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Turun yliopiston tiedekunnat
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Lausuntopyyntö Turun yliopiston uudesta harjoittelutukimallista 2022
Turun yliopistolla valmistellaan uutta harjoittelutukimallia otettavaksi käyttöön
syksyllä 2021 koskien vuosien 2022-2024 harjoitteluja. Turun yliopiston
tiedekunnilta ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalta pyydetään lausuntoa
uudesta harjoittelutukimallista mallin hiomisen ja käyttöönoton valmistelun
tueksi.
Yliopiston johtoryhmässä asiaa on käsitelty 9.3.2021. Johtoryhmässä rehtorin
toimesta todettiin, että tavoitteena on uuden mallin käyttöönotto vuonna 2022.
Lisäksi mallista on keskusteltu hallintoryhmässä 2.3.2021 ja opintohallinnon
ohjausryhmässä (OHO) 28.1.2021. Valmistelun yhteydessä on konsultoitu
yliopiston talouspalveluita, Turun yliopiston ylioppilaskuntaa, Helsingin
yliopiston harjoittelusta vastaavaa henkilökuntaa ja Turun yliopiston sisäisen
rahanjaon asiantuntijaa.
Harjoittelutukimallin muutoksella tavoitellaan sitä, että kaikilla opiskelijoilla on
yhtäläinen mahdollisuus saada harjoittelupaikka tiedekunnasta tai
koulutuksesta riippumatta. Tällä hetkellä opiskelijoiden mahdollisuudet tuen ja
siten myös harjoittelupaikan saamiselle vaihtelevat koulutuksen, tiedekunnan ja
yliopiston mukaan. Suomen ylioppilaskuntien liitto on kiinnittänyt tähän
huomiota harjoittelutukisuosituksessaan
(https://syl.fi/app/uploads/2021/01/Suositukset-harjoittelutukikaytanteisiin-FI1.pdf).
Lisäksi muutoksella tavoitellaan harjoittelutuen oikea-aikaista kohdistumista.
Nykyisessä mallissa tuki haetaan syksyisin ennen harjoitteluun hakeutumista,
mikä aiheuttaa sen, että tukea haetaan varmuuden vuoksi tai sitä ei huomata
hakea etukäteen. Tämä puolestaan johtaa tilanteeseen, jossa tukea voi olla
opiskelijalla, joka sitä ei lopulta tarvitse, mutta ei välttämättä opiskelijalla, joka
sitä tarvitsee. Silti tukeen varattua rahaa on tiedekunnissa jäljellä vuoden
lopussa.
Uusi harjoittelutukimalli mukailee Helsingin yliopistossa käytössä olevaa
tukimallia. Mallin pohjana on, että 1800 euron harjoittelutuki taataan kerran
koulutuksen aikana kaikille Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka
saavat harjoittelutukea vaativan, minimipalkkaehdon täyttävän
harjoittelupaikan. Harjoittelutuki maksetaan harjoittelutyönantajalle harjoittelun
jälkeen ja se kattaa osan harjoittelun synnyttämistä kustannuksista. Uudessa
mallissa opiskelija ilmoittaa tuen käytön, kun hän saa tukea vaativan
harjoittelupaikan. Tämä voi tapahtua missä vaiheessa lukuvuotta tahansa.
Harjoittelutuen jakamisen synnyttämät kustannukset kohdistetaan harjoitteluun
menevän opiskelijan tiedekuntaan tai laitokseen riippuen siitä, minkä
kohdistuksen tiedekunta kokee tarkoituksenmukaisimpana. Koska syntyvien
kustannusten tarkka ennustaminen on vaikeaa, ehdotetaan, että tukimallia
kokeillaan kolmen vuoden ajan vuosina 2022-2024. Kolmen vuoden jälkeen
arvioidaan mallin kustannus- ja muita vaikutuksia ja kehittämiskohteita sekä
päätetään mallin jatkokäytöstä.
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Tiedekunnalla / laitoksella / oppiaineella säilyy edelleen mahdollisuus harkita
harjoittelun sisällöllinen sopivuus tutkintoon ja mahdollisuus päättää
harjoittelusta saatavista opintopisteitä. Koulutuksissa on myös edelleen
mahdollisuus ohjeistaa harjoittelulle sopiva ajankohta.
Liitteenä on esitys harjoittelutukimallista ja koonti harjoittelutuen käytöstä
vuosilta 2018-2020.
Pyydämme lausuntoa 31.5.2021 mennessä.
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