
Tutkinto-
ohjelma 

Harjoittelut / 
vuosi 

FM-
tutkinnot 
/ vuosi 

Harjoittelun 
vaihe ja 
pakollisuus 

Biologia 30-40 32 3.-4. vuosi P 

Fysiikka 15 18 2.-5.vuosi 

Kemia 10-15 15 2.-3. vuosi 

Maantiede 15 31 4.-5.vuosi 

Matematiikka  4-6 
(tilastotiede) 

35 P (tilastotiede) 

Yhteensä 70-90 131 

Kuva 1. LuTK:n uudistetun harjoittelun toimintamalli.  
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Työpaja  III : Perehtyminen, ennakkotehtävät 
- Harjoitteluorganisaatioon, tehtäviin ja menetelmiin tutustuminen 
- Opiskelija kirjaa ylös omat ja opintojaksolle asetetut tavoitteet 

Työpaja  II : Työnhaku 
- Tutustuminen työnantajaorganisaatioihin, hakukoneisiin ja 

verkkoyhteisöpalveluihin 

Työpaja  I : Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen 
- Opiskelija laatii kirjallisen osaamisprofiilin  

Työpäiväkirjan kirjoittaminen 
- Opiskelija kirjaa ylös työtehtävät ja menetelmät 
- Opiskelija pohtii ja kirjaa ylös oman tietotaidon kehittymisen 

Työnantajan haastattelu 
- Opiskelija tekee kirjallisen haastattelun oman alan työntekijästä 

harjoittelupaikassa ja pohtii opintojen ja työelämän vastaavuutta 

Raportointi 
- Opiskelija koostaa ennen harjoittelua ja sen aikana kerätyn 

materiaalin harjoitteluraportiksi (palautetaan vastuuhenkilölle) 

Palauteseminaari 
- Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa opiskelijat esittelevät 

harjoittelupaikkansa ja keskustelevat kokemuksistaan 
 

LuTK:n pilottihankkeen tavoitteena on 
• Auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan 

• Tiedottaa työnantajaorganisaatiosta ja hakuväylistä 

• Valmistaa opiskelijaa paremmin harjoitteluun 
• Tehdä harjoittelu-opintojaksoon kuuluvia tehtäviä 

etupainotteisesti 

• Auttaa opiskelijaa hahmottamaan opintojen ja työelämän 
vaatimusten välisiä suhteita 

 

Pilotti jakautuu kolmeen vaiheeseen: Ennen harjoittelua 
suoritettaviin työpajoihin ja ennakkotehtäviin, työpäiväkirjan ja 

työnantajan haastattelun tekemiseen harjoittelun aikana sekä 

raportin kirjoittamiseen ja seminaariin harjoittelun jälkeen (Kuva 1). 
Kaksi jälkimmäistä vaihetta on osittain jo aiemmin sisältynyt 

biologien työharjoitteluun. 

 
Pilottihankkeeseen osallistuu 25 opiskelijaa, jotka etsivät 

harjoittelupaikan itse. Harjoittelun kesto on vähintään 2 kuukautta, 

josta saa 10 opintopisteen hyvityksen. Ensimmäiset harjoittelut 
alkoivat jo toukokuussa, ja osa harjoitteluista on edelleen käynnissä 

elokuussa 2016. 

 
Opiskelijoiden palaute työpajoista on ollut pääsääntöisesti hyvää. 

Tänä vuonna harjoittelun suorittavista opiskelijoista 86 % arveli 

harjoittelun uudesta toiminta mallista olevan heille melko tai 
erittäin paljon hyötyä.  Palautteessa todetaan mm. 
 
”Uusi lähestymistapa on mahdollistanut paremman 
orientoitumisen harjoitteluun ja harjoittelun monipuolisemman 

merkityksen ymmärtämisen.” 
 
”Olen kokenut työpajat todella hyödyllisiksi. Selkiyttää ajatuksia 

paljon, joten niitä kannattaa jatkaa jatkossakin.” 

 

Pilotin tavoitteet ja toteutus 

Kiitokset 
 
Harjoittelun uuteen toimintamalliin on saatu paljon ajatuksia ja materiaalia 
Päivi Palosaari-Aubrylta (Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto) sekä 
muilta Tyyli-hanketyöntekijöitä. LuTK:n Tyyli-tiimissä mukana ovat Matti 
Alatalo, Annamari Markkola, Katri Suorsa, Saana-Maija Huttula, Erkki Laitinen, 
Ulla Lassi,  Helena Tirri, Ville Tyrväinen ja Karita Saravesi.  

Taulukko 1. Suoritettujen harjoittelujen ja FM-tutkintojen määrä 
sekä harjoittelun vaihe ja pakollisuus (P) LuTK:n tutkinto-ohjelmissa.  

Tausta ja pilottihanke 

Tyyli-hankkeen keskeisenä tavoitteena on harjoittelun uudistaminen 
ja uusien toimintamallien kehittäminen työelämäjaksoille. 

Työelämäjaksojen lisääminen kaikissa tutkinto-ohjelmissa on myös 

osa Oulun yliopiston koulutuksen strategiaa 2016-2020. Tällä hetkellä 
kaikissa Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan (LuTK) 

tutkinto-ohjelmissa on kuvattu opintojakso työharjoittelulle ja 

harjoitteluja toteutuu kokonaisuudessaan paljon suhteessa FM-
tutkintoihin (Taulukko 1). 

 

Harjoittelun toteutumisessa on kuitenkin haasteita, mm.   
• Harjoittelu on usein hyvin itseohjautuva opintojakso 

• Harjoittelulle ei välttämättä ole asetettu osaamistavoitteita 

• Harjoitteluun valmistautuminen ja perehtyminen tuleviin 
työtehtäviin voi olla kevyttä 

• Harjoittelija ja työnantaja eivät löydä toisiaan 

 
Harjoittelun kehittämisen pilottihankkeeksi LuTK:ssa valikoitui 

biologian opiskelijoiden harjoittelu, joka on 3.-4. opiskeluvuotena 

suoritettava pakollinen opintojakso . Pilotista saatuja kokemuksia 
voidaan soveltuvin osin hyödyntää muissa LuTK:n tutkinto-

ohjelmissa. 

Harjoittelun kehittäminen 
Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta 

Karita Saravesi 
karita.saravesi@oulu.fi 


