AMK-opiskelijoiden
harjoittelut pähkinänkuoressa
Opintoihin sisältyvät varsinaiset työharjoittelut

Johdanto
 Tässä aiheistossa kuvataan eri tutkinto-ohjelmiin
sisältyvien työharjoittelujen ajoitusta ja sisältöä.
 Harjoittelu voidaan toteuttaa joko työsuhteessa tai
harjoittelusopimuksella. Jälkimmäisessä tapauksessa
opiskelija on oikeutettu harjoittelun ajalta opintotukeen.
 Harjoittelusta tulee aina olla kirjallinen sopimus
 Lisätietoja harjoitteluista linkin takaa
https://www.seamk.fi/yrityksille/opiskelijattekijoina/harjoittelut/ tai koulutuspäälliköiltä
 Muita opiskelijayhteistyön muotoja SeAMKissa ovat mm.
opinnäytetyöt, toimeksiannot opintojaksoilla, SeAMK
Innovaatioviikko, SeAMK Tekniikan Projektipaja sekä
monialaiset SeAMK Pro -projektitoimeksiannot. Näistä
lisätietoja antaa yrityspalvelupäällikkö Sirkku Uusimäki
(sirkku.uusimaki@seamk.fi)
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Liiketalouden tradenomien harjoittelut
 5 kk, harjoitteluun tulee sisältyä vaatimustasoltaan ensimmäisiä valmistumisen
jälkeisiä työtehtäviä vastaavia töitä.
 Huomaa: harjoittelu voi alkaa jo kesällä / jatkua kesään
 Keväisin: Taloushallinnon osaamisalueiden harjoittelut
 Esimerkiksi kirjanpidon, kustannuslaskennan, kassanhallinnan ja palkkahallinnon
tehtävät, erilaiset budjetoinnin, investointi- ja rahoitussuunnittelun ja talousraportoinnin
avustavat tehtävät

 Syksyisin: muiden osaamisalueiden (markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen ja
henkilöstöhallinto, digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi)
 asiakaspalvelutehtävät, markkinointiviestinnän tehtävät, asiakasrajapinnan tutkimukset,
palveluprosessien analysointi ja kehittäminen, kilpailijaseuranta ja raportointi
 Työsuhteisiin tai henkilöstöpalveluihin liittyvät tehtävät, avustavat tehtävät liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvissä projekteissa, erilaiset selvitykset ja kartoitukset
 Yrityksen www-sivuston kehittämis- ja ylläpitotehtävät, internet-markkinointiin,
verkkoviestintään tai asiakasrekisteriin liittyvät kehittämistehtävät, tietotekniikkaan liittyvät
pienimuotoiset koulutus- ja opastustehtävät, ohjeistusten laatiminen

 Lisätietoja: harjoittelukoordinaattori Sari Havulehto (sari.havulehto@seamk.fi) tai
koulutuspäällikkö Osmo Mäkiniemi (osmo.makiniemi@seamk.fi)

International Business
-tutkinto-ohjelman harjoittelu
 Harjoittelu on pääsääntöisesti 3. opintovuotena joko syksyllä tai keväällä riippuen
opiskelijan ulkomaan opintojakson ajankohdasta.
 Tutkinto-ohjelmassa on sekä suomalaisia että ulkomaisia opiskelijoita.
 Harjoittelu voi sisältää monipuolisia liiketoimintaosaamiseen liittyviä tehtäviä,
mutta kansainvälisen liiketoiminnan näkökulma tulisi ottaa huomioon
(vienti/tuontitoimintaa harjoittava tai kansainvälistymistä suunnitteleva yritys).
 Esimerkkejä työtehtävistä: ulkomaan kaupan käytännön toteuttamiseen
(asiakirjat, logistiikka ja maksuliikenne) liittyvät tehtävät, kohdealueen markkinaja kilpailuanalyysit, sähköisen ja painetun markkinointimateriaalin tuottaminen ja
verkkosivujen suunnittelu ja päivittäminen, messuihin ja tapahtumien
järjestämiseen liittyvät tehtävät
 Lisätietoja: harjoittelukoordinaattori Sari Havulehto (sari.havulehto@seamk.fi) tai
koulutuspäällikkö Anne-Maria Aho (anne-maria.aho@seamk.fi)

Kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomien
harjoittelut
 5 kk, harjoitteluun tulee sisältyä vaatimustasoltaan ensimmäisiä valmistumisen jälkeisiä
työtehtäviä vastaavia töitä.
 Ajoitus: 3. vuoden syksy
 Huomaa: harjoittelu voi alkaa jo kesällä / jatkua kesään
 Harjoittelu voi sisältää asiakaspalvelu-, opastus- ja ohjaustehtäviä, mediakasvatukseen ja
digitaitoihin opastamiseen liittyviä tehtäviä, aineiston ja tiedon hankinnan sekä tiedon
kuvailun ja organisoinnin tehtäviä, julkaisutuotantoon liittyviä tehtäviä, pienimuotoisia
tapahtumatuotannon tehtäviä, viestinnän ja palvelujen markkinoinnin tehtäviä, lukemaan
innostamiseen ja sisältöjen avaamiseen liittyviä tehtäviä sekä verkkopalvelujen
suunnittelua ja asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen liittyviä tehtäviä
 Esimerkkejä työtehtävistä: yleisten, tieteellisten ja erikoiskirjastojen työtehtävät, yritysten
tietopalvelutehtävät sekä kirjakauppasektorin, media-alan toimijoiden ja arkistoalan
työtehtävät
 Lisätietoja: harjoittelukoordinaattori Sari Havulehto (sari.havulehto@seamk.fi) tai opintoohjaaja Sari Mäkinen-Laitila (sari.makinen-laitila@seamk.fi)

Kulttuurituottajien harjoittelut
 Kaksi harjoittelujaksoa: toisen vuoden syksy 4 kk ja kolmannen vuoden kevät 5
kk.
 Huomaa: harjoittelu voi alkaa jo kesällä / jatkua kesään
 Ensimmäisen harjoittelun tavoitteet ja tehtäväesimerkkejä:
 Harjoittelussa on tarkoituksena antaa opiskelijalle mahdollisuus tutustua
kulttuurituotannon toimialaan ja harjoitella oppimiaan asioita käytäntöön ja lisätä näin
taitojaan ja osaamistaan
 Työtehtävinä asiakaspalvelu, budjetoinnin avustavat tehtävät, markkinointiviestintään
liittyvät tehtävät, projektinhallinnan avustavat tehtävät, avustavat tuotantotekniset tehtävät

 Toisen harjoittelun tavoitteet ja tehtäväesimerkkejä:
 Kulttuurituottajan ammattitehtäviä, jotka vaatimustasoltaan ja sisällöltään pääosin vastaavat
valmistuvan kulttuurituottajan ensimmäisiä työtehtäviä
 Työtehtävinä kulttuuripalveluihin ja –tuotantoihin liittyvät rutiinitehtävät, asiakaspalvelu,
rahoitusosaamiseen liittyvät tehtävät, markkinointiviestinnän tehtävät, esimiestehtävät,
tuotantotekniikkaan liittyvä koordinointi, erikseen sovittava kehittämistehtävä

 Lisätietoja: harjoittelukoordinaattori Sari Havulehto (sari.havulehto@seamk.fi) tai
koulutuspäällikkö Esa Leikkari (esa.leikkari@seamk.fi)

Automaatiotekniikan insinöörien harjoittelut
 Automaatioinsinöörien koulutus jakaantuu koneautomaation ja sähköautomaation
suuntautumisiin sekä kaksoistutkinto-opiskelijoihin, jotka ovat opiskelleet kolmannen
opiskeluvuoden Saksassa (Aschaffenburg)

 Harjoittelu kokonaisuudessa 30 op 5 kk aikana, työmääränä 800 h
 Keväisin: 3. vuosikurssin harjoittelu 1 – 15op (Vko 9 alkaen) Kesto 2,5kk
 Teollisuus- ja yrityslähtöistä harjoittelua tekniikan ja talouden osa-alueilta

 Syksyisin: 4. vuosikurssin harjoittelu 2 – 15op (Vko 42 päättyen) Kesto 2,5kk
 Teollisuus- ja yrityslähtöistä harjoittelua tekniikan ja talouden osa-alueilta,
mahdollisuuksien mukaan automaation, tietotekniikan, tuotantotekniikan ja
konetekniikan työsisältöjä ja kehitystehtäviä. Harjoittelu voi sisältää myös
esimiestyyppisiä tehtäviä
 Huomaa: harjoittelujaksoa voi olla myös kesällä, on mahdollista myös aikaisempina
kesinä esim. 2 opiskeluvuoden kesä.

 Lisätietoja: koulutuspäällikkö Jorma Mettälä (jorma.mettala@seamk.fi)

Konetekniikan insinöörien harjoittelut
 Koneinsinöörien koulutus jakaantuu kahteen suuntautumisvaihtoehtoon:
 Auto- ja työkonetekniikka
 Kone- ja tuotantotekniikka
 5 kk (20 viikkoa) harjoittelu ajoittuu 3. vuosikurssille, alkaen viikosta 10 ja jatkuen
kesällä elokuulle.
 Harjoittelussa opiskelija harjaantuu ohjatusti ammattiopintojen kannalta alan
keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen
työelämässä.

 Projektiopintojakso on 4. vuosikurssin alussa alkaen elo-/syyskuun vaihteesta
jatkuen viikolle 41 saakka.
 Opiskelu on suunnitelmallista ja sen yksityiskohtaisista tavoitteista, sisällöstä ja
tavoitteista sovitaan yhdessä oppilaitoksen, työnantajan ja opiskelijan kesken.
 Lisätietoja: koulutuspäällikkö Jukka Pajula (jukka.pajula@seamk.fi)

Rakennusinsinöörien harjoittelut
 Harjoittelu 1
 Tämä voi olla myös ns. haalariharjoittelua rakennustyömaalla, mikäli opiskelijalla
ei ole aikaisempaa kokemusta rakennusalan töistä
 Mikäli aikaisempaa työkokemusta jo on, opiskelijan kannalta on hyvä hakeutua
avustaviin työnjohdon tai rakennesuunnittelijan tehtäviin
 Ajoitus: 2. opiskeluvuoden jälkeinen kesä, aikaväli noin 1.5. - 15.8.
 Laajuus: 10 op (noin 270 työtuntia)
 Harjoittelu 2
 Tässä tavoitteena on, että opiskelija pääsee insinööritasoisiin tehtäviin
rakennustyömaalla tai toimistossa
 Ajoitus: 3. opiskeluvuoden jälkeinen kevät ja kesä, aikaväli noin viikko 9 – 15.8.
 Laajuus: 20 op ( noin 540 työtuntia)
 Lisätietoja: koulutuspäällikkö Marita Viljanmaa (marita.viljanmaa@seamk.fi)

Rakennusmestarien harjoittelut
 Harjoittelu 1
 Tämä voi olla ns. haalariharjoittelua rakennustyömaalla, mikäli aiempaa
työmaakokemusta ei ole
 Mikäli aikaisempaa työkokemusta jo on, opiskelijan kannalta on hyvä hakeutua
avustaviin työnjohdon tehtäviin rakennustyömaalle
 Ajoitus: 1. opiskeluvuoden jälkeinen kesä, aikaväli noin 1.5. - 15.8.
 Laajuus: 5 op ( noin 135 työtuntia)
 Harjoittelu 2
 Suosituksena avustavat työnjohtotehtävät rakennustyömaalla
 Ajoitus: 2. opiskeluvuoden jälkeinen kesä ja syksy, aikaväli noin 1.5. - viikko 42
 Laajuus: 10 op (noin 270 työtuntia)
 Harjoittelu 3
 Suosituksena avustavat työnjohtotehtävät rakennustyömaalla
 Ajoitus: 3. opiskeluvuoden kevät ja kesä, aikaväli noin viikko 9 – 15.8.
 Laajuus: 15 op (noin 400 työtuntia)
 Lisätietoja: koulutuspäällikkö Marita Viljanmaa (marita.viljanmaa@seamk.fi)

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörien
harjoittelut
 Harjoittelu 30 op
 Kesto kokonaisuudessaan 5 kk, voi jakaa kahteen osaan
 Pääsääntöisesti 3. vuosikurssin kevät
 Harjoittelua voi suorittaa myös kesällä
 Harjoittelupaikka valitaan uratavoitteiden ja suuntautumisen mukaan eli liittyen
 elintarviketeknologiaan tai
 liha- ja valmisruokateknologiaan
 Harjoittelupaikat elintarvikealan esimies- ja asiantuntijatehtävissä: tuotanto, tekniikka,
palvelut, laatu, henkilöstöhallinto, tuotekehitys.
 Myös ympäristöterveys ja erilaiset ruoka-alaan liittyvät kehittämishankkeet
 Lisätietoja: Matti-Pekka Pasto, matti-pekka.pasto@seamk.fi

Restonomien harjoittelut
 Kaksi erillistä harjoittelua
 Perusharjoittelu 12 op (8 vkoa)
 1. vuosikurssin huhti-toukokuu tai vaihtoehtoisesti kesä
 kokin ja tarjoilijan tehtävät erilaisissa ruokapalveluja tarjoavissa ravintoloissa ja
suurkeittiöissä
 Erikoistumisharjoittelu 18 op (12 vkoa)
 3. vuosikurssin marras-tammikuu tai vaihtoehtoisesti kesä (2. vuosikurssi)
 Harjoittelupaikat laajasti ruoka-alalta
 ruokapalveluissa esimies-, suunnittelu-, tuotekehitys-, hankinta- ym.
asiantuntijatehtävät
 elintarviketeollisuudessa tuotekehitys, myynti ja markkinointi, kuluttajaneuvonta
 erilaiset kehittämishankkeet
 Lisätietoja: Paula Juurakko, paula.juurakko@seamk.fi

Agrologien harjoittelut
 Agrologiopintohin kuuluu kaksi harjoittelua, jotka pääsääntöisesti ajoittuvat touko-syyskuulle, mutta
muutkin ajankohdat voivat tulla kyseeseen.
 Opintojen loppuvaiheen erikoistumisharjoittelussa ( 20 op) työtehtävät voivat liittyä myyntiin ja
markkinointiin, maatalouden kirjanpitoon ja verotukseen, investointeihin ja rahoitukseen, vakuutuksiin
tai hallinnollisiin tehtäviin. Tutkimus- ja kehittämistehtävät sopivat myös harjoitteluksi.
 Harjoittelun pituus on 75 työpäivää ( n. 3 kk)
 Opintojen alkuvaiheessa on maatilaharjoittelu (30 op), jonka kesto 360-720 tuntia. ( 2-5 kk)
Harjoittelu tehdään maatilalla osallistuen maatilan erilaisiin töihin. Ajoitus on yleensä toukokuustasyyskuuhun.
 Molemmat harjoittelut tehdään työsuhteessa, harjoittelusopimuskin mahdollinen

 Lisätietoja:
 Erikoistumisharjoittelu: Juhani Suojaranta, juhani.suojaranta@seamk.fi tai Marjo Latva-Kyyny,
marjo.latva-kyyny@seamk.fi
 Maatilaharjoittelu: Jussi-Matti Kallio, jussi-matti.kallio@seamk.fi

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelut
 SeAMKissa on sosiaali- ja terveysalalla viisi tutkinto-ohjelmaa (fysioterapeutti,
geronomi, sairaanhoitaja (ml. Nursing DP), sosionomi, terveydenhoitaja). Opintoihin
sisältyy useita harjoittelujaksoja, joiden määrä ja kesto riippuvat tutkinto-ohjelmasta
(45-90 op).
 Sosiaali- ja terveysalan useimmat harjoittelut ovat pääsääntöisesti sisällöllisesti
tarkasti säädeltyjä ja niiden toteutuksesta sovitaan aina erikseen harjoittelupaikan
tarjoavan organisaation kanssa, useilla aloilla valtakunnallisen koordinaation kautta.
 Sosiaali- ja terveysalan harjoittelut ovat ohjattuja (sekä lehtorit että työpaikan
ohjaajat). Harjoittelujen lisäksi opiskelijat suorittavat erilaisia työelämälähtoisiä
kehittämistehtäviä opintojaksoilla ja opinnäytetöissä.
 Lisätietoja sosiaali- ja terveysalan harjoitteluista:
 Fysioterapeutit: koulutuspäällikkö Tarja Svahn (tarja.svahn@seamk.fi)
 Sosionomit ja geronomit: koulutuspäällikkö Päivi Rinne (paivi.rinne@seamk.fi)
 Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, Nursing: koulutuspäällikkö Kristiina Vaahtera
(kristiina.vaahtera@seamk.fi)

