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1. Taustaa 

Yliopisto-opintoihin sisältyvän harjoittelun määrässä ja laadussa on suuria eroja niin 

yliopistojen välillä kuin yliopistojen sisälläkin. Myös harjoittelun sisällölle asetetut kriteerit 

sekä hyväksilukumenetelmät poikkeavat toisistaan suuresti eri koulutusohjelmien ja 

yliopistojen välillä. ESR-rahoitteisessa Tyyli-hankkeessa (Työelämäjaksoja ja työssä-

oppimista yliopisto-opintoihin, 2015–18) harjoittelukäytänteiden kehittäminen ja yhtenäistä-

minen on yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita. 

Opintoihin sisältyvä harjoittelu ja opiskeluaikainen työssäkäynti voivat osittain liittyä 

toisiinsa, mutta ne saattavat myös olla täysin toisistaan erillisiä asioita. Aiemmissa 

tutkimuksissa on havaittu, että opiskeluaikaisella työssäkäynnillä on suuri merkitys sekä 

opiskelijan opiskelumotivaation että työllistymisen kannalta (mm. Teini & Hyötynen, 2014; 

Pajarre et. al., 2014). Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet myös, että nykymuodossaan 

opiskelijat kokevat tutkintoon sisältyvän harjoittelun jäävän usein muista opinnoista 

irralliseksi, minkä lisäksi harjoittelupaikoissa harjoittelun tavoitteet tunnetaan heikosti ja 

harjoittelukäytänteet ovat kirjavia (Penttilä, 2010). Harjoittelun epäselvää roolia tutkinnossa 

kuvaa hyvin ns. generalistialoihin kohdistunut tutkimus, jonka mukaan lukukausien aikana 

tehty oman alan työ ennusti onnistunutta työllistymistä, mutta opiskeluaikaisen 

työharjoittelun ei sinällään kuitenkaan koettu hyödyntäneen työllistymistä erityisen paljon. 

Syyksi tähän nähtiin ensisijaisesti eri oppiaineiden eriävät harjoittelukäytännöt. (Nordling, 

2011) 

Tyyli-hankkeessa tehtävän kehittämistyön pohjaksi kaikkiin hankeyliopistojen mukana 

oleviin koulutusohjelmiin lähetettiin kysely tämänhetkisistä harjoittelukäytänteistä. Kysely 

toteutettiin syyskuussa 2015 ja siihen tuli yhteensä 73 vastausta. Koska osassa vastauksia 

oli niputettu yhteen usean tutkinto-ohjelman kuvaukset, kaikkiaan kyselyssä saatiin 

vastaukset yhteensä 96 tutkinto-ohjelmasta (taulukko 1). Liitteessä 1 on lueteltuna kaikki 

kyselyyn osallistuneet tutkinto-ohjelmat. 

Taulukko 1. Harjoittelukyselyyn saadut vastaukset yliopistoittain 

Yliopisto Vastauksia (kpl) Kuvattuja koulutus-/tutkinto-
ohjelmia 

Aalto yliopisto 4 4 

Lapin yliopisto 4 19 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 5 5 

Oulun yliopisto 21 25 

Tampereen teknillinen yliopisto 13 13 

Turun yliopisto 26 30 

Yhteensä 73 96 

 

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien asemaa omassa organisaatiossaan. Vastaajista 

noin puolet oli muuta kuin opetus- tai tutkimushenkilökuntaa (mm. opintosuunnittelija, 

koordinaattori, opintoasiainpäällikkö), kolmasosa opetushenkilökuntaa (nimikkeinä mm. 

yliopistonlehtori, professori) ja kuudesosa tutkimushenkilökuntaa (mm. tutkijatohtori, 

tohtorikoulutettava). 



4 
 

 
 

2. Tutkintoon sisältyvä harjoittelu 

Kyselyssä kartoitettiin tutkintoon sisältyvää harjoittelua sekä kandidaattivaiheessa että 

maisterivaiheessa. 

 

2.1. Harjoittelun pakollisuus, määrä ja mitoitus 

Kandidaattitutkintoihin sisältyvän harjoittelun pakollisuudessa ja määrissä on suurta 

vaihtelua: valtaosassa kyselyyn vastanneista koulutus-/tutkinto-ohjelmista se on vapaasti 

valittavaa (66 %), joihinkin se kuuluu pakollisena (14 %) ja osaan sitä ei sisälly lainkaan 

(20 %). Maisterivaiheessa harjoittelu on vapaavalintaista 55 % vastanneista koulutus-

ohjelmista ja pakollista 42 %:lla. Kolme prosenttia maisterivaiheen koulutus-/tutkinto-

ohjelmista on sellaisia, joihin ei voi sisällyttää harjoittelua lainkaan1. (Kuva 1)  

 
Kuva 1. Tutkintoon sisältyvä harjoittelu kandidaatti- ja maisterivaiheissa. 

Pakollista harjoittelua sisältävissä kandidaatin ohjelmissa harjoittelun laajuus vaihtelee 

koulutusohjelmittain 2–13 opintopisteen välillä. Vapaasti valittavan harjoittelun määrässä 

vaihteluväli on vielä suurempi, yhdestä opintopisteestä 15 opintopisteeseen. Maisteri-

                                                           
1
 Esimerkiksi TTY:n useiden maisterivaiheiden osalta on määritelty, että suoraan DI-vaiheeseen valitut AMK-insinöörit 

eivät voi sisällyttää harjoittelua DI-tutkintoonsa, koska heillä on alan harjoittelu suoritettu jo aiemmassa tutkinnossa. 
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ohjelmissa vapaavalintaisen harjoittelun vaihteluväli on useimmiten samaa suuruus-

luokkaa kuin kandidaattivaiheessa, 1–15 opintopistettä, sen sijaan pakollista harjoittelua 

on tyypillisesti vain 3–8 opintopisteen edestä. Toisaalta joissain ohjelmissa voi vapaasti 

valittavaa harjoittelua olla enemmänkin, samoin kuin joissain toisissa ohjelmissa voi 

pakollista harjoittelua olla jopa 24 opintopistettä. (Kuva 2) 

 
Kuva 2. Kandidaatti- ja maisterivaiheisiin harjoittelusta sisällytettävien opintopisteiden 

määrä niissä tutkinnoissa, joihin sisältyy harjoittelua.  

Valtaosalla koulutus-/tutkinto-ohjelmista (82 %) harjoitteluksi hyväksyttävän työssäkäynnin 

muuttamiselle on käytössä laskukaava (x työssäoloviikkoa = y opintopistettä) sekä 

kandidaattivaiheessa että maisterivaiheessa. Vajaa viidesosa ilmoitti, että harjoittelun 

mitoittamiseen ei ole olemassa laskukaavaa. Laskukaavoissa on suuria eroja eri 

yliopistojen välillä ja yliopistojen sisällä eivätkä laskukaavat aina ole yksikäsitteisiä edes 

yksittäisissä tutkinnoissakaan. 

Tyypillisimmin (noin puolessa vastauksista) työssäkäynti muutetaan opintopisteiksi siten, 

että kahden viikon kokopäiväinen työssäkäynti vastaa yhtä opintopistettä. Vaihteluväli 

laskukaavoissa on suuri, esimerkiksi 3 kuukauden työssäolo mitoitetaan osassa koulutus-

ohjelmia 5 opintopisteen, osassa jopa 12 opintopisteen laajuiseksi (kuva 3 ja kuva 4). 
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Kuva 3. Käytössä olevat laskukaavat harjoittelusta myönnettäville opintopisteille, 

kandidaattivaihe. 

 
Kuva 4. Käytössä olevat laskukaavat harjoittelusta myönnettäville opintopisteille, 

maisterivaihe. 

Kuvista 3 ja 4 havaitaan, että vaihteluväli harjoitteluajan muuntamiseksi opintopisteiksi 

vaihtelee erityisesti maisterivaiheessa. Työssäoloaikaan suhteutettuna suurin opintopiste-

määrä myönnetään koulutusohjelmassa, jossa kuukauden harjoittelusta saa kuusi opinto-

pistettä. Toisaalta on hyvä huomioida, että laskukaavat eivät kerro kaikkia harjoitteluun 

sisältyviä vaatimuksia, joissa myös on suuria eroja tutkintojen välillä. 
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2.2 Vaatimukset harjoittelun sisällölle 

Harjoittelun sisällölle asetetut vaatimukset vaihtelevat suuresti. Kandidaattivaiheessa 

pakollista harjoittelua sisältävissä ohjelmissa noin puolessa ohjelmista harjoittelun tulee 

liittyä omaan opiskelualaan ja puolessa ohjelmia harjoittelu voi olla alasta riippumatonta. 

Vapaasti valittavaa harjoittelua sisältävissä ohjelmissa vaatimukset sisällön suhteen ovat 

huomattavasti tiukempia; harjoittelun tulee liittyä omaan opiskelualaan 79 % prosentilla 

ohjelmista. 

Maisterivaiheessa pakollista harjoittelua sisältävistä ohjelmista 85 % edellyttää harjoittelun 

liittyvän omaan opiskelualaan ja vapaasti valittavaa harjoittelua sisältävistä ohjelmista 

peräti 90 % edellyttää, että harjoittelu on juuri omaan alaan liittyvää työn tekoa (kuva 5). 

 
Kuva 5. Harjoittelulle asetetut sisällölliset vaatimukset kandidaatti- ja maisterivaiheissa. 

 

Yliopistoittain tarkasteltuna vaatimukset harjoittelun sisällölle on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Vaatimukset harjoittelun sisällölle yliopistoittain. 

Kuvasta 6 huomataan, että ns. geneerinen harjoittelu hyväksytään tekniikan aloilla 

harjoitteluksi useammin kuin muilla aloilla. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston kaikissa vastanneissa koulutusohjelmissa kandidaattivaiheeseen voi sisällyttää 

geneeristä harjoittelua, kun taas Turun ja Lapin yliopistoissa kandidaattivaiheen koulutus-

ohjelmissa harjoittelu on joko omaan alaan liittyvää tai sitä ei voi sisällyttää tutkintoon 

lainkaan. 

Useimmiten kandidaatti- ja maisterivaiheen harjoitteluille ei ole määritelty juurikaan 

sisällöllisiä vaatimuksia mahdollisen alakohtaisuuden lisäksi. Osassa vastauksia todetaan, 

että harjoittelun tulee ”tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä”, mutta vain muutamassa 

vastauksessa mainitaan, että harjoittelua pitäisi pystyä reflektoimaan suhteessa omiin 

opintoihin. Osaamisen tasoon kohdistuvat vaatimukset vaihtelevat myös suuresti, osassa 

koulutusohjelmia riittää, että harjoittelun jälkeen opiskelija ”tunnistaa” omia ammatillisia 

taitojaan, osa vaatii, että harjoittelun suoritettuaan opiskelija ”osaa itsenäisesti työs-

kennellä” ammattialan työtehtävissä. 
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2.3 Yliopiston tukimuodot harjoittelupaikan löytämiseen 

Noin kolme neljäsosaa vastaajista ilmoitti, että koulutus-/tutkinto-ohjelma tai yliopisto tukee 

opiskelijoiden harjoittelupaikan saantia, vastaavasti vajaa neljännes ilmoitti, että erityistä 

tukea ei ole saatavilla. Harjoittelun pakollisuus ei yksikäsitteisesti vaikuta tuen tarjoami-

seen; eniten tukea tarjotaan maisterivaiheen pakollisen harjoittelupaikan löytämiseen, 

mutta vähiten tukea kandidaattivaiheen pakollisen harjoittelupaikan saamiseen (kuva 7). 

 
Kuva 7. Yliopiston tarjoama tuki harjoittelupaikan saamiseen. 

Opiskelijoille tarjottavat tukimuodot kuvattiin vastauksissa samankaltaisina sekä 

pakollisten että vapaasti valittavien harjoittelujen osalta. Tarjottavina tukimuotoina 

ilmoitettiin mm. 

- avoimista harjoittelu-/työpaikoista tiedottaminen 

- harjoittelutuki (opiskelijalle tai yritykselle) 

- harjoittelujaksolle perehdyttävä opintojakso/infotilaisuus. 

Yliopistoittain tarkasteltuna erot siinä, minkä verran opiskelijoita tuetaan harjoittelupaikan 

saannissa, ovat erittäin suuria (kuva 8). 
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Kuva 8. Yliopistojen tuki opiskelijoiden harjoittelupaikan saamiseen. 

Kuvasta 8 havaitaan, että ne koulutusohjelmat, joissa yliopisto ei tue opiskelijoiden 

harjoittelupaikan saantia, olivat suurimmalta osin diplomi-insinööriksi valmistavia. 

Ylipäänsä tekniikan aloilla opiskelijoita tuetaan harjoittelupaikan saannissa huomattavasti 

harvemmin kuin muilla aloilla. 

 

2.4 Harjoittelun rahoitus 
 
Rahallista tukea harjoitteluun on mahdollista hakea n. 70 %:ssa kyselyyn vastanneista 

koulutusohjelmista (kuva 9). 

 
Kuva 9. Yliopiston myöntämän harjoittelutuen yleisyys. 
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Harjoittelutukea tarjotaan eniten maisterivaiheen vapaasti valittavaan harjoitteluun ja 

vähiten kandidaattivaiheen pakolliseen harjoitteluun (kuva 10). 

 
Kuva 10. Harjoittelutuen yleisyys kandidaatti- ja maisterivaiheissa. 

Niissä ohjelmissa, joissa rahallista tukea myönnetään, tuki on valtaosin opiskelijoille 

tarkoitettua. Yrityksille tarjotaan harjoittelutukea vajaassa kolmasosassa kandidaatti-

vaiheen tutkinnoista ja runsaassa viidesosassa maisterivaiheen tutkinnoista (kuva 11). 

 
Kuva 11. Mahdollisen rahallisen harjoittelutuen kohdistuminen opiskelijalle/työnantajalle. 

Monissa harjoittelutukea myöntävissä ohjelmissa korostetaan kuitenkin, että tukea on 

saatavilla vain rajoitetusti, eikä sitä useinkaan riitä kaikille hakijoille. Joissain ohjelmissa 

tukea on mahdollista saada vain ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Myös harjoittelutuen 

myöntämisperiaatteita kritisoidaan osassa vastauksia: 

Ongelmallista on, ettei koulutusohjelman ole mahdollista vaikuttaa asiaan 

mitenkään. Välillä setelien myöntämisperusteet ovatkin hankaloittaneet 

opintojen etenemistä ja olleet ristiriidassa opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun 

osalta. Yhteistyö opetusohjelman ja tiedekunnan välillä olisi todella suotavaa. 
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Harjoittelutuen käsittelytavat vaihtelevat suuresti eri ohjelmissa sekä tukien saajien valinta-

perusteiden että päättäjätahojen osalta. Jossain tukea myönnetään hakujärjestyksessä 

niin kauan kuin tukea riittää, jossain tuen saajat valitaan opintopistemäärän perusteella ja 

osassa ohjelmia valintapäätökset tehdään oman yksikön ulkopuolella.  

 

2.5 Toimenpiteet ennen harjoittelun aloittamista 

 

Noin kolmasosassa ohjelmista kandidaattivaiheen harjoitteluun ei sisälly minkäänlaisia 

toimenpiteitä ennen harjoittelun alkamista. Nämä ohjelmat olivat kaikki tekniikan alalta 

(Aalto yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto). 

Osassa ohjelmia etukäteistoimenpiteiden tarpeellisuus riippuu siitä, saako opiskelija 

harjoitteluun yliopiston tukea vai ei.  

Harjoittelua edeltäviä toimenpiteitä kartoitettiin kyselyssä avoimella kysymyksellä. Ylei-

simmin mainittu toimenpide oli harjoittelupaikan hyväksyttäminen harjoitteluvastaavalla, 

mikä tuotiin esille kolmasosassa vastauksista (kuva 12). 

 

 
Kuva 12. Harjoittelua edeltävät toimenpiteet kandidaattivaiheen opinnoissa. 

Maisterivaiheen harjoittelua kuvaavissa vastauksissa esitetään kandidaattivaihetta 

enemmän harjoittelua edeltäviä toimenpiteitä. Yleisimmin mainitaan harjoittelupaikan 

hyväksyttäminen (34 % kuvauksista) ja toiseksi yleisimpänä (25 %) harjoittelua edeltävät 

luennot/työpajat, joilla käsitellään mm. harjoittelupaikan hankkimista ja oman osaamisen 

tunnistamista (kuva 13). 
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Kuva 13. Harjoittelua edeltävät toimenpiteet maisterivaiheessa. 

Viidesosassa kuvatuista koulutus-/tutkinto-ohjelmista ei vastausten perusteella ole 

lainkaan harjoittelua edeltäviä toimenpiteitä. Nämä ohjelmat ovat kahta lukuun ottamatta 

kaikki diplomi-insinöörin tutkintoon valmistavia. Tilanne tältä osin on siis hyvin 

samanlainen kuin kandidaattivaiheessa. 

Vaikka tekniikan aloja lukuun ottamatta lähes kaikissa muissa ohjelmissa opiskelijat 

valmistautuvat jollain tavoin etukäteen harjoittelujaksolle, vastausten perusteella 

valmistautuminen on usein varsin mekaanista ja painopiste on harjoittelupaikan hyväk-

syttämisprosessissa. Esimerkiksi harjoittelun suunnittelu etukäteen tuodaan esiin vain 13 

% vastauksista. 

 

2.6 Harjoittelun valvonta 

Harjoittelun etukäteissuunnittelu sekä harjoittelun valvonta sen suorittamisen aikana eivät 

vastausten perusteella ole kovinkaan yleisiä. Harjoittelun sisältöä ilmoitti suunnittelevansa 

ja harjoittelua valvovansa vain 38 % kandidaattivaiheen ja 53 % maisterivaiheen 

ohjelmista (kuva 14). 
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Kuva 14. Harjoittelun suunnittelu ja valvonta harjoittelun aikana. 

Harjoittelun suunnittelun ja valvonnan määrässä on suuria eroja yliopistojen välillä (kuva 

15). 

 

Kuva 15. Yliopistokohtainen tarkastelu harjoittelun suunnittelusta ja valvonnasta 

harjoittelun aikana. 

Etenkin tekniikan alalla harjoittelun valvonta ja etukäteissuunnittelu on varsin harvinaista, 

esimerkiksi maisterivaiheessa kaikista tekniikan alan koulutusohjelmista vain yhdessä on 

harjoittelun etukäteissuunnittelua ja valvontaa. Eniten suunnittelua ja valvontaa maisteri-
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vaiheessa on Lapin yliopistossa, jossa sitä on kaikissa koulutusohjelmissa, vähiten 

puolestaan Tampereen teknillisellä yliopistolla, jossa sitä ei ole yhdessäkään ohjelmassa. 

 

2.7 Harjoittelun raportointi ja harjoitteluraporttien hyödyntäminen 

koulutuksen kehittämisessä 

Käytännössä lähes kaikissa harjoittelua sisältävissä koulutus-/tutkinto-ohjelmissa opiske-

lijat palauttavat joko kirjallisen tai sähköisen harjoitteluraportin. Niissä vastauksissa, joissa 

kuvattiin raportin sisältöä, raporttien vaadittu laajuus vaihtelee yhdestä 30 sivuun ja 

raporteissa tyypillisesti tulee kuvata suoritettua työtehtävää ja pohtia harjoittelussa opittuja 

asioita suhteessa omaan opiskelualaan. Muutamassa koulutusohjelmassa harjoittelura-

portit esitellään raportointiseminaarissa, mutta tämä on kuitenkin suhteellisen harvinaista. 

Harjoittelun raportointi kandidaatti- ja maisterivaiheissa on pääpiirteissään samanlaista. 

Tyypillisimmin harjoittelu hyväksytetään kirjoittamalla/täyttämällä sähköinen harjoittelu-

raportti ja toimittamalla harjoittelun hyväksyjälle lisäksi kopio työtodistuksesta.  

Harjoitteluraporteista on mahdollista kerätä hyödyllistä tietoa koulutuksen kehittämisen 

tueksi, mutta tällä hetkellä raporttien systemaattinen hyödyntäminen Tyyli-hanke-

yliopistoissa jää vastausten perusteella hyvin vähäiseksi. (Kuva 16) 

 
Kuva 16. Harjoitteluraporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä. 

Kandidaattivaiheessa harjoitteluraporteista saatava informaatio jää täysin hyödyntämättä 

lähes puolessa koulutus-/tutkinto-ohjelmista ja maisterivaiheessakin yli kolmasosassa 

ohjelmista. Sanallisista palautteista käy lisäksi ilmi, että useissa niissäkin koulutus-

ohjelmissa, joissa raportteja hyödynnetään, hyödyntäminen on usein jäsentymätöntä. 

Yliopistokohtaisesti tarkasteltuna raporttien hyödyntämisessä on suuria eroja (kuva 17): 
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Kuva 17. Harjoitteluraporttien hyödyntäminen opetuksen/koulutuksen kehittämisessä. 

Niissä ohjelmissa, joissa raportteja ilmoitettiin käytettävän koulutuksen kehittämistyöhön, 

käytännöt vaihtelevat suuresti: 

Harjoittelukokemukset kumuloituvat koordinoivan opettajan päässä ja auttavat 

ohjauksessa. Välillisesti vaikuttaa opintojen suunnitteluun tätä kautta. 

- humanistinen tiedekunta, maisterivaihe - 

 

Harjoitteluraporttien perusteella mm. seurataan eri harjoittelupaikkojen 

sopivuutta työharjoitteluun. Mahdolliset työnantajien toiveet pyritään 

mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon opetustoiminnassa. 

- matematiikan ala, maisterivaihe - 

 

Raporteista koostetaan n. 3 vuoden välein raportti, jota käytetään tutkinto-

ohjelman kehittämiseen. Raportissa on pyydetty opiskelijaa esim. peilaamaan 

työelämän havaintojaan opetukseen. 

- tekniikan ala, kandidaatti- ja maisterivaiheet –  
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Harjoitteluraporttien systemaattinen hyödyntäminen on tällä hetkellä suhteellisen 

harvinaista ja se todetaankin osassa vastauksista potentiaaliseksi kehittämiskohteeksi. 

Joissain koulutusohjelmissa raportteja hyödynnetään siten, että tiedot harjoittelupaikoista 

tallennetaan ja tietoja hyödynnetään seuraavina vuosina annettaessa opiskelijoille vinkkejä 

mahdollisista harjoittelupaikoista. Pisimmälle harjoitteluraporttien hyödyntäminen on viety 

niissä ohjelmissa, joissa harjoitteluraporttien palaute koostetaan osaksi vuosittaista 

koulutuksen seurantajärjestelmää. 
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3 Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuudet ja heikkoudet 

Kysymykseen ”Mitä hyvää ja huonoa tämän tutkinnon nykyisissä harjoittelukäytännöissä 

on?” tuli runsaasti vastauksia (n=53). Harjoittelukäytänteiden erilaisuutta kuvaa hyvin se, 

että jossain koulutusohjelmassa vahvuutena mainittu asia saattoi toisessa koulutus-

ohjelmassa näyttäytyä heikkoutena. 

Vahvuuksina mainittiin mm. seuraavat: 

 opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien paraneminen harjoittelun ansiosta; 
”monille nimenomaan harjoittelu on ollut portti työllistymiseen valmistumisen 
jälkeen” 

 opiskelija kerryttää tärkeää työkokemusta alalta 

 lisää yhteistyötä työelämän kanssa 

 harjoittelu ja harjoittelun oppimista reflektoiva raportointi tukevat opiskelija 
kehittymään alansa ammattilaiseksi 

 monipuolinen harjoittelukokemus mahdollistaa työympäristön omaa tehtäväkenttää 
laajemmin tulevaksi asiantuntijaksi/esimieheksi kehittymisen 

 harjoittelupaikkoja tulee useilta eri sovellusalueilta 

 vaivattomuus; ”opiskelijoilla ei ole ongelmaa löytää harjoittelupaikkoja” 

 opiskelijan oma aktiivisuus harjoittelupaikan haussa korostuu 

 työharjoittelun merkitys huomioidaan tutkinnossa 

 harjoitteluraporteista saa hyvää palautetta tutkintojen kehittämiseen 

 harjoittelu tukee teoreettista opetusta ja päinvastoin 

 harjoittelulle asetetut edellytykset varmistavat ammatillisen kehittymisen 

 harjoittelu tapahtuu kesällä eikä häiritse opiskelua lukukausien aikana 

 vaivaton hallinnon näkökulmasta. 

Heikkouksina nostettiin esille erityisesti seuraavat asiat: 

 harjoittelupaikkojen ja harjoittelutukien riittämättömyys, osa opiskelijoista joutuu 

tekemään harjoittelun ilmaiseksi 

 organisaation tuen puute, harjoittelupaikan saanti kiinni opiskelijan aktiivisuudesta 

 tukikäytänteet epäselvät 

 ulkomaisten opiskelijoiden mahdollisuudet löytää harjoittelupaikka Suomesta 

rajalliset 

 oppiaineella ei ole resursseja etsiä kunnolla opiskelijoille harjoittelupaikkoja 

 harjoittelua ohjaaville ei ole mahdollisuutta maksaa korvausta ohjauksesta, mikä 

hankaloittaa harjoittelupaikan löytämistä 

 opiskelijat tuntevat heikosti harjoittelukäytänteet 

 harjoitteluraportteja pitäisi hyödyntää paremmin 

 harjoittelu ei nivoudu suunnitelmallisesti opintoihin 

 harjoittelu ei ole etukäteen suunniteltua 

 harjoittelutukien käsittelyn byrokratia kuormittavaa 

 harjoittelupaikan hankkimisprosessi hankala ja mutkikas 

 opiskelijat eivät käytä kovinkaan paljon mahdollisuutta sisällyttää tutkintoonsa 

harjoittelua. 
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4 Toiveet harjoittelun kehittämistä kohtaan 

Kysymykseen ”Mihin suuntaan haluaisitte viedä harjoittelua tässä tutkinnossa?” tuli 42 

vastausta. Toiveita kehittämiseen tuli runsaasti ja toiveet olivat osittain jopa ristiriitaisia. 

Esimerkiksi suhtautumisessa yleisten työelämätaitojen tarpeellisuuteen on selkeitä eroja: 

 Opiskelijoille olisi hyödyksi oppia tuntemaan yleisiä työelämän toimintatapoja ja 

saada sellaisia valmiuksia, joita oppiaine itse ei pysty tarjoamaan. 

 Opiskelijat tarvitsevat rahaa kesätöistä ja työnantajat eivät maksa alan töistä. 

Opiskelijat siis kuluttavat aikansa kauppojen hyllyjä täyttämällä sen sijaan että 

tutustuisivat oman alansa töihin. 

Joissain vastauksissa kaivataan ylipäänsä lisää yhteistyötä laitosten/yliopiston ja yritysten 

välille: 

 Kontaktia tavallisimpien harjoittelupaikkojen ja oppiaineen välillä olisi hyvä lisätä. 

 Tarjolla olevien harjoittelupaikkojen tulisi olla mahdollisimman erilaisia, jolloin 

opiskelijat löytäisivät helposti itseään kiinnostavan sovellusalan ja mielekkään 

harjoittelupaikan. 

 Yliopisto voisi olla yhteydessä työnantajiin entistä enemmän. 

 Sopivien harjoittelupaikkayritysten hankkimisessa voisi myös yliopistolla olla oma 

rooli esim. alumnitoiminnan kautta 

 

Myös opiskelijoilta odotetaan enemmän omaa aktiivisuutta: 

 

 Olisi hienoa, jos opiskelijoita voitaisiin aktivoida entistä enemmän hakemaan 

harjoittelupaikkoja. Harvat opiskelijat tulevat harjoitteluinfoihin vaikka niitä 

järjestetään ja niistä tiedotetaan. 

Useat kehittämistoiveet liittyvät harjoittelun käytännön toteuttamiseen: 

 Harjoittelu voisi olla opintojen kannalta tavoitteellisempaa. 

 Menettelyn tulisi olla selkeämpi ja joustavampi. 

 Tukien haun yksinkertaistaminen olisi hyväksi. 

 Harjoittelun tukisetelejä voisi olla enemmänkin käytettävissä. Oman alan 

työkokemuksen saaminen opintojen aikana motivoi myös opiskelussa. 

 DI-vaiheessakin voisi olla edes vähän myös pakollista harjoittelua. 

 Harjoittelupaikkojen tarjontaa tulisi lisätä. 

 Harjoittelupaikka pitäisi olla mahdollisimman hyvin opintosuuntaa tukeva. Hyvä 

harjoittelupaikka voi avata työpaikan ja pysyviä työsuhteita valmistumisen jälkeen 

 Harjoittelu voisi olla näkyvämpi kokonaisuus niin tavoitteiltaan kuin tuloksiltaankin. 
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5 Yliopistokohtaiset tulokset 

 

5.1 Aalto-yliopisto 
 

Aalto-yliopistosta tuli kyselyyn yhteensä neljä vastausta seuraavista koulutusohjelmista: 

 Insinööritieteiden korkeakoulu, Insinööritieteiden kandidaattiohjelma 

 Kemiantekniikan kandidaattiohjelma 

 Sähkötekniikan kandidaattiohjelma ja Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjel-

mat (2 omaa, 2 yhteisohjelmaa) 

 Teknistieteellinen kandidaattiohjelma 

 

Harjoittelun pakollisuus ja määrä: 

Kandidaattivaiheessa harjoittelu on pakollista yhdessä ja vapaasti valittavaa kolmessa 

vastatuista ohjelmista. Maisterivaiheessa harjoittelu mainittiin vapaasti valittavana kaikissa 

kolmessa vastatuista ohjelmista. 

Kandidaattivaiheessa harjoittelun määrä vaihtelee vapaasti valittavissa ohjelmissa 1 ja 5 

opintopisteen välillä, pakollista harjoittelua sisältävässä ohjelmassa laajuus on 10 op 

koostuen kahdesta eri harjoittelusta, jotka ajoittuvat kahdelle eri kesälle. Maisterivaiheessa 

laajuus vaihteli yhden ja kahdeksan opintopisteen välillä, osassa maksimissaan 5 

opintopistettä, osassa maksimissaan 8 opintopistettä. 

 

Harjoittelun opintopisteyttäminen: 

Useimmissa ohjelmissa kahden viikon kokoaikainen työssäkäynti vastaa yhtä 

opintopistettä sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Yhdessä ohjelmassa ei ole 

laskukaavaa tässä muodossa. 

 

Vaatimukset harjoittelun sisällölle: 

Alakohtaisuuden vaatimus on tiukempi kuin muissa Tyyli-hankkeen tekniikan koulutus-

ohjelmissa keskimäärin: kandidaattivaiheessa kolme neljästä ja maisterivaiheessa kaikki 

kolme vastannutta ohjelmaa edellyttävät harjoittelun tapahtuvan omalla alalla. 

 

Kandidaattivaiheessa harjoittelun odotetaan sisällön puolesta olevan asiantuntijuutta 

edistävää tai syventävää, maisterivaiheessa mieluiten asiantuntijuutta syventävää. 

Kehittävässä harjoittelussa opiskelija työskentelee työntekijän asemassa oman opiskelu-

alan tehtävissä, syventävässä harjoittelu opettaa opiskelijaa soveltamaan opiskelemiaan 

teorioita käytäntöön. 
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Yliopiston tuki harjoittelupaikan löytämiseen ja harjoittelun rahoitus 

Kandidaattivaiheessa vastatuista neljästä Aalto-yliopiston ohjelmasta yhdessä ilmoitetaan 

opiskelijoita tuettavan harjoittelupaikan löytämiseen. Keinona ilmoitetaan ”Yliopiston ura-

palvelut ylläpitää työpaikkaportaalia, jossa työnantajat voivat ilmoittaa harjoittelupaikoista. 

Lisäksi opiskelijoille tarjotaan neuvontaa ja koulutusta työnhaun kanavista ja työnhaku-

dokumenttien kirjoittamisesta. Tarjotaan mahdollisuus tuettuun harjoitteluun.” 

Maisterivaiheessa yksi kolmesta ohjelmasta ilmoittaa opiskelijoita tuettavan harjoittelu-

paikan löytämisessä. Keinona kuvataan osin sama kuin kandidaattivaiheessa jatkettuna 

täydennyksellä: ”Yliopisto opiskelijat voivat lisäksi hakea joihinkin kansainvälisiin 

harjoitteluohjelmiin. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus tuettuun harjoitteluun kotimaan 

julkisella sektorilla.” 

Kysymykseen ”Onko tutkinnon kandidaattivaiheessa käytössä harjoittelutukea, ja jos on, 

kenelle sitä maksetaan ja kuinka se on organisoitu?” tuli kaksi kielteistä ja kaksi 

myönteistä vastausta. Niissä ohjelmissa, joissa on tukea, sitä on mahdollista hakea 

valtionhallinnon/julkisen sektorin harjoittelupaikkoihin sekä kansainväliseen harjoitteluun 

(esim. CERN). 

 

Toimenpiteet ennen harjoittelun aloittamista ja harjoittelun valvonta 

Aalto-yliopiston kyselyyn vastanneista kandidaattivaiheen ohjelmista kahdessa ei ole 

harjoittelua edeltäviä toimenpiteitä, kahdessa on. Niissä, joissa on, mainittiin toimenpiteinä 

muun muassa osallistuminen harjoitteluluennoille ja ryhmäkeskusteluun, harjoittelupaikan 

hyväksyttäminen ja harjoittelutuen hakeminen (mikäli opiskelija on tähän oikeutettu). 

Maisterivaiheessa vain yksi ohjelma ilmoitti harjoitteluun sisältyvän etukäteistoimenpiteitä, 

joina nimettiin keskustelu pääaineen professorin kanssa harjoittelupaikan soveltuvuudesta 

(suositeltava) sekä harjoittelutuen hakeminen, mikäli opiskelija on siihen oikeutettu. 

Kyselyyn vastanneista neljästä Aalto-yliopiston koulutusohjelmasta kaksi ilmoittaa 

harjoittelun olevan koulutusohjelman asettamien oppimistavoitteiden mukaan suunniteltu 

ja harjoittelun aikana valvottu osa tutkintoa, kahdessa taas näin ei ole. Mainittuja etu-

käteistoimenpiteitä olivat muun muassa harjoittelun hyväksyttämislomakkeen täyttäminen, 

etukäteisluennoille/ryhmäkeskusteluihin osallistuminen, harjoittelukurssille ilmoittautumi-

nen sekä mahdollisen harjoittelutuen hakeminen. 

Maisterivaiheessa yhdessäkään kolmesta vastanneesta koulutusohjelmasta harjoittelu ei 

ole etukäteen suunniteltua eikä harjoittelun aikana valvottua. 

 

Harjoittelun raportointi ja raporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä 

Kaikki Aalto-yliopiston kyselyyn vastanneet koulutusohjelmat ilmoittavat, että opiskelijat 

joko raportoivat harjoittelun jälkikäteen tai tekevät aiheeseen liittyviä oppimistehtäviä. 
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Raportit vaihtelevat koulutusohjelmittain, yhdessä ohjelmassa raportointi painottuu työ-

tehtävien kuvaamiseen, kahdessa muussa raportointi sisältää myös reflektointia omasta 

oppimisesta. 

Kyselyyn vastanneista neljästä kandidaattivaiheen koulutusohjelmasta kahdessa 

hyödynnetään harjoitteluraportteja koulutuksen kehittämisessä ja kahdessa ei hyödynnetä. 

Maisterivaiheessa raportteja hyödyntää yksi ohjelma, kaksi ei hyödynnä. 

Hyödyntämistapoina ilmoitettiin muun muassa reflektiotehtävien vastausten käyttö 

opetuksen suunnittelussa, harjoitteluraporttien perusteella harjoittelun ohjaajille 

lähetettävän palautekyselyn hyödyntäminen harjoittelukurssien ja harjoittelun ohjauksen 

kehittämisessä sekä mahdollisista harjoittelupaikkoja tarjoavista yrityksistä lukuvuosittain 

tehtävä yhteenveto. 

 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuudet ja heikkoudet  

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuuksina pidettiin osassa koulutusohjelmia kehitettyjä 

uudenlaisia harjoittelukursseja (etenkin ns. harjoittelupassikurssi), oppimista reflektoivaa 

raportointia sekä omaa tehtäväkenttää laajempaa monipuolista harjoittelukokemusta. 

Heikkouksina nimettiin harjoittelun jääminen irralliseksi ja tutkintoon nivoutumattomaksi 

joissain koulutusohjelmissa sekä harjoitteluraporttien hyödyntämättömyys. 

  

Toiveet harjoittelun kehittämistä kohtaan 

Avoimissa vastauksissa Aalto-yliopistossa harjoittelun kehittämistoiveina mainittiin muun 

muassa sidosryhmäyhteistyön lisäämistä harjoittelussa, kansainvälisten opiskelijoiden 

työllistymisen tukemista sekä harjoittelun tuomista lähemmäksi tukemaan urasuunnittelua. 

 

5.2 Lapin yliopisto 
 

Lapin yliopistosta tuli kyselyyn yhteensä neljä vastausta kattaen seuraavat 19 

koulutusohjelmaa: 

 Aikuiskasvatustiede 

 Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma 

 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma 

 Hallintotiede 

 Johtaminen 

 Julkisoikeus 

 Kasvatustiede 

 Kuntoutustiede 
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 Matkailututkimus 

 Mediakasvatus 

 Oikeusnotaari (ON) ja OTM 

 Politiikkatieteet 

 Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 

 Sosiaalityö 

 Sosiologia 

 Soveltava psykologia 

 Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma 

 Teollisen muotoilun koulutusohjelma 

 Vaatetussuunnittelu  

 

Harjoittelun pakollisuus, määrä ja opintopisteyttäminen 

Kandidaattivaiheessa Lapin yliopiston kyselyyn vastanneissa koulutusohjelmissa yli-

voimaisesti yleisintä on, että tutkintoon voi sisällyttää vapaasti valittavaa harjoittelua (84 % 

vastauksista), pakollista harjoittelu ei ole yhdessäkään vastanneista koulutusohjelmista ja 

16 % ohjelmista sitä ei sisälly kandidaattivaiheeseen lainkaan. 

Kyselyyn vastanneissa maisterivaiheen ohjelmissa tutkintoon sisältyvä harjoittelu on 

useammin pakollista kuin Tyyli-hankeyliopistojen koulutusohjelmissa keskimäärin (63 % 

ohjelmista), muissa maisterivaiheen ohjelmissa (37 %) harjoittelu on vapaasti valittavaa. 

Vastanneista koulutusohjelmista yksikään ei ollut harjoittelua sisältämätöntä. 

 

Harjoittelun määrä 

Kandidaattivaiheessa vapaasti valittavan harjoittelun määrä vaihtelee ohjelmittain 5–15 

opintopisteen välillä. Maisterivaiheessa pakollisen harjoittelun määrän vaihteluväli on 

sama 5–15 op, vapaasti valittavaa harjoittelua sisältävissä ohjelmissa määrä vaihtelee 5–

20 opintopisteen välillä. 

Niissä Lapin yliopiston koulutusohjelmissa, jotka vastasivat kysymykseen laskukaavasta 

harjoittelun opintopisteyttämiseen, on jokin laskukaava käytössä. Käytännössä tilanne ei 

täysin yksikäsitteinen, vaan jossain koulutusohjelmissa harjoittelusta myönnettävä opinto-

pistemäärä on vakioitu ja harjoittelun hyväksyttämiselle kriteerien painopiste ei ole 

muuntokaavassa vaan muissa harjoitteluun liittyvissä osa-alueissa. 

Sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa käytänteet ovat eri koulutusohjelmissa hyvin 

erilaisia. Joissain koulutusohjelmissa yhden kuukauden työharjoittelusta on mahdollista 

saada 5 opintopistettä, jolloin maksimimäärä on 15 opintopistettä 3 kuukauden harjoittelu-

jaksosta. Yleisimmin mainittua laskukaava on ”1 työssäolokuukausi = 5 opintopistettä”. 

Verrattuna Tyyli-hankkeen yliopistoihin keskimäärin, Lapin yliopistossa harjoittelusta saa 
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enemmän opintopisteitä kuin muissa yliopistoissa, joskaan laskukaava ei suoraan kerro 

harjoitteluun kokonaisuutena sisältyvää työmäärää. 

 

Vaatimukset harjoittelun sisällölle 

Harjoittelun sisällölle kohdistettujen vaatimusten osalta Lapin yliopiston vastaukset ovat 

siltä osin kaikki samanlaisia, että jokaisessa koulutusohjelmassa, riippumatta siitä, onko 

kyse kandidaatti- vai maisterivaiheesta ja pakollisesta vai vapaasti valittavasta 

harjoittelusta, harjoittelun tulee aina olla omaan opiskelualaan liittyvää. Harjoittelun 

edellytetään Lapin yliopiston koulutusohjelmissa liittyvän omaan opiskelualaan useammin 

kuin Tyyli-hankeyliopistoissa keskimäärin. 

Kandidaattivaiheessa harjoittelun tehtäväksi vastauksissa kuvataan opiskelijan 

tutustuttaminen harjoitteluorganisaation erilaisiin tehtäviin ja toimintatapoihin. Opiskelijan 

odotetaan arvioivan oman osaamisensa kehittymistä harjoittelun aikana ja arvioivat 

teorioiden avulla tulevaisuuden työtehtävien ja sekä koulutuksen antamien että omien 

valmiuksiensa kohtaamista. Harjoittelun odotetaan myös edistävän yhteistyöverkostojen 

syntymistä. 

Maisterivaiheen harjoittelun odotetaan valmistavan ammatillisiin tehtäviin ja vastaavan 

toimenkuvaltaan sellaisia tehtäviä, joihin koulutusohjelmassa pyritään antamaan 

valmiuksia. 

 

Yliopiston tuki harjoittelupaikan löytämiseen ja harjoittelun rahoitus 

Hieman yli puolet Lapin yliopiston kyselyyn vastanneista kandidaattivaiheen koulutus-

ohjelmista (56 %) ilmoittaa tukevansa opiskelijoiden harjoittelupaikan saantia. Loput 45 % 

eivät vastanneet tähän kysymykseen. Maisterivaiheen tutkinnoista yhdestä ei vastattu 

kysymykseen, kaikki muut ilmoittivat tukevansa harjoittelupaikan saantia. Kandidaatti-

vaiheessa oleville opiskelijoille tukea tarjotaan pääsääntöisesti ilmoittamalla työnantajien 

tarjolla olevista harjoittelupaikoista ja kertomalla taloudellisesta tuesta (voucher). 

Maisterivaiheessa yleisimmin mainittu tukimuoto oli voucher ja toiseksi yleisin 

rekrytointipalveluiden tarjoaminen. 

Kysymykseen ”Onko tutkinnon kandidaattivaiheessa käytössä harjoittelutukea, ja jos on, 

kenelle sitä maksetaan ja kuinka se on organisoitu?” vastasi myöntävästi 10 

koulutusohjelmaa ja loput 6 muuta kandidaattiohjelmaa, joihin sisältyy harjoittelua, eivät 

vastanneet kysymykseen. Kaikki vastanneet ohjelmat ilmoittivat suuntaavansa harjoittelu-

tuen työnantajille. Maisterivaiheen ohjelmista harjoittelutukea ilmoittivat antavansa yhtä 

lukuun ottamatta kaikki koulutusohjelmat. Maisterivaiheen ohjelmista 9 myöntää tukea 

työnantajille, 6 opiskelijoille ja 3 ohjelmaa ilmoitti myöntävänsä vouchereita, mutta ei 

tarkentanut sitä, kenelle ne on suunnattu. Tältä osin Lapin yliopiston käytänteet eroavat 

muista Tyyli-hankkeen yliopistoista, joissa tuki, jos sellaista myönnetään, suuntautuu 

yleisemmin opiskelijoille kuin työnantajille. 
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Toimenpiteet ennen harjoittelun aloittamista ja harjoittelun valvonta 

 

Kymmenen Lapin yliopiston kandidaattivaiheen ohjelmaa vastasi kysymykseen harjoittelua 

edeltävistä toimenpiteistä. Maisterivaiheessa harjoittelua edeltäviä toimenpiteitä kuvattiin 

yhtä lukuun ottamatta kaikissa koulutusohjelmissa. 

 

Vastauksissa nostettiin esille useimmiten seuraavat toimenpiteet: 

 harjoittelupaikan hyväksyttäminen  

 harjoittelun suunnittelu 

 aloitusluennot/-työpajat, joilla käsitellään harjoittelupaikan hankkimista, oman 

osaamisen tunnistamista ja esiintuomista ja osaamisportfolion laadintaa. 

 

Kandidaattivaiheen 16:sta harjoittelua sisältävästä koulutusohjelmasta 10 vastasi, että 

harjoitteluaika on koulutusohjelman asettamien oppimistavoitteiden mukaan suunniteltu ja 

harjoittelun aikana valvottu osa tutkintoa. Lopuista kuudesta koulutusohjelmasta ei vastattu 

tähän kysymykseen. Maisterivaiheen ohjelmista yksi ei vastannut kysymykseen, kaikissa 

muissa harjoittelu on suunniteltua ja valvottua.  

  

Harjoittelun raportointi ja raporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä 

Niissä Lapin yliopiston koulutusohjelmissa, joissa kuvattiin harjoittelun raportointimuotoja, 

tuotiin esille mm. seuraavat käytännöt: 

 harjoitteluraportti 10–15 sivua 

 harjoittelun reflektointi ja palautekeskustelu 

Kysymykseen ”Mikäli opiskelija raportoi maisterivaiheen harjoittelun jälkikäteen, 

hyödynnetäänkö raportteja opetuksen/koulutuksen kehittämisessä ja jos, millä tavoin?” 

vastaukset olivat kaikki kielteisiä sekä kandidaattivaiheen ohjelmissa että maisterivaiheen 

ohjelmissa. 

 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuudet ja heikkoudet sekä toiveet harjoittelun 

kehittämistä kohtaan 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuuksista ja heikkouksista annettiin ainoastaan yksi 

palaute: ”KV harjoittelu mahdollista jolloin voucher isompi”. Kysymykseen ”Mihin suuntaan 

haluaisitte viedä harjoittelua tässä tutkinnossa?” ei tullut suoria toiveita. 

 

 

 



26 
 

 
 

5.3 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
 

Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta tuli kyselyyn yhteensä 5 vastausta seuraavista 

koulutusohjelmista: 

 Kemiantekniikan koulutusohjelma 

 Konetekniikka 

 Master of Business Administration and Economics 

 Tietotekniikka, di ja kand. 

 Tuotantotalouden kandidaatti, Tuotantotalouden diplomi-insinööri 

 

 

Harjoittelun pakollisuus tutkinnossa 

Kaikissa neljässä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kyselyyn vastanneessa kandidaatti-

ohjelmassa tutkintoon sisältyy pakollista harjoittelua. Maisterivaiheessa (viisi vastausta) 

harjoittelu on pakollista kolmessa koulutusohjelmassa ja vapaasti valittavaa kahdessa 

koulutusohjelmassa.  

 

Harjoittelun määrä ja opintopisteyttäminen 

Kandidaattivaiheessa kaikissa neljässä vastanneessa ohjelmassa harjoittelua sisältyy 

tutkintoon kahden opintopisteen verran. Maisterivaiheessa harjoittelua ilmoitettiin 

sisältyvän tutkintoon pakollisena maksimissaan kuuden opintopisteen verran, vapaasti 

valittavaa maksimissaan 10 opintopisteen edestä. 

 

Harjoittelun opintopisteyttämisen suhteen käytännöt vaihtelevat. Kandidaattiohjelmista 

kahdessa ei ole käytössä harjoitteluajan muuttamiseen opintopisteiksi, kahdessa on. 

Toisessa neljä työviikkoa vastaa kahta opintopistettä, toisessa 26 työssäolotuntia yhtä 

opintopistettä. 

 

Maisterivaiheessa kaikilla vastanneilla koulutusohjelmilla on laskukaava harjoitteluajan 

opintopisteyttämiseen, mutta laskukaavat ovat pääosin erilaiset. Kyselyssä ilmoitetut 

käytössä olevat laskukaavat olivat: 

 26 työssäolotuntia = 1 op 

 2 työssäoloviikkoa = 2op 

 4 työviikkoa = 6op; 5 työvkoa = 7 op, 6 työvkoa = 8-9op ja 7 työvkoa = 10 op. 

 

Vaatimukset harjoittelun sisällölle 

Harjoittelun sisällölle kohdistettujen vaatimusten osalta Lappeenrannan teknillisen yli-

opiston vastaukset ovat keskenään hyvin samanlaisia. Kandidaattivaiheessa kaikissa 

neljässä vastanneessa ohjelmassa harjoittelu voi olla geneeristä, yleisiä työelämä-
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valmiuksia antavaa ja maisterivaiheessa puolestaan neljässä ohjelmassa viidestä harjoitte-

lun tulee olla omaan opiskelualaan liittyvää työtä. 

Kandidaattivaiheessa kaksi ohjelmaa neljästä ilmoittaa, että harjoittelulle ei ole sisällöllisiä 

vaatimuksia. Yhdessä edellytetään, että opiskelijalla tulee olla työsuhde ja yhdessä 

todetaan noudatettavan LUT:n käytäntöjä. Maisterivaiheessa vaatimukset keskittyvät 

siihen, että harjoittelu liittyy opiskelijan omaan alaan. Yhdessä koulutusohjelmassa tätä on 

tarkennettu kuvaamalla, että harjoittelun avulla opiskelija saa käsityksen oman alan 

diplomi-insinöörin työtehtävistä ja työyhteisöstä.  

 

Yliopiston tuki harjoittelupaikan löytämiseen ja harjoittelun rahoitus 

Vastanneista neljästä kandidaattivaiheen koulutusohjelmasta kaksi ilmoittaa koulutus-

ohjelman/yliopiston tukevan opiskelijoita harjoittelupaikan saannissa palkkaamalla kesä-

harjoittelijoita, joskin toisessa ohjelmista todettiin, että tämä ei kuitenkaan ole yleistä. Kaksi 

muuta ohjelmaa ilmoitti, että erityistä tukea ei ole tarjolla. Maisterivaiheessa niin ikään 

kahdessa ohjelmassa tukea tarjotaan (varauksin) palkkaamalla kesäharjoittelijoita, 

kolmessa muussa vastanneessa ohjelmassa ei ole erityistä tukea harjoittelupaikan 

saamiseen. Vastaukset ovat linjassa muiden hankkeeseen osallistuvien tekniikan alan 

koulutusohjelmien kanssa, joista valtaosalla erityistä tukea ei ole tarjolla. 

Toisin kuin monialayliopistoissa, kyselyyn vastanneissa Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston koulutusohjelmissa yhdessäkään ei tarjota rahallista tukea harjoittelun 

suorittamiseen. Myös tältä osin vastaukset ovat yhteneväisiä muiden kyselyyn 

vastanneiden tekniikan alan koulutusohjelmien kanssa, joissa vain harvoissa harjoitteluun 

tarjotaan tukea rahallisesti. 

 

Toimenpiteet ennen harjoittelun aloittamista ja harjoittelun valvonta 

 

Sekä kandidaatti- että maisterivaiheen koulutusohjelmista yhtä lukuun ottamatta muut 

ilmoittivat, että harjoitteluprosessiin ei sisälly toimenpiteitä ennen harjoittelun alkamista. 

Yhdessä kandidaatti- ja yhdessä maisterivaiheen ohjelmassa todetaan, että ”tältä osin 

noudatetaan LUT:n käytäntöä”. Samoin kuin tuki- ja rahoituskysymyksissä, myös tässä 

tekniikan ala eroaa muista aloista ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kyselyyn 

vastanneiden koulutusohjelmien käytänteet vastaavat muita Tyyli-hankkeen tekniikan alan 

koulutusohjelmien toimintatapoja.. 

 

Kysymykseen ”Onko harjoitteluaika koulutusohjelman asettamien oppimistavoitteiden 

mukaan suunniteltu ja harjoittelun aikana valvottu osa tutkintoa?” vastasi sekä kandidaatti- 

että maisterivaiheen ohjelmista myöntävästi yksi ja kieltävästi kaikki muut ohjelmat. Aivan 

samoin kuin edellisissä kysymyksissä, myös tässä tekniikan alan koulutusohjelmien 

toimintomallit eroavat muista aloista ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston vastaukset 

ovat linjassa muiden tekniikan alan koulutusohjelmien vastausten kanssa. 
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Harjoittelun raportointi ja raporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä 

Kaikissa kyselyyn vastanneissa LUT:n koulutusohjelmissa opiskelijat raportoivat 

harjoittelunsa joko valmiille raporttipohjalle tai tekemällä määrämuotoisen harjoittelu-

raportin. Harjoitteluraporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä sen sijaan jää 

hyvin vähäiseksi, kolme ohjelmaa neljästä (maisterivaiheessa viidestä) ei hyödynnä 

raportteja lainkaan, yhdessä niistä keskustellaan koulutusohjelman johtajan kanssa.  

 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuudet ja heikkoudet 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuuksista pidettiin erityisesti harjoitteluprosessin 

selkeyttä, sekä opiskelijan että hyväksyjän kannalta, harjoitteluprosessin yhtenäisyyttä läpi 

yliopiston sekä opiskelijoiden tekemiä harjoitteluraportteja. 

Heikkoutena todettiin joskus esiintyvät ongelmatilanteet joillain opiskelijoilla vapaasti 

valittavan harjoittelun sisällöllisten kriteerien täyttymisessä. Lisäksi mainittiin, että 

harjoitteluraporteissa kerrotaan, mitä opiskelijat ovat tehneet, mutta niistä ei käy ilmi, mitä 

taitoja opiskelijat olisivat tarvinneet. 

 

Toiveet harjoittelun kehittämistä kohtaan 

Kysymykseen ”Mihin suuntaan haluaisitte viedä harjoittelua tässä tutkinnossa?” toivottiin 

muun muassa (edes vähän) pakollista harjoittelua DI-vaiheeseen, harjoittelupaikkojen 

lisäämistä yliopiston yrityskumppaneiden kautta sekä alumnitoiminnan hyödyntämistä 

harjoittelupaikkayritysten hakemisessa sekä sitä, että harjoittelupaikka olisi 

mahdollisimman hyvin opintosuuntaa tukeva. 

 

5.4 Oulun yliopisto 
 

Oulun yliopistosta tuli kyselyyn yhteensä 21 vastausta kattaen seuraavat 25 koulutus-

ohjelmaa: 

 Arkkitehtuurin koulutusohjelma 

 Biokemian koulutusohjelma 

 Englantilainen filologia / maisterin tutkinto 

 FM tutkinto, humanistinen tiedekunta 

 FM: pohjoismainen filologia, ei-opettajaksi opiskelevat 

 Geotieteiden tutkinto-ohjelma 

 Germaaninen filologia 

 Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma 

 Informaatiotutkimuksen koulutusohjelma 

 Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 
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 Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja maisteri (KTM) 

 Logopedian tutkinto-ohjelma 

 Maantiede 

 Matematiikan ala 

 Oykkk maisteriohjelmat: Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen 

 Oykkk maisteriohjelmat: Laskentatoimi 

 Oykkk maisteriohjelmat: Markkinointi 

 Oykkk maisteriohjelmat: Rahoitus 

 Oykkk maisteriohjelmat: Taloustiede 

 Suomen kieli 

 Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma (tutkinto-ohjelma) 

 Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA 

 Tietojenkäsittelytiede 

 Tietotekniikka 

 

Harjoittelun pakollisuus tutkinnossa 

Kandidaattivaiheessa yleisintä on, että tutkintoon voi sisällyttää vapaasti valittavaa 

harjoittelua (7 koulutusohjelmassa, 44 % vastauksista), pakollista harjoittelu on neljässä 

ohjelmassa (25 %) ja viidessä ohjelmassa (31 %) sitä ei sisälly kandidaattivaiheeseen 

lainkaan.  

Maisterivaiheessa tutkintoon sisältyy yleisimmin vapaasti valittavaa harjoittelua (52 % vas-

tauksista), joskin pakollinen harjoittelu on lähes yhtä yleistä (44 %). Vain yhdessä vasta-

uksessa (4 %) ilmoitettiin, että maisterivaiheen ohjelmaan ei sisälly harjoittelua lainkaan.2 

 

Harjoittelun määrä ja opintopisteyttäminen 

Kandidaattivaiheessa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee ohjelmittain 4–8 

opintopisteen välillä ja vapaasti valittavan harjoittelun määrä 1–7 opintopisteen välillä. 

Maisterivaiheessa pakollisen harjoittelun määrä vaihteluväli on suuri, pakollista harjoittelua 

sisältävissä ohjelmissa määrä on pienimmillään 3 op ja suurimmillaan 24 op. 

Tyypillisimmin pakollisen harjoittelun määräksi ilmoitetaan 5–6 op. 

Käytännöt harjoittelun opintopisteyttämiseen vaihtelevat huomattavan paljon. Noin neljäs-

osassa koulutusohjelmia ei ole minkäänlaista laskukaavaa harjoittelun opintopisteyttämi-

seen ja niissä, joissa on, muuntamistavat vaihtelevat suuresti. 

Sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa käytetyt laskukaavat ovat eri koulutusohjelmissa 

hyvin erilaisia. Esimerkiksi maisterivaiheessa yleisimmin mainittu laskukaava on ”2 

                                                           
2
 Kyseisessä ohjelmassa kandidaattivaiheeseen sisältyy 5-8 op pakollista harjoittelua. 
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kuukautta harjoittelua = 3 opintopistettä”, mutta vaihtelu on suurta, yhdessä koulutus-

ohjelmassa yhden kuukauden harjoittelusta myönnetään peräti 6 opintopistettä. 

 

Vaatimukset harjoittelun sisällölle 

Harjoittelun sisällölle kohdistettujen vaatimusten osalta Oulun yliopiston vastaukset ovat 

keskenään hyvin samanlaisia. Sekä kandidaatti- että maisterivaiheen osalta vain yksi 

(sama) koulutusohjelma ilmoittaa, että harjoittelu voi olla geneeristä, yleisiä työelämä-

valmiuksia antavaa, kaikissa muissa harjoittelun edellytetään olevan omaan opiskelualaan 

liittyvää.  

Kandidaattivaiheessa harjoittelupaikan toivotaan useissa koulutusohjelmissa olevan 

opiskelijan omalta opiskelualalta, osassa toivotaan myös, että harjoittelua ohjaisi työ-

paikalla oman alan tutkinnon suorittanut henkilö. Harjoitteluaikaisten työtehtävien osalta 

vaatimuksissa on enemmän vaihtelua, osassa koulutusohjelmia riittää, että harjoittelu 

antaa opiskelijalle yleisnäkemystä alasta, osassa edellytetään, että opiskelijan asian-

tuntijuus kasvaa harjoittelun aikana. 

Maisterivaiheessa vaatimukset harjoittelun sisällölle kuvataan useassa koulutusohjel-

massa kandidaattivaihetta tiukempina. Osassa koulutusohjelmia tosin riittää yhä, että 

harjoittelu antaa opiskelijalle yleisnäkemystä opiskeltavasta alasta, mutta useissa koulu-

tusohjelmissa vaaditaan, että opiskelijan kykenee toimimaan itsenäisenä asiantuntijana, 

esimerkiksi projektipäällikkönä tai jopa esimiesasemassa organisaatiossa. 

 

Yliopiston tuki harjoittelupaikan löytämiseen ja harjoittelun rahoitus 

Oulun yliopistossa tuetaan opiskelijoita harjoittelupaikan löytämisessä enemmän kuin 

Tyyli-hankeyliopistoissa keskimäärin, mutta samassa linjassa muiden ei-teknisten koulu-

tusten kanssa. Kandidaattivaiheessa kaikki vastanneet 11 koulutusohjelmaa ilmoittivat 

tarjoavansa tukea, maisterivaiheessa tukea annetaan 88 % ohjelmista. 

Vastauksissa kuvatut tukimuodot ovat hyvin monimuotoisia. Useimmiten mainitaan 

harjoittelutukijärjestelmästä kertominen, muita esiin tuotuja tukimuotoja ovat muun muassa 

tiedon levittäminen mahdollisista avoimista harjoittelupaikoista, portfoliokurssi sekä 

opettajien työelämäkontaktit. 

Valtaosassa koulutusohjelmia tarjotaan myös jonkinlaista mahdollisuutta hakea rahallista 

tukea harjoitteluun. Useimmiten harjoittelutuki on opiskelijoiden haettavissa, työnantajille 

sitä tarjotaan vain muutamissa koulutusohjelmissa. Kriteerit tuen saamiselle vaihtelivat eri 

koulutusohjelmien välillä, jossain hakea myönnetään aikajärjestyksessä sen aikaa kuin 

rahaa riittää, jossain myöntämiskriteereinä käytetään opiskelijoiden opintopistemäärää 

ja/tai opintomenestystä ja tukea saavat kaikki kriteerit täyttävät opiskelijat. Tyypillistä 

vastausten perusteella kuitenkin on, että tukea ei riitä kaikille opiskelijoille. 
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Toimenpiteet ennen harjoittelun aloittamista ja harjoittelun valvonta 

 

Lähes kaikissa Oulun yliopiston kyselyyn vastanneissa koulutusohjelmissa harjoittelua 

edeltää yksi tai useampi toimenpide. Ainoastaan yksi koulutusohjelma ilmoitti, että har-

joitteluprosessiin ei sisälly mitään toimenpiteitä ennen harjoittelun alkamista. Vastauksissa 

nostettiin esille useimmiten seuraavat toimenpiteet: 

 harjoittelupaikan hyväksyttäminen (46 % vastauksista) 

 harjoittelutuen hakeminen (46 %) 

 harjoittelusopimuksen tekeminen (29 %). 

 

Harjoittelua valvotaan kandidaattivaiheessa noin 40 %:ssa ja maisterivaiheessa noin 

2/3:ssa koulutusohjelmista. 

  

Harjoittelun raportointi ja raporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä 

Opiskelijat tuottavat jonkinlaisen raportoinnin harjoittelustaan kaikissa kyselyyn 

vastanneissa Oulun yliopiston koulutusohjelmissa. Raportointitavoissa on kuitenkin suuria 

eroja koulutusohjelmien välillä. Vastauksissa mainittiin mm. seuraavat raportointitavat: 

 lyhyen harjoitteluraportin kirjoittaminen 

 pitkän (30 sivua) harjoitteluraportin kirjoittaminen 

 oppimispäiväkirja 

 työtehtävien ja opittujen asioiden kuvaus kurssimerkintää haettaessa 

 lyhyen (5–10 sivua) harjoittelukirjan täyttäminen 

 sähköisen raportin palauttaminen 

 harjoittelusta kertominen seminaarissa 

 vertais- ja itsearviointi sekä opetusportfolion tekeminen. 

Harjoitteluraportin lisäksi harjoittelun vastuuhenkilölle toimitetaan usein myös jäljennös työ-

todistuksesta. Joissain koulutusohjelmissa opiskelija antaa harjoittelusta palautetta Täy-

dentävien opintojen keskukseen. Harjoitteluraportti palautetaan koulutusohjelmasta riip-

puen joko harjoitteluvastaavalle, harjoittelujakson vastuuopettajalle tai yliopistonlehtorille. 

Kuten muissakin Tyyli-hankkeen yliopistoissa, harjoitteluraportteja voitaisiin hyödyntää 

koulutuksen kehittämisessä enemmän. Nyt raportteja hyödynnetään noin puolessa kan-

didaatti- ja 2/3:ssa maisterivaiheen ohjelmista. Niissä koulutusohjelmissa, joissa harjoitte-

luraportteja hyödynnetään, kuvataan hyödyntämistavoiksi mm.seuraavia muotoja: 

 seurataan eri harjoittelupaikkojen sopivuutta työharjoitteluun 

 harjoittelupaikoista kerätään tietokantaa tulevia vuosia varten 

 raportit paljastavat koulutuksen puutteita ja asioita, joissa koulutus on onnistunut 

 mahdolliset työnantajien toiveet pyritään ottamaan huomioon opetustoiminnassa 

 pitkällä aikavälillä hyödynnetään opintojen osaamistavoitteissa ja opetuksen 

kehittämisessä. 
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Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuudet ja heikkoudet 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuuksista ja heikkouksista annettiin runsaasti 

palautetta. Vahvuuksina mainittiin erityisesti opiskelijoiden aktiivisuuden korostuminen har-

joittelupaikan haussa, mahdollisuus hyödyntää työkokemus osana opintoja, mahdollisuus 

harjoittelutukeen, monipuoliset yhteistyökumppanit ja harjoittelupaikat, opiskelijoiden 

mahdollisuus hankkia itseä kiinnostavia harjoittelupaikkoja, kasvussa oleva kansainvälisen 

harjoittelun määrä, harjoittelun motivoiva merkitys (”harjoittelu tukee teoreettista opetusta 

ja päinvastoin”) sekä opiskelijoiden tyytyväisyys harjoittelujaksoihinsa. 

Nykykäytännön huonoina puolina puolestaan mainittiin muun muassa harjoittelutukien 

saatavuuden niukkuus, harjoittelutukien rahallinen pienuus, opiskelijoiden vaikeus löytää 

harjoittelupaikkoja, harjoittelukäytänteiden byrokraattisuus, harjoittelupaikkojen myöhäinen 

tietoon tulo keväisin, harjoittelun suunnittelemattomuus etukäteen, harjoittelukokemuksien 

vähäinen hyödyntäminen tutkinto-ohjelmassa sekä opiskelijoiden vähäinen kiinnostus 

harjoittelumahdollisuuden hyödyntämiseen (”paikkojen haku on opiskelijoiden itsensä 

vastuulla, jolloin niitä ei juurikaan etsitä”). 

 

Toiveet harjoittelun kehittämistä kohtaan 

Kysymykseen ”Mihin suuntaan haluaisitte viedä harjoittelua tässä tutkinnossa?” esitettiin 

monenlaisia ehdotuksia. Harjoitteluprosessista toivottiin selkeämpää ja tukien haku-

prosessista yksinkertaisempaa, harjoittelun toivottiin olevan tavoitteellisempaa ja 

mielellään pakollinen osa tutkintoa [ko. koulutusohjelmassa, jossa se ei nyt ole]. Yliopiston 

toivottaisiin olevan enemmän yhteydessä työnantajiin ja tarjolla olevien harjoittelupaikkojen 

toivottiin olevan mahdollisimman erilaisia, jotta opiskelijat löytäisivät itselleen kiinnostavan 

sovellusalan ja harjoittelupaikan. Harjoittelusta toivottiin järjestettävän seminaareja ja 

harjoittelun toivottiin olevan vuorovaikutteisempaa myös työnantajan suuntaan. Lisäksi 

koettiin, että opiskelijoille olisi hyödyksi oppia tuntemaan yleisiä työelämän toimintatapoja 

ja saada sellaisia valmiuksia, joita oppiaine itse ei pysty tarjoamaan. Vastauksissa todettiin 

myös, että ”olisi hienoa, jos opiskelijoita voitaisiin aktivoida entistä enemmän hakemaan 

harjoittelupaikkoja. Harvat opiskelijat tulevat harjoitteluinfoihin vaikka niitä järjestetään ja 

niistä tiedotetaan”. 

 

5.5 Tampereen teknillinen yliopisto 
 

Tampereen teknillisestä yliopistosta (TTY) tuli kyselyyn yhteensä 13 vastausta seuraavista 

tutkinto-ohjelmista: 

 Arkkitehtuurin TkK-tutkinto-ohjelma, arkkitehdin tutkinto-ohjelma 

 Electrical Engineering; Information Technology 

 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma (Porin yksikkö) 

 Konetekniikan tutkinto-ohjelma 
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 Materiaalitekniikan DI-tutkinto-ohjelma 

 Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmat 

 Sähkötekniikka 

 Teknis-taloudellinen kandidaatin tutkinto-ohjelma, tietojohtamisen opintosuunta ja 

tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma 

 Teknis-taloudellinen kandidaatintutkinto-ohjelma, tuotantotalouden DI-tutkinto-

ohjelma 

 Teknisten tieteiden kandidaatintutkinto-ohjelma, automaation opintosuunta, 

Automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelma 

 Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, materiaalitekniikan opintosuunta 

 Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 

 Ympäristö- ja energiatekniikka. 

 

Harjoittelun pakollisuus, määrä ja opintopisteyttäminen 

Kandidaattivaiheessa yleisintä TTY:llä on, että tutkintoon voi sisällyttää vapaasti valittavaa 

harjoittelua (90 % vastauksista), pakollista harjoittelu on vain yhdessä ohjelmassa (10 %). 

TTY:llä ei ole yhtään kandidaattivaiheen ohjelmaa, johon ei ollenkaan voisi sisällyttää 

harjoittelua. Maisterivaiheessa pakollinen ja vapaasti valittava harjoittelu ovat kutakuinkin 

yhtä yleisiä. 

 

Harjoittelun määrä 

Kandidaattivaiheessa ainoassa TTY:n tutkinto-ohjelmassa, jossa harjoittelu on pakollista, 

määrä on 4 opintopistettä ja vapaasti valittavaa harjoittelua sisältävissä ohjelmissa 

harjoittelun määrä vaihtelee 3–5 opintopisteen välillä. Maisterivaiheessa pakollista 

harjoittelua sisältävissä ohjelmissa harjoittelun laajuudeksi mainittiin useimmiten 3 op, 

osassa maksimissaan 10 op ja vapaasti valittavaa harjoittelua sisältävissä ohjelmissa 

määrä on suurimmillaan 10 op,  

Toisin kuin muissa Tyyli-hankeyliopistoissa, TTY:llä harjoittelun mitoittaminen tapahtuu 

yksikäsitteisesti kaikissa tutkinto-ohjelmissa laskukaavalla 2 viikkoa kokoaikatyötä = 1 

opintopiste. 

 

Vaatimukset harjoittelun sisällölle 

Harjoittelun sisällölle kohdistettujen vaatimusten osalta TTY:n linjaus on väljempi kuin 

Tyyli-hankeyliopistoissa keskimäärin. Vastaukset TTY:llä ovat keskenään kandidaatti-

vaiheessa hyvin samanlaisia, lähes kaikissa ohjelmissa harjoittelu voi olla geneeristä, 

yleisiä työelämävalmiuksia antavaa ja alasta riippumatonta. Maisterivaiheessa puolestaan 

useimmissa ohjelmissa (73 %) harjoittelun tulee olla sisällöltään omaan alaan opiskelu-

alaan liittyvää, kolmessa ohjelmassa (27 %) se voi olla geneeristä. 
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Kandidaattivaiheessa geneerisen harjoittelun toivotaan usein olevan oman alan asian-

tuntijuutta kehittävää työtä. Mikäli tutkintoon sisällytetään enemmän harjoittelua, kolmen 

opintopisteen ylittävän osuuden tulee olla oman opiskelualan työtehtäviä. 

Maisterivaiheessa useissa tutkinto-ohjelmissa edellytetään, että harjoittelu tapahtuu omalla 

opiskelualalla ja on sisällöltään ns. ammattiharjoittelua eli oman alan käytännön 

ratkaisuihin tutustumista tai sitä vaativampaa työtä. AMK-taustaiset insinöörit eivät voi 

sisällyttää DI-tutkintoonsa harjoittelua, koska heillä se on suoritettuna jo aiemmassa 

tutkinnossa. 

 

Yliopiston tuki harjoittelupaikan löytämiseen ja harjoittelun rahoitus 

Kuten useissa muissakin Tyyli-hankeyliopistojen tekniikan alan koulutusohjelmissa, TTY:n 

vastaukset kysymykseen ”Tukeeko koulutus-/tutkinto-ohjelma tai yliopisto koulutus-

ohjelman opiskelijoiden harjoittelupaikan saantia? Jos tukee, millä tavoin?” olivat lähes 

kaikki kielteisiä. Tukea ilmoitti antavansa ainoastaan yksi maisterivaiheen ohjelma, jossa 

mahdollisena tukimuotona tuotiin esille normaali työpaikkailmoittelu.  

Myös rahallisen tuen tarjoamisen suhteen TTY:n tutkinto-ohjelmien käytännöt ovat 

samassa linjassa muiden tekniikan alan koulutusohjelmien käytänteiden kanssa eli 

rahallista tukea tarjotaan ainoastaan kansainväliseen harjoitteluun.  

 

Toimenpiteet ennen harjoittelun aloittamista ja harjoittelun valvonta 

 

TTY:n missään tutkinto-ohjelmassa harjoitteluprosessiin ei sisälly toimenpiteitä ennen 

harjoittelun alkamista. Tekniikan alalla tämä ei ole kovin yleistä muissakaan Tyyli-hanke-

yliopistoissa. 

 

Myös kysymykseen ”Onko harjoitteluaika koulutusohjelman asettamien oppimistavoittei-

den mukaan suunniteltu ja harjoittelun aikana valvottu osa tutkintoa?” vastaukset TTY:llä 

olivat kaikki sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa kielteisiä. Myös tämä on linjassa 

muiden yliopistojen tekniikan alan koulutusohjelmien kanssa, joissa varsinkaan maisteri-

vaiheessa harjoittelua ei juurikaan etukäteen suunnitella tai harjoittelun aikana valvota. 

  

Harjoittelun raportointi ja raporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä 

Opiskelijat raportoivat harjoittelunsa jälkikäteen kaikissa kyselyyn vastanneissa TTY:n 

koulutus-/tutkinto-ohjelmissa lukuun ottamatta yhtä maisterivaiheen ohjelmaa, jossa 

opiskelijat toimittavat harjoittelusta työtodistuksen. Osassa ohjelmia raportointi tapahtuu 

sähköisesti vastaamalla Webropol-kyselyyn, osassa opiskelijat kirjoittavat kirjallisen 

raportin. 

Harjoitteluraporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä on TTY:llä aktiivisempaa 

kuin Tyyli-hankkeen yliopistoissa keskimäärin. Lähes kaikki tutkinto-ohjelmat kandi-
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daattivaiheessa yhtä ja maisterivaiheessa kahta ohjelmaa lukuun ottamatta ilmoittavat 

hyödyntävänsä raportteja jollain tavoin. Hyödyntämistapoina kuvataan mm. seuraavia: 

 harjoitteluraportin tuloksia käydään läpi vuosittain tutkinto-ohjelman kehittämis-

ryhmässä, ja keskustellaan mahdollisista poikkeamista ns. normaalitulokseen. 

 raporteista saadaan hyödyllistä tietoa nykyajan rakennustyömailta, jota hyödynne-

tään opetuksessa ja ohjauksessa 

 niistä koostetaan yhteenveto vuosittain. 

 raporteista koostetaan n. 3 vuoden välein raportti, jota käytetään tutkinto-ohjelman 

kehittämiseen. Raportissa on pyydetty opiskelijaa esim. peilaamaan työelämän 

havaintojaan opetukseen 

 raportit koostetaan vuosittain tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän käyttöön. 

 raportit käsitellään osana tutkinto-ohjelman palauteraporttia, ja sisällöstä riippuen 

voidaan poimia hyödyllisiä näkökohtia 

 suunnittelija lukee kaikki raportit ja vie viestejä eteenpäin, systemaattista hyödyn-

tämistä tulisi parantaa, sillä raportit ovat pääosin täynnä erinomaisia oivalluksia. 

 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuudet ja heikkoudet 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuuksista ja heikkouksista annettiin runsaasti 

palautetta. Vastauksista havaitaan, että käytänteissä on eroja eri tutkinto-ohjelmien välillä, 

sillä esimerkiksi harjoitteluraporttien hyödyntäminen nähtiin joissain vastauksissa 

vahvuutena, joissain heikkoutena. 

Vahvuuksina tuotiin esille muun muassa harjoittelun joustavuus sekä tutkintoon 

sijoittamisen että hakuprosessin kannalta, työharjoittelun merkityksen huomioiminen 

tutkinnossa, harjoitteluraporttien hyödyntäminen tutkintojen kehittämisessä ja harjoittelun 

työelämärelevanttius. Myös harjoittelun geneerisyys koettiin hyvänä seikkana: ”Hyvää on, 

ettei harjoittelua ole liikaa rajattu, sillä lähes kaikista työtehtävistä löytää opintoja 

hyödyntäviä kokemuksia ja toisin pain.” 

Heikkouksina mainittiin harjoittelun suunnitelmallisuuden puute (”raportoidaan jälkikäteen 

eikä mitään sovita etukäteen”), niukat mahdollisuudet antaa tukea harjoittelupaikan 

haussa, harjoitteluraporttien tietojen heikko hyödyntäminen, opiskelijoiden heikko 

harjoittelukäytänteiden tuntemus sekä se, ettei opiskelijoille voida kustantaa työ-

turvallisuuskorttia. 

 

Toiveet harjoittelun kehittämistä kohtaan 

Kysymykseen ”Mihin suuntaan haluaisitte viedä harjoittelua tässä tutkinnossa?” ei esitetty 

radikaaleja kehittämistoiveita. Harjoittelu nähdään hyödyllisenä ja työllistymisen tukemisen 

kannalta tärkeänä useissa tutkinto-ohelmissa. Mahdollisena kehittämiskohteena esitettiin 

[vapaasti valittavan] harjoittelun mainostamisen lisääminen sekä mahdollisuus työ-

turvallisuuskortin hankkimiseen. 
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5.6 Turun yliopisto 
 

Turun yliopistosta tuli kyselyyn yhteensä 26 vastausta kattaen seuraavat 30 

koulutusohjelmaa: 

 Arkistoalan aja asiakirjahallinnan maisteriopinnot 

 Baltic Sea Region Studies, maisteriohjelma 

 Biologia 

 Biolääketieteen koulutusohjelma 

 European Heritage, Digital Media and THE Information Society 

 Filosofia 

 Filosofian maisteri, folkloristiikka 

 FM, tietojärjestelmätiede (KTM, tietojärjestelmätiede) 

 hum tdk, FM 

 Kasvatustieteiden koulutus 

 Kotimainen kirjallisuus, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, 

Humanistinen tiedekunta 

 Kreikkalainen filologia 

 KTK- ja KTM-tutkinto-ohjelmat 

 KTK/KTM/VTK/VTM-tutkinto pääaineena taloustiede 

 Latinalainen filologia 

 LuK/TkK, Tietojenkäsittelytieteet 

 Luokanopettajan koulutus 

 Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK ja FM) 

 Matematiikan FM-tutkinto-ohjelma 

 Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma 

 Saksan kieli / Monikielisen käännösviestinnän maisteripolku 

 Suomen historian oppiaine, HKT-laitos, Turun yliopisto 

 suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 

 Taidehistoria, HuK/FM 

 Terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri 

 Tietojärjestelmätiede, Turun kauppakorkeakoulu 

 Tietojärjestelmätieteen kansainväliset maisteriohjelmat 

 Tilastotieteen FM-tutkinto-ohjelma 

 Valtiotieteiden maisteri 

 Yleinen historia/ Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri. 

 

Harjoittelun pakollisuus, määrä ja opintopisteyttäminen 

Sekä kandidaatti- että maisterivaiheissa yleisintä Turun yliopiston koulutusohjelmissa on, 

että tutkintoon voi sisällyttää vapaasti valittavaa harjoittelua (65 % kandidaattitutkinnoista 
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ja 70 % maisteritutkinnoista). Kandidaattivaiheessa on myös suhteellisen yleistä, että 

tutkinto ei sisällä harjoittelua lainkaan (30 %), sen sijaan maisterivaiheessa harjoittelu 

kuuluu kaikkiin kyselyyn vastanneisiin tutkinto-ohjelmiin joko pakollisena tai ainakin 

vapaasti valittavana. 

Verrattuna Tyyli-hankkeen kyselyyn vastanneisiin koulutusohjelmiin keskimäärin, Turun 

yliopiston koulutusohjelmissa on harvemmin pakollista harjoittelua ja useammin vapaasti 

valittavaa harjoittelua sekä kandidaatti- että maisterivaiheissa. 

 

Harjoittelun määrä 

Kandidaattivaiheessa pakollista harjoittelua sisältävässä tutkinnossa harjoittelua on 13 

opintopisteen edestä. Vapaasti valittavaa harjoittelua sisältävissä kandidaatinohjelmissa 

harjoittelua voi sisällyttää tutkintoon maksimissaan 6 opintopistettä. 

Maisterivaiheessa pakollisen harjoittelun määrä vaihteluväli on suurempi, pakollista 

harjoittelua sisältävissä ohjelmissa määrä on pienimmillään 2 op ja suurimmillaan 20 op. 

Vapaasti valittavaa harjoittelua sisältävissä ohjelmissa vaihteluväli on tyypillisesti 2–6 

opintopistettä, mutta yhteen maisteriohjelmaan voi vapaasti valittavaa harjoittelua 

sisällyttää peräti 24 opintopistettä. 

Käytännöt harjoittelun opintopisteyttämiseen vaihtelevat koulutusohjelmien välillä.  

Kahdessatoista prosentissa kandidaattiohjelmia ja viidesosassa maisteriohjelmia ei ole 

käytössä lainkaan laskukaavaa harjoittelun opintopisteyttämiseen.  

Harjoitteluajan opintopisteiksi muuntamiseen käytetyissä laskukaavoissa on kandidaatti-

vaiheessa vähemmän vaihtelua kuin maisterivaiheessa. Kandidaattivaiheessa pää-

sääntöisesti kahden viikon työssäoloaika muunnetaan yhdeksi opintopisteeksi. Sen sijaan 

maisterivaiheessa vaihteluväli on suurta. Esimerkiksi kolmen kuukauden harjoittelusta voi 

koulutusohjelmasta riip 

 

 

Vaatimukset harjoittelun sisällölle 

Kaikissa Turun yliopiston kandidaattitutkinnoissa harjoittelun edellytetään liittyvän omaan 

opiskelualaan riippumatta siitä, onko harjoittelu pakollista vai vapaasti valittavaa. Maisteri-

vaiheessa osassa 24 koulutusohjelmaa (80 % vastanneista) edellyttää harjoittelun olevan 

omalta alalta, 6 koulutusohjelmassa harjoittelu voi olla geneeristä, yleisiä työelämä-

valmiuksia antavaa. 

Kandidaattivaiheessa harjoittelupaikan sisältövaatimuksissa mainitaan useimmiten ensi-

sijaisesti toive, että harjoittelupaikka on opiskelijan omalta opiskelualalta, kahdessa 

koulutusohjelmassa mainitaan lisäksi tavoitteena opiskelijan osaamisen kehittyminen, 
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yhdessä asiantuntijuuden kehittyminen. Yhdessä koulutusohjelmassa huomautetaan, että 

harjoitteluksi voidaan hyväksyä myös opintojen alkua edeltänyt päätoimisessa esimies-

tehtävässä toimiminen tai Puolustusvoimien johtajakoulutus.  

Maisterivaiheessa alakohtaisuuden vaatimus korostuu ja huomattavaa on, että myös 

niissä koulutusohjelmissa, joissa ilmoitettiin, että harjoittelu voi olla geneeristä, sanallisissa 

kuvauksissa kuitenkin huomautetaan, että harjoittelupaikan tulee jollain tavalla liittyä 

opiskelualaan tai sisältää oppialaan liittyviä tehtäviä. Muutamassa koulutusohjelmassa 

tuodaan esille, että harjoittelun tulee tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä, yhdessä 

edellytetään, että harjoittelu mahdollistaa opiskelijan oppimistavoitteiden saavuttamisen ja 

yhdessä todetaan, että harjoittelupaikassa tulee olla alan pätevyyden omaava henkilö 

saatavilla harjoittelijan ohjaajaksi. 

 

Yliopiston tuki harjoittelupaikan löytämiseen ja harjoittelun rahoitus 

Turun yliopistossa tuetaan opiskelijoita harjoittelupaikan löytämisessä useammin kuin 

Tyyli-hankeyliopistoissa keskimäärin. Sekä kandidaatti- että maisterivaiheissa vain yksi 

koulutusohjelma ilmoitti, ettei koulutusohjelma tai yliopisto tue opiskelijoiden harjoittelu-

paikan saantia. 

Useimmiten mainittu tukimuoto on harjoittelutuesta kertominen, joka on käytössä osassa 

koulutusohjelmia ja jota opiskelija voi hakea kerran opintojensa aikana. Muita yksittäisiä 

mainintoja tukimuodoista ovat mm. HOPS-ohjaus, yhteyksien luominen yrityksiin, opis-

kelijoille harjoittelupaikan hakeminen, suosituskirjeiden kirjoittaminen sekä palkattomien 

tehtäväpankkiharjoittelujen tarjoaminen yliopiston omista projekteista. 

Valtaosassa Turun yliopiston kyselyyn vastanneita koulutusohjelmia (86 % kandidaatti-

ohjelmista ja 90 % maisteriohjelmista) tarjotaan jonkinlaista mahdollisuutta hakea rahallista 

tukea harjoitteluun. Useimmiten harjoittelutuki on opiskelijoiden haettavissa, ja vain 

yhdessä koulutusohjelmassa sitä tarjotaan työnantajalle. Harjoittelutukikäytäntöihin ei 

kuitenkaan oltu tyytyväisiä kaikissa vastauksissa, kritiikkiä esitettiin mm. tukien myöntämis-

perusteista ja harjoitteluseteleiden riittävyydestä. 

 

Toimenpiteet ennen harjoittelun aloittamista ja harjoittelun valvonta 

 

Lähes kaikissa Turun yliopiston kyselyyn vastanneissa koulutusohjelmissa harjoittelua 

edeltää yksi tai useampi toimenpide. Ainoastaan yksi kandidaattivaiheen koulutusohjelma 

ilmoitti, että harjoitteluprosessiin ei sisälly mitään toimenpiteitä ennen harjoittelun 

alkamista, ja tämäkin siinä tapauksessa, että harjoittelu tapahtuu ilman tukiseteliä. 

 

Vastauksissa nostettiin esille useimmiten seuraavat toimenpiteet: 

 harjoittelupaikan hyväksyttäminen (37 % vastauksista) 

 harjoitteluohjaajan määrittäminen (23 %) 

 alustava sopiminen harjoittelun sopivuudesta/käytännön asioista (20 %) 
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 harjoittelun sisällön suunnittelu (20 %) 

 harjoittelutuen hakeminen (17 %) 

 harjoittelusopimuksen tekeminen (13 %). 

 

Muutamissa vastauksissa mainittiin lisäksi harjoittelua edeltävään infotilaisuuteen/semi-

naariin osallistuminen. 

 

Harjoittelua valvotaan kandidaattivaiheessa noin neljäsosassa ja maisterivaiheessa 

vajaassa puolessa koulutusohjelmista. 

  

Harjoittelun raportointi ja raporttien hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä 

Käytännössä kaikissa harjoittelua sisältävissä koulutusohjelmissa opiskelijat raportoivat 

jollain tavalla harjoittelunsa jälkikäteen. Muutamassa koulutusohjelmassa raportointi ei ole 

virallinen käytäntö, mutta niissäkin se on silti yleinen käytäntö. Raportointitavoissa on 

hyvin suuria eroja koulutusohjelmien välillä. Vastauksissa mainittiin muun muassa 

seuraavat raportointitavat: 

 jäljennös työtodistuksesta, josta ilmenee tehdyn työn sisältö 

 harjoittelupäiväkirja sekä harjoittelun jälkeinen harjoitteluseminaari 

 opintoja, hankittuja valmiuksia ja harjoittelua reflektoiva raportti 

 reflektoiva raportti, jossa pohditaan, miten harjoittelu edisti tieteenalalla tarvittavien 

tietojen oppimista, mitä uutta oppi ja miten aiemmat opinnot tukivat työn tekemistä 

 raportti, josta käy ilmi tehdyt tehtävät ja niihin käytetty työaika. 

Kuten muissakin Tyyli-hankkeen yliopistoissa, harjoitteluraportteja voitaisiin hyödyntää 

enemmän koulutuksen kehittämisessä. Tällä hetkellä harjoitteluraportteja ilmoittaa 

hyödyntävänsä kaksi kolmasosaa kandidaattivaiheen ja 72 % maisterivaiheen koulutus-

ohjelmista. 

Niissä koulutusohjelmissa, joissa harjoitteluraportteja hyödynnetään, hyödyntämistavat 

vaihtelevat suuresti. Joissain koulutusohjelmissa hyödyntäminen on epämuodollista opet-

tajien välistä keskustelua tai harjoittelijoiden hyväksyjille kertyvää hiljaista tietoa, joissain 

koulutusohjelmissa palaute käsitellään harjoittelutyöryhmässä ja osassa koulutusohjelmia 

palautetta hyödynnetään opetussuunnitelmatyössä ja muiden työelämäopintojaksojen 

kehittämisessä. 

 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuudet ja heikkoudet 

Nykyisten harjoittelukäytänteiden vahvuuksista ja heikkouksista annettiin runsaasti 

palautetta. Vahvuuksina mainittiin seuraavat seikat muun muassa harjoittelukäytänteiden 

joustavuus, tukisetelimahdollisuus, harjoittelun työllistymistä edistävä vaikutus, harjoittelun 

sisällölliset vaatimukset, joilla varmistetaan ammatillinen kehittyminen sekä harjoittelun 

integrointi muihin tutkintoon sisältyviin opintoihin. 
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Nykykäytännön heikkouksina puolestaan mainittiin muun muassa harjoittelupaikkojen 

niukkuus, tukisetelien riittämättömyys kaikille opiskelijoille / myöntämisperusteiden 

epäselvyys, yliopiston tai oppiaineen niukat resurssit etsiä opiskelijoille harjoittelupaikkoja, 

vaatimustason valvonnan haasteellisuus, heikko palkkaus, ohjaajien puute työpaikoilla, 

sopivien harjoittelutehtävien puute sekä harjoittelukäytänteiden systemaattisuuden puute 

ja opiskelijoiden oman aktiivisuuden puute. 

 

Toiveet harjoittelun kehittämistä kohtaan 

Kysymykseen ”Mihin suuntaan haluaisitte viedä harjoittelua tässä tutkinnossa?” esitettiin 

toiveita erityisesti yhteistyön lisäämisestä yritysten ja laitoksen/oppiaineen välillä, har-

joitteluseteleiden määrän kasvattamista sekä lisää harjoittelupaikkavaihtoehtoja ja ohjaaja-

resursseja. Osassa vastauksia oltiin tyytyväisiä viimeaikaisten kehitystoimenpiteiden 

tuloksiin ja koettiin, että harjoittelukäytänteitä on viety hyvään suuntaan. 
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6 Yhteenveto ja pohdintaa 

Harjoittelukäytänteistä Tyyli-hankeyliopistoissa syksyllä 2015 tehty kysely osoittaa 

selkeästi, että harjoitteluihin liittyvät käytänteet ovat hyvin erilaisia eri yliopistojen välillä ja 

monilta osin jopa yliopistojen sisällä. Eroja on niin harjoittelun pakollisuudessa, 

opintopisteyttämisessä, sisällöissä, ohjaus- ja tukikäytänteissä kuin harjoitteluraporttien 

hyödyntämisessäkin. 

Tutkinnoista vain pieni osa oli sellaisia, joihin harjoittelua ei voi sisällyttää lainkaan. 

Sanallisista palautteista kävi kuitenkin ilmi, että opiskelijoiden toivottaisiin sisällyttävän 

tutkintoihinsa vapaasti valittavaa harjoittelua nykyistä enemmän. Opiskelijoiden koettiin 

myös tuntevan heikosti omien tutkintojensa harjoittelukäytänteet. 

Käytänteet, joiden mukaan harjoitteluaika muunnetaan opintopisteiksi, vaihtelevat suuresti. 

Yhteen opintopisteeseen vaadittavassa työssäolomäärässä voi olla tutkintojen välillä 

moninkertaisia eroja, lisäksi osassa tutkintoja mitoitukselle ei ole olemassa selkeää 

määrittelyä edes kyseisen tutkinnon sisällä. Niin ikään harjoittelulle etukäteen asetetuissa 

edellytyksissä on suuria eroja, kuten myös harjoittelun valvonnassa, jota tosin noin 

puolessa tutkinnoissa ei ole lainkaan. 

Harjoittelupaikkojen riittämättömyys, samoin kuin harjoittelutuen riittämättömyys kaikille 

opiskelijoille ja harjoittelutuen myöntämisen epäselvät kriteerit, koettiin myös ongelmaksi 

useissa tutkinnoissa. Oman erityispiirteensä muodostavat tekniikan alan tutkinnot, joissa 

puolestaan yliopiston tarjoamaa käytännön tukea harjoittelupaikan löytämiseen tai 

taloudellista tukea harjoittelun suorittamiseen ei ole juurikaan tarjolla, toisaalta niitä ei 

vastausten perusteella ole kovin suuresti myöskään kaivattu. 

Harjoitteluraporttien hyödyntäminen Tyyli-hankeyliopistoissa on tällä hetkellä suhteellisen 

vähäistä. Vastauksissa todettiin, että harjoitteluraportit sisältävät koulutuksen kehittämisen 

kannalta hyödyllistä tietoa, silti niitä hyödynnetään kandidaattivaiheessa vain noin 

puolessa koulutusohjelmista ja maisterivaiheessakin n. 2/3:ssa ohjelmista. Niissäkin 

ohjelmissa, joissa palautetta hyödynnetään, se on usein satunnaista ja jäsentymätöntä. 

Vastauksista kävi ilmi, että harjoittelulla koetaan olevan suuri merkitys valmistumisen 

jälkeiselle työllistymiselle. Toisaalta kuitenkin osassa vastauksia harjoittelun koettiin jäävän 

muusta tutkinnosta irralliseksi ja useassa vastauksessa kaivattiin tiiviimpää yhteistyötä 

harjoittelupaikkoja tarjoavien yritysten ja yliopiston/laitosten välillä.  
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TYYLI-harjoittelukyselyyn vastanneet tutkinto-ohjelmat yliopistoittain 

 

Aalto yliopisto 

 Insinööritieteiden korkeakoulu, Insinööritieteiden kandidaattiohjelma 

 Kemiantekniikan kandidaattiohjelma 

 Sähkötekniikan kandidaattiohjelma ja Sähkötekniikan korkeakoulun 

maisteriohjelmat (2 omaa, 2 yhteisohjelmaa) 

 Teknistieteellinen kandidaattiohjelma 

 

Lapin yliopisto 

 Aikuiskasvatustiede 

 Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma 

 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma 

 Hallintotiede 

 Johtaminen 

 Julkisoikeus 

 Kasvatustiede 

 Kuntoutustiede 

 Matkailututkimus 

 Mediakasvatus 

 Oikeusnotaari (ON) ja OTM 

 Politiikkatieteet 

 Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 

 Sosiaalityö 

 Sosiologia 

 Soveltava psykologia 

 Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma 

 Teollisen muotoilun koulutusohjelma 

 Vaatetussuunnittelu  

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

 Kemiantekniikan koulutusohjelma 

 Konetekniikka 

 Master of Business Administration and Economics 

 Tietotekniikka, di ja kand. 

 Tuotantotalouden kandidaatti, Tuotantotalouden diplomi-insinööri 
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Oulun yliopisto 

 Arkkitehtuurin koulutusohjelma 

 Biokemian koulutusohjelma 

 Englantilainen filologia / maisterin tutkinto 

 FM tutkinto, humanistinen tiedekunta 

 FM: pohjoismainen filologia, ei-opettajaksi opiskelevat 

 Geotieteiden tutkinto-ohjelma 

 Germaaninen filologia 

 Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma 

 Informaatiotutkimuksen koulutusohjelma 

 Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 

 Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja maisteri (KTM) 

 Logopedian tutkinto-ohjelma 

 Maantiede 

 Matematiikan ala 

 Oykkk maisteriohjelmat: Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen 

 Oykkk maisteriohjelmat: Laskentatoimi 

 Oykkk maisteriohjelmat: Markkinointi 

 Oykkk maisteriohjelmat: Rahoitus 

 Oykkk maisteriohjelmat: Taloustiede 

 Suomen kieli 

 Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma (tutkinto-ohjelma) 

 Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA 

 Tietojenkäsittelytiede 

 Tietotekniikka 

 

Tampereen teknillinen yliopisto 

 Arkkitehtuurin TkK-tutkinto-ohjelma, arkkitehdin tutkinto-ohjelma 

 Electrical Engineering; Information Technology 

 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma (Porin yksikkö) 

 Konetekniikan tutkinto-ohjelma 

 Materiaalitekniikan DI-tutkinto-ohjelma 

 Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmat 

 Sähkötekniikka 

 Teknis-taloudellinen kandidaatin tutkinto-ohjelma, tietojohtamisen opintosuunta ja 

tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma 

 Teknis-taloudellinen kandidaatintutkinto-ohjelma, tuotantotalouden DI-tutkinto-

ohjelma 
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 Teknisten tieteiden kandidaatintutkinto-ohjelma, automaation opintosuunta, 

Automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelma 

 Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, materiaalitekniikan opintosuunta 

 Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 

 Ympäristö- ja energiatekniikka 

 

Turun yliopisto 

 Arkistoalan aja asiakirjahallinnan maisteriopinnot 

 Baltic Sea Region Studies maisteriohjelma 

 Biologia 

 Biolääketieteen koulutusohjelma 

 European Heritage, Digital Media and THE Information Society 

 Filosofia 

 Filosofian maisteri, folkloristiikka 

 FM, tietojärjestelmätiede (KTM, tietojärjestelmätiede) 

 Hum tdk, FM 

 Kasvatustieteiden koulutus 

 Kotimainen kirjallisuus, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, 

Humanistinen tiedekunta 

 Kreikkalainen filologia 

 KTK- ja KTM-tutkinto-ohjelmat 

 KTK/KTM/VTK/VTM-tutkinto pääaineena taloustiede 

 Latinalainen filologia 

 LuK/TkK, Tietojenkäsittelytieteet 

 Luokanopettajan koulutus 

 Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK ja FM) 

 Matematiikan FM-tutkinto-ohjelma 

 Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma 

 Saksan kieli / Monikielisen käännösviestinnän maisteripolku 

 Suomen historian oppiaine, HKT-laitos, Turun yliopisto 

 suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 

 Taidehistoria, HuK/FM 

 Terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri 

 Tietojärjestelmätiede, Turun kauppakorkeakoulu 

 Tietojärjestelmätieteen kansainväliset maisteriohjelmat 

 Tilastotieteen FM-tutkinto-ohjelma 

 Valtiotieteiden maisteri 

 Yleinen historia/ Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 

 



TYYLI-harjoittelukysely_2015 

 

Tällä kyselyllä kartoitetaan harjoittelukäytänteiden nykytilaa TYYLI-hankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa (Oulun yliopisto, Aalto 
yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto). Kyselyn tuloksista 
kerätään kooste, jonka pohjalta käynnistetään yhteinen harjoittelun kehittämistyö hankeyliopistoissa. 
 
Tämä kyselyn toteuttamisesta vastaa TTY. Mahdollisia lisätietoja kyselystä antaa suunnittelija Eila Pajarre, eila.pajarre@tut.fi. 
 
Kenenkään yksittäisen vastaajan luottamuksellista tietoa ei julkaista vaan tulokset esitetään yleisemmällä tasolla. Kyselyyn 
vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Kiitos vaivannäöstänne! 

 
1. Koulutus-/tutkinto-ohjelman nimi? *

55

66

 
2. Yliopisto, jossa tutkinto suoritetaan *

nmlkji Aalto yliopisto

nmlkji Lapin yliopisto

nmlkji Lappeenrannan teknillinen yliopisto

nmlkji Oulun yliopisto

nmlkji Tampereen teknillinen yliopisto

nmlkji Turun yliopisto

 

Harjoittelu kandidaattivaiheessa 
 

HUOM! Mikäli tutkinto koostuu pelkästään maisterivaiheesta, siirry suoraan kysymykseen 13. 

 
3. Sisältyykö tutkintoon kandidaattivaiheessa pakollista tai vapaavalintaista harjoittelua kotimaassa tai ulkomailla? 

nmlkji Kyllä, pakollista. Kuinka paljon opintopisteinä?

nmlkji Kyllä, vapaavalintaista. Kuinka paljon opintopisteinä?
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nmlkji Ei sisälly harjoittelua ollenkaan. Siirry suoraan kysymykseen 13.

 
4. Mikäli tutkintoon sisältyy kandidaattivaiheessa pakollista tai vapaavalintaista harjoittelua, 

nmlkji harjoittelun tulee olla juuri omaan opiskelualaan liittyvää työtä

nmlkji harjoittelu voi olla geneeristä, yleisiä työelämävalmiuksia antavaa ja alasta riippumatonta

 
5. Onko harjoitteluaika koulutusohjelman asettamien oppimistavoitteiden mukaan suunniteltu 
ja harjoittelun aikana valvottu osa tutkintoa? 

nmlkji Kyllä

nmlkji Ei

 
6. Onko käytössä laskukaavaa, jolla harjoittelu muutetaan opintopisteiksi? 

nmlkji
Kyllä. Kuvaa 

millainen:

nmlkji Ei ole.

 
7. Tukeeko koulutus-/tutkinto-ohjelma tai yliopisto koulutusohjelman opiskelijoiden harjoittelupaikan saantia? Jos 
tukee, millä tavoin? 

nmlkji Kyllä:

nmlkji Ei tue.

 
8. Sisältyykö harjoitteluprosessiin toimenpiteitä ennen harjoittelun varsinaista alkamista? 
Jos, millaisia? (esim. harjoittelupaikan hyväksyminen, ohjaajan/valvojan määritteleminen, rahoitus) 

55

66

400 merkkiä jäljellä

 
9. Mikäli kandidaattivaiheeseen sisältyy pakollista tai vapaavalintaista harjoittelua, mitä sisällöllisiä vaatimuksia sille on 
määritelty? 

55

66

500 merkkiä jäljellä

 
10. Jos kandidaattivaiheeseen sisältyy harjoittelua, raportoiko opiskelija harjoittelun jälkikäteen? Jos miten? 

55

66

400 merkkiä jäljellä

 
11. Mikäli opiskelija raportoi harjoittelun jälkikäteen, hyödynnetäänkö raportteja opetuksen/koulutuksen kehittämisessä 
ja jos, millä tavoin? 

55

Liite 2



66

500 merkkiä jäljellä

 
12. Onko tutkinnon kandidaattivaiheessa käytössä harjoittelutukea, ja jos on, kenelle sitä maksetaan ja kuinka se on 
organisoitu? 

55

66

500 merkkiä jäljellä

 

 

Harjoittelu maisterivaiheessa 

 
13. Sisältyykö tutkintoon maisterivaiheessa pakollista tai vapaavalintaista harjoittelua kotimaassa tai ulkomailla? 

nmlkji Ei

nmlkji Kyllä, vapaavalintaista. Kuinka paljon opintopisteinä?

nmlkji Kyllå, pakollista. Kuinka paljon opintopisteinä?

 
14. Mikäli tutkintoon sisältyy maisterivaiheessa pakollista tai vapaavalintaista harjoittelua, 

nmlkji harjoittelun tulee olla juuri omaan opiskelualaan liittyvää työtä

nmlkji harjoittelu voi olla geneeristä, yleisiä työelämävalmiuksia antavaa ja alasta riippumatonta

 
15. Onko harjoitteluaika koulutusohjelman asettamien oppimistavoitteiden mukaan suunniteltu 
ja harjoittelun aikana yliopiston taholta valvottu osa tutkintoa? 

nmlkji Kyllä

nmlkji Ei

 
16. Onko käytössä laskukaavaa, jolla harjoittelu muutetaan opintopisteiksi? 

nmlkji
Kyllä. Kuvaa 

millainen:

nmlkji Ei ole.

 
17. Tukeeko koulutus-/tutkinto-ohjelman tai yliopisto koulutusohjelman opiskelijoiden maisterivaiheen 
harjoittelupaikan saantia? 

nmlkji
Kyllä. Millä 

tavoin?

nmlkji Ei tue.

 
18. Sisältyykö maisterivaiheen harjoitteluprosessiin toimenpiteitä ennen harjoittelun varsinaista alkamista? 
Jos, millaisia? (esim. harjoittelupaikan hyväksyminen, ohjaajan/valvojan määritteleminen, rahoitus) 

55
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66

400 merkkiä jäljellä

 
19. Mikäli maisterivaiheeseen sisältyy pakollista tai vapaavalintaista harjoittelua, mitä sisällöllisiä vaatimuksia sille on 
määritelty? 

55

66

500 merkkiä jäljellä

 
20. Raportoiko opiskelija maisterivaiheen harjoittelun jälkikäteen? Jos, miten? 

55

66

500 merkkiä jäljellä

 
21. Mikäli opiskelija raportoi maisterivaiheen harjoittelun jälkikäteen, hyödynnetäänkö raportteja 
opetuksen/koulutuksen kehittämisessä ja jos, millä tavoin? 

55

66

500 merkkiä jäljellä

 
22. Onko maisterivaiheessa käytössä harjoittelutukea, ja jos on, kenelle sitä maksetaan ja kuinka se on organisoitu? 

55

66

500 merkkiä jäljellä

 

Yleistä kommentoitavaa nykyisistä harjoittelukäytänteistä 
tutkinnossa 

 
23. Mitä hyvää ja huonoa tämän tutkinnon nykyisissä harjoittelukäytännöissä on? 

55

66

 
24. Mihin suuntaan haluaisitte viedä harjoittelua tässä tutkinnossa? 

55
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eilap
Oval
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25. Kyselyyn vastaajan asema/nimike organisaatiossa: 

5

6

 

Kiitos vastauksistasi! 
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eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval

eilap
Oval




