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1. Johdanto 
Tämä opas on tarkoitettu sijaisperheessä tapahtuvan harjoittelun suunnitteluun sekä 

toteuttamiseen, ja perustuu opiskelijan omakohtaisiin kokemuksiin. Oppaasta saa 

suuntaviivoja sekä käytännönläheisiä vinkkejä harjoittelun onnistumiseen sekä 

mahdollisimman suuren hyödyn saavuttamiseen. Perustan tekstini erityiskasvatuksen 

harjoittelun aikana tehtyihin havaintoihin. Taustalla vaikuttavat omat kokemukseni 

aikaisemmista harjoitteluistani sekä tiedot ja taidot työskennellä lastensuojelun 

kentällä. 

Vaikka kokemukseni ovat pelkästään opiskelijan näkökulmasta kirjoitettuja, ne 

auttavat myös harjoittelupaikan tarjoajia luomaan käsitystä harjoittelusta 

kokonaisuudessaan ja siitä, mitä opiskelijalta voi odottaa ja velvoittaa. 

 

2. Lähtökohtia oppaaseen  
Pelastakaa Lasten, Pesäpuu ry:n ja Perhehoitoliiton PePPi-hanke etsii vapaaehtoisia 

voimavaroja sijaisperheiden arkeen. Yksi tällainen keino on oppilaitosyhteistyönä 

tehty harjoittelu sijaisperheessä. Harjoittelijaksi sopii ammattikoulujen, 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat. 

Itse suoritin erityiskasvatuksen harjoittelun (HUMAKin opintojakso Erityiskasvatus 

lastensuojelussa sekä laitos- ja perhetyössä 10op) sijaisperheessä, jossa 

sijoitusprosessi oli vielä myllerryksessä ja sijoituksesta alle vuosi aikaa. Tästä oli jopa 

hyötyä, sillä näin, kuinka eri toimijat ovat mukana perheen elämässä. Ymmärsin, 

miten tärkeää on, että apua saadaan ja sitä osataan kysyä. Myös ikäviltä asioilta ei 

voi välttyä, joten harjoittelu oli kaiken kaikkiaan herättelevä ja ammatillisuuttani 

eteenpäin vievä. 

 

3. Ennen harjoittelua 

3.1 Opiskelijan tehtävät 

Opiskelijalta vaaditaan suurimmaksi osaksi halua sitoutua harjoitteluun. Harjoittelu 

sijaisperheessä ei sovellu mihin tahansa opintokokonaisuuteen. On hyvä ottaa 
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selvää koulun vaatimista sisällöistä ja tavoitteista ennen harjoittelun työtehtävien ja 

perheen määräytymistä. Opiskelijan tulisi olla oma-aloitteinen, vastuuntuntoinen sekä 

valmis työskentelemään lapsien tai nuorten kanssa. Normaalista työyhteisöstä 

poiketen, on otettava huomioon, että yhteisön jäseninä toimii perhe, joka elää 

arkeansa yhdessä läpi vuorokauden. Opiskelijan on oltava joustava, sillä perheen 

arki saattaa olla hyvin muuttuvaa ja nopeatempoista. 

Sijoitettujen lasten ja nuorten taustat ovat usein rankkoja, joten henkinen hyvinvointi 

ja valmius kohtamaan tosiasiat nousevat herkästi esiin. Tästä syystä perehdytys 

lastensuojeluun on edellytys harjoittelun suunnittelulle ja aloittamiselle. Opiskelijan 

kannattaa tutustua etukäteen, miten lastensuojelu ja sen tukimuodot näkyvät 

kunnassa. 

3.2 Harjoittelupaikan tehtävät 

Harjoittelupaikan tulisi olla valmis avaamaan ovensa opiskelijalle. Ennen harjoittelun 

alkua, on hyvä miettiä perheen kesken, mitä opiskelijan tulo käytännössä tarkoittaa. 

Halutaanko opiskelijalle tarjota ruoka, saako hän omatoimisesti etsiä tarvittavia 

tavaroita kaapista ja onko hän tervetullut jokaiseen talon huoneista. Perheeltä 

vaaditaan avoimuutta ja ymmärrystä sekä tilannetta, johon opiskelija on tervetullut.  

Käytännön asioiden lisäksi perheen tulisi tietää jo etukäteen harjoittelun tavoitteista. 

Harjoittelun päätarkoitus on aina käytännön kautta oppiminen, mutta harjoittelija ei 

saisi olla hidastamassa arkea. Näin ollen harjoittelupaikan tulisi perehdyttää 

opiskelija omiin käytäntöihinsä heti alkuun, jotta harjoittelun aikana opiskelija 

kykenee sulavammin suoriutumaan vaadittavista työtehtävistä. 

3.3 Oppilaitoksen tehtävät 

Suurimmaksi osaksi harjoittelun tavoitteet ja sisällöt tulevat koulun vaatimuksista, 

mutta opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita on hyvä käydä läpi yhdessä koulun ja 

harjoittelupaikan kanssa. Opiskelijalla täytyy olla käsitys siitä, mitä häneltä vaaditaan 

ja koulun on annettava selkeitä suuntaviivoja, mihin harjoittelu soveltuu. 

Lastensuojeluun ja erityiskasvatukseen liittyvät opinnot sopivat erinomaisesti 

sijaisperheessä tehtävään harjoitteluun. 

Oppilaitoksesta tulevat ohjeistukset esimerkiksi ohjauspalkkioihin tulisi olla 

opiskelijan tiedossa, mutta nähtävillä myös harjoittelun ohjaajille. Moni oppilaitoksista 

onkin koonnut omat oppaansa harjoittelua varten ja nämä löytyvät usein nettisivuilta. 
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Niin opiskelijan kuin harjoittelun ohjaajan tulisi tutustua niihin ennen harjoittelua ja 

pitää mielessä myös harjoittelun aikana. 

4. Harjoittelun aikana 
Tärkeintä harjoittelun toteuttamisessa on ehdottomasti salassapitovelvollisuus. 

Mikään, mitä perheen sisällä kuulee tai näkee, ei saa liikkua ulkopuolisille.  

4.1 Missä tukea tarvitaan? 

Perheet ovat hyvin erilaisia, joten tukea tarvitaan eri perheissä eri tavalla. Kannattaa 

keskustella ennen harjoittelun alkua, mihin opiskelijan halutaan keskittyvän. Tämä 

helpottaa oikean harjoittelijan ja harjoittelupaikan yhdistämistä.  

Usein vanhemmat tarvitsevat hengähdystaukoja tai kahdenkeskeisiä leikki- ja 

keskusteluhetkiä lasten kanssa. Näissä tilanteissa opiskelijan on toimittava 

itsenäisesti. Lasten huomioiminen myös opiskelijan puolelta on tärkeää. Hetket, 

jolloin yksittäinen lapsi saa huomiota, ovat kullanarvoisia.  

Toiset perheet tarvitsevat yhteisön vahvistamista ja jokaisen jäsenen osallistamista 

perheen arkeen. Opiskelijalla saattaa olla tuoreita lähestymistapoja yhteisöllisyyden 

luomiseen. Omaa menetelmäpankkiaan kannattaa hyödyntää ja kokeilla turvallisesti 

harjoittelussa. 

4.2 Käytännön työtehtävät  

Käytännössä harjoittelu koostuu perheen arjessa toimimisesta. On oltava valmis 

astumaan toisen ihmisen kotiin ja otettava vastuu omista kasvatuskäsityksistään ja –

menetelmistään. Harjoittelijan on hyvä tutustua aluksi perheen aikatauluihin, 

rutiineihin sekä sääntöihin. Lastenhoidolliset tehtävät ovat suuressa osassa, joten 

aikaa niiden opetteluun ei muutaman viikon harjoittelussa ole.  

Konkreettiset työtehtävät muotoutuvat harjoittelulle määriteltyjen tavoitteiden 

pohjalta. Niin opiskelijan kuin ohjaajankin tulisi huomioida opiskelijan tavoitteiden 

täyttymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija pääsisi keskittymään myös 

olennaisiin tehtäviin, eikä esimerkiksi toimisi vain perheen apukätenä.  

4.3 Kompastuskiviä  

Koskaan harjoittelu ei suju mutkitta. Kun tulee ongelmia, on osattava kysyä ja 

vastaanottaa apua. Opiskelija ei ole ammattilainen, vaan opettelemassa 
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ammattitaitoiseksi. Omat aikaisemmat työkokemukset sekä opinnot ovat suuressa 

osassa, kun pitää pohtia omia valmiuksiaan ja tavoitteitaan. Liian vaativat tai liian 

löyhät tavoitteet vievät harjoittelulta pian mielekkyyden ja oppimisen mahdollisuus 

pienenee.  

Harjoittelussa tärkein työkalu on keskustelu. Ohjaajan ja opiskelijan käymät 

keskustelut auttavat opiskelijaa hahmottamaan isompaa kokonaisuutta. Opiskelijan 

on kysyttävä, jos joku ihmetyttää ja osattava sanoa, jos asiat ovat liian rankkoja. 

Ohjaajan on hyvä tunnustella, mihin opiskelijan ymmärrys riittää. Opiskelijan 

henkinen hyvinvointi harjoittelun aikana on tärkeää ja hänen tulisi pitää huoli 

jaksamisestaan myös elämän muilla osa-alueilla.  

 

5. Harjoittelun lopuksi  

5.1 Arviointi 

Arviointiin on olemassa monia eri ohjeistuksia. Usein koululta tulee valmiit lomakkeet 

sekä täsmälliset ohjeet niiden täyttämiseen. Arvioidessa opiskelijaa olisi pohdittava 

kokonaisuutta sekä hänen ammatillista valmiuttaan toimia niin perhetyön kentällä, 

kuin yhtenä työyhteisön jäsenenä.  Arviointia tulisi tehdä pitkin harjoittelua, mutta 

varsinainen loppuarviointi koostuu opiskelijan kehittymisestä koko harjoittelun aikana. 

5.2 Raportointi 

Useat koulut vaativat opiskelijaa tekemään raportoinnin oppimisestaan ja siitä, miten 

on tavoitteisiinsa päässyt. Harjoittelu sijaisperheessä on hyvin haasteellinen 

raportoida, sillä monet asiat pitää jättää mainitsematta. On osattava löytää oikeat 

lähestymistavat ja näkökulmat aiheeseen. Vinkkejä saa lopun avainsanalistasta. 

Raportti tulisi kirjoittaa tavoitelähtöisesti, mutta käyttäen harjoittelussa uusien 

oivallusten kautta oppimia aiheita. Läpi harjoittelun tulisi pohtia omaa osaamistaan ja 

oppimaansa, jotta raportti ja harjoittelu hyödyttäisivät mahdollisimman paljon tulevia 

työyhteisöjä ja –tehtäviä.  
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6. Lopuksi 
Harjoittelu sijaisperheessä on toimiva toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille. 

Tärkeää sen suunnittelussa ja toteuttamisessa on kokonaiskuvan luominen. 

Harjoittelu ei ole pelkästään opiskelijan harteilla ja hänen onnistumisensa varassa, 

vaan koulun ja ohjaajien on tuettava oppimista mahdollisuuksien mukaan. Kukaan ei 

voi etukäteen tietää osuvatko palaset kohdilleen, mutta tämän oppaan luettuaan 

jokainen harjoitteluun osallistuva saa tukipilareita ja suuntaviittoja onnistuneeseen 

harjoitteluun. 

7. Avainsanoja: 
Avainsanalistan olen koonnut asioista, joita harjoittelussani nousi esiin ja/tai, joita 

haluan oppaassa painottaa. Nämä voivat olla avuksi esimerkiksi perehdytyksen tai 

raportin yhteydessä. 

 

Salassapitovelvollisuus 

Keskustelu 

Pohdinta 

Tavoitteellisuus 

Kasvatustietoisuus 

Lastensuojelun perhehoito 

Sijaishuolto 

Arvioiva työote 

Tunnesiteet 

Erityiskasvatus 

 

 

 


