
      10.10.2017 
 

 
Ministeriöt ja virastot 
 
Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu  
Yliopistoharjoittelulla tarkoitetaan yliopisto-opintoihin pakollisena tai valinnaisena kuuluvaa opintojaksoa. Harjoit-
telun tavoitteet ovat sekä koulutuksellisia että yliopistojen ja työelämän vuorovaikutukseen tähtääviä. Työnantajat 
saavat harjoittelijalta tietoa koulutuksen sisällöstä ja laadusta sekä arvokkaan työpanoksen. Yliopistolle harjoittelu 
tarjoaa keinon seurata työelämän vaatimuksia ja kerätä palautetta opetussuunnitelmien ja koulutuksen kehittämiseen.  
 
Harjoittelulla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymiseen sekä 
opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon. Opiskelijan työtehtävien tulee olla sellaisia, että niissä voi 
soveltaa saamaansa koulutusta. Harjoittelujakso on keskimäärin 3 kk.  

 
Harjoittelijan palkkaaminen 
Harjoittelija on palvelussuhteessa virastoon. Viraston tulee maksaa harjoittelijalle vähintään palkansaajan 
työssäoloehdon täyttävää palkkaa (kela.fi/kenelle_tyossaoloehto). Yliopistoilla on käytössään harjoittelutukijärjes-
telmä, jolla voidaan alentaa virastolle harjoittelusta aiheutuvia kustannuksia. Yliopistojen harjoittelurahalla voidaan 
tukea vain osaa harjoittelujaksoista.  
 
Harjoittelukäytänteet ja aikataulut vaihtelevat yliopistoittain/tiedekunnittain.  

 Valtaosassa on käytössä ”voucherjärjestelmä”, jossa yliopisto/tiedekunta valitsee opiskelijat, joiden harjoittelua 
se tukee. Harjoittelutuen (voucherin) saatuaan opiskelijat hakevat itsenäisesti harjoittelupaikkoja. 

 Muutamissa yliopistoissa/tiedekunnissa valitaan harjoittelupaikat, joille yliopisto myöntää harjoittelutuen. 
Tuolloin opiskelijat voivat hakea vain oppilaitoksen erikseen valitsemia paikkoja.  

 Harjoittelutuki tarkoittaa yleensä 3 kk pituiseen harjoitteluun yhteensä 1 500–1 800 euron tukisummaa,  
jonka virasto voi laskuttaa yliopistolta harjoittelun päätyttyä. 

Lisätietoa tukikäytänteistä: www.aarresaari.net/työnantajalle/ilmoita_harjoittelupaikasta/yliopistojen_harjoittelutuki  

 
Harjoittelupaikkatarjoukset vuodelle 2018 
Harjoittelupaikkatarjoukset jätetään toimeksiantolomakkeella osoitteessa aarresaari.net, ”Ilmoita harjoittelupaikasta”. 
Ilmoituksia voi jättää ympäri vuoden (muutos aiempiin vuosiin verrattuna). 

 Virasto valitsee harjoittelupaikkailmoitusta jättäessään yhden tai useamman yliopiston, jonka harjoittelijoille  
se erityisesti haluaa paikkaa tarjota. Paikkatarjoukset ohjautuvat valittuihin yliopistoihin.  

 Kukin yliopisto päättää sille tarjottujen paikkojen julkaisemisesta omissa väylissään (ks. julkaisulinkit 
aarresaari.net/yhteystiedot). Yliopisto arvioi harjoittelupaikkatarjouksia mm. seuraavien kriteerien mukaan: 
tehtävien soveltuvuus opiskelijalle (laatu) ja viraston osallistuminen palkkakustannuksiin.  

 Paikkatarjouslomakkeen kohdassa ”Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot” tulee mainita 
selvästi, mikäli virasto edellyttää harjoittelutukea. 

 Hakuajan toivotaan päättyvän aikaisintaan tammi-helmikuussa, sillä harjoittelubudjetti seuraavalle vuodelle 
varmistuu usein vasta loppuvuodesta ja harjoittelun organisoinnin aikataulut vaihtelevat yliopistoittain.  

 Harjoittelupaikkaa voi tarjota myös Suomessa tutkintoaan suorittavalle ulkomaalaiselle opiskelijalle. 
 
 

 
Yliopistojen työelämä- ja urapalvelut  
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto: Joensuun ja Kuopion kampukset, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Hanken School of Economics: Helsingin ja Vaasan kampukset, Tampereen teknillinen 
yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi: Turun ja Vaasan kampukset.  
Aarresaari-verkostoon kuuluvien yliopistojen yhteystiedot: aarresaari.net/yhteystiedot 
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