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Ministeriöt ja virastot

Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna 2021
Valtio on jo pitkään tarjonnut suuren määrän hyviä harjoittelupaikkoja eri alojen
opiskelijoille ja se on tavoitteenamme jatkossakin. Onnistunut harjoitteluyhteistyö
on tehokas tapa esitellä valtion työpaikkoja ja vahvistaa niiden positiivista työnantajakuvaa opiskelijoiden keskuudessa. Valtiovarainministeriö (VM) pyytää
toimintayksiköitä panostamaan jälleen siihen, että valtionhallinnosta löytyy myös
ensi vuonna runsaasti tarkoituksenmukaisia ja lisäarvoa luovia harjoittelupaikkoja.
Onnistuimme myös poikkeusolojen aikana
Myös kuluneena vuonna valtiolla on onnistuttu tarjoamaan suuri määrä arvokkaita
harjoittelukokemuksia. Covid-19 –tilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta
harjoittelut toteutuivat tietojemme mukaan kutakuinkin suunnitellusti.
Poikkeustilanne vaikeutti harjoittelujen järjestelyitä, joten tämän tukemiseksi tuotettiin harjoittelijoille suunnattu virtuaalinen perehdytyskokonaisuus. Perinteisen
”Tervetuloa valtionhallintoon! –perehdytyspäivän korvannut kokonaisuus onnistui
osallistujien antaman palautteen perusteella hyvin ja saatu palaute tulee vaikuttamaan myös ensi vuoden yhteiseen perehdytykseen.
Kiitos kuuluu teille kaikille! Perehdytyskokonaisuus ei olisi onnistunut ilman
aktiivisten virkamieskollegoiden ja virastojen apua. (Lisätietoa: Korkeakouluharjoittelijoiden perehdytys Howspace-alustalla –kalvot / Vm.fi, Duunissa Suomelle –
podcast, jakso 6 / eOppiva.fi ja Harjoittelu 2020 –webinaaritallenne / Valtiolla.fi)
Yhteiset kehityskohteet vuonna 2021
Haluamme nostaa esiin kaksi lisähuomiota ansaitsevaa asiaa:
-

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Laadukkaampi hakijaviestintä: Vaikka harjoittelijoiden haku voidaan toteuttaa ns. perusrekrytointia kevyemmin, tulee sekin hoitaa huolella ja hakijaystävällisesti. Riittävä ja ajantasainen viestintä kuuluu myös harjoittelijahakuun.
Jokaisen hakijan on saatava vähintään kiitosviesti hakemuksen vastaanottamisesta sekä tieto valinnan lopputuloksesta. Samalla hakijaa on hyvä rohkaista jatkossakin seuraamaan ja hakemaan valtion työtehtäviä. Kunnianhimoisemmat virastot viestivät tätä aktiivisemmin ja voivat esim. antaa
hakijalle henkilökohtaista palautetta tämän vahvuuksista.

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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-

Harjoittelupaikkoja myös Suomessa opiskeleville ulkomaalaisille
opiskelijoille: Korkeakoulut ovat jo pitkään olleet huolissaan Suomessa
opiskelevien ulkomaalaisten sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
huonosta harjoittelutilanteesta. Yhteisenä tavoitteenamme tulee olla, että
myös valtion virastoista ja laitoksista löytyy harjoittelutehtäviä opiskelijoille,
jotka eivät osaa suomea/ruotsia lainkaan tai osaavat niitä ehkä puutteellisesti.

Yleistä harjoittelusta ja harjoittelijoiden palvelussuhteesta
Harjoittelijoiksi valtiolle hakeutuu pääasiallisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Harjoittelukäytännöt ja koulutuksen rakenne vaihtelevat
paljon eri koulutusalojen kesken. Aarresaari.net keskittyy yliopisto-opiskelijoiden
harjoitteluihin. Ammattikorkeakouluilla ei ole vastaavaa palvelukeskittymää.
-

Harjoittelijat otetaan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ja määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. Tahtin ilmoitusohjeen mukaan harjoittelijan
pitää olla opiskelija, mutta työtehtävien ei tarvitse liittyä pääaineeseen ja
harjoittelu saa kestää korkeintaan 6 kk (vrt. liite 1).

-

Mikäli virasto maksaa palkan kokonaan itse, voi se valita harjoittelijaksi myös
ulkomailla opiskelevan henkilön.

-

Virasto voi palkata opiskelijoita myös muulla perusteella määräaikaiseen
palvelussuhteeseen. Yleensä syynä on työn luonne tai sijaisuus.

Harjoittelun kustannuksista
Opiskelijoille harjoittelukokemuksen saaminen on arvokasta. On tärkeää, että
virastot tarjoavat harjoittelumahdollisuuksia ilman yliopiston maksamaa tukeakin.
-

Valtiokokonaisuuden tasolla periaatteena on, että harjoittelusta maksetaan
opiskelijalle riittävä korvaus. Opintojen vaiheesta ja tehtävästä riippuen
palkan tulisi olla vähintään 1.300 – 1.600 e/kk.

-

Lähtökohtana siis on, että harjoittelu valtiolla on palkallista. Poikkeuksena voi
olla pakollinen tutkintoon kuuluva harjoittelu, joka ei muuten ole järjestettävissä.

Harjoittelijoiden hakuprosessista ja muutoksista Aarresaari-palvelussa
Aarresaaren työnvälityspalvelut ovat juuri muuttumassa, joten yliopistojen
työelämä- ja urapalveluiden ohjekirje kannattaa lukea huolellisesti (liite 2). Siinä
kerrotaan mm. verkoston to 26.11. klo 13 järjestämästä demo-tilaisuudesta,
jossa opastetaan uuden JobTeaser- työnvälityspalvelun käyttöön. Myös jatkossa
harjoittelupaikkatarjouksia yliopisto-opiskelijoille voi jättää ympäri vuoden yliopistojen työnvälityspalveluissa (ks. uudistuva Aarresaari.net). Tarjoukset voi halutessaan kohdistaa tietylle yliopistolle.
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Huomioi myös nämä:
-

Ammattikorkeakouluille harjoittelupaikkoja voi tarjota mm. koulujen omilla
netti-sivustoilla.

-

Harjoittelupaikasta voi halutessaan ilmoittaa myös Valtiolle.fi –järjestelmässä.
Tällöin on huomioitava, että kyse on normaalista julkisesta hakumenettelystä
eikä hakuilmoituksessa voida edellyttää hakijan olevan opiskelijana tietyssä
oppilaitoksessa (AVI:n tarkastuskertomus ESAVI/13190/05.13.02.00/2018).

-

Saadakseen toivotunlaista osaamista, viraston tulee muotoilla opiskelijan
osaamiselle kohdistuvat odotukset Valtiolle.fi-hakulomakkeen Hakijalta
odotamme –kohdassa.

-

Hakijalta odotamme –kohtaan on myös tarpeen sisällyttää lause Hakijan tulee
olla opiskelija. Näin kaikki hakuilmoituksen lukevat työnhakijat näkevät paikan
olevan suunnattu opiskelijalle eikä esim. vastavalmistunut henkilö voi tulla
huomioiduksi kyseisessä valinnassa.

-

Valtiolle.fi –hakuilmoituksessa ei ole lupa käyttää lausetta Harjoittelupaikka
täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lopuksi
Huolellinen suunnittelu mahdollistaa harjoittelun onnistumisen. Suunnittelun
avuksi on laadittu liitteenä oleva vinkkilista.
Lisätietoja antaa Marjaana Laine, etunimi.sukunimi(at)vm.fi, puh. 02955 30304.

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Juha Sarkio

Neuvotteleva virkamies

Marjaana Laine

Liitteet / Bilagor

Harjoittelijan määritelmä Tahti-järjestelmässä (liite 1)
Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkoston ohjekirje (liite 2)
Vinkkejä harjoittelun toteutukseen (liite 3)

Jakelu / Sändlista

Yleiskirjejakelu, pyydetään jakamaan eteenpäin toimintayksiköille tarvittaessa

Tiedoksi / För kännedom

Työnantajakuvan yhteishenkilöverkosto, Palkeet
Aarresaari-verkosto

