
Ohjeistus harjoitteluun tiedekuntien tuella 

 Harjoittelutukea voi hakea sekä kotimaassa että ulkomailla 

suoritettavaan harjoitteluun 

 Haku harjoittelutukeen aukeaa eri laitoksilla eri aikaan. Seuraa oman 

laitoksesi ilmoittelua hakuaikaa koskien. Harjoittelutukea haettaessa 

harjoittelupaikka ei tarvitse vielä olla tiedossa! Mikäli paikka kuitenkin on jo 

tiedossa ja edellyttää harjoittelutuen saamista, tämä kannattaa mainita 

hakuvaiheessa. 

 Opiskelijakohtainen harjoittelutuki on 1 600 € / opiskelija (vastaa n.1,5 

kk palkkaa, työnantaja voi halutessaan maksaa myös lopulta harjoitteluajalta 

palkkaa) 

 Opiskelijalla on oikeus Oulun yliopiston harjoittelutukeen vain kerran 

ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 

 Mikäli harjoittelujakso on loppu vuodesta, etkä ole harjoittelurahaa tälle 

vuodelle hakenut, voit tiedustella vielä kyseisen vuoden mahdollisesti 

käyttämättä jäänyttä tukirahaa (yhteys Tari Rantasuo, TOPIK). Mikäli 

harjoittelujakso on alkuvuodesta, tulee odottaa kyseisen vuoden hakuaikojen 

avautumista. 

 Harjoittelutuen periaate: Työnantaja maksaa kaikki palkkakulut omista 

varoistaan (vähimmäispalkka on 1134 € / kk vuonna 2013) ja laskuttaa 

yliopistolta 1600 €/opiskelija harjoittelun päätyttyä 

 Kaikista harjoittelutuella suoritetuista harjoittelujaksoista tulee tehdä 

harjoittelusopimus. Harjoittelusopimuksen allekirjoittavat harjoittelun 

yhteyshenkilö omalta laitokselta, tiedekunnan koulutuspäällikkö ja työnantaja. 

Opiskelija on palvelussuhteessa työnantajaan, ei yliopistoon. 

 Harjoittelutuki kanavoidaan täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) 

kautta, joka maksaa työnantajan laskuttaman harjoittelutuen 1600 €/opiskelija 

työnantajalle harjoittelun jälkeen. Laitokset välittävät laskutusohjeet 

työnantajille sopimuksen teon yhteydessä 

 Opiskelijan oikeusturva: Palkallisessa harjoittelussa opiskelijalla on 

normaali työsuhde työnantajaan ja täten työnantajan vakuutus. 

Palkattomassa harjoittelussa yliopisto on vakuuttanut opiskelijat 

opiskelutapaturmalain mukaisella vakuutuksella. Tällöin korvataan tapaturma, 

joka on sattunut opiskeluun liittyvässä palkattomassa käytännön 



työharjoittelussa. Tämän vuoksi harjoittelusta tulee tehdä 

harjoittelijakohtainen sijoitussopimus aina sille ajalle, josta työnantaja ei 

maksa palkkaa (takaa yliopiston vakuutuksen). 

 Oulun yliopistossa harjoitteleva opiskelija on määräaikaisessa 

virkasuhteessa oleva valtion virkamies, jonka muut oikeudet ja velvollisuudet 

määräytyvät valtion virkamiehiä koskevien säännösten ja määräysten sekä 

virkaehtosopimusten mukaisesti. Siten harjoittelija saa kaksi lomapäivää 

lomanmääräytymiskuukaudelta. Ansaitut loma-päivät tulee pitää 

harjoitteluajan sisällä. Mikäli harjoittelu tapahtuu yliopiston yksikössä, 

harjoittelija kirjaa työaikansa SoleTM-järjestelmään. 

 Harjoitteluaikaa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon, että 

määräaikainen virkasuhde alkaa työn todellisesta alkamispäivästä. (Esim. 2 

kk:n harjoittelu alkaa 2.6. pyhäpäivän (helatorstain) vuoksi ja päättyy 1.8.). 

 Yliopistolta saatavaa harjoittelutukea voidaan käyttää myös ulkomailla 

tapahtuvaan harjoitteluun. Mikäli laskutuskäytäntö ei työnantajan kanssa 

onnistu, määräys tehdään opiskelijan laitokselle. Tällöin on huolehdittava 

siitä, että opiskelijat ottavat asianmukaiset vakuutukset. 

 Sekä työnantajalta että opiskelijalta kerätään harjoittelutuella 

suoritetuista harjoittelujaksoista palaute harjoittelun päätteeksi. 

Harjoittelupalautelomakkeet ovat osoitteessa: 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/lomakkeet/harjoittelu 

- MUISTAKAA  PYYTÄÄ  TYÖTODISTUS  HARJOITTELUN PÄÄTYTTYÄ 

 

Harjoittelupaikan etsiminen 

- Harjoittelupaikkatarjouksia (katso myös muiden yliopistojen tarjonta): 

http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelupaikat 

– Suurinta osaa paikoista ei ilmoiteta missään! 

– Älä tyydy ilmoitettuihin paikkoihin, vaan etsi omasi. Tuki on ainutkertainen 

mahdollisuus helpottaa pääsyä sinne, mikä kiinnostaa. 

– Ole aktiivinen, yleensä sinnikäs työ tuottaa tulosta. 

– Mitä tietoa antaa työnantajalle hakuvaiheessa: 

– Yliopiston tuki ei kata kaikkia palkkamenoja. 

– Yliopiston ehdot ovat: 

• Vähimmäispalkka 1134 €/kk 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/lomakkeet/harjoittelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelupaikat


• Opiskelija työsuhteessa työnantajaan koko harjoittelujakson ajan 

• Kirjallinen työsopimus 

• Harjoittelulla vähimmäiskesto (2 kk) 

– Mikäli harjoittelusi on kesällä, harjoittelupaikan valinnassa arvioi, oletko 

ainoa työntekijä kesällä (saatko ohjausta, riittääkö tekemistä) 

– Harjoittelupaikkaa hakiessa paneudu työhakemuksiin huolella. Kerro 

mikä sinua kiinnostaa ko. organisaatiossa, mitä osaat/missä olet hyvä, 

ja mihin suuntaudut valmistuttuasi 

– Verkostoidu harjoittelupaikassa: kerää kontakteja ja ihmisten nimiä 

tulevaisuuden varalle 

 

Yliopiston tuki ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun 

 

• Erasmus-harjoitteluapuraha EU/ETA alueelle  

– Jatkuva haku 

– Harjoittelu vähintään 3kk 

– Yliopiston apuraha 600 €/opiskelija 

– Palkaton harjoittelu: apuraha 400 €/kk ensimmäiset 3 kk, 

seuraavat kuukaudet 200 €/kk 

– Palkallinen (max. 999 €/kk) harjoittelu: 200 €/kk 

 

• Kv-harjoittelun apuraha EU:n ulkopuolelle 

– n. 8 opiskelijalle 

– 1800 €/opiskelija 

– Harjoittelu vähintään 3kk 

– 1. haku päättyi 10.1.2013 

 

• Harjoittelutukea edustustoharjoitteluun  

– n. 10 opiskelijalle 2 x 1100 € (yht. 2 200 €), kun harjoittelu kestää 

vähintään 3 kk 

– 1. haku päättyi 10.1.2013 

• Tiedotetaan opiskelijoille suuressa jakelussa (1. haku joulukuu 2012) 

sekä postituslistojen kautta läpi vuoden  

• http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelu/harjoittelutuki 

 

http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelu/harjoittelutuki

