
Digitaalisen kaupan harjoittelu 
(6 op)

Opiskelijan opas



Harjoittelun sisältö

Harjoittelu vastaa vähintään yhden kuukauden kokoaikaista ja 
palkallista 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.

Harjoittelun tavoite

Opiskelija osaa soveltaa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden 
kerryttämiä tietoja ja taitoja työelämän käytännön tilanteissa. 
Lisäksi opiskelija tuntee harjoitteluorganisaation ja ymmärtää sen 
toimintaa ja organisaatiota ohjaavia periaatteita.
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Digitaalisen kaupan harjoittelu (6 op) -opintojaksolla on käytössä 
jatkuva ilmoittautuminen 24.1.2022 alkaen. Opintojaksolle voivat 
ilmoittautua ne opiskelijat, jotka suorittavat vähintään neljä
opintokokonaisuuden opintojaksoista.

Opiskelijat todentavat ilmoittautumisen yhteydessä jaksot, jotka he 
ovat jo suorittaneet ja joille he ovat (hyväksytysti) ilmoittautuneet. 
Todentamisen jälkeen opiskelijat saavat pääsyn harjoittelusivuille. 
Harjoitteluorganisaatiot voivat asettaa rekrytoinneissa ensisijalle ne 
opiskelijat, jotka ovat suorittamassa koko opintokokonaisuuden.

Ilmoittautumislinkki löytyy 24.1.2022 alkaen näiltä sivuilta.

Ilmoittaudu 
mukaan 

harjoitteluun!
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Opintojaksojen todentaminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeen kautta. Opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeeseen 
sähköiset dokumentit (esim. tulostamansa opintorekisteriotteen tai kuvankaappauksen ilmoittautumisista), jotka 
sisältävät tiedon:

1. Opiskelijan suorittamista Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden jaksoista. Tällaisia ovat syksyllä 2021 
toteutetut opintojaksot:

– Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla (6 op)

– Sales and Buyer Behaviour in Retailing (6 op)

2. Opiskelijan hyväksytyistä ilmoittautumisista keväällä 2022 alkaville jaksoille. Tällaisia ovat:

– Sales and Buyer Behaviour in Retailing (6 op) / ilm. 14.3.2022 asti (hyväksytty ilmoittautuminen)

– Brand Experience in Retalining (6 op) / ilm. 15.11.2021 – 3.1.2022 (hyväksytty ilmoittautuminen)

– Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta (5 op) / ilm. 1.12.2021 – 15.12.2021 (hyväksytty ilmoittautuminen)

– Digitalisoituva kauppa (5 op) / ilm. 15.12.2021 – 18.1.2022 (hyväksytty ilmoittautuminen)

– Digitaalinen kauppa käytännössä (6 op) / ilm. 10.1.2021 – 10.3.2022 (ilmoittautumistieto riittää)

Rekrytoivat harjoitteluorganisaatiot voivat myös pyytää todennukset opintojaksoista rekrytointiprosessin aikana.
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Ilmoittautumisen ja opintojakson todentamisen jälkeen opiskelijat 
saavat pääsyn salasanasuojatuille harjoittelusivuille. Harjoittelusivut 
sisältävät kaiken tarpeellisen tiedon harjoittelun suorittamiseen 
liittyen. Harjoittelusivujen kautta opiskelijat pääsevät myös 
tutustumaan vapaana olevin harjoittelupaikkoihin.

Harjoittelusivujen salasanaa ei saa levittää eteenpäin – sivuille 
pääsevät vain onnistuneesti ilmoittautuneet opiskelijat. Jos 
salasanaa levittää eteenpäin, se tarkoittaa automaattisesti sitä, että 
vapaana oleviin harjoittelupaikkoihin tulee enemmän hakijoita ja 
kilpailu harjoittelupaikoista kasvaa. Ensimmäiset opiskelijat 
pääsevät harjoittelusivuille 1.2.2022 alkaen – huolehdi siis kurssi-
ilmoittautumisesi kuntoon heti ilmoittautumisajan alkaessa, jos 
haluat päästä tarkastelemaan harjoittelupaikkoja ensimmäisten 
joukossa!

Harjoittelusivut 
tukena 

harjoittelussa!
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Opiskelijoilla on kaksi vaihtoehtoa harjoittelupaikkoihin liittyen:

1. Opiskelija hyödyntää harjoittelusivuilla olevia 
harjoittelupaikkoja. Opiskelija hakeutuu harjoittelupaikkojen 
rekrytointiprosesseihin harjoittelupakkailmoitusten mukaisesti. Huom! 
Paikkoja on saatavilla rajoitetusti.

2. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse omien verkostojensa kautta. 
Muista hyväksyttää harjoittelupaikka Kaupan liiton koulutussuunnittelija 
Moona Naakalla!

Harjoittelusivuilla olevat harjoittelupaikat päivittyvät sivuille 
pääsääntöisesti lukukausien alkupuolella. Sivuille saattaa ilmestyä uusia 
harjoittelupaikkoja myös lukukausien aikana.

Hae 
harjoittelupaikkaa!

Harjoittelupaikat
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Kesto

• Vähintään 1kk kokoaikainen ja palkallinen työskentely (kesto voi olla myös pidempi)

Tehtävät

• Tehtävien tulee liittyä digitaaliseen kauppaan yrityksessä, julkisella sektorilla tai 
muussa organisaatiossa.

• Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi verkkokaupan kehittämiseen liittyviin tehtäviin 
mm. ylläpidon, testaamisen, tilausprosessien, asiakaskokemuksen tai 
ostokäyttäytymisen näkökulmista. Tehtävät voivat liittyä myös mm. digitaaliseen 
markkinointiin ja myyntiin erilaisten sisältöjen ja kampanjoiden luonnin 
näkökulmista.

– Vinkki! Pohdi jaksoja, joita olet suorittamassa tai suorittanut - mitä osaamista 
haluaisit hyödyntää käytännön työtehtävissä?

Harjoittelupaikan hyväksyttäminen

• Ota Moona Naakkaan yhteyttä, kun olet löytänyt itsellesi mahdollisen 
harjoittelupaikan. Käytä harjoittelupaikan tehtävien kuvaus Moonalla kommenteilla 
ja odota häneltä varmistus harjoittelupaikan sopimisesta opintokokonaisuuteen.

Löydä oma 
harjoittelupaikkasi!

Harjoittelupaikan kriteerit
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Opiskelija suorittaa harjoittelun harjoitteluorganisaation kanssa 
solmitun työsopimuksen mukaisesti. Työsopimus solmitaan 
rekrytointiprosessin päätteeksi. Harjoitteluorganisaatioon nimetään 
harjoitteluohjaaja, joka auttaa ja tukee harjoittelijaa työhön 
liittyen.

Harjoittelun tulee olla kestoltaan vähintään 1kk kokoaikaista 
työskentelyä. Harjoittelun pituus voi olla myös pidempi. Kaikki 
opiskelijat suorittavat harjoittelun 6 opintopisteen laajuisena.

Harjoittelija saa harjoitteluorganisaatiolta työtodistuksen 
harjoittelun päätyttyä.

Harjoittelussa..
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Opiskelija laatii harjoittelun aikana harjoitteluraportin, joka toimii 
todennuksena onnistuneesta harjoittelusta. Ohjeet 
harjoitteluraportin tekemiseen löytyvät harjoittelusivuilta. 

Opiskelija pyytää harjoitteluorganisaation ohjaajaa tutustumaan 
harjoitteluraporttiin ja allekirjoittamaan dokumentin.

Lopuksi opiskelija palauttaa harjoitteluraportin Moona Naakalle 
Kaupan liittoon. Moonan hyväksymismerkinnän jälkeen opiskelija 
vie tiedon hyväksytystä harjoittelusta omaan kotiyliopistoonsa. 

Harjoittelun 
lopussa..

Harjoitteluraportti ja suoritusmerkintä
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Moona Naakka

Koulutussuunnittelija

Kaupan liitto

moona.naakka@kauppa.fi

p. 046 9210 857 

Otathan yhteyttä 
jos kysyttävää!

Harjoittelun yleinen ohjaus
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Tervetuloa harjoitteluun!


