
Digitaalisen kaupan 
harjoittelu

Opas harjoitteluorganisaatiolle



Kaupan liitto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun
yliopisto ja Tampereen yliopisto käynnistivät syksyllä 2021 Digitaalisen kaupan
opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus on suunnattu yhteistyöyliopistojen
kauppatieteellisen ja soveltuvien alojen tutkinto-opiskelijoille. Opintojaksot ovat
suoritettavissa myös avoimen yliopiston puolella. Opintokokonaisuus tarjoaa
kokonaiskuvan digitaalisesta kaupasta ja kaupan toimialan merkittävästä murroksesta.
Opintojaksot ovat kiinteästi sidoksissa käytäntöön ja niiden avulla opiskelijalle
muodostuu sekä teoreettinen että käytännön liiketoimintaan kytkeytyvä kaupan alan
osaamispohja.

Opintokokonaisuus muodostuu kuudesta opintojaksosta, joiden avulla opiskelijat
pääsevät perehtymään digitaaliseen kauppaan kokonaisvaltaisesti hankinnasta ja
logistiikasta asiakkaiden käyttäytymiseen, brändiin ja digitaaliseen
markkinointiin. Opintojaksojen lisäksi kokonaisuuteen sisältyy yhteistyöyliopistojen
tutkinto-opiskelijoille suunnattu digitaalisen kaupan harjoittelu.
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Jaksojen tarkemmat kuvaukset löytyvät osoitteesta www.digitaalinenkauppa.fi.

Opintojaksot

http://www.digitaalinenkauppa.fi/


Harjoittelu vastaa vähintään yhden kuukauden kokoaikaista
työskentelyä. Kysymys voi olla myös osa-aikaisesta
työskentelystä. Harjoittelu suoritetaan digitaaliseen kauppaan
liittyvissä tehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai muussa
organisaatiossa. Ennen harjoittelua opiskelija varmistaa työn
soveltuvuuden harjoitteluun ja pohtii työharjoittelulle
asettamiaan tavoitteita. Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii
harjoitteluraportin, jossa hän pohtii harjoittelua osana yliopisto-
opintoja sekä arvioi työelämätaitojen kehittymistä.
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Harjoittelun sisältö



• Opiskelija osaa soveltaa Digitaalisen kaupan
opintokokonaisuuden kerryttämiä tietoja ja taitoja työelämän
käytännön tilanteissa.

• Opiskelija tuntee harjoitteluorganisaation ja ymmärtää sen
toimintaa ja organisaatiota ohjaavia periaatteita.
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Harjoittelun tavoitteet



Ajankohta: Joustava keväästä 2022 alkaen.

Sijainti: Ensisijaisesti Tampere, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Kuopio, Joensuu tai Oulu. (Pääkaupunkiseutu myös mahdollinen, jos
opiskelija pystyy suorittamaan harjoittelun opintojen suorituspaikan ulkopuolella).

Kesto: 1kk kokoaikainen työskentely vastaa 6 opintopisteen suoritusta. Jokainen harjoittelija suorittaa jakson määritellyn laajuisena.
Harjoittelijan kanssa voi sopia myös pidemmästä harjoittelun kestosta, mutta virallisesti harjoittelu on suoritettu 1kk kokoaikaisen
työskentelyn jälkeen.

Palkkaus: Harjoittelu on palkallinen.

Sopimus: Opiskelija solmii työsopimuksen harjoittelupaikan tarjoajan kanssa. Sopimuksena käytetään joko opiskelijan kotiyliopiston
sopimuspohjaa tai harjoitteluorganisaation sopimuspohjaa.

Ohjaus: Opiskelijalle nimetään harjoitteluohjaaja harjoittelupaikasta, Kaupan liitto ohjaa harjoittelun yleisiin asioihin liittyen.

Harjoittelu pähkinänkuoressa



• Sopimuksen osapuolet

• Harjoittelun kesto ja määräaikaisuuden peruste (harjoittelu), jos työsopimus on määräaikainen

• Jos halutaan erikseen sopia, että määräaikainen työsuhde on irtisanottavissa, tulee irtisanomisehdosta erikseen sopia

• Työsuhteen alkuun sijoitettava koeaika (alle 12 kuukauden määräaikaisuuksissa enintään puolet työsuhteen kestosta, muuten 
maksimissaan 6 kuukautta)

• Harjoittelusta maksettava palkka ja palkanmaksukausi (esim. palkka maksetaan joka kuun 15. päivä). Jos työhön sovelletaan 
työehtosopimusta, täytyy palkan olla sovellettavan työehtosopimuksen mukainen. Ohjeita mm. Suomen ekonomien palkkasuosituksista.

• Harjoittelijan viikoittainen työaika (esim. 37,5 h/vk)

• Harjoittelijan työtehtävät 

• Työntekopaikka

• Vuosiloma (viittaus vuosilomalakiin riittää, eli esim. ”Vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaa”)

• Sopimuksen päiväys ja allekirjoitukset

Työsopimuksessa huomioitavaa

https://www.ekonomit.fi/tyoelaman-tietopankki/palkka/palkkasuositukset/#26da638e


1. Harjoitteluorganisaatio ilmoittaa harjoittelupaikat Kaupan liitolle Webropol –lomakkeella (lokakuu-joulukuu 2021)

2. Kaupan liitosta ollaan harjoitteluorganisaatioon yhteydessä tarkempiin tietoihin liittyen (muotoillaan mm. harjoittelupaikan kuvaus)

3. Kaupan liitto avaa opiskelijoiden ilmoittautumisen ja tiedottaa opiskelijoita saatavilla olevista harjoittelupaikoista (tammikuu 2022)

4. Opiskelija hakeutuu valitsemiensa harjoittelupaikkojen rekrytointiprosesseihin harjoittelupaikan kuvauksen ohjeiden mukaisesti

5. Harjoitteluorganisaatio suorittaa rekrytointiprosessin ja ilmoittaa Kaupan liitolle, kun harjoittelupaikka on täytetty

6. Harjoitteluorganisaatio ja harjoittelija solmivat työsopimuksen harjoitteluun

7. Harjoitteluorganisaatioon määritellään harjoitteluohjaaja, joka toimii harjoittelijan tukena harjoittelussa

8. Harjoittelija suorittaa harjoittelun sopimuksen mukaisesti (1kk kokoaikaisen työskentelyn jälkeen 6 op harjoittelu on suoritettu)

9. Harjoittelija laatii oppimistehtävän, johon pyytää harjoitteluohjaajan allekirjoituksen

10. Harjoitteluorganisaatio laatii harjoittelijalle työtodistuksen harjoittelusta

Harjoitteluorganisaation polku



Ilmoita harjoittelupaikka tämän linkin kautta!

Kysymyksiin vastaa

Moona Naakka

Koulutussuunnittelija, Kaupan liitto

moona.naakka@kauppa.fi

p. 046 921 0857

Tervetuloa mukaan!

https://link.webropolsurveys.com/S/98CE255B4123551F
mailto:moona.naakka@kauppa.fi

