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 RINNEKODISSA
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Hei opiskelija! 
Hienoa, että olet kiinnostunut suorittamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisjakson tai harjoittelun meillä 

Rinnekodissa. Tässä esitteessä kerromme tarkemmin mahdollisuuksistasi meidän yksiköissämme.

Tiesitkö, että Rinnekoti on kotimainen ja palveluiltaan 
Suomen monipuolisin yksityinen  kehitysvamma-alan 
toimija?

Palvelujamme käyttävät vammaisuudesta, 
pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä tukea 
tarvitsevat ihmiset lapsista vanhuksiin. Asiakkaitamme 
ovat myös heidän perheensä ja heille palveluja 
ostavat tahot, kuten kunnat.

Tuemme asiakkaitamme elämään hyvää elämää, 
jokainen omanlaistaan. Toimimme pääasiassa Etelä-
Suomessa, mutta osa palveluistamme on saatavilla 
myös valtakunnallisesti.

Vieressä näet arvot, jotka ohjaavat toimintaamme.

Lähimmäisyys
• Kohtaamme palvelun käyttäjän ja hänen läheisensä  

yksilönä. Arvostamme erilaisia mielipiteitä ja huomioimme 
ne arjessa ja palveluja suunniteltaessa.

• Palvelumme tukevat osallistumista lähiyhteisöön ja  
yhteiskuntaan.

• Arvostamme erilaisia vahvuuksia ja osaamista ja tuemme 
työyhteisöjen kehittymistä. Tartumme rohkeasti haasteisiin.

Asiantuntijuus
• Vaikuttavaa, yksilöllistä ja monialaista.
• Luodaan tutkimuksen, kokemuksen ja vuorovaikutuksen 

avulla tutkijoiden, tekijöiden ja kokijoiden kanssa.
• Tietoa sovelletaan ja jaetaan yhdessä.

Hyvä elämä
• Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä, omaa rauhaa ja ystäviä, 

työtä, mielekästä tekemistä ja vapaa-aikaa, kullekin 
sopivassa suhteessa.

• Jokainen ihminen on erityinen ja tulee kuulluksi oman 
hyvän elämänsä määrittäjänä.

• Jokainen kokee itsensä ja työnsä arvokkaaksi ja  
merkitykselliseksi.
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Yksikkömme, jossa sinun on mahdollisuus oppia enemmän perushoidosta ja lääkehoidosta 
(lähihoitajien opinnoissa esim. hyto-kokonaisuus, sairaanhoitajien hoidolliset opintojaksot)

Helsingissä
Kaski (Suutarila)

Maurinkoti (Kallio)
Nyyttipuisto  (Alppikylä)
Kotikallio (Pitäjänmäki)

Espoossa
Hiiala (Lakisto)

Pikkurinne (Lakisto)
Huom! Näissä yksiköissä harjoittelijan tulee olla yli 18-vuotias

Vantaalla
Piikuja (Myyrmäki)

Muualla Suomessa
Niittypelto (Vihti)

https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kaski.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/maurinkoti.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/nyyttipuisto.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kotikallio.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/hiiala.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/pikkurinne.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/piikuja.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/niittypelto.html
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Yksikkömme, joissa asiakkaamme ovat omatoimisia ja käyvät
päivittäin esimerkiksi työllisyyttä ja osallisuutta edistävissä toiminnoissa

(soveltuvat esimerkiksi vammaistyön osaamisalaa suorittaville tai sosionomiopiskelijoille)

Helsingissä
Hevosmies, Alppikylä
Joutsenvirta, Laajasalo
Kornetti, Pitäjänmäki
Koukkusaari, Vuosaari
Nyyttipuisto, Alppikylä
Paljerinne, Etelä-Haaga
Sylvesteri, Pitäjänmäki

Tuulikannel, Malminkartano

Espoossa
Alarinne, Lakisto 
Kattara, Lakisto

Lakistonkallio, Lakisto
Lakistonpuro, Lakisto
Odilampi, Odilampi

Oivala, Lakisto
Peuramäki, Sepänkylä
Saunalahti, Saunalahti

Seppola, Lakisto

Vantaalla
Kehäkukka, Vapaala

Lastutie, Vapaala
Piikuja, Myyrmäki

Vapaalakoti, Vapaala

Muualla Suomessa
Johannisberg, Porvoo
Joukontalo, Tampere
Kaikurinne, Lepsämä

Multatie, Tuusula
Kiikkaistentie, Lepsämä

Melba, Tampere
Sepänkoti, Kirkkonummi

https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/hevosmies.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/joutsenvirta.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kornetti.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/koukkusaari.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/nyyttipuisto.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/paljerinne.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/sylvesteri.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/tuulikannel.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/alarinne.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kattara.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/lakistonkallio.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/lakistonpuro.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/odilampi.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/oivala.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/peuramaki.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/saunalahti.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/seppola.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kehakukka.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/lastutie.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/piikuja.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/vapaalankoti.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/johannisberg.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/joukontalo.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kaikurinne.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/multatie.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kiikkaistentie.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/melba.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/sepankoti.html
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Yksikkömme, joissa voit suorittaa vammaistyön osaamisalaan tai 
mielenterveys- ja päihdetyön opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja 

Ainola, Espoo Lakisto
Asumisyksikkö kehitysvammaisille, 
mielenterveyskuntoutujamiehille.

Arvola, Espoo Lakisto
Asumisyksikkö aikuisille, psyykkisistä 
häiriöistä kärsiville kehitysvammaisille 
henkilöille.

Hevosmies, Helsinki Alppikylä
Asumisyksikkö aikuisille kehitysvammai-
sille ja/tai neuropsykiatrisille asukkaille.

Jokipolku, Espoo Lakisto
Asumisyksikkö kehitysvammaisille 
nuorille aikuisille, joilla saattaa esiintyä 
mielenterveyden ongelmia, haastavaa 
käyttäytymistä tai päihdeongelmia.

Kaskela, Espoo Lakisto
Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö.

Kaisala, Espoo Lakisto
Asumisyksikkö nuorille aikuisille kehitys-
vammaisille henkilöille, joilla on erilaisia 
psyykkisiä häiriöitä.

Pellas, Espoo Myllykylä
Asumisyksikkö, jonka henkilökunnan 
erityisosaamista on kommunikaation 
tukeminen ja haastavan käyttäytymisen 
ennaltaehkäiseminen.

Toimela 1&2, Espoo Lakisto
Asumisyksikkö kehitysvammaisille 
henkilöille, joilla on vaativia käyttäytymisen 
häiriöitä tai mielenterveysongelmia.

Turva, Espoo Lakisto
Asumisyksikkö, jossa tilapäisjaksoja 
kotona asuville kehitysvammaisille 
henkilöille.

https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/ainola.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/arvola.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/hevosmies.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/jokipolku.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kaskela.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kaisala.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/pellas.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimela.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/turva.html
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Työllisyyttä ja osallisuutta edistävät yksikkömme
(esim. sosionomien harjoittelupaikoiksi tai lähihoitajien osallisuuteen

ja toimintakykyyn liittyvät opintojaksot)

Helsingissä
Kornetin työhönvalmennus, Pitäjänmäki

Toimintakeskus Selja, Kallio
Toimintakeskus Kartanohaka, Ruskeasuo
Toimintakeskus Nyyttipuisto, Alppikylä

Toimintakeskus Poiju, Pitäjänmäki
Toimintakeskus Meripihka, Pasila

Toimintakeskus Kippari, Pitäjänmäki

Espoossa
Toimintakeskus Martti, Lakisto
Joonatan, Lakiston autismitiimi
Ankkuri, Lakiston autismitiimi

Nuorten valmentava toiminta, Lakiston autistimitiimi

Muualla Suomessa
Toimintakeskus Jaakkola, Kerava
Toimintakeskus Tarmola, Porvoo

Toimintakeskus Heikkilä, Kirkkonummi

https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kornetin-tyohonvalmennus.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-selja.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-kartanonhaka.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-nyyttipuisto.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-poiju.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-meripihka.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-kippari.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-martti.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/joonatan.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/ankkuri.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/nuorten-valmentava-toiminta.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-jaakkola.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-tarmola.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/toimintakeskus-heikkila.html
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Yksiköt, jossa sinun täytyy olla 18-vuotta täyttänyt, sillä näissä toimit lasten/nuorten kanssa

Helsingissä
Kasvunkoti Elli ja Niilo, Pitäjänmäki

Kasvunkoti Martti, Kallio
Juniori-Martti, Kallio

Omakoti Sofia, Malminkartano

Espoossa
Kasvunkoti Onni ja Ilona, Lakisto

Kasvunkoti Maija, Lakisto
Majakka, Lakisto

Pikkurinne, Lakisto
Einola, Lakisto
Annala, Lakisto
Hiiala, Lakisto

https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kasvunkoti-elli-ja-niilo.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kasvunkoti-martti.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/juniori-martti.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/omakoti-sofia.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kasvunkoti-onni-ja-ilona.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/kasvunkoti-maija.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/majakka.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/pikkurinne.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/einola.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/annala.html
https://www.rinnekoti.fi/rinnekoti/toimipisteet/toimipiste/hiiala.html
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