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1. TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-

opintoihin -hanke on toteutettu kulttuuriantropologian ja arkeologian oppiaineissa, joissa hanketta on 

edustanut kulttuuriantropologian yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen. Hänen lisäkseen 

humanistisen tiedekunnan Tyyli-tiimiin ovat kuuluneet koulutusdekaani Harri Mantila, professori 

Hannu I. Heikkinen ja professori Vesa-Pekka Herva. 

 

Vuonna 2016 Meriläinen-Hyvärinen on tehnyt hanketyötä osa-aikaisesti, ja syyslukukauden aikana 

hänen työhönsä on kuulunut kulttuuriantropologian ja arkeologian syventäviin opintoihin sisältyvä 

harjoittelu. Hänen tavoitteenaan on ollut maisterivaiheen työharjoittelun kehittäminen, systematisointi 

ja uuden kehitetyn harjoittelujärjestelmän ylläpitäminen. Kehittämistyötä kohdennetaan 

maisterivaiheen opintojen aikana kertyvän työelämäosaamisen sanoittamiseen.1 Lisäksi hänen 

työhönsä on kuulunut kulttuuriantropologian ja arkeologian kandiharjoittelun pilotoinnin loppuun 

saattaminen.2 Tässä raportissa selvitetään 1.8.‒31.12.2016 tehtyä maisterivaiheen harjoittelun 

kehittämistyötä ja sen keskeisiä osa-alueita, jotka on otettu huomioon vuosien 2017–2019  

tutkintovaatimuksissa. 

 

2. KEHITTÄMISTYÖ 

 

2.1. OPISKELIJAYHTEISTYÖ     

Maisterivaiheen harjoittelun kehittämistyössä on painottunut yhteistyö opiskelijoiden kanssa. Siihen 

on osallistunut 11 kulttuuriantropologian pääaineopiskelijaa, joista osa on suorittanut harjoittelun 

vuosina 2015−2016 ja osa on hakeutumassa vuoden 2017 harjoitteluun. Opiskelijoiden kanssa tehty 

työ on perustunut maisteriharjoittelun teemaryhmän sekä muiden kehittämistyöhön osallistuneiden 

opiskelijoiden kanssa käytyihin palavereihin ja hops-keskusteluihin. Niiden tarkoituksena on ollut 

kartoittaa opiskelijakohtaisia harjoittelukokemuksia, -tarpeita ja -tavoitteita. Joidenkin opiskelijoiden 

                                                           
1 Tyyli-hankkeen kehittämiskohteet ja niiden toteuttajat. https://tyylihanke.wordpress.com/ 
2 Meriläinen-Hyvärinen, A. 2016: Tyyli − Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin. Raportti 

kandivaiheen Työelämäjakson kehittämistyöstä ja sen pohjalta keväällä 2016 toteutuneesta pilotista Oulun yliopiston 

humanistisen tiedekunnan kulttuuriantropologian ja arkeologian tutkinto-ohjelmissa. 17.10.2016.  
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kanssa on tarkasteltu myös heidän henkilökohtaista osaamistaan ja sen sanoittamista. 

Opiskelijayhteistyössä on tullut esille seuraavia maisteriharjoittelussa huomioon otettavia tekijöitä: 

opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen sekä kannustamisen merkitys, harjoittelu-hops,  

harjoitteluprosessin seuraaminen ja harjoitteluun hakeutuvien opiskelijoiden keskinäinen yhteistyö 

(esimerkiksi parityöskentely), joka tulee mahdolliseksi maisteriharjoittelun työpajatyöskentelyssä.   

 

Maisteriharjoittelun teemaryhmä: Harjoittelun suorittaneet opiskelijat FM Anni Arvio,  

HuK Mari Partanen ja HuK Sirene Karri sekä yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen   

1. Maisteriharjoittelun uudistamisen ydinkohdat: harjoittelu-hops, harjoittelun 

työpajasuunnitelma, harjoittelukohteiden kartoitus, harjoitteluprosessi ja 

harjoitteluraportti. 

2. Kulttuuriantropologian ja arkeologian maisteriharjoittelun tutkintovaatimukset, 

työelämätapahtumien hyödyntäminen kandivaiheen työelämäopinnoissa ja 

maisterivaiheen harjoittelussa, työelämäyhteyksien käynnistäminen  

(pk-yritykset harjoittelukohteina), opiskelijan oman osaamisen sanoittaminen ja 

soveltaminen, Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäopinnot (25 op). 

 

Maisteriharjoittelun palaverit ja hops-keskustelut: 

            1.  Oman osaamisen sanoittaminen: akateeminen osaaminen, aiemmat työkokemukset  

       ja niiden hyödyntäminen harjoitteluun hakeutumisessa, harrastukset ja niihin  

      perustuva osaaminen sekä järjestötyö ja siihen perustuva osaaminen 

  2.  Osaamistarpeiden ja -tavoitteiden kartoittaminen ja sanoittaminen:  

        urasuuntautuneisuus, motivaatio ja mielenkiinnon kohteet, harjoittelun haasteet,  

        työllisyysnäkymät ja mahdollisuudet 

3.   Tehtyyn harjoitteluun liittyvät kokemukset: työssä oppiminen ja oman osaamisen   

       tiedostaminen, akateemisen osaamisen sovellettavuus työelämässä, harjoittelun  

       merkitykset ja vaikutukset opinnäytetyön aiheen ja problematiikan valintaan sekä  

      tulevaisuuden työllisyystavoitteisiin   
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        2.2. MUU KEHITTÄMISTYÖ 

Kulttuuriantropologian ja arkeologian maisterivaiheen harjoittelun kehittämistyöhön on sisältynyt 

myös opettajayhteistyö, työelämäyhteistyön käynnistäminen ja työelämätapahtumien hyödyntäminen 

harjoittelussa. Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa harjoittelua tukevaa ja lisäävää toimintaa sekä 

sen jatkuvuutta niin, että se tuottaisi uusia harjoittelukohteita ja lisäisi opiskelijoiden työssä oppimisen 

mahdollisuuksia pk-yritysten, lähiseudun kuntien ja valtion sekä harjoittelukohteeksi sopivien 

organisaatioiden palveluksessa. Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa on osoittautunut 

tärkeäksi, ja sitä tullaan jatkamaan. Tavoitteena on myös lisätä opettajien välistä harjoitteluun liittyvää 

yhteistyötä sekä hyödyntää erityyppisiä työelämätapahtumia.            

 

Yliopistoharjoittelun opettajayhteistyö 

  1.  Kulttuuriantropologian ja arkeologian maisterivaiheen harjoittelun  

         tutkintovaatimukset: professori Hannu I. Heikkinen, yliopisto-opettaja  

         Riitta-Marja Leinonen, yliopistonlehtori Timo Ylimaunu ja yliopistonlehtori  

         Kirsti Paavola.  

2.   Humanistisen tiedekunnan kandivaiheen valinnaiset työelämäopinnot 

      sekä maisterivaiheen harjoittelun tutkintovaatimukset ja niiden yhtenäistäminen:  

      tutkinto-ohjelmavastaava, yliopistonlehtori Ritva Kylli  

 3.   Kandiharjoittelun kehittäminen sekä kulttuuriantropologian ja arkeologian  

          pääaineopiskelijoiden yhteisen maisterivaiheen harjoittelun mahdollisuudet  

          (esimerkiksi projekteissa): FT Tiina Äikäs 

 4.   Sanallistavat työelämäprojektit ja yliopisto-opiskelijoiden työelämän  

          osaamistarpeet: yliopistonlehtori Nina Työlahti  
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Työelämäyhteistyön käynnistäminen ja työelämätapahtumien hyödyntäminen 

 

1.  Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät: Maisteriharjoittelun mahdolliset työnantajat  

     ja yritysvierailut, harjoitteluun hakeutuvien opiskelijoiden verkostoituminen,  

     heidän osaamisensa sanoittaminen sekä työnantajien tarpeet ja näkökulmat           

     harjoitteluun: järjestöpäällikkö Kirsi Anttila  

   2.   Palvelumuotoilu Palo: Maisteriharjoittelun mahdollisuudet sekä    

         kulttuuriantropologiaoppiaineen akateemisen osaamisen soveltaminen työelämään  

      ja sitä kautta tapahtuva työssä oppiminen: toimitusjohtaja Piia Innanen 

3. Humanististen ainejärjestöjen järjestämät työelämätapahtumat ja alumnitapaamiset, 

Uranosteen tarjoamat mahdollisuudet yms. työllisyyttä edistävät tapahtumat osana 

kulttuuriantropologian ja arkeologian kandivaiheen työelämäopintoja ja 

maisterivaiheen harjoittelua: Oulun yliopiston Humanistisen Killan puheenjohtaja 

Mari Partanen  

4. Humanistisen tiedekunnan Uskomattomat urapolut -työelämätapahtuma 

(3.10.2016) sekä Oulun yliopiston Humanistisen Killan työelämäpäivät (9. ja 

10.11.2016), jossa Tyyli-hankkeen ja keväällä 2016 toteutuneen 

kulttuuriantropologian ja arkeologian kandiharjoittelun pilotin esittely 

 

3. MAISTERIVAIHEEN HARJOITTELUN UUDISTUS 

Syksyllä 2017 voimaan tulevissa tutkintovaatimuksissa kulttuuriantropologian ja arkeologian 

maisterivaiheen pakollinen harjoittelu tulee uudistumaan ja ajoittumaan lukuvuosittain seuraavasti: 

              

1. Harjoittelun käynnistyminen: syyskuu 

- Harjoittelu-hops: harjoittelun henkilökohtainen ohjaus ja harjoittelun suunnittelu 

- Harjoittelun lähtökohtien ja mahdollisten kohteiden kartoitus 

- Harjoitteluprosessin hallinta 
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2. Harjoitteluun hakeutuvien opiskelijoiden työpaja: lokakuu 

- Pakollinen osa harjoittelua 

- Yhteinen kulttuuriantropologian ja arkeologian pääaineopiskelijoille 

- Harjoitteluun hakeutuminen ja siihen valmistautuminen: yleiset työelämätaidot,  

oman osaamisen sekä omien osaamistavoitteiden ja -tarpeiden sanoittaminen, 

poikkitieteellisyyden mahdollisuudet  

 

3.    Työelämätapahtumat: syys- ja kevätlukukausi 

-     Osallistuminen johonkin työelämätapahtumaan pakollinen osa maisteriharjoittelua 

 

4.     Käytännön harjoittelu: kevät-, kesä- ja syyslukukausi 

-      Harjoittelukohteet ja harjoittelun sisällöt:  työelämäyhteyksien kautta pyritään saamaan  

        uusia ja monipuolisia harjoittelukohteita 

-      Harjoittelun laajuus: vähintään 5 op  

-      Harjoittelun mitoitus: 1 viikko töitä vastaa 1 op:tä     

 

5.    Harjoittelujakson kuvaus vuosien 2017–2019 tutkintovaatimuksissa:   

-     Kulttuuriantropologian ja arkeologian oppiaineissa on joitakin oppiainekohtaisia  

       yksityiskohtia lukuun ottamatta yhtenäiset harjoittelukuvaukset.3  

-     Ohessa kulttuuriantropologian Harjoittelun jaksokuvaus: 

 

 

 

 

                                                           
3 Maisterivaiheen pakollisen harjoittelun suunnittelutyössä harjoittelua on pyritty jossain määrin yhtenäistämään myös 

historian maisterivaiheen harjoittelun kanssa. Näin humanistisen tiedekunnan kandi- ja maisterivaiheen harjoittelut ovat 

näiden oppiaineiden kesken tavoitteiltaan ja mitoituksiltaan samansuuntaiset.    
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687248S Harjoittelu (5 op)  
 

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee hankkimaan itselleen harjoittelupaikan,  

hän hallitsee harjoitteluprosessin ja pystyy toimimaan työyhteisössä. Lisäksi hän  

osaa sanoittaa oman osaamisensa, soveltaa kulttuuriantropologian opintoja työelämässä, 

reflektoida omaa osaamistaan ja hänellä on työllistymistä edistäviä valmiuksia 

tieteenalansa erityyppisiin tehtäviin.  

Sisältö: Harjoittelu koostuu Työpajasta ja Käytännön harjoittelusta. 

Järjestämistapa: Kontaktiopetus ja itseopiskelu.  

Toteutustavat: 1. Työpaja: Harjoitteluun hakeutuville kulttuuriantropologian ja 

arkeologian pääaineopiskelijoille järjestetään syyslukukaudella yhteinen työpaja (1,5 t) 

jossa painottuu harjoitteluun valmistautuminen: yleiset työelämätaidot, oman osaamisen 

sanoittaminen ja harjoitteluprosessin hallinta. Lisäksi opiskelijat osallistuvat yhteen 

työelämätapahtumaan. 

2. Käytännön harjoittelu: Opiskelijat suorittavat tutkimukseen, soveltavaan 

antropologiaan, antropologian kenttätöihin tai hallinnollisiin työkuviin liittyviä tehtäviä 

esimerkiksi yliopiston ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa, pienimuotoisena 

kenttätutkimushankkeena, korkeakouluharjoitteluna tai harjoittelijana jonkin yrityksen, 

organisaation, tutkimuslaitoksen tai museon palveluksessa. Opiskelija hankkii itse 

harjoittelupaikan, jonka vastuuopettaja hyväksyy.  

Harjoittelujakson vähimmäiskesto on 5 viikkoa (5 op).  

Harjoitteluun on mahdollista hakea yliopiston harjoittelutukea, mikä edellyttää 2 kk:n 

käytännön harjoittelua. Tällöin harjoittelusta saa 10 op. 

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. 

Kohderyhmä: Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat  

Esitietovaatimukset: Kulttuuriantropologian aineopinnot  

Suorittaminen: 1. Työpaja: Osallistuminen työpajaan. 2. Käytännön harjoittelu: 

Harjoitteluraportti (3 s.), joka palautetaan harjoittelun vastuuopettajalle. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty  

Vastuuhenkilöt: 1. Työpaja: Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen  

2. Käytännön harjoittelu: Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen  

Työssä oppimista: On 

Lisätietoja: Harjoittelun opintopisteytyksessä otetaan huomioon myös työn vaativuus. 
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4. YHTEENVETO  

 

Kulttuuriantropologian ja arkeologian pääaineopiskelijoiden maisterivaiheen harjoittelun 

kehittämistyössä ovat painottuneet seuraavat edellä selvitetyt tekijät, joita tullaan tulevaisuudessa 

soveltamaan opiskelijoiden harjoitteluissa:    

1. Opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus ja harjoittelun suunnittelu 

2. Työpajatyöskentely: harjoitteluun hakeutuminen ja siihen valmistautuminen  

3. Työelämätapahtumat ja niiden hyödyntäminen osana harjoitteluprosessia  

4. Opettajayhteistyö  

5. Työelämäyhteistyö 

 

Maisteriharjoittelun kehittämistyössä on otettu huomioon myös syksyllä 2017 alkavat humanistisen 

tiedekunnan yhteiset valinnaiset kandivaiheen valinnaiset Työelämäopinnot (5–25 op). Yhdessä 

maisterivaiheen pakollisen harjoittelun kanssa (vähintään 5–10 op) ne muodostavat 

työelämäkokonaisuuden, joka enimmillään voi olla 35 op:n laajuinen. Näin yliopisto-opintoihin 

sisältyvät harjoittelut ja muut työelämäopinnot saatetaan entistä vaikuttavammaksi ja laaja-

alaisemmaksi osaksi opintopolkua. Maisteriharjoittelun näkökulmasta tarkasteltuna tässä on keskeistä 

kandivaiheen työelämäkokemusten ja toteutusten tarkoituksenmukainen hyödyntäminen 

maisterivaiheessa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa siirtymistä kandivaiheen ohjatusta ja 

kurssimuotoisesta harjoittelusta maisterivaiheen itsenäiseen työnantajan ohjaamaan harjoitteluun. 

Lisäksi opiskelijan käsitykset omasta osaamisesta, siihen liittyvistä tarpeista sekä osaamisen 

soveltamisesta motivoivat yrittämään ja rohkaisevat kokeilemaan erilaisia työelämän mahdollisuuksia.  

Tavoitteena on, että yliopistoharjoittelut tukevat ja edistävät opiskelijoiden työelämäkontakteja, -

kokemuksia ja työllistymistä opintojen alusta loppuun saakka mahdollisimman monipuolisella ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehokas ja monipuolinen harjoittelu tuottaa ajan mittaan moninaisten 

kokemusten kautta erilaisia valmiuksia ja edistää opiskelijoiden siirtymistä opinnoista työelämään. 

 

 

 

 

 

 


