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TYÖHARJOITTELU HARJULASSA (päivitetty maaliskuu 2019) 
 
”Työharjoittelu Harjulassa” on käsite, jolla tarkoitetaan: 
 

a) Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kuntouttavan työtoiminnan lain mukaista työtoi-
mintaa tai  

b) Helsingin sosiaali- ja terveystoimen sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa tai  
c) Työ – ja elinkeinotoimiston järjestämää työkokeilua. 

 
Työharjoittelun tavoitteena on työllistää mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Se on jous-
tava työhön tutustumismuoto pitkään työelämästä poissa olleelle. Työharjoittelu Harjulassa 
on tarkoitettu päihdekuntoutujille ja se on osa kokonaiskuntoutusta. Sen tavoitteena on 
saada rytmiä arkielämään, kiinnittyä vertaistukeen, opetella vastuun ottamista, hankkia ja 
arvioida työelämän taitoja sekä suunnitella tulevaisuutta. Työharjoittelijoita koskevat yleiset 
työelämän pelisäännöt. Työharjoittelu Harjulassa on tavoitteellista, eli pyritään siihen, että 
työjakso johtaisi johonkin uuteen työ-, opiskelu- tai tukimuotoon tai yleensä ottaen parem-
paan elämäntilanteeseen. Työharjoittelun sisältöä muokataan joustavasti kuntoutujan voi-
mavarojen ja tarpeiden mukaan. 
 
Hallinnollisesti työharjoittelusta vastaa psykososiaalisen työn päällikkö ja päihdehuollon 
jälkikuntoutusyksikön johtava sosiaalityöntekijä (Tuula Hiltunen). Vastuu työharjoittelijoiden 
käytännön perehdytyksestä ja työn johdosta on Suojatie ry:n toiminnanjohtajalla (Teija 
Ahonen). Työharjoittelijan päihdekuntoutuksen kokonaisuudesta vastaa Jälkikuntoutuksen 
nimetty asiakastyöntekijä. 
 
Hakeutumisväylä työharjoitteluun on avoin eikä siihen ole jonotuskäytäntöä. Uusi työhar-
joittelija otetaan, kun paikka on vapaana ja sopivassa kuntoutumisen vaiheessa oleva ja 
työharjoittelusta todennäköisesti hyötyvä kuntoutuja on tarjolla. Samanaikaisesti Harju-
lassa voi olla enintään seitsemän henkilöä työharjoittelussa. Jos samanaikaisesti on use-
ampi ehdokas vapautuvalle työharjoittelupaikalle, Harjulan talotoimikunta päättää henkilön 
tehtyjen arviointien perusteella. Yhdyskuntapalveluun voidaan ottaa lisäksi tilanteen mu-
kaan 1-2 henkilöä. Jos yhdyskuntapalvelussa on samanaikaisesti kaksi henkilöä, heidän 
työaikansa sovitellaan eri päiville.   
 
Työharjoittelua Harjulassa tarjotaan Suur-Helsingin alueella asuville, joiden on kulkuyh-
teyksien puolesta mahdollisuus käydä työssä Harjulassa. Helsinkiläiset työharjoittelijat 
ovat asiakkaana päihdehuollon jälkikuntoutuksessa. Ulkopaikkakuntalaisten työharjoitteli-
joiden osalta päihdehuollon jälkikuntoutusyksikkö toimii työnantajan roolissa. Johtava sosi-
aalityöntekijä (Tuula Hiltunen) toimii kontaktihenkilönä niille ehdokkaille, jotka eivät ole hel-
sinkiläisiä.  
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Edellytykset kuntoutujaa hyödyttävälle työharjoittelujaksolle luodaan yksilöllisellä arvioin-
nilla ja suunnittelulla. Arviointi tapahtuu ehdokkaan ja Harjulan toimijoiden yhteistyönä. Jäl-
kikuntoutuksen työntekijä ja Suojatie ry:n toiminnanjohtaja arvioivat ehdokkaan valmiuden 
ja edellytykset työharjoitteluun Harjulassa. Lisäksi arviointiprosessissa voi olla mukana eh-
dokkaan yhteyshenkilönä toimiva Harjulan työntekijä tai muu verkoston jäsen. Työharjoitte-
luun tulevilta edellytetään sitoutumista Harjulan arvoihin sekä yhteisiin toimintakäytäntöi-
hin. Työharjoittelijoille on järjestetty oma työnohjaus yhdessä muiden päihdekuntoutusyksi-
köiden harjoittelijoiden kanssa. Työnohjaus kuuluu työharjoittelijoiden työaikaan.   
 
Tyypillisiä työharjoitteluun kuuluvia työtehtäviä ovat vertaistuen antaminen, yhteisistä ti-
loista huolehtiminen, siivous, kahvin keittäminen ja tilaisuuksien järjestely, tiskaaminen, 
kunnossapitoasiat, lumityöt, remonttityöt ja muissa tilannekohtaisissa asioissa auttaminen 
(esim. tapahtumien järjestäminen). Työharjoittelijat Harjulassa ovat tasavertaisessa ase-
massa keskenään riippumatta siitä, missä työtoiminnan muodossa he ovat hallinnollisesti. 
Työtehtävissä pyritään kuitenkin huomioimaan kuntoutujan vahvuudet ja erityisosaaminen, 
esimerkiksi käden taidot, liikunnallisuus yms.  
 
Viikoittainen tehtävien jako tapahtuu Suojatie ry:n työryhmän maanantaikokouksessa.  
Suojatie ry:n toiminnanjohtaja organisoi työtehtäviin perehdyttämisen uusille työharjoitteli-
joille. Vastuu käytännön perehdytyksestä ja työn johdosta on Suojatie ry:n ohjaajilla. Pois-
saolot ilmoitetaan puhelimitse ohjaajille ja ne käsitellään töihin palattua Suojatie ry:n ohjaa-
jan, jälkikuntoutuksen oman työntekijän ja toimistosihteerin kanssa. Suojatie ry:n ohjaajat 
seuraavat ja kirjaavat työharjoittelijoiden läsnä- ja poissaolot. Jälkikuntoutuksen toimisto-
sihteeri toimittaa läsnä - ja poissaololistat eteenpäin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


