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PÄÄTÖS HARJOITTELUTUEN MYÖNTÄMISESTÄ KANSAINVÄLISILLE TUTKINTO‐
OPISKELIJOILLE

Tällä päätöksellä akateeminen rehtori suosittaa käyttämään kotimaisen harjoittelun
tukirahaa vain Suomessa tai ulkomailla suomalaisella työnantajalla tapahtuvan tutkintoon
sisällytettävän harjoittelun tukemiseen opiskelijan kansalaisuudesta riippumatta.
Ulkomailla ei‐suomalaisella työnantajalla toteutettavan harjoittelun tukimuotona käytetään
Erasmus‐harjoitteluapurahaa tai oppiaineen / tiedekunnan itse budjetoimaa kv‐
harjoitteluapurahaa.

Lisätietoja: Uraohjaaja Marika Tuupainen marika.tuupainen@uef.fi, p. 044 500 5678

Jukka Mönkkönen
Akateeminen rehtori
Liite: Yliopiston rahoittaman harjoittelutuen myöntäminen kansainvälisille tutkinto‐
opiskelijoille tutkintoon sisällytettävän harjoittelun tukemiseen: linjaussuositus Itä‐Suomen
yliopistossa.
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Liite
Yliopiston rahoittaman harjoittelutuen myöntäminen kansainvälisille tutkinto‐
opiskelijoille tutkintoon sisällytettävän harjoittelun tukemiseen: linjaussuositus Itä‐
Suomen yliopistossa

Tausta
Kotimainen harjoittelutuki on akateemisen rehtorin allekirjoittaman harjoitteluohjeen
mukaisesti tarkoitettu generalistimaistereiksi valmistuville tutkinto‐opiskelijoille.
”Yliopiston tukeman harjoittelun keskeisenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän lähentäminen ja
opiskelijoiden työllistymisen edistäminen. Tuetulla harjoittelulla pyritään erityisesti tukemaan niiden alojen
opiskelijoita, joille on haasteellista muuten saada palkallisia harjoittelupaikkoja ja/tai joiden työllistyminen on
työmarkkinatilanteen vuoksi vaikeutunut. Tuettu harjoittelu tarkoittaa harjoittelua, jonka opiskelija
sisällyttää tutkintoonsa ja joka edistää opiskelijan työllistymistä valmistumisen jälkeen työkokemuksena ja
urasuunnittelun tukena. Harjoittelu voi olla joko vapaavalintaista tai pakollista.”

Opiskelijoiden tasa‐arvoisen kohtelun periaatteen mukaisesti on kotimaisen harjoittelutuen
hakumahdollisuus taattava kaikille tutkinto‐opiskelijoille kansalaisuudesta riippumatta, kun
suunniteltu harjoittelu täyttää oppiaineen harjoittelulle asettamat vaatimukset sisällön ja
ohjauksen osalta ja opiskelijalle maksetaan harjoittelusta vähintään Kelan vuosittain
vahvistamaa minimipalkkaa.
Harjoittelun tukeminen UEF:ssa jakautuu kahteen erilaiseen järjestelmään, jossa kotimaisen
harjoittelun tuen katsotaan olevan kompensaatiota työnantajan palkka‐ ja ohjaus‐
panostukseen harjoittelun ajalta. Vastaavasti kv‐harjoitteluapuraha on nimensä mukaisesti
apuraha opiskelijalle kulujen kompensointiin, kun harjoittelu tapahtuu ulkomailla.
Kotimaisen harjoittelutuen laskuttaa harjoittelutyönantaja harjoittelun jälkeen. Tämä
toimintamalli ei sovellu ulkomailla ei‐suomalaisella työnantajalla suoritettavaan
harjoitteluun työlainsäädännön ja käytäntöjen erilaisuuden vuoksi.
Harjoiteltaessa ulkomailla, Euroopassa tehtäviin harjoitteluihin tulee käyttää ensisijaisesti
Erasmus‐harjoitteluapurahaa, kun se on mahdollista ja muissa tapauksissa oppiaineen omaa
kansainvälisen harjoittelun tukea.
Kv‐maisteriohjelmissa huomioitavaa
Jatkossa kansainvälisten maisteriohjelmien suunnittelussa tulee ottaa tarkasteluun,
millaisille työmarkkinoille opiskelijoita koulutetaan ja mikä harjoittelun rooli
maisteriohjelmassa on. Samalla tulee päättää, millaisin käytännöin kansainvälisten tutkinto‐

2 (3)

7.4.2014
Dnro

opiskelijoiden harjoittelua tuetaan, muun muassa tuetaanko opiskelijan harjoittelua omassa
kotimaassaan.
Opiskelijan tulee opetussuunnitelmasta nähdä jo ennen opintojen aloittamista, tuetaanko
vapaaehtoista tai pakollista harjoittelua ja mihin sen on tarkoitus opiskelijan uraa suunnata.
Suunnittelussa on hyvä huomioida yliopiston kolmas tehtävä alueen kehittäjänä ja edistää
mahdollisuuksien mukaan maakuntastrategioiden toteutumista kansainvälisen työvoiman
sitouttamistavoitteiden suuntaisesti.
Harjoittelutuen hakukäytäntöjä tulee yhdenmukaistaa yliopisto‐ ja tiedekunta‐tasolla ja
käyttää hakulomakkeita, joissa selkeästi määritellään haettava tukimuoto, kelpoisuudet sekä
rajoitukset, jos sellaisia on. OPI‐yksikkö toimittaa hakulomakkeen tiedekuntien käyttöön
suomen‐ ja englanninkielisinä.
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