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Ministeriöt ja virastot  
11.11.2020 

 

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 täyttymisestä kannattaa keskustella 
opiskelijan kanssa harjoittelusta sovittaessa.  

  
 

Ilmoita harjoittelupaikasta Aarresaari-verkoston uusissa työvälitysjärjestelmissä  

 

 Työnvälitys yliopistoissamme muuttuu marraskuun lopussa kaksikanavaiseksi.  

 Yhdeksän yliopistoa siirtyy käyttämään JobTeaser-palvelua työ- ja harjoittelupaikkojen välittämisessä 
ja kolme yliopistoa jatkaa nykyisestä järjestelmästä muokatun Valojobs-palvelun käyttäjinä.  

 Ajantasaiset ja käytössä olevat järjestelmät löytyvät osoitteesta aarresaari.net ja niistä tiedotetaan 
loppuvuodesta 2020.  

 
 

JobTeaser-palvelua käyttävät jatkossa: Valojobs-palvelua käyttävät jatkossa: 

 Aalto-yliopisto 

 Hanken 

 Helsingin yliopisto 

 Itä-Suomen yliopisto 

 Jyväskylän yliopisto 

 LUT yliopisto 

 Tampereen yliopisto 

 Turun yliopisto 

 Åbo Akademi 
 

 Lapin yliopisto 

 Oulun yliopisto 

 Vaasan yliopisto 

http://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto
https://www.aarresaari.net/
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JobTeaser-palvelun käyttö 
 

 Voit yhdellä ilmoituksella tavoittaa kaikki 
yhdeksän yliopistoa tai kohdistaa ilmoituksesi 
tiettyihin yliopistoihin. Suomalaisten JobTeaser-
yliopistojen multipostauslomakkeella voit 
maksuttomasti jättää niin työ-, harjoittelu- ja 
opinnäytepaikkojakin.  Voit tutustua tarkemmin 
yliopistojen multipostauslomakkeeseen 
marraskuun lopussa Aarresaari-verkoston 
uusituilla verkkosivuilla.  

 Aarresaari-verkosto järjestää suomenkielisen 
demon JobTeaserin multipostauslomakkeen 
käytöstä 26.11.2020 klo 13.00. Demosta 
tehdään myös tallenne. Tilaisuudesta 
julkaistaan tiedote Aarresaari-verkoston 
etusivulla lähempänä ajankohtaa. 

 

Valojobs-palvelun käyttö 
 

 Voit yhdellä ilmoituksella tavoittaa kaikki 
kolme yliopistoa tai kohdistaa 
ilmoituksesi tiettyihin yliopistoihin.  

 Palvelu on maksuton. 

 Voit tutustua tarkemmin palveluun 
marraskuun lopussa uusituilla 
verkkosivuillamme. 

 

 
 

 Ilmoituksia voi jättää ympäri vuoden.  
o Mikäli harjoittelutuki on edellytyksenä, kannattaa haku- ja harjoitteluajan asettamisessa 

huomioida, että opiskelijat saavat tukipäätökset yleensä syksyn loppuun mennessä. Hakuajan 
kannattaa silloin päättyä aikaisintaan vuoden alkupuolella.  

o Työnvälitysjärjestelmien muutoksen vuoksi harjoittelijarekrytoinnin aloittaminen kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan ajoittaa aikaisintaan joulukuulle 2020. Ennen muutosta 
Aarresaaren työnvälitysjärjestelmään lisätyt paikat säilyvät järjestelmässä, mutta niitä ei 
automaattisesti siirretä uuteen, yhdeksän yliopiston JobTeaser-palveluun. 

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

 Mikäli virasto edellyttää harjoittelutukea, tulee tästä mainita paikkatarjouksessa selvästi 

 Yliopistot rohkaisevat työnantajia tarjoamaan myös englanninkielisiä harjoittelupaikkoja Suomessa 
tutkintoaan suorittaville ulkomaalaisille opiskelijoille. 

 
 

Verkkosivut uudistuvat 

 

 Työnvälityksen lisäksi myös Aarresaari-verkoston verkkosivut uudistuvat.  

 Vanha tuttu aarresaari.net säilyy Aarresaari -verkoston osoitteena. Uudistettu verkkosivusto päivittyy 
ilmeeltään ja sisällöltään vastaamaan ajan tarpeita.  

 Löydät sieltä myös jatkossa linkit työnvälitysjärjestelmiin. Lisäksi löydät 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.net 

 

 

https://www.aarresaari.net/
https://www.aarresaari.net/
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Etäharjoittelu COVID-19 -tilanteessa 

 Harjoitteluja järjestetään entistä useammin etänä COVID-19-pandemian aikana. 

 Etäharjoittelu on usein ensimmäinen laatuaan niin opiskelijalle kuin harjoittelun ohjaajalle. Aarresaari-
verkosto on antanut muutamia vinkkejä etäharjoittelun ohjaukseen ja järjestämiseen: 

 www.aarresaari.net/tyonantajalle/ilmoita_harjoittelupaikasta/etaharjoittelu  
 

 

Yliopistojen harjoittelutuki 

 Harjoittelutuki kattaa osan harjoittelusta aiheutuvista kustannuksista.  

 Harjoittelutuki tarkoittaa yleensä 3 kk pituiseen harjoitteluun yhteensä 1300–1800 euron tukisummaa. 

 Harjoittelutuki myönnetään opiskelijoille vuosittain. Harjoittelutukea ei riitä kaikille opiskelijoille.  

 Mikäli organisaatio voi palkata vain sellaisen harjoittelijan, jolla on yliopiston tuki, on se hyvä mainita 
työpaikkailmoituksessa.  

 Työnantaja laskuttaa tuen yliopistolta harjoittelun jälkeen.  

 Harjoittelukäytänteet ja aikataulut vaihtelevat yliopistoittain/tiedekunnittain. Muutamissa 
yliopistoissa/tiedekunnissa valitaan opiskelijoiden sijaan harjoittelupaikat, joille yliopisto myöntää 
harjoittelutuen. Tuolloin opiskelijat voivat hakea vain oppilaitoksen erikseen valitsemia paikkoja. 
Lisätietoa: www.aarresaari.net/työnantajalle/ilmoita_harjoittelupaikasta/yliopistojen_harjoittelutuki  

 

 

Yliopistojen työelämä- ja urapalvelut  

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

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

 
 

http://www.aarresaari.net/tyonantajalle/ilmoita_harjoittelupaikasta/etaharjoittelu
http://www.aarresaari.net/työnantajalle/ilmoita_harjoittelupaikasta/yliopistojen_harjoittelutuki
https://www.aarresaari.net/yhteystiedot

