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REKOMMENDATIONER
GÄLLANDE PRAXISEN
FÖR PRAKTIKSTÖD

Olika universitet och utbildningsområden har varierande praxis
för praktikstöd, vilket försätter
studerandena i en olikvärdig ställning
med tanke på att genomföra sina
studier och gå ut i arbetslivet.
I det här dokumentet beskrivs den
gällande praxisen för praktikstöd,
utvecklingsobjekt samt idealsituationen
med jämlik praxis för praktikstöd.
Dokumentet har utarbetats för att
hjälpa studerandekårerna att uppfatta
skillnaderna mellan olika universitets
och utbildningsområdens praxis för
praktikstöd och att hitta relevanta
påverkansmål för den egna
studerandekåren för att utveckla denna
praxis.
Rekommendationerna
baserar sig på tidigare diskussioner
beträffande praktik och praktikstöd
samt studerandekårernas svar från
våren 2020 om praxis beträffande
praktikstöd och dess utvecklingsbehov.
I det här dokumentet fokuserar vi på
praxisen för praktikstöd och dess
utvecklingsbehov. Allmänna
rekommendationer gällande
praktik finns till exempel på Akavas
studerandes och SOOL:s webbplatser.

Johanna Pohjonen
FSF:s vice ordförande 2020
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DEN GÄLLANDE PRAXISEN FÖR
PRAKTIKSTÖD

Kriterierna för att beviljas praktikstöd varierar mellan olika universitet och
utbildningsområden. För det mesta garanteras inte praktikstöd för alla studerande,
utan universitetet, fakulteten eller ämnet har en viss summa praktikstöd att dela ut
varje år, och utdelningen sker i snabbhetsordning, enligt varierande ansökningskriterier eller genom utlottning. Det förekommer många skillnader i hur
praktikstödet delas ut. På vissa håll är det hård konkurrens om att få praktikstöd,
och på andra ställen delas en del av praktikstöden inte ut alls eftersom det lämnas
in färre ansökningar än det finns praktikstöd att dela ut.
Ansökan om praktikstöd görs oftast elektroniskt, men praxisen och tidpunkterna
varierar enligt universitet och utbildningsområde. Den vanligaste praxisen verkar
vara att man kan ansöka om praktikstöd en eller två gånger i året vid separat
fastställda tidpunkter, men tidpunkterna varierar vid olika universitet och
fakulteter. Ett undantag i fråga om praktikstödens ansökningstider är Helsingfors
universitet, där det inte finns någon separat ansökningstid för praktikstöd, utan
man kan ansöka om praktikstöd flexibelt året runt.
Förutom ansökningstiden varierar också i vilket skede man kan ansöka om
praktikstöd. Ibland ska man ansöka om stöd före man hittar en praktikplats, ibland
först efter att man fått praktikplatsen. Till exempel vid Vasa universitet behöver
man inte ännu ha en praktikplats när man ansöker om stöd, medan studerande vid
Helsingfors universitet kan ansöka om praktikstöd från universitetets
karriärtjänster när de hittat en praktikplats som kräver praktikstöd.
Den stora variationen i anvisningarna om när man kan ansöka om stöd försätter
studerandena i en ojämlik position när de ansöker om praktikplatser på basis av
när ansökningstiden pågår och om man kan ansöka om praktikstöd före eller efter
att praktikplatsen fastställts. I en idealsituation skulle alla studerande ha jämlika
möjligheter att få praktikstöd. Därför vore det önskvärt att grundprinciperna (se
listan nedan) för att beviljas praktikstöd var lika för alla. Ovanpå dessa
grundprinciper för utdelningen av praktikstöd kan man skapa nödvändiga
branschspecifika skillnader som beaktar branschens särdrag.
Bakom grundprinciperna som föreslås ligger en tanke om att alla studerande ska
ha en verklig möjlighet att få praktikstöd en gång under sina studier och att
studeranden ska kunna planera när hen behöver stödet eller om hen alls behöver
det.

04

PRAKTIKSTÖDENS
IDEALSITUATION

I en idealsituation skulle alla
praktikperioder vara avlönade
och inga praktikstöd skulle
behövas.

För tillfället beviljas praktikstöden av
universiteten. I de här situationerna anställer arbetsgivaren en studerande för ett
anställnings- eller tjänsteförhållande och
fakturerar universitetet för praktik-stödet
som man kommit överens om på förhand
efter att praktiken avslutats. Ett undantag
till detta är Hanken, som betalar stödet
direkt till studeranden.

och uppmuntrar arbetsgivare att anställa
en praktikant. Man kan ändå också tänka
att universitetens satsning på praktikstöden är på bekostnad av något annat
och påverkar universitetens resurser.

Praktikstödet upprätthåller modellen där
alla arbetsgivare inte ensamma ansvarar
för att genomföra avlönad praktik. Praktikstödet främjar praktikplatsernas mångfald

I en idealsituation skulle alla praktikperioder vara avlönade och inga
praktikstöd skulle behövas. Då detta ändå
inte är fallet just nu borde det vara lätt
för studerande att ansöka om
praktikstöd, och stödet borde förbättra
möjligheterna att få en praktikplats, inte
försämra dem.
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I idealsituationen skulle alla studerande ha möjlighet att få praktikstöd en gång
under sina studier, och det vore fast i studeranden själv när hen använder stöder
eller om hen alls behöver det.
Det här är möjligt när man kan ansöka om stöd redan före praktikplatsen
fastställts, man kan ansöka om stöd vilken tid på året som helst, och praktikstödet
garanteras för alla studerande. Det positiva med att praktikstöd delas ut på ett
centraliserat sätt är att alla stöd delas ut varje år, men det här kan också uppnås på
andra sätt än med ett centraliserat system.
Det är inte viktigt om stödet delas ut av universitetet, fakulteterna eller ämnena,
utan det viktiga är hur mycket kriterierna varierar mellan de olika instanserna
som delar ut stöd. Fördelen med att centralisera är dock att alla studerande skulle
ansöka om stöd från samma ställe. När man ansöker om praktikstöd bedömer
universitetet om praktikperioden kan tillgodoräknas i examen och om den
uppfyller kriterierna för praktikstöd.
Ett praktikstöd som garanteras för alla kan öka kostnaderna till en början, men på
lång sikt skulle det underlätta administrationen och göra av med pressen som
studerandena känner att ansöka om praktikstöd för säkerhets skull.
Liksom vid Helsingfors universitet borde man kunna ansöka om praktikstöd
flexibelt året runt och så att alla har rätt att få stöd så att ansökan om praktikstöd
inte flyttas bara till början av året, utan alla har en verklig möjlighet att få
praktikstöd vilken tid på året som helst.
Om praktikstöd inte garanteras för alla studerande måste det finnas särskilda
tidpunkter för att ansöka om praktikstöd, och då vore det bra att ha flera
ansökningsperioder per år för att främja de jämlika möjligheterna att ansöka om
och beviljas praktikstöd. Dessutom borde man också få ansöka om praktikstöd
före man fått en praktikplats, liksom vid Östra Finlands universitet.
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GODA OCH JÄMLIKA PRINCIPER FÖR PRAXIS
BETRÄFFANDE PRAKTIKSTÖD
En del av följande principer existerar redan, och vi anser att i
idealsituationen skulle de vara i bruk överallt. Om grundprinciperna och
kriterierna för utdelning av praktikstöd som anges nedan förverkligas utgör
detta en idealsituation där vi har god och jämlik praxis för praktikstöd. I
avsnittet Påverkansmål för att uppnå idealsituationen listas olika
påverkansmål, och under enhetligare utdelningskriterier listas
rekommendationer om praktikstödets utdelningskriterier.

PÅVERKANSMÅL FÖR ATT UPPNÅ
IDEALSITUATIONEN
Alla studerande har rätt att få praktikstöd en gång under sina studier.
Studerande kan beviljas praktikstöd
även om examensprogrammets läroplan
inte innehåller en praktikperiod så länge
praktiken är kopplad till studierna på
något annat sätt.

Man kan ansöka om praktikstöd smidigt
under olika skeden av studierna. Stödet
beviljas för studier på antingen kandidateller magisternivå, och internationella
studerande kan också ansöka om stöd.
Man kan ansöka om praktikstöd även om
man inte ännu är säker på att man får en
praktikplats.

Studeranden får själv välja sin
praktikplats.
Praktikstödets kriterier är öppna och
tillgängliga redan i ansökningsskedet.
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EXEMPEL PÅ UTDELNINGSKRITERIER
FÖR PRAKTIKSTÖD

Studeranden har inte beviljats praktikstöd tidigare eller har inte
använt tidigare beviljat praktikstöd. Erasmus-stöd hindrar inte att
studeranden beviljas praktikstöd.
Studeranden har anmält sig som närvarande och är närvarande
under hela praktikperioden.
Studeranden har inte ännu genomfört praktikperioden när hen
ansöker om praktikstöd. Man kan inte ansöka om stöd retroaktivt.
Praktikperioden räcker minst 2 månader. Om praktiken genomförs
på deltid uppfyller dess totala längd de krav som fastställs i
examensprogrammet.
Praktiken är kopplad till studierna som en del av de obligatoriska
studierna eller godkänns till exempel som valbara studier.
Praktiken uppfyller studieperiodens kriterier eller är ett
sakkunniguppdrag där studeranden tillämpar sin kompetens. I
arbetsuppgifterna ingår inte att skriva en pro gradu-avhandling
eller något annat lärdomsprov.
Praktikplatsen är en offentlig eller privat aktör eller en aktör inom
medborgarsamhället i Finland eller utomlands. Endast i särskilda
undantagsfall kan arbetsgivaren vara ett universitet eller en
privatperson.
Studeranden ingår ett tidsbundet anställnings- eller
tjänsteförhållande med sin praktikplats för praktikperioden och
hen erbjuds tillräckligt med stöd under praktiken.
Arbetsgivaren betalar lön till studeranden som minst motsvarar
arbetsvillkoret för löntagare som fastställs av FPA. Praktikstödet
betalas till arbetsgivaren.
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YTTERLIGARE INFORMATION OM PRAKTIK
OCH PRAXIS FÖR PRAKTIKSTÖD
Akavas studerandes praktikrekommendationer med en
checklista för studeranden, högskolan och arbetsplatsen
https://akava.fi/harjoittelusuositukset/
SOOL:s rekommendationer för handledd lärarpraktik för
lärarpraktikanters och praktikhandledares bruk
https://www.sool.fi/vaikuttaminen/harjoittelut/
Aarresaari
Akavas studerandes praktikbarometer 2019
https://www.otus.fi/wp/wp-content/uploads/2019/11/AkavaWorks-Akavan-opiskelijoiden-harjoittelubarometri-2019.pdf
Arbetsvillkor för löntagare som fastställts av FPA
https://www.kela.fi/web/sv/vad-innebar-arbetsvillkor
Aarresaari-nätverkets praxis beträffande praktikstöd för
universiteten
https://www.aarresaari.net/universitetens-praktikstod/?lang=sv
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