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Ministeriöt ja virastot  

 

Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna 2018 

Onnistunut harjoitteluyhteistyö on tehokas tapa vahvistaa valtion kiinnostavuutta 

erityisesti nuorten keskuudessa. Valtio on perinteisesti pystynyt tarjoamaan suu-

ren määrän hyviä harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille. Valtiovarainminis-

teriö pyytää toimintayksiköitä panostamaan jälleen siihen, että valtionhallinnosta 

löytyisi opiskelijoille runsaasti tarkoituksenmukaisia harjoittelupaikkoja myös 

ensi vuonna.  

 

Prosessissa kannattaa huomioida seuraavat muutokset: 

 Harjoittelupaikkatarjouksia voi nyt jättää Aarresaari.net-sivustolle ilman mää-

räpäivää (kts. liitteenä oleva yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden ohje).  

 Valtiolle.fi -rekrytointijärjestelmää voi halutessaan käyttää harjoitteluhauissa 

aiempaa laajemmin, sillä harjoittelupaikat on nyt erotettavissa muista rekrytoin-

neista. Juuri tehdyssä päivityksessä rekrytoinnin hakutoiminnallisuuksiin lisät-

tiin tehtävän tasoihin ”harjoittelija”. Huomioithan, että Valtiolle.fi:n lisäksi yli-

opistoharjoittelupaikat tulee julkaista myös Aarresaari.net:ssä. (Kts. vinkkilista) 

 

Huolellinen suunnittelu mahdollistaa harjoittelun onnistumisen. Virastojen avuk-

si laadittu vinkkilista on kirjeen liitteenä. 

 

Lisätietoja antaa Marjaana Laine, etunimi.sukunimi(at)vm.fi, puh. 02955 30304. 

 

 

 

 

 

Osastopäällikkö, ylijohtaja  Juha Sarkio 

 

 

 

 

Neuvotteleva virkamies  Marjaana Laine  

 

 
Liitteet Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden kirje  

Vinkkejä harjoittelun toteutukseen 
 

Jakelu VTML:n yleiskirjejakelun mukaan sähköisesti,  

kirje pyydetään jakamaan eteenpäin toimintayksiköille tarvittaessa 
 

  

Tiedoksi Työnantajakuvan yhteishenkilöverkostolle sähköisesti  
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Liite Vinkkejä harjoittelun toteutukseen                Nuoret ja opiskelijat (Valtiolle.fi) 

 
  Teksti sinisellä pohjalla, kun kytky Aarresaari.net:iin Vastuuhlö ja 

tilanne 

Suunnittelu    

Panostammeko 

suunnitteluun? 

Huolellinen suunnittelu luo perustan  

harjoittelun onnistumiselle.  

Antoisa harjoittelu - opas harjoittelupaikalle tarjoaa apua 

sekä suunnitteluvaiheeseen että koko harjoittelun ajalle 

(mm. vinkkejä ohjaajalle). 

 

Voisimmeko  

kokeilla uutta? 

Yliopistot ovat huolissaan Suomessa 

opiskelevien ulkomaalaisten nuorten 

huonosta harjoittelupaikkatilanteesta. 

Olisi tärkeää, että valtion virastoistakin 

löytyisi harjoittelutehtäviä myös opiskeli-

joille, jotka eivät osaa suomea/ruotsia. 

Virastoissa saattaa olla löydettävissä tehtäviä tai pieniä 

projekteja, joissa ei tarvita suomea eikä ruotsia. Mahdol-

lisuuksia olisi hyvä pohtia ”puhtaalta pöydältä”, ei aina 

edellisten vuosien onnistuneita harjoitteluja suoraan tois-

taen. 

 

Onhan palkkaus 

kunnossa? 

Harjoittelijaa ei voi palkata pelkän yli-

opiston myöntämän harjoittelutuen turvin 

(saati palkatta). Valtion työnantajat osal-

listuvat palkkakustannuksiin.  

Harjoittelupalkan suuruus tulee ilmoittaa harjoittelupaikka-

tarjouksessa. Palkan määrityksessä on huomioitava liitekir-

jeessä mainittu Kelan työssäoloehto vähimmäispalkan täyt-

tymisestä. 

 

Onko tuki  

edellytys  

harjoittelun 

toteutumiselle? 

Mikäli virasto edellyttää harjoittelulle 

yliopiston tukea, tulee tuen tarve ilmoittaa 

jo hakuvaiheessa. 

Tukivaatimus tuodaan selvästi esiin lomakkeen kohdassa 

”Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot”, 

esim. ”Harjoittelu edellyttää harjoittelutuen.” (Tällöin ei 

ilmaisua ”toivotaan tukea” tule käyttää.). 

 

Ovathan  

työtehtävät  

keskiössä? 

Harjoittelun ytimessä on ehdottomasti 

harjoittelijalle soveltuvat, hyvin suunni-

tellut työtehtävät. 

Harjoittelupaikkatarjouksessa kannattaa tehtävät kuvata 

mahdollisimman houkuttelevasti. Kannattaa kertoa myös 

se, mitä harjoittelija kokemuksesta hyötyy. Organisaatio-

kuvaukset yms. voi jättää minimiin. 

 

Entäpä yhteinen 

TA-kuva? 

Huolella laadittu harjoittelupaikkatarjous 

vahvistaa viraston omaa, mutta myös 

valtion yhteistä työnantajakuvaa. 

Jokaisen tehtävänkuvauksen loppuun toivotaan lausetta: 

”Lue lisää meistä ja valtiolla työskentelystä osoitteessa 

www.valtiolle.fi.” 

 

Haluammeko 

hakemukset 

Valtiolle.fi’n 

kautta? 

Mikäli virasto haluaa käyttää rekrytoin-

tijärjestelmää, voi harjoittelupaikan 

julkaista myös Valtiolle.fi-palvelussa. 

(Yliopistojen harjoitteluprosessien toimi-

vuus vaatii paikan viemisen myös Aarre-

saari.net’iin.) 

Valtiolle.fi ja Aarresaari.net ilmoitukset kannattaa täyttää 

samoihin aikoihin. Valtiolle.fi-hakuilmoituksessa virasto 

valitsee tehtävän tasoksi ”harjoittelija”. Valtiolle.fi:n ID-

tunniste kannattaa päivittää myös Aarresaaren harjoittelu-

paikkatarjoukseen, esim. ”Hae harjoittelupaikkaa Valtiol-

le.fi-palvelussa, ID xx-xx-2018.” 

 

Muut kuin yli-

opiston tukemat 

harjoittelut? 

Tuettujen harjoittelupaikkojen lisäksi 

virasto voi tarjota ympäri vuoden koko-

naan itse rahoittamiaan harjoittelu-

/kesätyöpaikkoja.  

Rekrytointiprosessin virasto voi hoitaa Valtiolle.fi-palvelun 

avulla, jos se haluaa käyttää Valtiolle.fi-rekrytointijärjestel-

mää (tehtävän tasoksi valitaan ”harjoittelija”). Aarresaari. 

net:n käyttöä suositellaan, jotta myös nämä paikkailmoi-

tukset tavoittavat opiskelijat mahdollisimman hyvin. 

 

Valinta    

Onhan valinta-

prosessimme 

laadukas? 

Valintaprosessi tulee hoitaa ripeästi ja 

hyvin. Harjoittelijaa ei saa valita ennen 

hakuajan päättymistä. 

Jotta ripeä prosessi on mahdollinen, hakemusten vastaan-

ottamiselle suositellaan laitettavan päätöspäivämäärän lisäk-

si myös aloituspäivämäärä.  

 

 

…Myös hakijan 

näkökulmasta? 

Asianmukainen viestintä kuuluu myös 

harjoittelijahakuun ja siihen tulee kiinnit-

tää huomiota.  

Hakijat eivät ikävä kyllä ole aina saaneet virastosta minkään-

laista yhteydenottoa. Jo hakemuksen vastaanottamisesta on 

kohteliasta lähettää kiitosviesti ja valinnan lopputulos on 

ehdottomasti viestitettävä kaikille hakijoille. 

 

Yhteinen toiminta   

Voiko harjoitte-

lijamme osallis-

tua yhteiseen 

VM järjestää yhdessä virastojen kanssa 

kesäkuussa yhteisen perehdytyspäivän 

harjoittelijoille. 

Päivä on tarkoitettu kaikille valtionhallinnon korkeakoulu-

harjoittelijoille. Siihen voi osallistua myös verkossa. 

(Tervetuloa valtionhallintoon!, juttu kesältä 2017) 

 

päivään? Ministeriöissä järjestetään myös ensi 

kesänä Lainvalmistelutyö tutuksi – tee-

maryhmä. Ryhmä on tarkoitettu niille 

harjoittelijoille, joiden työtehtävät liitty-

vät lainvalmisteluun. 

Näihin harjoittelupaikkatarjouksiin ministeriön tulee lisätä 

teksti: ”Harjoittelijalla on mahdollisuus osallistua ministe-

riöiden yhteiseen Lainvalmistelutyö tutuksi –teemaryh-

mään. Ryhmässä tutustutaan mm. säädösvalmisteluproses-

siin, käytännön lainvalmistelutyöhön ja sen kansainväliseen 

puoleen sekä lainvalmistelua tekevien urapolkuihin. (Lue 

juttu Valtiolle.fi-sivustolla)”.  

 

Harjoittelun päätteeksi / jälkeen   

Näkyykö har-

joittelijamme? 

Harjoittelusta on hyvä viestiä omassa 

virastossa, mutta myös sen ulkopuolella. 

Intrajuttu tms. toimii pienin muokkauksin 

myös talon ulkopuolella. 

Virastoilta toivotaan Valtiolle.fi-sivustolle lisää harjoitte-

luista kertovia kirjoituksia (kts. esimerkki). Juttuja voi lä-

hettää osoitteeseen valtiorekrytointi(at)valtiokonttori.fi. 

 

 

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Toihin_valtiolle/Nuoret_ja_opiskelijat
http://www.aarresaari.net/ty%F6nantajalle/ilmoita_harjoittelupaikasta/antoisa_harjoittelu
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Tervetuloa_valtionhallintoon_paivassa_ve(58231)
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Lainvalmistelu_pintaa_syvemmalta(58238)
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Lainvalmistelu_pintaa_syvemmalta(58238)
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Tyonantajat_ja_tyontekijat/Valtiovarainministerio/Kokemuksia_assistenttiharjoittelusta_val(56027)

