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Vinkkejä harjoittelun toteutukseen

Lokakuu 2021, VM/VKO/Laine

Suunnittelu
Panostammehan
suunnitteluun?
Voisimmeko
kokeilla jotain
uutta?

Onhan palkkaus
kunnossa?

Huolellinen suunnittelu ja selkeä työnjako luovat
perustan harjoittelun onnistumiselle.
Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelutilanne on heikko. On tärkeää,
että myös valtion virastoista löytyy harjoittelutehtäviä opiskelijoille, jotka eivät osaa suomea/ruotsia tai osaavat niitä puutteellisesti.
Valtion työnantajat osallistuvat palkkakustannuksiin. Harjoittelijaa ei tule palkata pelkän yliopiston
myöntämän harjoittelutuen turvin.

Löydä osaaja, ml. yliopistojen koulutusalat (aarresaari.net)
Virastoissa saattaa olla löydettävissä tehtäviä tai opiskelijalle soveltuvia pieniä projekteja, joissa ei tarvita suomea eikä ruotsia. Mahdollisuuksia olisi hyvä pohtia ”puhtaalta pöydältä”, ei suoraan edellisten
vuosien onnistuneita harjoitteluja toistaen.

Harjoittelupalkan suuruus tulee ilmoittaa harjoittelupaikkatarjouksessa.
Palkan määrityksessä tulee huomioida saatekirjeen linjaus, joka on
korkeampi kuin Aarresaaren kirjeessä mainittu Kelan työssäoloehto
vähimmäispalkan täyttymisestä.
Harjoittelutuen
Mikäli virasto edellyttää harjoittelulle yliopiston Tukivaade esitetään selvästi lomakkeella, esim. Harjoittelu edellyttää
tarve?
tukea, tulee tämä näkyä hakuilmoituksessa.
harjoittelutuen (tällöin ei tule käyttää toivotaan tukea -ilmaisua).
Ovathan työtehtä- Harjoittelun ytimessä on opiskelijalle soveltuvat, Harjoittelupaikkatarjouksessa tehtävät kannattaa kuvata mahdollisimvät keskiössä?
hyvin suunnitellut työtehtävät. Myös harjoittelun man houkuttelevasti. Kannattaa kertoa myös se, mitä harjoittelija
tavoitteet tulee olla selvät.
kokemuksesta oppii ja hyötyy.
Edistämmekö
Huolella suunniteltu harjoittelupaikka, ja hyvin
Jokaisen tehtävänkuvauksen loppuun toivotaan lausetta: Lue lisää
myös yhteistä
laadittu hakuilmoitus, vahvistavat viraston omaa, meistä ja valtiolla työskentelystä osoitteessa valtiolle.fi tai katso video.
TA-kuvaa?
mutta myös valtion yhteistä työnantajakuvaa.
Lisää TA-kuvasta: Valtion työnantajakuvan yhteiset viestit (vm.fi)
Haluammeko
Jos virasto haluaa käyttää rekrytointijärjestelmää, Valtiolle.fi ja yliopistojen työnvälityspalvelujen ilmoitukset kannattaa
hakemukset
voi harjoittelupaikan hakuilmoituksen julkaista
hoitaa samoihin aikoihin. Valtiolle.fi-hakuilmoituksessa virasto valitValtiolle.fi:n
Valtiolle.fi-palvelussa (* ja **). Yliopisto-opiske- see tehtävän tasoksi harjoittelija. Valtiolle.fi:n ID-tunniste on tarpeen
kautta?
lijat tavoittaa parhaiten yliopistojen yhteisten
päivittää myös yliopistojen harjoittelupaikkatarjoukseen, esim.
työnvälityspalvelujen kautta (ks. Aarresaari.net)
Hae harjoittelupaikkaa Valtiolle.fi-palvelussa, ID xx-xx-202x.
Muut kuin
Tuettujen harjoittelupaikkojen lisäksi virasto voi Virasto voi halutessaan hoitaa harjoittelupaikan rekrytoinnin Valtiolyliopiston tuketarjota ympäri vuoden kokonaan itse rahoittamile.fi-palvelun avulla (rekryjärjestelmässä tehtävätasoksi valitaan harmat harjoittelut? aan harjoitteluita/kesätöitä. Tällöin harjoittelijaksi joittelija)*. Lisäksi paikan viemistä yliopistojen työnvälityspalveluihin
voidaan valita myös ulkomailla opiskeleva hensuositellaan, jotta myös nämä paikkailmoitukset tavoittavat opiskelijat
kilö. Vastavalmistuneet voidaan huomioida esim. mahdollisimman hyvin.
kesätyöpaikkahauissa, ei harjoittelupaikkahauissa.

Valinta
Onhan valintaprosessimme
laadukas?
Lisähuomiota
valintaan ja
hakijaviestintään

Valintaprosessi tulee hoitaa ripeästi ja hyvin.
Harjoittelijaa ei saa valita ennen hakuajan
päättymistä.

Pitkä hakuprosessi heikentää hakijakokemusta. Jotta ripeä prosessi on
mahdollinen, hakemusten vastaanottamiselle suositellaan päätöspäivämäärän lisäksi myös aloituspäivämäärää. Prosessi on hyvä suunnitella
ja varata esim. haastatteluajat etukäteen kalenteriin.
Hakijoiden yhdenmukainen kohtelu sekä ajantaOsa hakijoista ei edelleenkään saa virastosta minkäänlaista yhteydensainen viestintä kuuluvat myös harjoittelijahakuun ottoa!*** Apua viestintään tarjoaa keväällä julkaistu hakijaviestintäja vaativat lisähuomiota. Minimissään jokaisen
ohje ja sen liite. Lisäksi kaikille rekrytointia tekeville suunnattu Rekryhakijan tulee saada kiitosviesti hakemuksen vas- tointi valtiolla -verkkokoulutus (eOppiva) auttaa myös harjoittelijoiden
taanotosta ja viesti valinnan lopputuloksesta.*
valinnassa.

Yhteinen toiminta – Voiko harjoittelijamme osallistua…
Yhteiseen
perehdytykseen?
Lainvalmistelutyö
tutuksi –koulutukseen?

HAUS järjestää harjoittelijoille perehdytystä yhteisiin teemoihin, yhteistyössä virastojen kanssa.
Ministeriöissä järjestetään myös ensi kesänä Lainvalmistelutyö tutuksi –koulutus korkeakouluharjoittelijoille. Koulutus on pääsääntöisesti tarkoitettu niille harjoittelijoille, joiden työtehtävät liittyvät lainvalmisteluun.

Perehdytyksen muoto ja laajuus selviävät kevään 2022 aikana.
Tutustu kesän 2020 perehdytyskokonaisuuteen (vm.fi).
Näihin harjoittelupaikkatarjouksiin ministeriön tulee lisätä teksti: Harjoittelijalla on mahdollisuus osallistua ministeriöiden yhteiseen Lainvalmistelutyö tutuksi –koulutukseen. Siinä tutustutaan mm. säädösvalmisteluprosessiin, käytännön lainvalmistelutyöhön ja lainvalmistelua
tekevien urapolkuihin. Lue juttu Valtiolle.fi-sivustolta.

Harjoittelun päätteeksi
Lähtöhaastattelu

Työtodistus

Loppukeskustelu ja/tai lähtöhaastattelu kuuluu
jokaisen palvelussuhteen loppuun.

Virastoa suositellaan laatimaan harjoittelijalle kirjallinen työtodistus (vaikka virkamieslain mukaan
työntekijän tulisi sitä itse pyytää).
Näkyykö
Harjoittelusta on hyvä viestiä omassa virastossa
harjoittelijamme? sekä sen ulkopuolella (ml. some: #töissävaltiolla,
@ValtiolleFi).

On tärkeää, että esimies ja/tai ohjaaja, käy harjoittelijan kanssa läpi
harjoittelukokemuksia. Samalla virastossa on jo hyvä miettiä harjoitteluun liittyviä mahd. jatkon korjaustarpeita ja säilytettäviä vahvuuksia.
Laatijan on hyvä varmistaa harjoittelijalta, toivooko tämä työtodistukseen sanallista arviota vai haluaako hän työtodistuksen sisältävän vain
minimitiedot.
Juttu Intrassa tms. toimii pienin muokkauksin myös talon ulkopuolella.
Virastoilta toivotaan Valtiolle.fi-sivustolle lisää harjoitteluista kertovia juttuja (kts. esimerkki). Lähetys osoitteeseen valtiolle(at)palkeet.fi.

*) Valtiolle.fi-järjestelmän viestitoiminnallisuudet tehostavat hakijaviestintää, esim. järjestelmästä lähtee automaattisesti viesti hakemuksen
vastaanottamisesta. Järjestelmän avulla on myös helppo tiedottaa prosessin etenemisestä sekä valintapäätöksestä.
**) Julkisella hakumenettelyllä harjoittelijaa määräaikaiseen virka-/työsuhteeseen haettaessa, ei opiskelupaikka tietyssä oppilaitoksessa/-laitoksissa voi olla kriteerinä Valtiolle.fi-hakuilmoituksessa (Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 24.10.2018, ESAVI/13190/05.13.02.00/2018)
***) VM selvitti kokemuksia harjoittelusta valtionhallinnossa – yli 700 vastasi kyselyyn, mukana linkki 2019 tehtyyn selvitykseen.

