
 

   
 

 

Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu   
  

Yliopistoharjoittelulla tarkoitetaan yliopisto-opintoihin pakollisena tai valinnaisena kuuluvaa opintojaksoa, 
joka sisältää työskentelyä tehtävissä, joissa opiskelija voi soveltaa koulutustaan. Harjoittelulla on merkittävä 
positiivinen vaikutus opiskelijan asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymiseen sekä opiskelijan 
urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon. Työnantajat saavat työpanoksen lisäksi koulutukseen perustuvaa 
uutta näkökulmaa. Yliopistolle harjoittelu tarjoaa keinon seurata työelämän vaatimuksia ja kerätä palautetta 
opetussuunnitelmien ja koulutuksen kehittämiseen.   
  

  
Harjoittelun reunaehdot  

 Harjoittelun onnistuminen vaatii työpaikalta ohjaajan, joka keskustelee opiskelijan kanssa 
harjoittelun tavoitteista ja tukee ja neuvoo opiskelijaa harjoittelun ajan.   

 Harjoittelujakso on keskimäärin 3 kuukauden mittainen.   
 Harjoittelijalle tulee maksaa vähintään palkansaajan työssäoloehdon 

täyttävää palkkaa (kela.fi/kenelle_tyossaoloehto).   
 Yliopistoilla / koulutuksilla on harjoittelulle kriteerit, joiden täyttyminen kannattaa tarkistaa ennen 

harjoittelun alkamista.   
   

  
Harjoittelupaikkatarjoukset vuodelle 2023  

 Yliopisto-opiskelijat tavoittaa parhaiten Aarresaari-verkoston 
työnvälitysjärjestelmän kautta. Yhdeksän yliopistoa ottivat käyttöön Jobteaser -
palvelun loppuvuodesta 2020. Lapin, Oulun ja Vaasan yliopistot käyttävät ValoJobs- 
järjestelmää. Kirjeen lopusta löydät tästä lisätietoa.  

 Ilmoituksia voi jättää ympäri vuoden. Varaattehan rekrytointiprosessiin tarpeeksi aikaa, jotta 
tarvittavien dokumenttien käsittelyyn jää aikaa.   

 Yliopisto arvioi harjoittelupaikkatarjouksia mm. seuraavien kriteerien mukaan: tehtävien 
soveltuvuus opiskelijalle (laatu) ja viraston osallistuminen palkkakustannuksiin. Palkattomia 
tarjouksia ei julkaista.  

 Paikkatarjouksessa tulee mainita selvästi, mikäli virasto edellyttää harjoittelutukea.  
 Yliopistot rohkaisevat työnantajia tarjoamaan myös englanninkielisiä 

harjoittelupaikkoja Suomessa tutkintoaan suorittaville ulkomaalaisille opiskelijoille.  

  

  
Yliopistojen harjoittelutuki  

 Harjoittelutuki kattaa osan harjoittelusta aiheutuvista kustannuksista.   
 Harjoittelutuki on yleensä 3-6 kk pituiseen harjoitteluun yhteensä 1800 euroa.  
 Harjoittelukäytänteet ja aikataulut vaihtelevat yliopistoittain: osa saa tuen käyttöönsä 

harjoittelupaikan vahvistuttua ja osa opiskelijoista hakee harjoittelutukea ennen harjoittelupaikan 
saamista. Mikäli harjoittelutuki on edellytyksenä, kannattaa haku- ja harjoitteluajan asettamisessa 
huomioida, että osa opiskelijoista saa tukipäätöksen vasta vuoden loppuun mennessä. Hakuajan 
kannattaa silloin päättyä aikaisintaan vuoden alkupuolella.   

 Mikäli organisaatio voi palkata vain sellaisen harjoittelijan, jolla on yliopiston tuki, tulee se mainita 
työpaikkailmoituksessa. Mikäli harjoittelupaikka vaatii ennakkovahvistusta 
harjoittelutukipäätöksestä, voi tätä pyytää opiskelijalta rekrytointiprosessin haastatteluvaiheessa. 

 Harjoittelupaikkailmoitukseen riittää, että ilmoitatte palkan suuruuden ja tiedon mahdollisesti 
vaadittavasta oppilaitoksen harjoittelutuesta* 

 Tuetusta harjoittelusta tehdään aina sopimus/sitoumus. Työnantaja laskuttaa tuen 
yliopistolta harjoittelun jälkeen.   

http://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto


 

   
 

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

  
Yliopistojen työelämä- ja urapalvelut   

 Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, LUT-
yliopisto, Oulun yliopisto, Hanken School of Economics, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, 
Vaasan yliopisto, Åbo Akademi.   

 Aarresaari-verkostoon kuuluvien yliopistojen yhteystiedot: aarresaari.net/yhteystiedot  
  

  
  

Aarresaari-verkoston työvälitysjärjestelmät  
  
Kiitos, että olet ilmoittanut avoinna olevista työ-, harjoittelu- ja opinnäytepaikoista Aarresaari-verkoston 
kautta suomalaisten yliopistojen opiskelijoille ja vastavalmistuneille.   
  
Työnvälitys yliopistoissamme on kaksikanavainen. Yhdeksän yliopistoa käyttää JobTeaser-palvelua työ- ja 
harjoittelupaikkojen välittämisessä ja kolme yliopistoa Valojobs-palvelun järjestelmän käyttäjinä.  
  
  
Aarresaaren verkkosivut 

  
Aarresaari -verkoston verkkosivustosta löydät linkit työnvälitysjärjestelmiin, tietoa uraseurannoista, 
harjoittelusta ja harjoittelijan palkkaamisesta, ajankohtaisia uutisia ja paljon muuta.  
Kuulemme mielellämme palautetta ja annamme lisätietoa: Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden 
Aarresaari-verkosto, koordinaattori@aarresaari.fi.  
 
 
 
* Harjoittelupalkkaukseen liittyvä esimerkki vuodelta 2022: 
Palkka: 1283 euroa/kk. Harjoittelun edellytyksenä on, että harjoittelija saa harjoittelutuen oppilaitokseltaan.  
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelun edellytyksenä on, että harjoittelija 
saa harjoittelutuen oppilaitokseltaan. Paikkaa voi hakea ilman päätöstä harjoittelutuesta. Valinta on 
ehdollinen, kunnes oppilaitoksen kirjallinen rahoitustukipäätös on saatu ja turvaselvityksen tulos on tullut. 

http://www.aarresaari.net/ty%C3%B6nantajalle/ilmoita_harjoittelupaikasta/yliopistojen_harjoittelutuki
https://www.aarresaari.net/yhteystiedot
https://www.aarresaari.net/ilmoita-yliopistoissa/
mailto:koordinaattori@aarresaari.fi. 

