
Parhaat harkkapaikat 2020  
 
 
 
 

1. Inarin kunta 
 
Kävin harjoittelun keväällä, toukokuun aikana. Korona oli päällä tuolloin vahvasti, mutta silti 
minut otettiin avosylin vastaan. Vastaanotto oli lämmin ja jokainen työntekijä oli halukas 
minua ohjaamaan ja käymään keskustelua kanssani. Pääsin melkein päivittäin tekemään 
erilaista sosiaalityötä ja käymään hyvin antoisia keskusteluja sosiaalityöntekijöiden sekä 
sosiaaliohjaajien kanssa. Inarin kunnassa pääsi tekemään montaa asiaa sekä näkemään 
sellaisia ilmiöitä, mitä välttämättä ei etelässä tai isommilla paikkakunnilla olisi nähnyt. Työ 
tuntui ulkopuolisesta hyvinkin erityiseltä, vaikka työntekijöille se oli ns. ”arkea”. En voi muuta 
kuin suositella opiskelijoita käymään pienemmillä paikkakunnilla sekä ihan täällä Lapissa! 
Inarin kunta on oiva vaihtoehto!   
  
 
 
 

2. Kuntoutumiskeskus Vipunen, Tampere 
 
A-klinikan Vipusen toimipiste oli mielestäni loistava yksikkö opiskelijalle harjaannuttaa 
taitojaan! Toimipisteessä työskentelee sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä miltei jokaisella 
nimikkeellä ja siten opiskelija saa todella monipuolisen katsauksen moniammatilliseen 
työhön. Opiskelijat otetaan todella hyvin vastaan ja itse koin välittömästi kuuluvuutta 
yhteisöön. Harjoittelujakson aikana oli kiva huomata, että reflektion ei tarvinnut rajoittua 
oman ohjaajan kanssa käytäviin keskusteluihin vaan sitä pystyi tehdä koko työyhteisön 
kanssa. Tämä mahdollisti hedelmällisen tien syventää omaa oppimista. Voin siis 
ehdottomasti suositella Vipusta jokaiselle opiskelijalle ketä vähääkään kiinnostaa 
päihdesosiaalityö.  
  
 
 
 

3.  Asukastalo Kylämaja, Espoo  
 
Kylämaja on kaikki lämpimästi tervetulleeksi toivottava yhteisö. Kylämajassa opiskelija saa 
sopivassa suhteessa vastuuta, ja omiin tavoitteisiin sopivia tehtäviä. Opiskelijan ohjaus on 
toteutettu huolella, ja koko työyhteisö perhdyttää opiskelijaa talon tavoille. Olen oppinut 
Kylämajassa enemmän kuin missään aiemmassa harkassa! Kylämajassa on Aivan ihana 
porukka, niin työntekijöinä kuin asiakkainakin. 😊   
 
 
 
 
 
 
  



4. MLL Kaakkois-Suomen piirin Lappeenrannan toimipiste 
 
Harkkapaikassa minut otettiin todella ystävällisesti vastaan. Minua kohdeltiin tasa-
arvoisena ja arvokkaana ihmisenä. Minulle annettiin vastuuta tehtävissäni ja minuun 
luotettiin. Samalla kuitenkin sain aina niin paljon tukea harjoittelussani kuin tarvitsin. Pystyin 
aina kääntymään ohjaajieni puoleen, jos tarvitsin apua ongelmatilanteissa. Minua 
kuunneltiin ja ehdotuksiani otettiin vastaan. Sain rakentavaa palautetta kauniisti. Minua 
pidettiin kuin kukkaa kämmenellä.  
  
 
 
 

5. Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä 
 
Keski-Suomen keskussairaalan sosiaalityön yksikkö on jokaisen asiakkaan, omaisen, 
moniammatillisen työryhmän jäsenen, kollegan ja harjoittelijan ainutkertaisesti huomioiva. 
Jokainen otetaan vastaan isolla sydämellä ja toivotetaan tervetulleeksi joukkoon avosylin. 
Työyhteisössä jokaisen ammattitaitoa arvostetaan. Näin ollen jokaisella on tarvittaessa tilaa 
jakaa sekä haasteet että onnistumiset työssään yhteisesti kollegojen kesken. Työyhteisö 
on myös äärimmäisen avoin oppimiselle ja kehittymiselle. Työntekijät pyrkivät löytämään 
soveltuvia metodeja ja työskentelytapoja, jotka parhaiten soveltuisivat nykyaikaan. Tähän 
parasta oppia heidän mukaansa tuovat opiskelijat. Harjoittelijana saat olla vielä opiskelija; 
oppimassa ja tutustumassa. Perehdytys on sekä työnkuvan, mutta myös ammattietiikan 
puolesta laaja-alaista ja kokonaisvaltaista. Näin myös oman ammatti-identiteetin 
kehittymiselle ja rakentumiselle on tilaa jo harjoittelun ohessa. Opiskelijalla on tilaa kysyä 
ja pohtia työyhteisössä itseään askarruttavia teemoja. Voin taata, että mikäli vastaus ei 
löydy heti, siitä varmasti otetaan selvää ja etsitään vastaus yhdessä! Suosittelen lämpimästi 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sosiaalityön yksikköä harjoittelupaikaksi, jos haluat laaja-
alaisen katsannan terveyssosiaalityöhön ja turvallisen ympäristön oppia ja kehittää omaa 
ammatti-identiteettiäsi. Puhumattakaan työyhteisön huumorista, naurua ja huumoria ei 
tässä ilmapiirissä tarvitse etsiskellä!   
  
 
 
 

6. Petäikkölän päiväkoti, Joensuu 
 
Harjoittelupaikkani oli maailman paras, koska ensimmäistä kertaa ikinä sain ihan oikeasti 
tarpeeksi ohjausta ja perehdytystä. Sain hyödyntää omia osaamisalueitani ja ottaa vastuuta 
sen verran, mikä tuntui hyvältä. Sain osallistua suunnitteluun, Arviointiin ja kehittämiseen. 
Sain toimia ihan kuin ryhmän lastentarhanopen työparina, joka oli kyllä paras kokemus 
ikinä. Kertaakaan minua ei vähätelty tai kyseenalaistettu osaamistani tai ammattitaitoani. 
Päin vastoin! Petäikkölän päiväkodin pörriäisissä vuorovaikutus oli lämmintä ja palaute 
kehittävää ja asiallista. Aivan mahtavat eväät työelämään!   
 
 
 
 
  



7. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdists ry, Joensuu 
 
Tein ensimmäisen vuoden sosionomi-opintojeni orientoivan harjoittelun, 3 vkoa, Pohjois-
Karjalan sosiaaliturvayhdistyksessä ja sen Moi-hankkeessa, eli 
monikulttuurisuushankkeessa. Minut otettiin ihan mielettömän lämpimästi vastaan ja koin 
heti olevani osa työporukkaa. Vaikka suurin osa työntekijöistä teki suurimman osan ajan 
etätöitä, sain koko ajan ohjausta ja huolehdittiin, että minulla oli tekemistä. Halusin 
nimenomaan työskennellä toimistossa, koska muuten opiskelen lähinnä kotoa käsin. 
Ohjaajani Katri Silvonen teki myös ajoittain etäpäiviä, mutta huolehti sitten, että pidimme 
niinä päivinä etäpalaverin, missä hän saattoi ohjeistaa minua töistä ja kysellä kuulumisia. 
Olin todella kiitollinen, että pääsin työskentelemään ja tekemään harjoitteluni nimenomaan 
siellä ja suosittelisin paikkaa jokaiselle sosionomiopiskelijalle!   
 
 
 
 

8. Maunulan lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Helsinki  
 
Suoritin sosiaalityön syventävän harjoittelun Maunulan lapsiperheiden palvelutarpeen 
arviointi ja tuki -tiimissä. Harjoittelupaikassani minut otettiin loistavasti vastaan ja 
harjoittelun aikana tunsin olevani osa tiimiä. Minulla oli yksi selkeästi nimetty ohjaaja, mutta 
koin, että koko tiimi oli valmiina auttamaan ja tukemaan minua. Keneltä vain pystyi 
pyytämään apua. Pitkin harjoittelua sain asiantuntevaa ja kannustavaa ohjausta. Ohjaajani 
myös haastoi minua sopivassa suhteessa. Sain olla oma itseni ja kehittyä rauhassa sekä 
ottaa vastuuta asteittain lisää. Harjoittelupaikassani oli mahtava tiimihenki ja myös 
huumoria riitti. Poikkeusajasta ja sen tuomista haasteista huolimatta työtä tehtiin 
positiivisessa ja innostuneessa hengessä. Voin ehdottomasti suositella harjoittelupaikkaa 
kaikille, joita kiinnostaa lastensuojelullisten asioiden parissa toimiminen mahtavan tiimin 
tukemana.   
 
 
  
 

9. Sippolan koulukoti, Sippola 
 
Harjoittelupaikallani minut otettiin todella hyvin vastaan ja minut perehdytettiin heti paikan 
tapoihin ja käytäntöihin. Huomasin harjoitteluni aikana kuinka minusta pidettiin huolta ja 
kuinka työntekijöiden sekä opiskelijoiden työhyvinvoinnista aidosti välitettiin. Pääsin 
turvallisessa ympäristössä sosiaalityöntekijän opastuksessa tekemään oikeasti 
sosiaalityötä ja minun panokseeni ja antiini luotettiin harjoittelupaikalla. Mieleeni 
heränneisiin kysymyksiini aina vastattiin ja opin paljon uutta niin käytännön työn kuin 
useiden keskustelujen aikana. Sain ohjaajaltani myös rakentavaa palautetta ja pohdimme 
sekä reflektoimme yhdessä minun vahvuuksiani ja kehittämisen kohteitani käytännön 
tilanteissa ja ohjauskeskusteluissa. Tunsin tulleeni kuulluksi muiden työntekijöiden sekä 
johtajan toimesta ja minun huomioihin ja ehdotuksiin todella tartuttiin ja niitä toteutettiin koko 
koulukodin hyväksi. Säännöllisissä moniammatillisissa tiimeissä minut otettiin hyvin 
vastaan ja tunsin kuinka sosiaalityön panosta arvostettiin muiden ammattilaisten ohella. Eri 
työntekijöiden mielipiteitä kuunneltiin tasapuolisesti, eikä ketään nostettu jalustalle 



parempana tai paremmin tietävänä, vaan jokaisen omaa ammatillisuutta todella kuunneltiin. 
Tunsin kuinka opiskelijana minun omaa asiantuntijuuttani kunnioitettiin ja kuunneltiin sekä 
osattiin arvostaa osana kokonaisuutta. Harjoitteluni aikana pääsin myös tutustumaan 
läheisesti muidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työhön ja arkeen koulukoti 
ympäristössä, joka auttoi minua ymmärtämään laajemmin mitä kaikkea lapsen suojeluun 
todella kuuluu. Huomasin kuinka työntekijöillä lapsen etu oli aina ensisijalla ja kuinka me 
yhdessä niin monin eri keinoin pystymme auttamaan ja tukemaan lapsia ja nuoria 
haasteiden edessä. Koenkin päässeeni tutustumaan harjoittelupaikkani arkeen paljon 
syvällisemmin ja aivan eri tavalla kuin jossain toisessa paikassa olisin päässyt. Tällainen 
harjoittelu kokemus opetti ja antoi minulle paljon enemmän eväitä reppuun, kuin olisin 
koskaan osannut arvatakaan. Suosittelen harjoittelupaikkaani lämpimästi muille!  
 


