
Tule harjoitteluun
Turun kaupungille!
Tarjoamme 43 mielenkiintoista harjoittelu-

paikkaa tuleville sosiaalityön ammattilaisille. 

Lue Marikan ja Tytin tarinat siitä, millaista 

sosiaalityöntekijän arki meillä on.

Työssäni koordinoin tukipalveluita lastensuojelun asi-

akkaille ja koulutan sosiaalityön eri tiimejä käyttämään 

moniammatillista systeemistä työotetta. Juuri tämä 

työote sai minut palaamaan Turun kaupungin sosi-

aalityöntekijäksi: kun moniammatillinen tiimi pureutuu 

asiakkaan tilanteeseen eri näkökulmista, ratkaisut ovat 

vaikuttavia. 

Tuen ja sparraan kollegoitani uuden työotteen käyt-

töön. Hienointa on, kun näen, miten muutos lähtee 

liikkeelle. Yksittäisen työntekijän innostus ja oivallus 

tarttuu, ja koko tiimin työstä syntyy jotain enemmän. 

Itse saan sparrausta työhöni esimiehiltäni sekä 11 hen-

gen tiimiltä. Meillä on osittain erilainen työnkuva, mutta 

se myös yhdistää meitä. Tuemme toisiamme ja kaikki 

ovat valmiita auttamaan. 

Kollegani sanovat, että asenteeni on aina positiivinen. 

Innostuksen säilyttäminen onkin hirveän tärkeää. Olen 

onnellinen, että työyhteisöissäni on aina annettu siihen 

lupa. Kohtaamme työssämme vaikeita ja raskaitakin 

asioita, mutta meidän työntekijöiden ei tarvitse olla 

vakavia.

Metsä on minulle paikka, jossa stressi ja huolet häviä-

vät. Rakastan metsää ja menen sinne säällä kuin säällä 

– seurassa tai yksin. Täydellinen metsäretki on sellai-

nen, missä on täysi hiljaisuus ja mukana hyvät eväät. 

1 lyhyen harjoittelun paikka:
• Palveluohjaus

1 lyhyen ja 1 pitkän harjoittelun paikka:
• Aikuissosiaalityö
• Eteläinen lapsiperhesosiaalityö 
• Läntinen lapsiperhesosiaalityö
• Pohjoinen lapsiperhesosiaalityö 
• Ulkomaalaistoimisto 
• Sosiaalipäivystys 
• Eteläinen lastensuojelun avohuolto 
• Läntinen lastensuojelun avohuolto
• Pohjoinen lastensuojelun avohuolto 
• Lastensuojelun sijaishuolto 
• Tukipalvelut
• Jälkihuolto 
• Asumis- ja päihdepalvelut 
• Vanhuspalveluiden sosiaalityö 
• Vammaispalveluiden sosiaalityö 
• Perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto 

5 lyhyen ja 5 pitkän harjoittelun paikkaa:
• Terveyssosiaalityö 

Lisätietoja harjoittelusta ja harjoittelupaikoista perhe- 
ja sosiaalipalvelujen hallinnosta puh. 040 1986 474

turku.fi/sosiaalityontekijaksi

Marika Ahonen, sosiaalityöntekijä

”Moniammatillinen  
työote on saanut  
meidät innostumaan”

Tervetuloa osaksi  

moniammatillisia tiimejämme! 

Alla olevat harjoittelupaikat 

ovat haussa nyt.



”Kohtaamme työssämme 

vaikeita ja raskaitakin asioita, 

mutta meidän työntekijöiden 

ei tarvitse olla vakavia.”

Marika Ahonen

”Minulle on tärkeää tietää, 

miten tiimiläiseni voivat. Oveni 

on aina auki, kun olen paikalla 

ja minulta voi tulla kysymään 

mitä vain.”

Tytti Mäkinen

Työskentelen jälkihuollossa, mutta juuri nyt tuuraan 

muutaman kuukauden sijaishuollon johtavana sosi-

aalityöntekijänä. Lähtökohtani esimiestyössä on, että 

olemme kaikki asiantuntijoita ja osaamme työmme 

– luottamus tiimimme kesken 100-prosenttinen. Siksi 

pystyin ottamaan sijaishuollon pestin vastaan, sillä 

tiedän, että tiimiläiseni huolehtivat työtehtävistämme.

Minulle on tärkeää tietää, miten tiimiläiseni voivat. 

Oveni on aina auki, kun olen paikalla ja minulta voi 

tulla kysymään mitä vain. Tiimissämme kaikki ovat 

tasa-arvoisessa asemassa – minulla on vain erilaiset 

työtehtävät ja kannan vastuuta tiimimme linjauksista. 

Isossa organisaatiossa meillä on tarjolla paljon koulu-

tuksia ja laaja asiantuntijaverkosto. Talosta löytyy aina 

joku, jolta voin kysyä, jos omat taitoni tai tietoni eivät 

riitä. Kehitämme myös jatkuvasti oman yksikkömme 

toimintaa ja saamme tehdä työtä lastensuojelulain 

mukaisesti, mikä ei ole kaikkialla itsestäänselvyys.

Innostun helposti niin töissä kuin vapaa-ajallakin. 

Vuosi sitten yllätin itseni ja hurahdin ratsastukseen 

ihan täysillä. Aloitin alkeista ja nyt käyn kolme kertaa 

viikossa tunneilla. Ratsastaminen rentouttaa ja 

rauhoittaa, sillä siinä täytyy olla täysin läsnä. Jos 

olen jännittynyt, hevonen aistii sen eikä yhteistyö 

suju. Ratsastaminen on opettanut minulle hetkeen 

pysähtymistä. 

Tytti Mäkinen, johtava sosiaalityöntekijä

”Aina löytyy joku, 
jolta voin kysyä 
neuvoa” 


