
Ennakkotietoa ensimmäisen vuoden opiskelijoille: 

Hyvä tietää harjoittelusta 
 

Harjoittelu osana opintoja 

Harjoittelun tarkoituksena on tarjota toimittajaopiskelijalle usein ensimmäinen kosketus 
työelämään ja syventää ymmärrystä journalismin toiminnasta. Journalistiikan opintoihin kuuluva 
pakollinen harjoittelu (JOVA19, 5 op) käsittää neljän (4) kuukauden työskentelyjakson 
sanoma- tai aikakauslehden, radion tai uutis-, kuva- tai viestintätoimiston toimituksessa. Harjoittelu 
suoritetaan pääsääntöisesti vasta toisen opintovuoden jälkeisenä kesänä (touko–elokuu). Myös 
kevät- ja syysharjoittelut ovat mahdollisia, jos ne sopivat opintoaikatauluihin. 

Harjoittelupaikan voi hakea itselleen omatoimisesti ja neljän kuukauden harjoittelun suorittaa 
periaatteessa milloin vain. Tällöin työnantajalle ei makseta harjoittelijan työllistämiseksi tukea. 
Vaihtoehtoisesti harjoitteluun voi hakeutua toisen opintovuoden syksyllä 
harjoittelujärjestelmän kautta, jolloin yliopisto maksaa työnantajalle hänen työllistämisestään 
tuen ja harjoittelu on opiskelijalle palkallista. Harjoittelujärjestelmään haetaan toisen opintovuoden 
aikana loka-marraskuussa. Harjoittelujärjestelmään kootaan vuosittain noin 60–80 työnantajaa, 
joiden tarjoamiin paikkoihin haetaan toimitusten asettamien aikataulujen mukaisesti joulu–
helmikuun aikana. Katso lista aiemmin harjoittelujärjestelmän kautta harjoittelupaikan tarjonneista 
toimituksista: http://toimitusharjoittelu.fi/toimitukselle/mukana-olevat-toimitukset/. 

 
Näin edeltävä työkokemus vaikuttaa 

Jos edeltävää työkokemusta alle kolme kuukautta, pääset harjoittelujärjestelmään: 
Harjoittelujärjestelmä on luotu helpottamaan työmarkkinoille pääsyä niille, joilla journalistista 
työkokemusta on vain vähän tai ei lainkaan. Harjoittelujärjestelmään pääsevät siksi vain ne 
opiskelijat, joilla edeltävän journalistisen työkokemuksen määrä on hakuhetkellä (toisen opintovuoden 
loka-marraskuussa) enintään kolme (3) kuukautta. Kuvajournalisteilla edeltäväksi journalistiseksi 
työkokemukseksi lasketaan kuvajournalistiset työtehtävät, ei esimerkiksi kirjoittavan toimittajan 
tehtäviä. 

Jos edeltävää työkokemusta yli kolme kuukautta, suorita harjoittelu omatoimisesti: 
Jos edeltävän työkokemuksen määrä ylittää hakuhetkellä kolmen kuukauden rajan, 
harjoittelujärjestelmään ei pääse mukaan ja harjoittelu suoritetaan vapaana harjoitteluna. Tällöin 
opiskelija hankkii kesätoimittajan paikan omatoimisesti ja laatii opintosuorituksena 
harjoitteluraportin, kun työkokemusta on kertynyt opintojen aikana yhteensä neljä (4) kuukautta. 
Yliopisto ei maksa työnantajalle tukea. Työkokemuksen voi hankkia pätkissä ja eri toimituksista. 

Harjoittelun voi hyväksilukea suoraan puolen vuoden työkokemuksella: Harjoittelun saa 
hyväksiluettua suoraan jo ensimmäisen opintovuoden aikana, jos journalistista työkokemusta on 
kertynyt ennen opintojen aloittamista yhteensä puoli vuotta (6 kk). Journalistisella työkokemuksella 
tarkoitetaan työskentelyä toimittajana eri viestimissä (kuvajournalisteilla kuvajournalistina tai 
vastaavana). Osa jaksosta voi olla freelancer-työtä, mutta valtaosan työkokemuksesta tulee olla 
työskentelyä osana toimitusta sen tuotannollisissa rooleissa. Pelkkää freelancer-työtä, yksipuolista 
journalistista työtä (esim. kolumnistina toimiminen), tiedottamista tai markkinointiviestintää ei lueta 



harjoittelujaksoon sisältyväksi journalistiseksi työksi. Työkokemuksen määrä ja laatu osoitetaan 
työnäyttein ja työtodistuksin. Hyväksiluvut ja korvaamiset arvioi tapauskohtaisesti 
harjoittelujärjestelmän koordinaattori. Jos olet aikeissa hyväksilukea harjoittelun aiemman 
työkokemuksesi perusteella, ota yhteyttä harjoittelukoordinaattoriin (ks. yhteystiedot lopussa). 

 
Näin voit varautua harjoitteluun jo nyt 

Ensimmäisenä opintovuonna harjoittelusta ei tarvitse vielä huolehtia, mutta muutamia asioita on 
hyvä ottaa huomioon opintojen ja kesätöiden suunnittelussa. 

Jos mahdollista, hanki ajokortti: Useimpiin harjoittelupaikkoihin vaaditaan ajokortti. 
Pääkaupunkiseudun toimituksissa ja esimerkiksi aikakauslehdissä ajokortti ei ole välttämätön, mutta 
etenkin maakunta- ja paikallislehtien toimituksissa ajokortti on yleensä rekrytoinnin ehto. Jos sinulla 
ei ole opintoja aloittaessasi ajokorttia, on erittäin suositeltavaa hankkia se ensimmäisen 
opintovuoden aikana. Ajokortin puuttuminen rajaa olennaisesti harjoittelupaikkojen haun 
mahdollisuuksia, ja on todennäköistä, että ajotaitoa tarvitaan myös myöhemmin työelämässä. 

Jos haluat harjoittelujärjestelmään, älä kerrytä liikaa työkokemusta: Jos pääset jo 
ensimmäisen opintovuoden jälkeen kesätöihin journalistisiin tehtäviin, saat luettua työkokemuksen 
osaksi opintoihin sisältyvää neljän kuukauden harjoittelujaksoa (JOVA19). Kesätyö estää kuitenkin 
harjoitteluhaut harjoittelujärjestelmän kautta, sillä yli kolmen kuukauden työkokemuksella et pääse 
mukaan harjoittelujärjestelmään toisena opintovuonna. Jos kesätyökokemuksen määrä jää alle 
neljän kuukauden, voit laatia harjoitteluraportin ja saada opintopisteet harjoittelusta, kun 
opintovaatimuksissa vaaditut neljä kuukautta tulevat täyteen opintojesi aikana. Tavallisesti neljän 
kuukauden raja täyttyy viimeistään toisen opintovuoden jälkeisissä kesätöissä.  

 
Lisätietoja 

Harjoittelujärjestelmään haetaan toisena opintovuonna loka-marraskuun vaihteessa e-lomakkeella. 
Seuraa harjoittelutiedotusta Vostokin postituslistalla ja yksikön kotisivulla. 

Toimitusharjoittelun kotisivujen opiskelijoille suunnatusta UKK-osiosta saat vastauksia yleisimpiin 
harjoittelun suorittamista koskeviin kysymyksiin: http://toimitusharjoittelu.fi/opiskelijalle/usein-
kysytyt-kysymykset/.  

Voit seurata harjoitteluaiheisia tiedonantoja, kokemuksia ja keskusteluita Twitterissä 
aihetunnisteella #toimharj.  

Harjoitteluraportin kirjoitusohjeet vaihtuvat vuosittain. Löydät ajankohtaiset ohjeet täältä: 
http://toimitusharjoittelu.fi/opiskelijalle/harjoitteluraportti/. 

Lisätietoja harjoittelun periaatteista ja käytännöistä antaa journalistisen harjoittelun vastuuopettaja 
– jos haluat apua opinto- ja työsuunnitteluun, varaa tapaamisaika sähköpostitse: 
 
Maarit Jaakkola 
Yliopisto-opettaja, harjoittelukoordinaattori 
Päätalo huone E208 
maarit.jaakkola@uta.fi 
Twitter @maaritjii (#toimharj) 
Toimitusharjoittelun kotisivut: http://toimitusharjoittelu.fi 


