
Parhaat harkkapaikat 2019 
 

1. Savonlinnan Toimintakeskus ry 
 
Koko työyhteisö ja yhteisöllinen meininki toimintakeskuksessa. 
 
Kaikki yhtä arvokkaita. 
 
Tärkeä paikka monelle vajaakuntoiselle, pitkäaikaistyöttömälle tai syrjäytymisvaarassa 
olevalle nuorelle. 
 
Ohjausta hyvin koko ajan ja perehdyttämiseen panostettiin ja perehdytys oli heti alussa. 
Mahdollisuus olla oma itsensä, ideoida ja toteuttaa itseänsä.  
 
Palautetta jatkuvasti työyhteisön kesken, ongelmakohtiin tartutaan ja huumori viljellään. Oli 
tilaa kysymyksille, ihmettelyille ja keskustelulle. 
 
 

2. Pirkkalan lapsiperhetiimi 
 
Kävin tutustumassa tiimiin hieman ennen harjoittelun alkua viikoittaisessa tiimipalaverissa ja 
jo sen tapaamisen ja työntekijöiden innostuksen perusteella tiesin, että harjoittelujakso tulisi 
olemaan ihan huippu. Ja niinhän se olikin! Tiimi oli jaettu SHL palveluihin, lastensuojelun 
avohuoltoon sekä sijais- ja jälkihuoltoon, joten sain kattavan kuvan koko lastensuojelun 
kirjosta ja perehdytyksen lastensuojelun erilaisiin tehtäviin. Tiimistä kaksi sosiaalityöntekijää 
toimi ohjaajina, mutta sen lisäksi muutkin työntekijät olivat innokkaita ottamaan minua 
mukaan mielenkiintoisiin tapaamisiin ja haastamaan uusien tehtävien parissa. Kalenteri 
täyttyi siis mukavasti erilaisista tapaamisista niin toimistolla kuin yhteistyökumppaneiden 
tiloissa, mutta toki sinne jätettiin tilaa myös purkukeskusteluille, joissa oli aikaa kysellä, 
ihmetellä ja reflektoida. Vastavuoroisesti omalla aktiivisuudellani innostin työntekijöitä 
kiireenkin keskellä kaivamaan naftaliinista erilaisia lapsen kuulemiseen liittyviä menetelmiä.  
 
Toivoin harjoittelulta muutakin kuin sivusta seuraamista ja sainkin heti alusta asti ottaa 
vastuuta sen verran kuin itsestäni tuntui mukavalta, esimerkiksi tapaamisten kirjaamisessa, 
ja harjoittelun edetessä toimin myös työparina. Tiimi oli pieni ja kotoisa ja tätä fiilistä vahvisti 
avokonttorissa työskentely. Konttorissa käytiin hyviä keskusteluita ja pohdintaa erilaisista 
asiakastilanteista, eikä johtavan sosiaalityöntekijä tuki ollut kaukana, sillä hänen 
työpisteensä oli samoissa tiloissa. Voin suositella harjoittelupaikkaa kaikille, jotka arvostavat 
kokonaisvaltaisen kokemuksen saamista, eivät arastele lähteä mukaan erilaisiin tilanteisiin 
muidenkin kuin omien ohjaajien kanssa, haluavat haastaa itseään ja toivovat mahtavaa 
harjoittelukokemusta! 
 
 



 
3. Palvelutalo Pihapihlaja, Seinäjoki 

 
Tein johtamisen menetelmät-harjoittelun pihapihlajassa. Koko harjoittelun ajan sain kokea 
kuuluvani tiimiin, enkä kokenut missään vaiheessa olevani VAIN harjoittelija, vaan yksi 
työntekijä muiden joukossa. Harjoittelussa sain erittäin hyvää ohjausta ja pääsisin 
ohjauksella toteuttamaan kaikkea sitä, mitä esimieskin tekee. Sain myös itsenäisiä tehtäviä, 
jotka auttoivat tutustumaan muihin työntekijöihin ja pääsin kokemaan esimiestyön vahvuudet 
ja heikkoudet. Harjoittelussa minut otettiin mukaan kaikkiin kokouksiin ja suunnitelmien 
tekoon, sekä mielipidettäni kuunneltiin ja koulusta saamaani oppia haluttiin 
harjoittelupaikassa hyödyntää. Sain harjoittelusta paljon ja toivottavasti pystyin myös jotain 
antamaan heille. Tätä paikkaa suosittelen lämpimästi, jos haluaa saada harjoittelusta kaiken 
hyödyn irti mahtavan työyhteisön tuella ja kannustuksella. Paras harkkapaikka! 
 
 

4. Uudenkaupungin vammaispalvelutoimisto 
 
Olin vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan työparina. Minulle tulivat harjoittelun aikana tutuksi 
palvelurakenne sekä kaupungin sosiaalipalveluiden kenttä kokonaisuutena. Pääsin mukaan 
erilaisiin verkostoihin ja asiakastapaamisiin. Pääsin myös tutustumaan muutamaksi päiväksi 
sekä asumisyksikköön että työtoimintaan. Saamani ohjaus oli hyvää. Minulle annettiin 
vastuuta ja otettiin mukaan kaikkeen mahdolliseen mitä harjoitteluni aikana 
vammaispalvelutoimiston arkeen kuului. Jos haluaa saada hyvän kokonaiskuvan 
vammaispalveluista ja tietää, millaista olisi työskennellä kaupungin palveluksessa, voin 
suositella lämpimästi paikkaa. 
 
 

5. Päivätupa, Jyväskylä 
 
Tein harjoittelun Päivätuvassa alkuvuodesta 2019 ja en voi muutakuin suositella paikkaa. 
Työyhteisö otti opiskelijan vastaan innostuneena ja avoimin mielin. 
 
Päivätuvalta oli selkeästi osoitettu ohjaaja harjoittelulle, mutta heti ensimmäisestä aamusta 
alkaen koko henkilöstö rohkaisi kysylemään ja keskustelmaan kaikkien kanssa, 
mietityttävistä asiosta.  En kokenut kertaakaan jääväni yksin ogelmien ja kysymysten 
kanssa. 
Minun annattiin myös ryhtyä toimintaan heti harjoittelun alusta alkaen. Työntekijät 
kannustivat kokeilemaan uusia asioita ja tukivat oppimisessa.  
 
Palautetta sain läpi koko harjoittelun, mikä oli positiivinen yllätys. Oma ohjaajajani, ryhmäni 
muutu ohjaajat, muu henkilöstä sekä oman ryhmäni asiakkaat antoivat kaikki rakentavaa 
sekä positiivista palautetta ja sain käydä keskustelua näihin liittyen. Parempaa ei voisi 
toivoa. 
 
Suosittelen paikka kaikille vammaistyöstä kiinnostuneille, koska täällä pääsee oppimaan 
paljon. Henkilöstön ammattitaito ja työkokemus, asiakkaiden monipuolisuus ja avoin 



kehittävä työilmapiiri antavat ja opettavat opiskelijalle paljon. He arvostavat omatoimisuutta 
ja valmiutta tarttua työhön, mutta ovat myös valmiitta neuvomaan ja ohjaamaan tarpeen 
tullen. 
 
 
 
 

6. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Kotka 
 
Harkkapaikassa oli hyvä ja avoin ilmapiiri! Minut otettiin hyvin vastaan ja minut perehdytettiin 
erittäin hyvin paikan tapoihin, käytäntöihin ja tarkoituksiin. Sain paikassa laajasti kokemusta 
sosiaalityöstä ja koin ensimmäisen harjoittelun mielekkääksi ja onnistuneeksi paikassani. 
Suosittelen lämpimästi! 
 
 

7. Walkers kahvila, Helsinki 
 
Ohjaus oli ihan tosi hyvää ja asiantuntevaa ja meininki työyhteisössä oli hyvä. Harkkaohjaaja 
haastoi kehittymään omissa ongelmakohdissani tönimällä minua tilanteisiin, joissa en ollut 
hyvä ja tämä kehitti minua todella paljon. 
 
 

8. Oulunkylän vastaanotto, lastensuojelu, Helsinki 
 
Harjoittelu paikka oli avoin harjoittelijoille, pääsi mahdollisimman paljon mukaan asiakas neuvotteluihin ja joka 
päivä oppi uutta.  
 
Mukava ja avoin tunnelma 
 


