kriisiapu 
 

- Suhtautuminen oli ystävällistä ja harjoittelija koki olevansa tervetullut. 
- Kysymyksiin sai vastauksia ja ohjausta ohjaajalta, kollegoilta, vastaavalta ja 

päälliköltä. 
- Tutustumiset keskeisiin kumppaneihin järjestyi ja siihen sai tukea 



- Pääosin olo oli kuin yhdellä työryhmästä. Harjoittelijan näkemyksiä arvostettiin ja 
kysyttiin. 

- Työnohjaus! Harjoittelijalle järjestyi oma työnohjaaja, jota ehdin tavata kolmesti → 
tuki omaa reflektointiprosessia. 

- Viranomaisroolliin pääsi tutustumaan ja seuraamaan monipuolisesti erilaisempiakin 
tapauksia. 

- Kriisityön prosesseihin asiakkaat antoivat tulla mukaan hyvin. Monenlaisia vaikeita 
prosesseja sai nähdä. 

- Monipuolinen, haastava, tulevaisuuden osaamistavoitteita asettava, mahtava 
harkkapaikka. 


