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1. TAVOITTEET JA PILOTIN KUVAUS 
 

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista 

yliopisto-opintoihin -hankkeeseen osallistuvat (2015‒2016) kulttuuriantropologian ja 

arkeologian oppiaineet, joiden Tyyli-tiimiin kuuluvat humanistisen tiedekunnan koulutusdekaani 

Harri Mantila, professori Hannu I. Heikkinen, professori Vesa-Pekka Herva ja 

kulttuuriantropologian yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen. Kyseisissä oppiaineissa 

pilotoitiin Tyyli-hankkeessa tehdyn kehittämistyön pohjalta keväällä 2016 uusi kandivaiheen 

Työelämäjakso (5 op), joka koostui kahdesta osasta: a) Työelämäkurssista ja b) Harjoittelusta. 

Työelämäkurssi toteutettiin kolmena työpajana huhtikuussa 2016 ja käytännön harjoitteluna 

Tyrnävällä toukokuussa 2016.  Pilotti sai alkunsa Tyrnävän kunnan taholta syksyllä 2015 tulleesta 

esityksestä, jossa tiedusteltiin mahdollisuuksia tallentaa tyrnäväläiseen paikallisyhteisöön 

liittyvää muistitietoa. Keskeisessä asemassa oli Tyrnävän vanhaan nahkatehtaaseen eli Nahkuriin 

liittyvä muistitieto. Pilotin alustavat valmistelut aloitettiin lokakuussa 2015.  

 

Kulttuuriantropologian ja arkeologian kandivaiheen Työelämäjakson ja siihen liittyneen Tyyli-

työskentelyn tavoitteena oli tehdä opiskelijoiden käytännön harjoittelu ja siihen perustuva työssä 

oppiminen entistä näkyvämmäksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi niin, että opiskelijat mieltävät 

sen osaksi opintojaan. Keskeisessä asemassa oli oman osaamisen tiedostaminen, sen 

soveltaminen sekä opintojen ja työelämän välisen yhteyden vahvistaminen. Pilotin tavoitteena oli 

testata Työelämäkurssin ja Tyrnävällä toteutetun käytännön harjoittelun toimivuutta, 

tarkoituksenmukaisuutta ja vastaavuutta työssä oppimisen, siihen liittyvän opetuksen ja 

ohjauksen sekä työnantajan näkökulmista tarkasteltuna. Ennen harjoittelua laaditun 

Työelämäjakson hankesuunnitelman1 mukaan Työelämäkurssin ja käytännön harjoittelun aikana 

pyrittiin kehittämään ja vahvistamaan työelämään suuntautumista ja työelämäosaamista niin, että 

siinä painottuisivat seuraavat tekijät:2 

 Työelämään orientoituminen: verkostoituminen ja poikkitieteellisyys 

 Oman osaamisen sekä sen kehittymisen tiedostaminen ja sanoittaminen: ennen 

Työelämäjakson suorittamista, sen aikana ja sen jälkeen   

 Yhteistyö, sen suunnittelu ja toteutus 

                                                           
1 Meriläinen-Hyvärinen 2016, Kandi- ja maisterivaiheen työelämäjaksojen kehittämistyö Oulun yliopiston humanistisen 
tiedekunnan kulttuuriantropologian ja arkeologian tutkinto-ohjelmissa. 
2 Ks. Palosaari-Aubry 2016, Aalto CHEMin Työelämäkurssit. Esitys Oulun Tyyli-työpajassa 23.2.2016. 
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 Itsenäinen työskentely työyhteisössä 

 Oman tieteenalan metodit ja niiden soveltaminen harjoittelukohteessa 

 Ongelman määritys- ja ratkaisukyky 

 Kokemus, siihen perustuva motivaatio sekä luonteva ja tarkoituksenmukainen yhteys 

työelämään   

 ”Opiskelija oppii tuntemaan oman voimansa vaikuttaa.”3  

 

 

2. PILOTIN TOTEUTUS 
 

LÄHTÖKOHDAT Työelämäjaksoon osallistui kuusi kulttuuriantropologian ja arkeologian 

pääaineopiskelijaa (3 + 3). Osallistujien pääainekohtainen jako perustui siihen, että Oulun 

yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on yhteiset kulttuuriantropologian ja arkeologian 

perusopinnot sekä yhteinen valintakoe. Opiskelijat valitsevat pääaineensa aineopintovaiheessa. 

Näin ollen yhteinen Työelämäjakso ja sen kenttätyöosuuden toteutus työpareina (antropologi ja 

arkeologi) oli tästä näkökulmasta tarkasteltuna luonteva ratkaisu. Sen ensisijaisena tavoitteena oli 

vuorovaikutteisen parityöskentelyn kehittäminen osana työelämätaitoja. Parityöskentelyn 

näkökulmasta arvioituna tämä menettely oli suunnitteluvaiheessa jossain määrin haasteellinen, 

mutta työelämään suuntautumisen kannalta ehdottomasti tarkoituksenmukainen ratkaisu. 

Työelämäjaksosta tiedotettiin opiskelijoille helmikuun alussa 2016 luennon yhteydessä 

järjestetyssä suullisessa infossa sekä sähköpostitse. Kyseinen opetus herätti kiinnostusta, siihen 

osallistuneet opiskelijat valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja 31.3.2016 pidettiin 

opiskelijainfo. Työelämäjakso oli kokonaisuudessaan 5 op:n laajuinen: Työelämäkurssi sekä 

kenttäharjoittelun kirjallinen osaamisprofiili olivat 1 op:n laajuisia ja käytännön harjoittelu 4 op:n 

laajuinen. Tämä kokonaisuus perustui yleisesti käytettyyn malliin, jonka mukaisesti 1 op vastaa 

27 työtuntia. Jakson opintopisteytys määritettiin Oulun yliopiston Täydentävien opintojen 

keskuksen suunnittelijan Tari Rantasuon kanssa.  

 

      Työelämäjakson rakenne ja sisällöt: 

 Työelämäkurssi:  

Työpaja I ‒ Yleiset työelämätaidot 13.4.2016 

Työpaja II ‒ Ryhmätyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.4.2016 

                                                           
3 Vihervaara 2015, 25: Yritysyhteistyö opetuksessa. Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille. 
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Työpaja III ‒ Tyrnävä-pilotin valmistelut 27.4.2016 

 Tutustuminen harjoittelukohteeseen ja työnantajien edustajiin Tyrnävällä 25.4.2016 

 Harjoittelu: Tyrnävän paikallisyhteisöä koskevan muistitietoaineiston keruu 

(teemahaastattelut ja litterointi), rakennusinventointi, valokuvaus ja 

kuvakokoelman dokumentointi sekä Metelinkankaan esihistoriallisen 

jätinkirkkokohteen valokuvaus ja tarkastelu suojelu- ja kulttuuriperintökohteena,   

 ‒    toukokuussa 2016 

 Henkilökohtaiset, kirjalliset osaamisprofiilit: opiskelijan oman osaamisen 

tunnistaminen ja sanoittaminen  ‒    elokuussa 2016 

 Palautekeskustelu ‒ syyskuussa 2016 

 

 

TYÖELÄMÄJAKSON TYÖELÄMÄKURSSI  Työelämäjakso käynnistyi huhtikuussa 2016, 

jolloin pidettiin Työelämäkurssi. Se koostui kolmesta työpajasta, joissa käsiteltiin yleisiä 

työelämätaitoja, viestintä- ja ryhmätyötaitoja sekä alustavasti tulevaa käytännön harjoittelua. 

Yleisten työelämätaitojen sekä viestintä- ja ryhmätyötaitojen työpajat painottuivat luento-

opetukseen ja opiskelijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Jälkeenpäin tarkasteltuna näiden 

työpajojen opetusta tulee muuttaa tulevaisuudessa enemmän ryhmätyöpainotteiseksi ja sitä kautta 

opiskelijoita osallistaviksi. Kyseisen opetuksen sisältöön on hyvä saada aiempaa enemmän 

vuorovaikutteisia tekijöitä ‒ esimerkiksi oman osaamisen sanoittamista ja soveltamista, 

työhakemuksen laadintaa sekä työelämätaitoihin ja –tavoitteisiin liittyviä keskusteluja ‒, joiden 

avulla opiskelijat voisivat tarkastella omaa osaamistaan ja siihen liittyviä tavoitteita.  

 

TYÖELÄMÄJAKSON HARJOITTELU Käytännön harjoittelu tehtiin Tyrnävällä 

toukokuussa 2016. Ennen harjoittelua ja osittain myös sen aikana ohjaava opettaja hankki 

haastateltavat informantit, teki kolme alustavaa haastattelua, suunnitteli muut harjoittelukohteet 

(esimerkiksi rakennusinventointi), määritti harjoittelun sisällöt ja keskeiset teema-alueet, laati 

litterointi- ja osaamisprofiiliohjeet sekä sopi työnantajan kanssa harjoitteluun liittyvistä 

yksityiskohdista, kuten harjoittelusta saatavan aineiston arkistoinnista ja harjoittelijoiden 

sopimuksista. Lisäksi hän laati viikkokohtaisen ohjelman ja aikataulun kuljetuksineen kullekin 

työparille ja oli opiskelijoiden mukana kentällä noin kahtena päivänä viikossa. Harjoittelujakson 

lopuksi hän haastatteli kahta työnantajan edustajaa. Tämän kaltainen ohjattu harjoittelu edellyttää 

harjoittelujakson aikana tapahtuvan ohjauksen lisäksi kurssin valmistelua, johon on varattava 
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aikaa. Kysymys on harjoittelun organisoinnista ja käytännön toteutuksesta, jossa on monta 

toimijaa ja joka edellyttää huolellista valmistelua, jotta tilanne kentällä olisi harjoittelun alussa 

valmis käytännön toteutukselle.  

 

Kenttäharjoittelun aikana opiskelijat tekivät haastatteluja, valokuvasivat, inventoivat sekä 

tutustuivat tutkimuskohteisiin ja selvittivät niiden taustoja viikoilla 18‒20 (2.5.‒18.5.) 

maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin, kun taas torstait ja perjantait sekä viikko 21 (23.5.‒

27.5.) oli varattu haastattelujen litterointiin, valokuva-aineiston käsittelyyn ja luettelointiin, 

kirjallisiin lähteisiin perehtymiseen ja kenttätöiden tuloksena saadun aineiston koontiin. Aineistot 

toimitettiin litteroituina ja luetteloituina ohjaavalle opettajalle 11.6. mennessä, ja opettaja koosti 

ne yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka hän luovutti työnantajalle 14.6.2016. Samassa 

tilaisuudessa hän kävi lyhyen palautekeskustelun aineiston vastaan ottaneen aluearkkitehti Helena 

Illikaisen kanssa, joka antoi lokakuussa harjoittelun lisäpalautetta sähköpostitse.  

 

Harjoittelussa työnantajan lähtökohtana ja tavoitteena oli alusta alkaen muistitietoaineiston 

tallentaminen, ja harjoittelu toteutettiin sen mukaisesti. Harjoittelun alkuvaiheessa kohdetta 

laajennettiin niin, että siihen sisältyi myös valokuvausta ja rakennusinventointia. Informanttien 

lukumäärän ja aineiston sisältöjen varmistamiseksi lisättiin myös haastattelujen teemoja.4 

Harjoittelussa kertyneeseen aineistoon sisältyi kokonaisuudessaan 29 informantin haastattelut5, 

yhdeksän kuvakokoelmaa, kaksi inventointiraporttia sekä tarkastusraportti Metelinkankaan 

esihistoriallisesta jätinkirkkokohteesta.  

 

Harjoittelu on opiskelijalle henkilökohtainen asia, ja jokainen harjoittelija kokee, tuntee, toimii 

sekä asennoituu siihen itselleen ominaisella tavalla. Tämä tulee harjoittelusta vastaavan opettajan 

tiedostaa omassa työssään.  Kenttäharjoittelussa se oli mahdollista opettajan ja opiskelijoiden 

keskinäisessä kanssakäymisessä, ohjaustilanteissa ja harjoittelun osa-alueisiin liittyvissä 

keskusteluissa, joissa tulivat esille muun muassa opiskelijoiden omat arviot suoriutumisestaan 

kentällä. Kaiken kaikkiaan kysymys oli siitä, että niin opettaja kuin opiskelijatkin olivat omalta 

osaltaan koko kenttäperiodin ajan selvillä harjoittelun etenemisestä. 

 

                                                           
4 Haastattelujen teemat: Nahkuri eli vanha nahkatehdas, keraamikko Kyllikki Salmenhaaran merkitys Tyrnävällä, 
paikan merkitykset tyrnäväläisten elämässä ja tyrnäväläinen maisema. 
5 Informanttien kokonaismäärään sisältyi kaksi ohjaavan opettajan haastattelemaa informanttia. 
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Opiskelijoiden lähtötaso vaihteli jonkin verran pääaineittain sekä suoritettujen opintojen mukaan. 

Osa opiskelijoista oli suorittanut kandidaatinseminaarin ja tehnyt siihen sisältyvän 

kandidaatintutkielman, osa oli aloittamassa kyseistä seminaaria syksyllä 2016. Harjoittelu 

painottui haastatteluihin, joten se vastasi enemmän kulttuuriantropologiaoppiaineen sisältöjä ja 

metodeja. Koska jotkut harjoitteluun osallistuneista arkeologian pääaineopiskelijoista opiskelevat 

kulttuuriantropologiaa pitkänä sivuaineena, olivat he saaneet antropologian sisältöihin sekä 

laadullisiin tutkimusmetodeihin liittyvän koulutuksen. Harjoittelun aikana opiskelijat toivat 

ymmärrettävästi esille sen, että olisivat toivoneet hieman enemmän arkeologian opintoja 

vastaavaa käytännön harjoittelua, mutta yhtä lailla he toivat esille myös sen, että toisen pääaineen 

metodeihin painottuva harjoittelu toi heille uutta osaamista ja uusia valmiuksia.  

 

Opiskelijat laativat harjoittelusta kolmen sivun mittaisen osaamisprofiilin, johon he olivat saaneet 

ohjeet toukokuussa 2016 ja joka palautettiin harjoittelusta vastanneelle opettajalle 17.8.2016 

mennessä. Tässä pilotissa osaamisprofiililla tarkoitetaan vapaamuotoisesti laadittua selvitystä 

opiskelijan omasta osaamisesta. Keskeistä siinä on oman osaamisen tunnistaminen ja 

sanoittaminen, toisin sanoen sen näkyväksi saattaminen niin, että se mielletään useasta 

erityyppisestä ja eriaikaisesta osasta koostuvaksi kokonaisuudeksi. Osaamisprofiilin ohjeissa on 

kolme osaa: Ohjeita osaamisprofiilin laatimiseen, Osaamisprofiilin kirjoittaminen sekä 

Osaamisprofiilin sisältö ja rakenne. Viimeksi mainittu osa on jäsennetty edelleen neljään 

temaattiseen jaksoon: I Oma osaaminen ennen harjoittelua, II Harjoittelun aikana hankittu ja 

vahvistettu osaaminen, III Tulevaisuuden tavoitteet ja IV Kandiharjoittelun tulevaisuus.  

Opiskelijoiden kirjoittamissa osaamisprofiileissa painottui kenttäharjoittelu, koska harjoittelun 

ydinoppiminen ja -osaaminen liittyi teemahaastatteluihin ja muihin edellä mainittuihin 

kenttämetodeihin. Yleiset työelämätaidot tulivat profiileissa esille käytännön harjoittelun kautta, 

ja ne liittyivät ryhmädynamiikkaan ja parityöskentelyyn sekä vuorovaikutustaitoihin omassa 

työyhteisössä ja tutkimuksen kohteena olevassa paikallisyhteisössä (haastattelutilanteissa).  

Harjoittelun työtehtävien tekninen osaaminen, kuten haastattelujen litterointi ja digitaaliset taidot, 

eivät sisältyneet osaamisprofiiliin. Opiskelijat saivat kuitenkin ennen harjoittelua haastatteluihin, 

niiden litterointiin ja aineiston koontiin liittyvät ohjeet.  

Palautekeskustelussa 21.9.2016 harjoittelusta vastannut opettaja antoi palautetta 

osaamisprofiileista, minkä jälkeen opiskelijoiden kanssa keskusteltiin tulevista haasteista, lähinnä 

maisteriharjoittelusta, johon osa pilottiin osallistuneista opiskelijoista on hakemassa lukuvuonna 

2016‒2017. 



8 
 

 

3. TULOKSIA JA ARVIOINTIA: TYÖELÄMÄÄN SUUNTAUTUMINEN 

 

TYÖNANTAJAN ROOLI Harjoittelu tehdään työnantajalle, ja sen merkitys perustuu 

työelämään suuntautumiseen ja työssä oppimiseen niin, että työnantajan harjoittelulle asettamat 

tavoitteet täyttyvät. Kuten edellä on todettu, harjoittelu toteutettiin työnantajan eli Tyrnävän 

kunnan aloitteesta, ja harjoittelun kohde ‒ muistitietoaineiston tallentaminen ‒ oli työnantajan 

valinta. Ennen harjoittelun alkua ohjaava opettaja Anneli Meriläinen-Hyvärinen oli useita kertoja 

yhteydessä harjoittelusta vastaaviin kuntatoimijoihin, ja opiskelijoille järjestettiin Tyrnävällä 

25.4.2016 perehtymistilaisuus, jossa kunnan päättäjät ja toimihenkilöt ‒ kunnanjohtaja Marjukka 

Manninen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tauno Uitto, aluearkkitehti Helena Illikainen, 

kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja Elina Huurre, sivistysjohtaja Jouni Kurkela sekä kirjasto- ja 

kulttuurijohtaja Arja Pullinen ‒ esittelivät ja selvittivät Tyrnävän historiaa, tätä päivää ja 

tulevaisuutta. Opiskelijat saivat erittäin hyvää informaatiota tulevaan harjoitteluun, minkä lisäksi 

he kiersivät tutustumassa tuleviin harjoittelukohteisiin ja keskeisiin toimipisteisiin. Tilaisuuteen 

osallistuivat myös humanistisen tiedekunnan dekaani Paula Rossi ja koulutusdekaani Harri 

Mantila.  

Työnantaja oli omalta osaltaan valmistautunut harjoitteluun hyvin. Opiskelijoille oli varattu 

Tyrnävällä hyvät työtilat, ja heillä oli kolme paikallista ohjaajaa (E. Huurre, H. Illikainen ja J. 

Kurkela), jotka olivat käytettävissä tarvittaessa koko harjoittelun ajan. Opiskelijoilla oli 

kenttäharjoittelun ajan ateriaetu paikallisessa ravintolassa, ja työnantaja korvasi heidän 

matkakulunsa. Kenttäharjoittelusta tehtiin palkattoman harjoittelun sopimukset, ja 

harjoittelujakson päätyttyä opiskelijat saivat työnantajalta työtodistuksen. Kanssakäyminen 

työnantajan edustajien kanssa sujui kokonaisuudessaan ‒ harjoittelun suunnitteluvaiheesta  

aineiston luovuttamiseen saakka ‒ erittäin hyvin.  

TYÖTEHTÄVIEN VAATIVUUS Harjoittelussa tehdyn työn vaativuus suhteessa alan 

työelämään yleensä osoittautui realistiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Työssä oppimisen ja 

työelämään suuntautumisen näkökulmasta harjoittelun tehtävät ja olosuhteet vastasivat niitä töitä, 

joihin näistä oppiaineista on mahdollista valmistua (esimerkiksi museoala, kulttuuritoimi, 

tutkimustyö, media-ala). Lisäksi ne vastasivat myös niitä muiden alojen työtehtäviä, joissa tavalla 

tai toisella sovelletaan laadullisten aineistojen dokumentointia. Tässä yhteydessä onkin syytä 

painottaa harjoittelun sovellettavuusarvoa, mikä on olennainen tekijä, kun tarkastellaan 
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harjoittelun vaikutusta opiskelijoiden tulevaan työelämään ja siihen, miten he mieltävät oman 

osaamisensa ja sen hyödyntämisen mahdollisimman monipuolisesti eri kohteissa. Tyrnävän 

pilotissa tämä työtehtävien sovellettavuus painottui kolmeen tekijään: metodin sovellettavuus, 

sisältöjen sovellettavuus (muihin vastaaviin kohteisiin) ja kenttätutkimusprosessin sovellettavuus.  

Tehtävien vaativuustaso oli opintoihin nähden jossain määrin haasteellinen siksi, että harjoittelu 

painottui antropologian keskeiseen metodiin, ja harjoitteluun osallistui sekä 

kulttuuriantropologian että arkeologian pääaineopiskelijoita. Näin ollen opiskelijat eivät olleet 

metodiopinnoiltaan keskenään yhdenvertaisia, ja tässäkin suhteessa parityöskentely nähtiin 

positiivisena tekijänä. Harjoittelussa tehty työ oli haasteellista myös siksi, että haastattelutaitojen 

lisäksi se edellytti opiskelijoilta nopeaa reagointia sekä kykyä sopeutua ja toimia vieraissa 

olosuhteissa yhteistyössä työparin kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä 

on mainittava myös yleisiin työelämätaitoihin liittyvät haasteet, joista tärkeimpiä olivat 

ryhmädynamiikka ja parityöskentely sekä vuorovaikutustaidot omassa työyhteisössä ja erityisesti 

tutkimuksen kohteena olevassa paikallisyhteisössä (haastattelutilanteissa).6 Osaamisprofiileissaan 

opiskelijat ilmaisivatkin selvästi, että näiden taitojen osalta he joutuivat erityisesti harjoittelun 

alussa oman ’mukavuusalueensa’ ulkopuolelle, mutta katsoivat kuitenkin suoriutuneensa 

tehtävistään niin, että saattoivat olla työhönsä tyytyväisiä. 

OMAN OSAAMISEN SANOITTAMINEN Yliopisto-opintojen ulkopuolelta kertynyttä 

osaamistaan opiskelijat tarkastelivat paljolti aiempien työkokemusten sekä harrastusten kautta. 

Osaamisprofiileissa tulivat esille muun muassa asiakaspalvelu, siivous- ja rakennusala, opetus- ja 

nuorisotyö. Harrastuksista mainittiin muun muassa partio, musiikki sekä kansalaisaktivismi. 

Ennen harjoittelua opiskelijat mainitsivat oppineensa ja omaksuneensa teknisen osaamisen ja 

siihen liittyvän tiedon lisäksi muun muassa oma-aloitteisuutta, kärsivällisyyttä, sosiaalisia taitoja, 

esiintymistaitoja, vastuun ottamista, joustavuutta ja sopeutumiskykyä, organisointi- ja 

ongelmanratkaisukykyä, kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä oman paikan ja roolin ymmärtämistä 

työntekijänä. 

Opintojen kautta saamansa osaamisen opiskelijat katsoivat vastaavan pääainekohtaisten 

tutkintovaatimusten osaamistavoitteita sisältöjen, metodien, keskeisten käsitteiden ja teorioiden 

osalta. Lisäksi he katsoivat edenneensä opinnoissaan tutkintovaatimusten mukaisesti. Ne 

opiskelijat, jotka olivat tehneet kandidaatintutkielman, toivat selkeästi esille tutkimuksen 

                                                           
6 Ks. Nykänen & Tynjälä 2012, 21: Haastateltavien näkemykset työelämätaidoista: Sosiaaliset ja viestintätaidot; 
Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1/2012. 
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tekemiseen liittyvän osaamisensa. Erikseen mainittiin myös kielitaito. Yleisistä työelämätaidoista 

mainittiin pääasiassa vuorovaikutustaidot, joissa opiskelijat katsoivat harjaantuneensa ja joiden he 

katsoivat vahvistuneen harjoittelun aikana. Sen sijaan tekniset taidot, kuten digitaaliset taidot, 

jäivät ilman mainintaa, mikä voi johtua siitä, että niitä pidettiin niin yleisinä, ettei niihin kiinnitetty 

erityistä huomiota.  

Harjoittelun aikana karttunutta osaamistaan opiskelijat selvittivät osaamisprofiileissaan 

työtehtävistä suoriutumisen ja niiden hallinnan sekä henkilökohtaisten kokemusten ja tuntemusten 

kautta. Moni opiskelija tarkasteli itseään, omia luonteenpiirteitään sekä tapaansa toimia 

sosiaalisissa tilanteissa ja kohdata uusia tilanteita. Näiden osalta tuli esille muun muassa seuraavia 

vahvuudeksi katsottuja tekijöitä ja ominaisuuksia: rauhallisuus, kyky kuunnella muita, tiedonhalu, 

oppimismotivaatio ja innokkuus, tunnollisuus ja täsmällisyys. Osaamisprofiileissa ilmaistiin myös 

itsekritiikkiä, ja haasteellisina tekijöinä mainittiin muun muassa erilaiset haastattelutilanteet ja se, 

että opiskelijat joutuivat asettamaan niissä itsensä alttiiksi muun muassa luodessaan ja 

ylläpitäessään haastattelun edellyttämiä kontakteja vieraisiin ihmisiin. Osaamisprofiileissa 

käsiteltiinkin eri tavoin sitä, kuinka tärkeää on ymmärtää jokaisen haastattelutilanteen 

ainutlaatuisuus.  Opiskelijat käsittelivät myös omaa temperamenttiaan ja sitä, että haasteelliseksi 

koettu haastattelu voi koitua hyväksi kokemukseksi siitä huolimatta, että se ei välttämättä ole 

itselle luonteenomainen tapa toimia. Kokonaisuudessaan opiskelijoille oli syntynyt selkeä käsitys 

haastattelijan roolista ja siitä, että haastattelutilanteessa hänen on kyettävä solmimaan kontakti 

haastateltavaan ja hallittava haastattelutilanne alusta loppuun.7  

Osaamisprofiileissa tuotiin hyvin esille harjoittelun edetessä tapahtunutta oppimista, jota 

selvitettiin haastattelujen, keskinäisen yhteistyön ja henkilökohtaisen selviytymisen osalta. 

Metodin hallinta vaihteli jonkin verran pääaineittain8 ja opintosuoritusten mukaan. Keskeisessä 

asemassa olivat kenttämetodin ‒ lähinnä haastatteluiden ‒ hallintaan liittyvät kuvaukset. Tältä osin 

parityöskentelyä pidettiin hyvänä ratkaisuna yhtäältä haastattelumetodin, toisaalta sosiaalisen 

kanssakäymisen osalta. Poikkitieteellisyyttä pidettiin hyvänä asiana, koska sen katsottiin antavan 

valmiuksia tarttua sellaisiin työtehtäviin, jotka eivät ole opiskelijalle entuudestaan tuttuja. Tämä 

koski niitäkin opiskelijoita, jotka mielsivät itsensä luonteenomaisesti lähinnä itsenäisen työn 

tekijöiksi, mikä kertoo itsetuntemuksesta sekä siitä, että asianomaiset opiskelijat olivat asettaneet 

itselleen henkilökohtaiseen työelämäosaamiseen liittyviä tavoitteita. Vaikka jotkut opiskelijat 

                                                           
7 Ks. Nykänen & Tynjälä 2012, 21: Haastateltavien näkemykset työelämätaidoista: Itsesäätelytaidot; Työelämätaitojen 
kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1/2012. 
8 Haastattelut ovat keskeinen antropologian metodi ja osa kulttuuriantropologian metodiopintoja. 
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joutuivat ulkopuolisten tekijöiden vuoksi jossain vaiheessa vaihtamaan työparia, ei se vaikuttanut 

työskentelyyn haitallisesti. Tämä osoitti joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä keskinäiseen 

kanssakäymiseen ja yhteistyöhön liittyvää mielenkiintoa. Kaiken kaikkiaan tavoitteellisuus tuli 

esille useassa osaamisprofiilissa.  Se oli yhteydessä työssä oppimiseen, kuten ammattitaitoon ja 

menetelmiin, mutta myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja niiden kehittämiseen, kuten 

kärsivällisyyteen, kestävyyteen, tarkkuuteen ja kokonaisuuksien hallintaan. Harjoittelun aikana 

hankittua osaamista kuvattiin muun muassa harjoittelussa vahvistuneella itsevarmuudella sekä 

uskolla omaan osaamiseen ja pärjäämiseen. Lisäksi opiskelijat katsoivat voivansa soveltaa 

harjoittelussa oppimiaan taitoja tulevissa opinnoissaan ja työelämässä. Joissakin 

osaamisprofiileissa mainittiin harjoittelun aikana vahvistunut tunne siitä, että opiskelija on 

oikealla alalla.9  

HARJOITTELUN ARVIOINTI  Harjoittelun arviointi painottui käytännön harjoitteluun, jonka 

aikana ohjaava opettaja oli kentällä opiskelijoiden mukana noin kahtena päivänä viikossa. 

Tuolloin hän kävi keskusteluja opiskelijoiden kanssa ja seurasi harjoittelun etenemistä.  

Opiskelijat olivat yhteydessä opettajaan myös puhelimitse ja sähköpostitse. Näin harjoittelusta, 

sen toteutuksesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä syntyi opettajalle selkeä käsitys niin yleisten 

työelämätaitojen kuin harjoitteluun sisältyneiden työtehtävienkin osalta. Arviointi perustui 

harjoittelun aikana tapahtuneeseen työhön sekä siitä suoriutumiseen sen eri vaiheissa ja eri osa-

alueilla. Keskeisessä asemassa olivat muun muassa osallistuminen Työelämäjaksoon 

kokonaisuudessaan, toimiminen kentällä, aktiivisuus, ryhmädynamiikka, parityöskentely, 

vuorovaikutteinen osaaminen paikallisyhteisössä ja kontaktit informantteihin sekä harjoittelussa 

kertynyt aineisto. Arvioinnissa otettiin huomioon myös harjoitteluun sisältyneiden tehtävien 

vaikeusaste ja haasteellisuus suhteessa suoritettuihin opintoihin. Lisäksi siinä otettiin huomioon 

opiskelijoiden kirjoittamat osaamisprofiilit. Syksyllä 2016 opiskelijat saavat työnantajalta 

saamansa työtodistuksen lisäksi harjoittelusta vastanneelta opettajalta erillisen todistuksen, jossa 

on kirjallinen, opiskelijakohtainen arvio. 

Opiskelijat selvisivät kenttäharjoittelusta selkeästi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. He 

osoittivat työssään muun muassa teknistä osaamista, mukautumiskykyä, joustavuutta ja 

yhteistyötaitoja, itsenäistä ajattelua, oma-aloitteisuutta, keskittymiskykyä sekä erityisesti 

motivaatiota työssä oppimiseen, uteliaisuutta ja kiinnostusta tutkimuskohteeseen. Merkittävässä 

asemassa oli oppimisen ja osaamisen kokemus. Samalla opiskelijoiden käsitys henkilökohtaisista 

                                                           
9 Ks. Nykänen & Tynjälä 2012, 21: Haastateltavien näkemykset työelämätaidoista: Itsesäätelytaidot; Työelämätaitojen 
kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1/2012. 
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valmiuksista ja voimavaroista vahvistui, mikä toivottavasti edesauttoi heitä hahmottamaan 

tulevaisuuden haasteita.  

TYÖELÄMÄJAKSON TULEVAISUUS Tyrnävällä toteutetun Työelämäjakson jälkeen 

voidaan todeta, että kyseisessä harjoittelussa painottunut osaamisen kokemusperäisyys eli 

harjoittelun toteuttaminen käytännön työssä tuotti sellaisia valmiuksia ja voimavaroja, jotka ovat 

monin tavoin sovellettavissa erityyppisissä tulevaisuuden hankkeissa. Yleisten työelämätaitojen 

osalta voidaan mainita esimerkiksi parityöskentely ja sen joustavuus, joka oli olennainen osa 

harjoittelun vuorovaikutteista osaamista. Käytännön harjoittelussa puolestaan painottuivat 

laadulliset aineistot ja niihin liittyvät työvaiheet. Opiskelijoiden kirjoittamissa osaamisprofiileissa 

toivottiin Työelämäjaksosta yleistä käytäntöä.  Osaamisprofiileissaan opiskelijat kirjoittivat, 

kuinka on hyvä saada työkokemusta tulevalta alalta, kuinka kentällä voi kokeilla omaa jaksamista 

ja soveltaa aiemmin opittuja taitoja käytännössä erilaisissa oppimisympäristöissä. 

Tulevaisuudessa toteutettaviin harjoitteluihin toivottiin sekä poikkitieteellisyyttä että 

pääainepainotteisuutta, joiden lisäksi kaivattiin kansainvälisyyttä. Opiskelijat katsoivat, että 

Tyrnävä-pilotin kaltaisessa kenttäharjoittelussa on hyvä, jos opettaja jatkossakin hankkii 

harjoittelukohteen ja valmistelee kenttätyöolosuhteet, minkä lisäksi he toivat esille 

tutkimuskohteen mielekkyyden ja hyödyllisyyden itsensä lisäksi myös työnantajalle. Keskinäisen 

kanssakäymisen ja yhteistyön osalta todettiin, että kaikki löysivät oman paikkansa projektissa.10 

 

4. YHTEENVETO JA KEHITTÄMISSUOSITUKSIA 

Edellä kuvattu Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan kulttuuriantropologian ja arkeologian 

Työelämäjakso vastasi tavoitteitaan, ja se toteutui suunnitellusti. Opiskelijat olivat 

motivoituneita, suhtautuivat harjoitteluun innostuneesti ja selvisivät tehtävistään kiitettävästi. 

Keskeiseen asemaan nousi harjoittelun merkityksellisyys, johon voidaan katsoa sisältyvän viisi 

tekijää: 1. kokemusperäisyys, 2. haasteellisuus, 3. yksittäisten osa-alueiden ja kokonaisuuksien 

hallittavuus, 4. harjoittelussa karttuneet valmiudet ja voimavarat sekä 5. harjoittelun 

sovellettavuus, joka harjoittelun jälkeen tuottaa uusia työelämään liittyviä kokemuksia. Tässä 

yhteydessä tätä kokonaisuutta voidaan tarkastella prosessina (ks. kaavio s. 14), jonka 

lähtökohtana on harjoittelun kontekstuaalisuus ja ainutkertaisuus. Harjoittelu on opiskelijalle uusi 

kokemus, joka toteutuu tiettynä aikana, tietyssä paikassa ja useimmiten jossakin työyhteisössä. 

                                                           
10 Ks. Nykänen & Tynjälä 2012, 21: Haastateltavien näkemykset työelämätaidoista: Tiedon integraation taidot; 
Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1/2012. 
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Siihen sisältyy sekä yleisiin työelämätaitoihin että harjoittelun varsinaisiin työtehtäviin liittyviä 

tekijöitä, joita ei aina voida – eikä ole syytäkään – erottaa toisistaan. Parhaimmillaan ne tukevat 

toisiaan niin, että harjoittelun edetessä opiskelija oppii ja kehittyy näissä molemmissa. Siksi onkin 

tärkeää, että harjoittelun olosuhteet on tavalla tai toisella valmisteltu harjoittelua ja opiskelijan 

työssä oppimista tuleviksi.  

Tyrnävän pilotissa Kenttäharjoittelua edeltänyt ja yleisiin työelämätaitoihin painottunut 

Työelämäkurssi oli suppea, ja se koettiin opiskelijoiden taholta hyödylliseksi, mutta opettajan 

näkökulmasta tarkasteltuna se oli käytännön harjoitteluun verrattuna yleisluontoisempi. Tämä 

johtui siitä, että se jäi toteutukseltaan liian luentopainotteiseksi, mikä puolestaan johtui siitä, että 

harjoittelu kokonaisuudessaan painottui jo lähtökohtaisesti kenttäharjoitteluun. Jatkossa 

Työelämäkurssia tulee kehittää esimerkiksi siten, että sen aikana opiskelijat voivat tehdä 

erityyppisiä työelämätaitoihin liittyviä tehtäviä.  Käytännön harjoittelujakson osalta voidaan 

todeta, että sen aikana kertyneen kokemuksen myötä opiskelijoiden osaaminen, varmuus työssään 

ja toiminnassaan kasvoi. Samalla tutkimuskohteen tuntemus ja siihen liittyvä tieto lisääntyivät, 

mikä edesauttoi harjoittelun etenemistä ja prosessin hallintaa. Nämä tekijät he tiedostivat itsekin. 

Toisaalta he asennoituivat työssä suoriutumiseensa kriittisesti ja olivat sen suhteen selvästi 

tavoitteellisia.   

Opiskelijoiden tavoitteellisuus oli suorassa yhteydessä harjoittelun haasteellisuuteen, jota tässä 

yhteydessä voidaan tarkastella seuraavasti. Kenttätyö vieraassa ympäristössä on lähtökohtaisesti 

haasteellinen kandivaiheen opiskelijoille, ja se edellyttää ohjaavan opettajan läsnäoloa ja tukea 

sekä kurssin vaatimia valmisteluja. Tyrnävä-pilotin kaltaisissa harjoitteluissa työtehtävien tulisi 

olla siinä määrin haasteellisia, että opiskelija voisi mieltää ne tavoitteikseen eivätkä ne olisi 

vaativuustasoltaan suoritettuihin opintoihin ja opiskelijan lähtötasoon nähden liian vaativia. 

Toisaalta työtehtävät eivät saisi olla myöskään turhauttavia tai muulla tavoin sellaisia, ettei 

opiskelija koe harjoitteluaan merkitykselliseksi ja työssä oppimisen mahdollisuudet jäävät 

vähäisiksi. Jotta harjoittelu olisi opiskelijalle tavoitteellisesti haasteellinen, tulisi siihen sisältyä 

toimimista oman mukavuusalueen ulkopuolella tilanteessa, joka herättää hänessä mielenkiintoa, 

uteliaisuutta ja innostusta.  

Tyrnävän harjoittelun haasteellisuus painottui vuorovaikutteiseen osaamiseen, joka liittyi 

opiskelijoiden keskinäiseen kanssakäymiseen ja parityöskentelyyn sekä yhteistyöhön opettajan ja 

työnantajan edustajien kanssa. Näiden lisäksi se liittyi keskeisesti harjoittelun varsinaisiin 

työtehtäviin, jotka edellyttivät elävää vuorovaikutusta paikallisten informanttien kanssa. Nämä 

olivat tekijöitä, joissa yleiset työelämätaidot ja varsinaiset työtehtävät liittyivät kiinteästi toisiinsa 
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kiinteästi toisiinsa, tukivat toisiaan ja tuottivat monipuolista osaamista. Se johti vähitellen 

harjoittelun osa-alueiden ja kokonaisuuksien hallintaan, mikä puolestaan sai opiskelijat 

tiedostamaan omat valmiutensa ja voimavaransa eli sen työssä oppimisen, joka liittyi sekä 

yleisiin työelämätaitoihin että harjoittelun varsinaisiin työtehtäviin, niiden sisältöihin, tietoon, 

taitoon ja tekniikkaan sekä oman osaamisen sanoittamiseen11.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 1. Harjoittelun ja sen keskeisten osa-alueiden eteneminen.12 

 

 

 

On ilmeistä ja toivottavaa, että harjoittelussa karttunut ja vahvistunut osaaminen ovat 

hyödynnettävissä harjoittelun jälkeen jossakin toisessa kohteessa, esimerkiksi opinnäytetyössä, 

projektissa, julkaisussa, maisteriharjoittelussa tai kesätyössä. Tätä kautta työssä oppiminen 

tarkoittaa viime kädessä sitä, että opiskelijat voivat tulevaisuudessa jotenkin soveltaa oppimaansa 

ja hyödyntää sen mahdollisuuksia opinnoissaan sekä omalla työurallaan.13  

                                                           
11 Ks. Vihervaara 2015, 25: Yritysyhteistyö opetuksessa. Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille. 
12 Kaavio perustuu Tyrnävä-pilotin kenttäharjoitteluun ja opiskelijoiden kirjoittamiin osaamisprofiileihin. 
13 Ks. Vihervaara 2015, 25: Yritysyhteistyö opetuksessa. Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille. 
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Työelämäjaksosta saadut kokemukset ja tähänastiset tulokset kannustavat jatkamaan tämän 

tyyppisiä kandivaiheen ohjattuja harjoitteluja sikäli kuin niitä on mahdollista järjestää. Lokakuun 

alkuun 2016 mennessä opiskelijoilta saadut suulliset ja osaamisprofiileissa ilmaistut palautteet 

ovat olleet hyviä, ne ovat painottuneet käytännön harjoitteluun ja niissä on tuotu esille 

Työelämäjakson tarpeellisuus. Myös tähän mennessä työnantajalta ja tyrnäväläisiltä 

informanteilta suullisesti ja sähköpostitse saadut palautteet ovat olleet positiivisia. Työnantajan 

palautteesta on syytä mainita muun muassa harjoittelun toteutukseen, siinä kertyneen aineiston 

määrään ja sisältöön, työnantajan ja yliopiston väliseen yhteistyöhön, opiskelijoiden 

työelämäkontakteihin ja -kokemuksiin sekä harjoittelun merkityksellisyyteen liittyvät tekijät. 

Parhaimmillaan Työelämäjakso tuo työelämäyhteyksien kautta uusia valmiuksia ja näkymiä 

työelämään.  On hyvä saada opiskelijat pohtimaan, kokeilemaan ja ymmärtämään, miten opitut 

asiat liittyvät käytäntöön ja kuinka merkityksellinen aito työelämäkontakti voi olla. 

 

ARVIO TYÖELÄMÄJAKSON VAKIINNUTTAMISESTA OSAKSI KANDIVAIHEEN 

OPINTOJA Oulun yliopiston humanistiselle tiedekunnalle on ominaista oppiaineiden 

moninaisuus ja erityisyys, sillä tiedekunnassa on useita erityyppisiä pää- ja sivuaineita. Tämä 

tekijä on syytä ottaa huomioon tiedekuntakohtaista työelämäjakson mallia suunniteltaessa. 

Tärkeässä asemassa on tällöin kyseisen mallin tarkoituksenmukaisuus ja joustavuus. Tämä 

tarkoittaa sitä, että mallin tulisi olla sovellettavissa kussakin oppiaineessa niin, että se 

mahdollistaisi opiskelijoiden näkökulmasta tarkoituksenmukaisen harjoittelun. Se tulisi voida 

toteuttaa joustavasti muun muassa erilaisin sisällöin vaihtelevasti. Lisäksi tuohon malliin tulisi 

sisällyttää vaihtoehtoja, joiden avulla käytännön harjoittelun suorittaminen nopeutuisi ja 

opiskelijalla olisi parhaassa tapauksessa mahdollisuus jossain määrin valita sopivaksi katsomansa 

harjoittelu. Viime kädessä tiedekuntakohtaisen työelämäjakson vakiinnuttaminen edellyttää 

resursseja sen toteuttamiseksi. Nämä tekijät on otettu huomioon syksyllä 2016, kun Oulun 

yliopiston humanistisessa tiedekunnassa laaditaan tutkinto-ohjelmien uudistusta ja uutta 

opintosuunnitelmaa, johon on suunniteltu 25 op:n laajuinen Työelämäopintojen kokonaisuus.    

 


