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Yhteenveto päivän case-työskentelystä 

Harjoittelun saannin tukeminen: 

 Yhteistyö ainejärjestöjen kanssa tärkeää (harjoittelupaikkojen löytyminen). 

 Edellisen vuoden aikana harjoittelun suorittaneet opiskelijat voivat kertoa uusille opiskelijoille 

harjoittelusta. 

o Myös alumnien joukosta voisi löytyä innokkaita kertomaan omia kokemuksiaan 

harjoittelusta? 

 Tutkinto-ohjelmien on syytä tuoda opiskelijoille esille harjoittelun tärkeyttä, joka monesti 

epävirallinen koeaika yritykseen. Harjoittelu johtaa usein päättötyöhön ja työpaikkaan 

valmistumisen jälkeen. 

o Mikäli tutkinto-ohjelma ei suhtaudu harjoitteluun vakavasti ja pidä sitä tärkeänä osana 

opintoja, niin miksi opiskelijakaan pitäisi? 

 Tutkinto-ohjelman on hyvä varmistaa, että opiskelijoilla on lähtökohdat harjoittelupaikan 

hakemiseen kunnossa. 

o Jokaisella opiskelijalla on ajan tasalla oleva CV (pohjana omat opinnot, aikaisempi 

työkokemus ja harrastukset, päivitetään opintojen edetessä samaan tapaan kuin HOPS:ia, 

omaopettajat / opettajatutorit apuna?). 

o Vinkkejä työnhakuun: työhaastattelun kulku (esim. pariharjoituksena, rekryalan 

ammattilaisen vieraileva luento), luetaan ja pohditaan yhdessä työpaikkailmoituksia (esim. 

opettajatutor / omaopettajatoiminnassa), kerrotaan konkreettisesti mistä 

harjoittelupaikkoja voi etsiä (lista työnantajista esimerkiksi harjoitteluraporteista). 

 Yliopisto voi ottaa roolia harjoittelupaikan saannissa siten, että opiskelijoille tarjotaan valmiiksi 

lomakepohjat ja ohjeet henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman tekemiseen. Opiskelija 

hyväksytyttää suunnitelmat työnantajan sekä yliopiston edustajalla. Näin toiminta näyttää 

työnantajan silmissä luotettavalta ja organisoidulta, yliopisto antaa harjoittelijasta ”laatutakuun”. 

Harjoittelun järjestelyt ja sisällyttäminen tutkintoon: 

 Harjoittelussa (ja kaikessa muussa työssä) hankitun oppimisen todentamiseen ja arviointiin tulisi 

olla selkeä menettelytapa (tutkinto-ohjelmakohtainen lienee sopiva laajuus), AHOT-prosessi ei ole 

oikea työkalu tähän. 

o Opiskelija esittää dokumentaation, jossa hän kuvaa työssä oppimiaan asioita (pohjana omat 

opinnot ja niissä hankittujen tietojen syventäminen käytännöllä, lisäksi kuvaus 

työtehtävistä jotka auttoivat syventämään osaamista sekä kuinka osaaminen kasvoi) ja 

jonka työnantajan edustaja todistaa oikeaksi. Yliopiston edustaja (kuten harjoittelun 

vastuuhenkilö) tarkistaa, että opiskelijan raportoima kehittyminen liittyy relevantilla tavalla 

hänen tutkintoonsa. 

 Opettajan ja opiskelijan välisistä harjoittelun tavoitekeskusteluista ennen harjoittelun alkua on 

saatu positivisia kokemuksia. 

 Annetaan mahdollisimman paljon harjoitteluun liittyvistä toiminnoista opiskelijan vastuulle, 

vastapainoksi voidaan tarjota esimerkiksi suurempi määrä opintopisteitä harjoittelukursseista. 

Harjoitteluraporttien hyödyntäminen ja harjoittelun jälkeiset toimenpiteet: 

 Harjoitteluraporttien perusteella voidaan saada kuva siitä, mitkä ovat tärkeimmät työnantajat eri 

alojen opiskelijoille. 



o Voidaan lähestyä myöhemmin ja keskustella opetuksen suunnittelun näkökulmasta 

yrityksen kanssa. 

 Harjoitteluraporteista voidaan koostaa listoja työnantajista sekä toimenkuvista, joita tulevat 

opiskelijat voivat käyttää apuna harjoittelupaikkaa hakiessaan. 

 Harjoittelujakson loputtua yliopiston edustaja voi lähestyä yritystä ja tiedustella kuinka kaikki sujui, 

saadaan luontevasti lisää kontakteja yliopiston sekä yritysten välille. Lisäksi saadaan palautetta 

siitä, onko opiskelijoilla jotain systemaattisia puutteita, joita työnantajat heiltä olettavat. 


