KOTIMAAN HARJOITTELUAPURAHAT 2017
Oulun yliopisto ja kauppakorkeakoulu yhteistyössä rahoittavat vuosittain opiskelijoiden työharjoittelua.
Vuoden 2017 kotimaan harjoitteluapurahojen hakuaika on nyt auki. Haun päättymisaika ilmoitetaan
myöhemmin. Tukia on jaossa rajallinen määrä ja ne saattavat loppua ennen hakuajan päättymistä.
Tukia ei myönnetä jälkikäteen.
Hakuaika on JUOKSEVA eli hakemuksia käsitellään ja apurahapuoltoja tehdään sitä mukaa kuin kriteerit
täyttäviä hakemuksia vastaanotetaan.
Hakemuksia, jotka eivät täytä alla mainittuja kriteerejä tai joista puuttuu tietoja, ei käsitellä. Hakemuksia ei
myöskään käsitellä loma-aikoina (esimerkiksi 22.12.-1.1.).

KRITEERIT (LUETHAN HUOLELLISESTI):
Opiskelijaa koskevat edellytykset:








Harjoitteluapuraha on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet KTK- ja KTM-tutkintoihin
kuuluvia opintoja vähintään 90 opintopisteen edestä ja joiden opintomenestys pääaineen
opinnoissa on hyvä (keskiarvo vähintään 3,0).
Pelkkää KTM-tutkintoa suorittavien (maisteritason erillisvalinta tms.) tulee olla tehnyt vähintään 30
opintopistettä KTM-tutkintoon vaadittavia opintoja. Pääaineen opintojen keskiarvon tulee olla
vähintään 3,0.
Hakijalla tulee olla harjoittelupaikka ainakin alustavasti tiedossa: Hakemusta ei käsitellä ilman
työnantajan ja harjoittelupaikan tietoja.
Harjoittelu sisällytetään opiskelijan tutkintoon (KTK tai KTM). Harjoittelusta voi saada
opintosuoritusmerkinnän vain kerran per tutkinto.
Opiskelija ei ole aiemmin saanut kauppakorkeakoululta tai Oulun yliopistolta harjoitteluapurahaa
(pl. Erasmus-harjoittelu). Oulun yliopiston tai kauppakorkeakoulun harjoitteluapurahan voi saada
vain kerran korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa (KTK tai KTM).

Harjoittelupaikkaa koskevat edellytykset:







Tukea myönnetään vain pk-yrityksille (= alle 250 henkeä työllistäville yrityksille), julkiselle
sekä kolmannen sektorin työnantajille.
Harjoittelupaikan tulee olla tiedossa apurahaa haettaessa. Harjoittelupaikan ei tarvitse olla 100%
varma, mutta työnantajan tulisi ilmaista, että harjoittelupaikka on mahdollista saada, jos apuraha
myönnetään.
Harjoittelussa kertyvän työkokemuksen määrä on vähintään 2 kk täysipäiväistä työtä.
Oulun yliopisto edellyttää, että työnantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. Kelan määrittelemä
minimipalkka vuonna 2017 on 1187 euroa/kk.
Harjoitteluapuraha on tarkoitettu sellaisiin harjoittelupaikkoihin, joihin on vaikea päästä ilman
apurahaa.

Kuinka haen apurahaa?
1. Tarkista, että kriteerit täyttyvät, ennen kuin haet apurahaa (ks. kriteerit edeltä)
2. Tarkistuta, että harjoittelupaikka soveltuu tutkintoon sisällytettäväksi.
Ota yhteyttä kauppakorkeakoulun harjoitteluvastaavaan asian tarkistamiseksi:
sauli.pajari@oulu.fi / p. 02 94 48 29 37. Valmistaudu esittämään perustiedot harjoittelupaikasta
(työnantajan tiedot, harjoittelun kesto, työtehtävät jne.). Ilmoita myös, onko kyseessä kandidaatin vai
maisterin tutkintoon kuuluva harjoittelu.
3. Täytä apurahahakemus SoleMovessa
Täytä apurahahakemus SoleMovessa ja liitä hakemukseen seuraavat dokumentit:
 Harjoittelun vahvistaminen –lomake, harjoitteluvastaavan allekirjoittamana.
 Opintosuoritusote.
Lomakepohjia löytyy sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34801.
Ohjeita apurahahakemuksen tekemiseen SoleMovessa täällä.
Huomaathan, että hakemusta ei käsitellä, jos siitä puuttuu tietoja tai pyydettyjä liitteitä.

Yleistä harjoitteluapurahoista
Tuen suuruus on 1600 euroa/opiskelija (pl. Oulun yliopistossa tapahtuva harjoittelu). Oulun
yliopistossa tapahtuvaan harjoitteluun liittyvän apurahan suuruus tarkentuu alkuvuodesta.
Kauppakorkeakoulu puoltaa apurahahakemuksia niille kriteerit täyttäville hakijoille, joille työnantaja on
luvannut harjoittelupaikan. Apurahoja on rajoitetusti.
Mikäli hakijoita on enemmän kuin apurahoja, apurahahakemuksia puolletaan suoritettujen opintojen
perusteella: KTK/KTM-tutkintoihin suoritettujen opintojen määrä sekä opintomenestys pääaineen
opinnoissa (keskiarvo). Haussa otetaan huomioon kaikki hakuaikana saapuneet, kriteerit täyttävät
hakemukset, niin kauan kuin apurahoja riittää.
Huomaathan, että Oulun yliopiston tai kauppakorkeakoulun harjoitteluapurahan voi saada vain
kerran per tutkinto.
Harjoittelussa oleva opiskelija on työsuhteessa työnantajaan, ei yliopistoon. Työnantaja maksaa harjoittelun
palkkakulut omista varoistaan ja laskuttaa harjoittelun jälkeen yliopistolta enintään 1600 €/opiskelija.
Työnantajan harjoittelijalle maksama palkka tulee olla vähintään sen suuruinen, että se täyttää Kelan
määrittelemän palkansaajan työssäoloehdon (www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/130608114148ML).

Mistä löydän harjoittelupaikan?
Sopivia harjoittelupaikkoja voi etsiä netistä tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin. Tutustu ainakin Oulun
yliopiston nettisivuilla oleviin harjoittelupaikkailmoituksiin osoitteessa

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34878.

Oulun yliopiston ylläpitämä työpaikkaportaali löytyy osoitteesta

http://www.aarresaari.net/index.php?13&uniid=1&lang_id=2.
Seuraa myös yliopiston harjoitteluasioiden Twitter-tiliä: https://twitter.com/internshipuo

Harjoittelu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa:
Harjoittelua yliopiston yksikössä voidaan tukea perustelluista syistä niiden opiskelijoiden osalta, jotka
suuntautuvat tieteelliseen jatko-koulutukseen ja tutkijan uralle. Harjoittelu tapahtuu tutkimusryhmässä, yksikössä tai -projektissa tai se voi olla työskentelyä tieteellisen konferenssin (review-menettely)
organisointitehtävissä tms. yliopiston tieteellistä toimintaa edistävissä tehtävissä. Harjoittelun minimiaika
on 2 kk ja siitä tulee saada vähintään 5 op, lisäksi harjoittelujakson tulee olla pakollinen opiskelijan
tutkinnossa.
Hakemukseen liitettävä perustelu (1000 - 1500 merkkiä):
1. Mihin yliopistolla tehtävään tutkimustoimintaan harjoittelu liittyy (tutkimusryhmän, -yksikön tai projektin nimi ja johtaja/vastuuhenkilö),
2. Mitä tutkimukseen liittyviä tehtäviä harjoittelu sisältää, sekä
3. Opiskelijan urasuunnitelma ja miten ko. harjoittelu sitä tukee.
Kauppakorkeakoulun harjoittelupaikoista kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä asianosaiseen yksikköön
(kv. liiketoiminnan johtaminen/laskentatoimi/markkinointi/rahoitus/taloustiede). Harjoittelupaikkoja
hakevien kannattaa valmistautua esittämään CV ja opintosuoritusote sekä perustelemaan kiinnostuksensa
ko. paikkaa kohtaan.

Mitä harjoittelun jälkeen?
Työnantaja laskuttaa yliopistolta tuen harjoittelun jälkeen, kuitenkin vuoden 2017 aikana. Laskutusohje on
harjoittelusopimuksessa.
Opiskelijan tulee jättää harjoittelupalaute SoleMovessa vaihdon jälkeen. Lisäksi opiskelijan tulee laatia
harjoitteluraportti ja toimittaa se tiedekunnan opintotoimistoon työtodistuksen kanssa. Ohjeet
harjoitteluraportin laatimiseen löytyy opinto-oppaasta.

Lisätietoja kotimaan harjoitteluapurahoihin liittyen




Kauppakorkeakoulu: Koulutussuuunnittelija Merja Inget, merja.inget@oulu.fi, p. 02 94 48 77 80.
TOPIK: Suunnittelija Tari Rantasuo, tari.rantasuo@oulu.fi, p. 02 94 48 74 55.
Harjoittelupaikan hyväksyttäminen tutkintoon: Sauli Pajari, sauli.pajari@oulu.fi, p. 02 94 48 29 37.

PS: OLETKO KIINNOSTUNUT HARJOITTELUSTA ULKOMAILLA?
Yliopisto tukee tutkinto-opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua kolmella tavalla:




Eurooppa: Erasmus+ harjoittelu. Vähintään 2 kk harjoittelu Erasmus-ohjelmaan kuuluvissa maissa.
Edustustoharjoittelu 2017. Harjoittelu Suomen ulkomaan edustustoissa ja lähetystöissä., kesto väh.
2 kk.
Euroopan ulkopuolinen harjoittelu 2017. Harjoittelu muissa kuin Erasmus-ohjelmaan kuuluvissa
maissa, kesto väh. 2 kk.

Tutustu näihin mahdollisuuksiin osoitteessa http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelu/harjoittelutuki.

Lisätietoja ulkomaan harjoitteluun liittyen
Kaisa Karhu, kaisa.karhu@oulu.fi, p. 0294483495
Tari Rantasuo tari.rantasuo@oulu.fi, p. 0294 487455

