
Harjoittelukurssit Tyyli-hankkeen kehitystyön käynnistyessä v. 2016
Tiedekunnan tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmiin kuuluu kandivaiheen vapaaehtoinen harjoittelu 2 kk / 3 

op sekä DI-vaiheeseen pakollinen harjoittelu 2 kk / 3 op. Tietojenkäsittelytieteissä sekä kandi- että 

maisterivaiheen harjoittelu on vapaaehtoista ja niiden molempien laajuus on 1-4 kk / 1-5 op. Harjoittelut 

todennetaan varsin vapaamuotoisella loppuraportilla ja olennaista on työn soveltuvuus opiskelijan tutkintoon. 

Raportin voi laatia myös työskentelystä, joka on toteutunut useita vuosia sitten.

Uudistetut harjoittelukurssit
Uudistustyössä hyödynnettiin Tyyli-hankkeen aikana yritysten edustajien haastatteluista saatua antia ja 

palautetta. Uudistusten pohjana käytettiin aikaisemmin osana Tyyli-hanketyötä tehdyn ”Työelämäjaksot 

yliopisto-opinnoissa” -oppaan [1] ohjeita ja suosituksia. Tietotekniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmiin 

laadittiin kandi- ja DI-vaiheeseen uudet harjoittelukurssit sekä niiden kurssikuvaukset ja osaamistavoitteet. 

Lisäksi harjoitteluohjeistus ja harjoitteluun liittyvät dokumentit päivitettiin. Uudistetut harjoittelukurssit ovat 

sisällöltään yhtenevät sekä kandi- että DI-vaiheessa. Niiden kesto on 2 kk ja laajuus 5 op. Sisällön pääkohdat 

ovat:

1. Ennen harjoittelun alkua laaditaan harjoittelusuunnitelma yhdessä työnantajan edustajan kanssa.

2. Harjoittelun aikaista edistymistä seurataan viikkopäiväkirjojen avulla.

3. Välittömästi harjoittelun jälkeen suoritetaan loppuraportointi, joka sisältää myös opiskelijan reflektion oman     

osaamisen kasvamisesta.

Uudistetun harjoittelun dokumentaation toimivuutta testattiin kesän ja syksyn 2017 aikana pilottikurssilla.

Pilotoinnin tulokset
Pilottiin osallistui 14 opiskelijaa tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmista. Lisäksi 21 opiskelijaa 

tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelmasta raportoi harjoittelustaan uudistetun ohjeistuksen osoittamalla tavalla. 

Pilottiin osallistuneet opiskelijat kertoivat keskusteluissa, että lisääntynyt dokumentaation määrä ei tuntunut 

liialliselta. Sen sijaan useat opiskelijat kokivat erityisesti viikkoraporttien auttaneen heitä itseään jäsentämään 

omia työtehtäviään ja osaamistaan. Osa opiskelijoista teki myös muutoksia henkilökohtaiseen 

opintosuunnitelmaansa harjoittelun perusteella yhdessä omaopettajansa kanssa. Myös työnantajien kommentit 

opiskelijoille harjoittelusuunnitelmista ja viikoittaisista raporteista olivat positiivisia. Uudistetut kurssit otetaan 

pysyvästi käyttöön ja niiden sisällön kehittämistä jatketaan edelleen.

Harjoittelun kehittämisideoita tulosten perusteella

• Harjoittelun jakaminen kahteen vaihtoehtoon: yliopiston tutkimusryhmissä tapahtuva 

tutkimusharjoittelu sekä yliopiston ulkopuolelle suuntautuva harjoittelu. Molemmille suuntautumisille 

muokataan oma dokumentaationsa siten, että harjoittelun luonne voidaan huomioida paremmin.

• Opintojaksojen palautejärjestelmien laajempi hyödyntäminen harjoittelukursseilla. Opetuksen 

kehittämistä varten voidaan palautteesta kerätä tietoa mm. opintojen vastaavuudesta työelämän 

osaamistarpeisiin nähden.

• Palautteen kerääminen työelämän tarpeista myös työnantajilta. 

• Teematehtävien lisääminen viikkoraportteihin. Tällaisia voisivat olla esim. esimiehen haastattelu, 

kollegan haastattelu, organisaatiorakenteen selvittäminen jne.

• Työnantajille laaditaan tiedote, jossa kerrotaan ytimekkäästi mitä opiskelijan suorittama 

harjoittelukurssi pitää sisällään. Tiedote lähetään työnantajalle, kun opiskelija palauttaa hyväksytyn 

harjoittelusuunnitelman. Lisäksi tiedote on luonnollinen työelämäyhteistyön muoto, jossa voidaan 

rohkaista työnantajaa olemaan yhteydessä yliopistoon kaikenlaisissa yhteistyömuodoissa. 
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”Koin onnistuneeni tekemään vaaditut työtehtävät

aina ajoissa ja kiireen tullessa hallitsemaan tilanteen

ja priorisoimaan työtehtävät. ..Näen itseni

ahkerana ja motivoituneena työntekijänä.”

”Internship developed my capacity to

reflect on the work and skills

of critical thinking. .”

”Doing the internship made me use

and further develop knowledge that I

have aqcuired in many different

courses during my master’s studies.”

”I think the most valuable part of the

internship was to get the opportunity

of proposing solutions based on the

knowledge acquired. It was the

perfect chance to … fully understand

all of the concepts and the

reasons behind the selection of

different methods to solve problems.”
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”Kun näytin viikkoraporttia esimiehelleni,

oli hän yllättynyt: ’En tiennytkään, että sinä

olet tehnyt näitä kaikkia asioita

viikon aikana’.”


