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keskeisistä teksteistä 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

"Tyyli - työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin" –hanke haluaa parantaa opiskelijoiden 

työelämävalmiuksia ja tasapuolisia työllistymismahdollisuuksia sekä opiskelumotivaatiota ja edistää opintojen 

etenemistä. Nämä kaikki ovat kytkeytyneitä toisiinsa. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille tasavertaisesti hyvät 

lähtökohdat työmarkkinoille jo opiskelunsa aikana. Erityishuomio kohdistetaan aloille, jotka eivät suoraan valmista 

tiettyyn ammattiin.  

Hankkeessa on mukana kuusi yliopistoa: Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun 

yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto. Näiden yliopistojen yhteisen kehittelyn avulla pyritään 

saamaan aikaan uusia harjoittelun ja työelämäjaksojen toimintamalleja yliopistojen koulutusohjelmiin. Opintojen 

aikainen kuten kesäaikainen työssäkäynti halutaan tehdä tavoitteelliseksi ja arvioida saatu työkokemus työssä 

tapahtuvan oppimisen näkökulmasta (opinnollistaminen). Tällöin työkokemus voidaan myös opintopisteyttää ja siten 

edistää opintojen etenemistä tutkintojen suoritusaikojen lyhentymisen ja opintojen työelämäkytkennän lisääntymisen 

kautta.  

Tavoitteena on parantaa koulutusohjelmien työelämäkytkentää ja tukea koulutuksen johtoa opetussuunnitelmien 

kehittämisessä. Hankkeessa kehitettävä ja toteutettava koulutus lisää opettajien työelämäosaamista ja parantaa 

heidän valmiuksiaan suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisiä opintojaksoja, luoda työelämäkontakteja sekä tukea 

opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä. Työnantajien ja yritysten edustajia otetaan aiempaa systemaattisemmin 

ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Hankkeen kehitystyön tulokset tehdään valtakunnallisesti levitettäviksi toimintamalleiksi. Hankkeessa kehitettyjä 

työelämäyhteistyöhön ja työelämäosaamiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan laajentaa otettavaksi 

käyttöön useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen koko yliopistokentässä. 

Hanke tukee yliopistojen välistä osaamisen vaihtoa ja mahdollistaa valtakunnallisesti yliopistojen välisten 

yhteistyömallien syntymistä. Hanke luo uusia toimintatapoja yliopisto-opetuksen ja työelämän edustajien väliselle 

yhteydenpidolle ja yhteistyölle. 

Toimenpiteet ovat hankkeessa mukana olevien yliopistojen strategioiden sekä hallitusohjelman, maakuntaohjelmien 

ja Lappi-sopimuksen mukaisia. Hanke tukee Itämeri- ja Pohjois-Suomen -strategioita sekä EU:n kymmenvuotista 

Eurooppa 2020 kasvustrategiaa, jonka avulla pyritään mm. vahvistamaan EU:n kilpailukykyä ja työllisyyttä. 



4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä  

Tyyli – bridging the gap between university studies and working life 

* 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä  

The project targets the students and aims to improve their readiness to enter the working life and enhance equal 

employment opportunities. The project also improves motivation to study and proceed in studies. All these themes 

are interconnected. The project aims to enhance student´s equal possibilities to enter the work market already during 

their studies. Special attention is paid to the fields that do not directly lead to any specific profession.  

The project partners are: Aalto University, the University of Lapland, Lappeenranta University of Technology, the 

University of Oulu, Tampere University of Technology, and the University of Turku. 

The partner universities together develop new models to integrate training and working life periods into university 

curricula. Working periods during the studies (e.g. summer jobs) will be more goal oriented and the working 

experience will be evaluated from the learning by working point of view. Students would more often be granted 

credits for their work experience acquired during their studies. One of the aims of the project is that work experience 

would increasingly become acknowledged as study attainments. This way, students would be more likely to complete 

their degrees faster while benefiting from a relevant connection to working life.  

The project aims to help the interaction between study programs and working life. It also wants to help the heads of 

study programmes to renew their curricula. The project activities helps teachers to strengthen their know-how about 

working life and this way the project will give teachers more abilities in planning and implementing courses based on 

working life, making new contacts to working life, and supporting students in their career planning and employment. 

Employees and companies will be systematically integrated to participate in curricula and courses planning process. 

The project will result as a set of best practices and models related to working life cooperation and working life 

expertize that can be utilized nationally and can be implemented in a number of study programs throughout the 

Finnish universities. 

As such the project supports expertize exchange between the Finnish universities and makes it possible to develop 

nationwide cooperation models between the Finnish universities. It also creates new practices to integrate and 

cooperate between the universities and partners from the working life. 

The deliverables of the project are in compliance with the universities’ strategies and the programme of the Finnish 

government, regional strategic programmes, and the regional Lapland programme (Lappi-sopimus). The project 

supports the EU Strategy for the Baltic Sea Region and the Strategy for Northern Finland and the EU’s decade-long 

growth strategy Europe 2020 which aims at strengthening the EU’s competitiveness and employment. 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten 
valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Yliopistokoulutuksessa syntyvän osaamisen relevanssi työelämän kannalta ja valmistuvien opiskelijoiden 

työllistyminen oman alansa töihin ovat tärkeitä Suomen kilpailukyvyn, yritysten kehittymisen ja yksilöiden 

menestymisen edellytyksiä. Tällä hetkellä Suomen yliopistojen tutkintojen työelämäkytkennässä on suurta vaihtelua 

koulutusaloittain. Koulutusohjelmien ja opintojaksojen työelämäyhteistyö on liian henkilösidonnaista. Lisäksi on tarve 

työelämäkytkennän ja työelämäyhteistyön systemaattisille toimintamalleille. Koulutusjärjestelmää on kehitettävä 

nykyistä tiiviimmin työelämään integroituvana kokonaisuutena, mikä tukee elinikäistä osaamisen kehittymistä [1].  



Pääsääntöisesti yliopisto-opinnot eivät ole suoraan ammattiin valmistavia, vaikka yliopistosta valmistuneet päätyvät 

eri ammatteihin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Koulutusaikojen pituus suhteessa työelämän kehittymisen vauhtiin 

asettaa yliopistoille lisää haasteita, joihin pyritään vastaamaan. Siksi on erityisen tärkeää, että työllistymistä ja 

syntyvän osaamisen relevanssia kehitetään ja suunnataan yliopistoissa jo koulutuksen aikana, eikä vasta 

valmistumisen jälkeen korjaavilla toimenpiteillä. Tämä muutos edellyttää yliopistokoulutuksen kehittymistä paremmin 

työelämäyhteistyötä, -taitoja ja integraatiota hyödyntäväksi. Tässä keskeisessä roolissa on harjoitteluun ja 

työelämäjaksojen uudistamiseen tähtäävä kehittämistyö. 

Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, että opiskelijat kokevat alkuvuosien kurssit teoreettisiksi, eivätkä tunnista 

opintojen yhteyttä työelämän tarpeisiin. Tämä johtaa heikkoon motivaatioon ja pahimmillaan opintojen 

keskeytymiseen. On myös havaittu, että vaikka opiskelijoille olisi jo kertynyt osaamista, heidän kykynsä tunnistaa sitä 

on heikkoa, erityisesti ellei heille ole ehtinyt opiskeluaikana kertyä oman alansa työkokemusta [14]. Selvitysten 

mukaan opintojen aikana karttunut työkokemus tukee vahvasti työllistymistä valmistumishetkellä. 

Valmistumisen jälkeinen työllistyminen on suoraan yhteydessä opintojen etenemisnopeuteen, mitä hitaammin 

valmistuu, sitä heikommin työllistyy [2,3,4]. Valmistumiseen tuntuu eniten kannustavan työelämä ja siihen liittyvät 

tekijät [3]. Uraohjauksissa on havaittu, että opiskelijat kaihtavat työttömyyttä ja jatkavat mieluummin opiskelua, 

kunnes saavat työpaikan tai kunnes yleinen työmarkkinatilanne näyttää positiiviselta. 

Tiedon puute oman alan työtehtävistä ja omista osaamisalueista heikentää opiskelumotivaatiota. Opintojen 

etenemiseen ja opiskelumotivaatioon voidaan vaikuttaa positiivisilla uranäkymillä [5]. Sekä Valtti- [5] että Campus 

Conexus ESR-hankkeet [6] ovat todenneet, että opiskelijoiden on vaikea tunnistaa omia vahvuuksiaan ja suhteuttaa 

niitä työelämän vaatimuksiin. Tulevien työtehtävien hahmottaminen ja ammatti-identiteetin kehittyminen on 

yleisimmin hankalaa generalistialojen opiskelijoilla. Vaikeimmassa tilanteessa ovat ilman työelämäjaksoja valmistuvat 

opiskelijat, joiden pitäisi siirtyä työelämään ilman minkäänlaista kosketusta oman alan työtehtäviin. 

Yrityksiltä saadut aiheet ja yhteyshenkilöt motivoivat opiskelijoita panostamaan harjoitustöihin ja työt auttavat 

ymmärtämään, miten opetettuja asioita pystyy soveltamaan käytännön työelämässä. Lisäksi ryhmätöinä tehdyt 

harjoitustyöt antavat opiskelijoille tavan tutustua työelämään ja esitellä yrityksiin taitojaan. Melko moni opiskelija 

onkin harjoitustöiden jälkeen palkattu näihin yhteistyöyrityksiin harjoittelijoiksi ja sitä kautta työntekijöiksi. 

EK:n vuonna 2009 tekemässä selvityksessä ”Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä” [7] havaittiin, että yritysten 

mielestä yliopistoilla ei ole rutiinia yritysyhteistyöstä. Selvityksen mukaan yhteistyötä tulisi myös kehittää 

monitieteisemmäksi ja laajentaa sellaisille aloille, joilla sitä on perinteisesti vähemmän. Lisäksi Euroopan Komission 

tilaaman selvityksen Measuring the Impact of University Business Cooperation (2014) [8] mukaan korkeakoulujen 

yritysyhteistyötä on kehitetty ensisijaisesti tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan puitteissa koulutusyhteistyön 

kehittämisen jäädessä vähemmälle huomiolle. Kuitenkin koulutusyhteistyössä tapahtuva tiedonsiirto opiskelijoiden, 

opetushenkilökunnan ja yritysten työntekijöiden välillä tukee parhaiten organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa, kehittää 

osaamista ja luo edellytyksiä tuleville innovaatioille ja talouskasvulle. 

Van Eekelen ym. (2005) [9] ovat todenneet, että korkeakouluopettajien oppimiskokemukset kumpuavat uusista, 

ulkoisista kokemuksista, joille he altistuvat työssään, useimmiten vuorovaikutuksen kautta. Toiseksi suurimmassa 

roolissa on tekemisen kautta syntynyt oppiminen. 

Lähde työelämään (ESR) -hankkeen tekemän selvityksen [10] keskeisiä havaintoja oli, että korkeakoulujen opettajat 

olivat tyytymättömiä organisaationsa tukeen työelämäyhteyksien rakentamisessa. Kehitysehdotuksissa toivottiin 

työelämäyhteistyömuotojen kehittämistä, opetuksen kehittämistä työelämälähtöisemmäksi ja työelämätaidot 

paremmin huomioivaksi sekä työnantajien ja korkeakoulun välisen yhteydenpidon kehittämistä ja lisää resursseja 

yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Lisäksi mainittiin tarve kiinnittää enemmän huomiota ohjaus- ja 

opetushenkilöstön työelämätietoisuuden kehittämiseen ja osaamisen ajantasaistamiseen. Henkilöstökoulutusta ja 

pedagogista tukea tulisi lisätä. 



Kaikissa Suomen yliopistoissa on kerätty vuodesta 2013 alkaen kandipalautetta. Vuoden 2014 kandipalautteessa yli 

puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli sitä mieltä, että yliopistossa ei ole ollut tarjolla riittävästi uraohjausta 

opintojen suunnitteluun eikä ohjausta sopivan harjoittelupaikan löytämiseen.  

Yliopistokoulutuksen vaikuttavuuden parantaminen edellyttää laadullisesti ja määrällisesti kovempaa panostusta 

työelämäintegraation ja -jaksojen kehittämiseen koulutus- ja tutkinto-ohjelmissa sekä opintojaksoilla. Seuraavassa 

kuvataan tunnistamiamme tarpeita ja ongelmia: 

• Tällä hetkellä yliopistot rakentavat työelämään integroitumisen malleja hajautetusti kansallisen 

yhteistyön sijaan. Kehittämisen tueksi tarvitaan jaettua osaamista 

• Yliopistojen kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa opiskelijat eivät ole riittävästi kontaktissa työelämän 

kanssa. Yliopistoharjoittelun volyymi ja käytännöt vaihtelevat suuresti niin yliopistojen kuin koulutusohjelmienkin 

välillä. Lisäksi hyvin vähän tehdään, osana jotain kurssia, harjoitustöitä aidoista työelämästä lähtöisin olevista aiheista. 

Useissa koulutusohjelmissa harjoittelu kuuluu pakollisena opintojaksona tutkintoon, mutta on aloja, joissa opinnoissa 

ei ole lainkaan harjoittelua tai muita työelämäkontakteja. Myös harjoittelun suoritusmuodoissa on kehitettävää 

(projektityöskentely, ajankohta, harjoittelun pilkkominen useampaan jaksoon eri työnantajilla, harjoittelut ulkomailla 

tai ulkomaisissa yhteistyöprojekteissa jne.)  

• Opintojen työelämäkontaktin vaikuttavuus on usein puutteellinen. Harjoittelu ei aina ole suunniteltu 

siten, että se tukisi opiskelijan opintoja ja sisältäisi ohjausta sekä työnantajan että yliopiston puolelta. Lisäksi 

harjoitteluraportointiohjeet eivät välttämättä edellytä, että raportin tulisi sisältää pohdintaa opiskelijan harjoitteluun 

liittyvistä tavoitteista tai osaamisen kehittymisestä harjoittelun aikana. Harjoittelua suunniteltaessa harvoin otetaan 

myöskään huomioon, kuinka työnantaja hyötyisi enemmän opiskelijoiden kehittämispanoksesta 

• Opiskelijoiden opiskelun aikaisesta työssäkäynnistä opintoja edistäväksi luetaan vain formaali, 

opetussuunnitelmaan sisältyvä työssäkäynti, jota on ensisijaisesti harjoittelu ja muita mahdollisesti ovat kurssien 

harjoitus-/projektityöt sekä opinnäytetyöt. Kuitenkin suuri osa opiskelijoista käy työssä opintojensa ohella. Tämä 

opiskelijan muu opintojen aikainen työssäkäynti voi olla sellaista, että se soveltuu hyvin omien opintojen 

osaamistavoitteisiin ja opintojen työelämäkytkennän lisäämiseen 

• Opettajat tarvitsevat enemmän osaamista, tietoa, koulutusta ja tukea opetuksen työelämäkytkennän 

kehittämiseen, jotta kyetään vastaamaan työelämän nopeisiin muutoksiin 

• Yliopistoilla on tarve kehittää sidosryhmien erityisesti työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä 

opintojen työelämäkytkennän lisäämiseksi.  

 

5.1.2. Hankevalmistelu 

 

Hankevalmistelu on tehty kumppaneiden tiiviinä yhteistyönä kasvokkain ja verkkotapaamisissa sekä kollektiivisen 

kirjoittamisen kautta. Hanketta valmisteltaessa on kuultu yliopistojen strategiatyössä mukana olevia yritysten ja 

työnantajien edustajia, yliopistojen vararehtoreilta, tiedekuntien dekaaneja ja koulutusdekaaneja, tukipalveluiden 

työntekijöitä ja opiskelijoiden edustajia, jotka kaikki näkivät hankkeen tarpeelliseksi sekä esittivät hyviä ideoita ja 

kehittämisehdotuksia. Hankkeen valmistelevissa keskusteluissa on tuotu esille kiinnostus osallistua hanketoimintaan 

ja pilotteihin.  

Hankevalmistelun aikana on tutustuttu alan aikaisempiin selvityksiin, tutkimuksiin ja raportteihin. Kumppaniyliopistot 

ovat toteuttaneet monia ESR- tai muita hankkeita, joissa syntynyttä tai muutoin olemassa olevaa osaamista - 

materiaaleja, malleja, toimintatapoja, käytäntöjä ja kokemusta - hankkeessa hyödynnetään. Tällaisia hankkeita ovat 



mm. Valoa, Valtti, Yliopistosta työelämään, Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio, Unipoli, Harja-hanke, 

Projektiässät, Osaamisperustaisuus korkeakouluissa -hanke, Käytettävyyskoulu, Töissä.fi ja Dialogi. Lisäksi on 

toteutettu valtakunnallisia korkeakoulujen opettajien koulutushankkeita mm. TieVie-, YPE- ja HYPE-hankkeet. 

Valmisteluvaiheessa on keskusteltu Uraseurannan (Tampereen yliopisto) ja Sujuva opintopolku lukiolaisesta 

akateemiseksi asiantuntijaksi (Oulun ja Lapin yliopistot) hankkeita valmistelevien henkilöiden kanssa. 

 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tasapuolisia 

työllistymismahdollisuuksia sekä opiskelumotivaatiota ja edistää opintojen etenemistä. Nämä kaikki ovat 

kytkeytyneitä toisiinsa. 

Tavoitteena on, että opiskelijoille mahdollistetaan tasavertaisesti  hyvät lähtökohdat työmarkkinoille jo opiskelunsa 

aikana. Erityishuomio kohdistetaan aloille, jotka eivät suoraan valmista tiettyyn ammattiin.  

Tarkoituksena on hankkeen yhteiskehittelyn avulla saada aikaan valtakunnallisesti levitettäviä uudistettuja 

harjoittelun ja työelämäjaksojen toimintamalleja yliopistojen koulutus- ja tutkinto-ohjelmiin. 

Tutkintojen työelämäjaksojen lisääminen 

• Hankkeessa kehitetään erilaisia tapoja suorittaa opintoihin sisältyvä työelämäjakso. Näitä ovat nykymuotoisen 

harjoittelun lisäksi esimerkiksi työelämäprojekti, opinnäytetyö toimeksiantona, tai työelämäjakso, joka koostuu 

useasta erilaisista osioista esimerkiksi usealla eri työnantajalla 

• Tavoitteena on myös kansainvälisten harjoittelumahdollisuuksien luominen suomalaisille opiskelijoille ja näiden 

vakiinnuttaminen osaksi yliopistojen toimintaa. Luodaan konsepti ulkomailla tapahtuvaan työssäoppimiseen. 

Opiskelijan monet ns. työelämätaidot esim. vuorovaikutustaidot, kulttuurinen osaaminen ja kielitaidot saavat 

painavamman merkityksen harjoittelussa kuin kotimaassa tehtynä 

• Selvitetään edellytykset osuuskuntatyyppiselle toimintatavalle organisoida opiskelijoiden harjoittelu tai 

työelämäjakso 

• Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä hankekumppaneilla on nykytilanteeseen verrattuna enemmän sellaisia 

koulutus- ja tutkinto-ohjelmia, joihin sisältyy harjoittelu tai muu työelämäjakso  

• Kehitettävät ja pilotoidut työelämäjaksot tehdään valtakunnallisesti levitettäviksi toimintamalleiksi. 

Työelämäjaksojen vaikuttavuuden parantaminen 

• Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja työelämäjakson oppimistavoitteiden määrittelyyn, osaamisen 

sanoittamiseen, ohjaukseen ja organisointiin  

• Tavoitteena on työssäoppimisen kehittäminen yhdessä työnantajatahojen kanssa tavoitellen tilannetta, jossa 

opiskelijan työssäoppimisesta hyötyvät niin opiskelija, työnantaja kuin yliopistokin. 

Opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen 

• Myös opiskelijan muuta kuin pakolliseen harjoitteluun sisältyvää opintojen aikaista työssäkäyntiä, joka soveltuu 

omien opintojen osaamistavoitteisiin, tehdään tavoitteelliseksi ja opinnollistetaan eli arvioidaan työkokemus työssä 

tapahtuvan oppimisen näkökulmasta, jolloin työkokemus voidaan myös opintopisteyttää ja siten edistää opintojen 

etenemistä tutkintojen suoritusaikojen lyhentymisen ja opintojen työelämäkytkennän lisääntymisen kautta. 



• Tavoitteena on myös kehittää menetelmiä ja malleja, joiden avulla opintojen aikainen työkokemus voidaan 

opintopisteyttää myös sellaisten työelämätaitojen ja -osaamisen osalta,  jotka ei suoraan liity opiskelijan opintoalan 

sisältöosaamiseen 

• Opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistamisen osalta tehdään suosituksia uusista valtakunnallisista 

toimintatavoista. 

Opettajien ja koulutusjohdon tukeminen työelämäkytkennän vahvistamiseksi 

• Hankkeen tuloksena syntyvien uusien toimintamallien kautta parannetaan opettajien valmiuksia suunnitella ja 

toteuttaa työelämälähtöisiä opintojaksoja, luoda työelämäkontakteja sekä tukea opiskelijan urasuunnittelua ja 

työllistymistä 

• Tavoitteena on ottaa mukaan työnantajien ja yritysten edustajia mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen  

suunnitteluun  

• Hankkeessa lisätään suunniteltavan ja toteutettavan koulutuksen kautta opettajien työelämäosaamista, mikä tukee 

opiskelijoiden motivaatiota, itsetuntoa, oppimista sekä työllistymistä. Tällä on myös pitkällä tähtäimellä positiivisia 

vaikutuksia yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään  

• Tarkoitus saada aikaan uusia koulutuskäytäntöjä, joilla lisätään yliopiston henkilökunnan työelämäosaamista ja 

työelämäjaksojen kehittämistyötä. Nämä uudet käytännöt ovat valtakunnallisesti levitettäviä.  

  

Sidosryhmä- ja vuorovaikutustyön rakenteiden parantaminen työelämäjaksojen kehittämiseksi  

• Tavoitteena on kehittää koulutusohjelmien systemaattista ja pitkäjänteistä työnantajayhteistyötä, joka tukee 

työelämäjaksojen jatkuvaa kehittämistä.   

• Tavoitteena on lisätä korkeakoulujen yhteistyötä. Kokeillaan ja kokemusten perusteella jatkokehitetään 

toimintamalleja sekä jaetaan niitä Suomen korkeakouluille hyödynnettäväksi 

• Tavoitteena on tehdä aktiivista yhteistyötä keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Näistä merkittäviä ovat yliopistojen 

lähitoiminta-alueen yritykset, työnantaja- ja yrittäjyysjärjestöt sekä yrityshautomot. Muita yhteistyökumppaneita ovat 

hankeverkoston ulkopuoliset korkeakoulut ja Aarresaari-verkosto; yliopistojen sisäiset toimijat: rekrytointipalvelut, 

alumnivastaavat, harjoittelusta vastaavat yksiköt, kansainvälisistä asioista vastaavat yksiköt, yliopistopedagogiikan 

vastuuhenkilöt ja opiskelijajärjestöt sekä yrittäjyyttä ja yliopisto-opiskelijoiden työelämäkontakteja tukevat toimijat 

mm. Design Factory, Talent Tampere, Business Kitchen ja Demola-hanke. 

 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Hankkeen uutuus- ja lisäarvo: 

1) Uutta on, että nyt useat suomalaiset yliopistot tekevät ensimmäisen kerran yhdessä laajaa yliopistojen 

työharjoitteluun liittyvää uudistamis- ja kehittämistyötä. Siinä kokeillaan uusia tapoja toteuttaa harjoittelu 

(työelämäjaksot ja –projektit) ja etsitään keinoja työssäoppimiseen ja työstä oppimiseen. Uudistamistyöhön ja 

kokeiluihin otetaan mukaan myös koulutusaloja, joissa ei vielä ole harjoittelua.  

2) Muutakin opintojen aikaista työssäkäyntiä kuin perinteistä työharjoittelua tehdään hankkeen kautta 

tavoitteelliseksi. Saatua työkokemusta arvioidaan työssä tapahtuvan oppimisen näkökulmasta. Tällöin työkokemus – 

myös kesäaikainen – voidaan myös opintopisteyttää.  



3) Uutta on myös yliopistojen yhteiskehittely työelämäosaamisen ja –yhteistyön lisäämistä tavoittelevan koulutuksen 

osalta. Koulutus tukee harjoittelun uudistamistyötä ja työelämäjaksojen pilotteja. 

Toimintatapojen muutos: 

1) Hanke uudistaa nykyisiä toimintatapoja ja lisää opetuksen työelämäkytkentää. Työnantajien ja yritysten edustajia 

otetaan aiempaa systemaattisemmin ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun ja 

toteutukseen sekä lisätään yliopiston opettajien työelämäosaamista. Näin lisätään opiskelijoiden ymmärrystä mm. 

siitä, miten opittuja asioita sovelletaan käytännön työelämässä. 

2) Hanke tukee yliopistojen välistä osaamisen vaihtoa sekä mahdollistaa yliopistojen välisten yhteistyömallien 

syntymistä valtakunnallisesti. Kehittyneitä työelämäyhteistyöhön ja työelämäosaamiseen liittyviä käytäntöjä ja 

toimintatapoja voidaan laajentaa otettavaksi käyttöön useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen koko 

yliopistokentällä.  Lisäksi uusia toimintatapoja luodaan yliopisto-opetuksen ja työelämän edustajien väliselle 

yhteydenpidolle ja yhteistyölle. 

3) Hanketyön myötä luodaan uudenlaisia työharjoittelun malleja ja tapoja opintojen aikaisen työssäkäynnin 

opinnollistamiseen. Tällä on vaikutuksia mm. lukuvuoden parempaan hyödyntämiseen ja sitä kautta nopeampaan 

valmistumiseen. 

Lisäksi hanke tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Ely-keskuksille teemaan ”Korkeakoulusta työelämään” (ESR-

kokonaisuus Osuvaa osaamista) liittyvää tiivistettyä tietoa Tyyli-hankkeen sisällöllisestä toteutumisesta ja tuloksista. 

Tarvittaessa tämä tieto on käytettävissä Rakennerahastot-sivustolla. 

 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat (henkilöt tai tahot, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat): 

- yliopistojen opetuksen johtajat, koulutusohjelmajohtajat, yliopistojen opettajat, opetuksen tukipalveluyksiköiden 

asiantuntijat ja opetuksen kehittäjät, alumnikoordinaattorit ja muu vastaava yliopistojen henkilöstö 

- hankkeen pilotteihin, testauksiin ja kokeiluihin osallistuvat opiskelijat. 

 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat mm. seuraavat (hyötyvät hankkeesta välillisesti tai joiden toimintaan hankkeen 

tulokset vaikuttavat, mutta eivät kuulu edellä mainittuihin varsinaisiin kohderyhmiin): 

- Suomen korkeakoululaitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallinnon parissa työskentelevät henkilöt, 

joiden työtehtävät liittyvät hankkeen keskeisiin teemoihin 

- yliopistojen opiskelijat ja opiskelijajärjestöt. Alumnit 

- yritykset ja työnantajat. Yritys- ja työnantajajärjestöt  

- yliopistojen kanssa yhteistyötä tekevät henkilöt 

- hankekumppaniyliopistojen muu kuin hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluva henkilöstö. 

 



6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Hankekonsortio suunnittelee hankkeen toimenpiteet yhdessä. Kehitettyjä toimintamalleja piloitoidaan kaikissa 

hankekonsortion yliopistoissa.  Yliopistot raportoivat pilottien kokemuksia ja tuloksia hankekonsortiolle, joka yhdessä 

arvioi ja analysoi sekä suunnittelee jatkotoimenpiteitä. Hankekonsortio kehittää edelleen toimintamalleja pilottien 

kokemusten ja palautteiden perusteella. Toimintatavat mallinnetaan/kuvataan niin, että niistä voidaan tehdä 

valtakunnallisesti levitettäviä malleja/suosituksia. Hankekonsortio yhdessä levittää kokemuksia ja tuloksia koko 

korkeakoulukentälle.  

Kokonaisuuksiin sisältyviä toimenpiteitä toteutettaessa yliopistot vaihtavat ja jakavat osaamistaan ja samalla 

yliopistojen välinen yhteistyö tiivistyy.  

Oulun yliopisto kokoaa hanketoimijat määräajoin, noin 1,5 kk:n välein yhteisiin lähi- ja etätyöskentelynä toteutettaviin 

kehittämistyöpajoihin.  

 

Tutkintojen työelämäjaksojen lisääminen 

• Harjoittelun suunnittelua, toteutusta, ohjausta ja arviointia kehitetään työelämäprojektien/-jaksojen suuntaan ja 

koulutusohjelmia autetaan suunnittelemaan harjoitteluprojektit yritykselle/yrityksessä tehtäväksi projektiksi sekä 

kannustetaan perinteisen harjoittelun kehittämistä ja uudistamista työelämäprojektin suuntaan.  Harjoitus-

/projektitöiden sekä opinnäytetöiden tekemistä monitieteisinä pilotoidaan  

• Lapin yliopisto pilotoi harjoittelujen toteutuksen osuuskuntamuotoisella toimintamallilla 

• Aalto-yliopisto pilotoi opiskelijoiden ulkomailla toteutuvan työelämäjakson 

• Toteutetaan hankkeen aikana yhteensä 18  kehitettävien työelämäjaksojen/-projektien pilottia (Aalto-yliopisto 3, 

Lapin yliopisto 3, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2, Oulun yliopisto 5,  Tampereen teknillinen yliopisto 1, Turun 

yliopisto 4) 

• Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto keräävät kokemuksia ja hankekonsortio yhdessä kehittää sekä kokeilee erilaisia 

toimintatapoja, joilla työelämälähtöisiä harjoitus-, ryhmätöitä ja opinnäytteitä voidaan markkinoida työnantajille ja 

opiskelijoille, ja joita työnantajien olisi helppo ottaa käyttöön.   

• Hankkeen  pilotoidut toimintamallit ovat valtakunnallisesti levitettäviä ja tuloksia voidaan hyödyntää yliopistojen 

koulutus- ja tutkinto-ohjelmien harjoittelun uudistamistyössä.  

 

Työelämäjaksojen vaikuttavuuden parantaminen 

• Kehitetään harjoittelua tavoitteellisena työssäoppimisena yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. 

Tähän liittyy työelämäjakson oppimistavoitteiden määritteleminen ja kirjaaminen. Vastuu Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto 

• Yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa harjoittelun ja/tai työelämäjakson kuormittavuus arvioidaan ja tarkistetaan 

ja harjoittelun opintopisteytykselle laaditaan yhteinen ohjeistus. Harjoittelulle ja/tai työelämäjaksolle laaditaan 

selkeät ja arvioitavissa olevat osaamistavoitteet. Tavoitteena on, että harjoittelu ja/tai työelämäjakso sisällytetään 

opetussuunnitelmaan ja että kaikkiin koulutusohjelmiin nimetään harjoittelun ja työelämäjaksojen vastuuhenkilö sekä 

selkeytetään osapuolien roolit ja vastuut. Vastuu Tampereen teknillinen yliopisto.  

• Osaamisen sanallistamiseen saadaan työkaluja. 



• Opiskelijoiden oman osaamisen tunnistaminen ja sanallistaminen ennen työnantajakontaktointia.  

Opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen 

• Hyödynnetään harjoittelun ja työelämäjakson opintopisteytyksen ohjeistusta ja osaamistavoitteita (kts. yllä) 

• Opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistamisesta saatuja kokemuksia ja tuotoksia levitetään 

korkeakoulukentällä hyödynnettäväksi. 

Opettajien ja koulutusjohdon tukeminen työelämäkytkennän vahvistamiseksi 

• Hankkeessa tuotetaan yliopistojen koulutuksen ja tutkinto-ohjelmien johdolle kaksi hankkeen ydinteemoihin 

liittyvää seminaaria. Seminaarit toteutetaan kahtena valtakunnallisena seminaaripäivänä. Toteutuksen 

koordinointivastuu on Aalto-yliopistolla 

• Hankkeessa tuotetaan yliopistojen opettajille ja muulle yliopiston henkilöstölle kohdennettu pitkäkestoinen 

koulutusohjelma (koulutuspäiviä ja työpajoja yhteensä viisi päivää sekä lisäksi itsenäinen työskentely ja 

kehittämistehtävät) sekä lyhytkestoisia koulutusjaksoja yhteensä kuusi. Näiden koulutusten ajoitus on syyslukukauden 

2015 – syyslukukukauden 2017 aikana.  Koulutuksissa hyödynnetään verkkoyhteyksiä (ACP), mikä vähentää 

osallistujien matkustustarvetta ja ajankäyttöä matkustamiseen. Muusta koulutuksesta kuin seminaareista vastaavat 

yhdessä Oulun yliopisto ja Turun yliopisto 

• Kaikki konsortioyliopistot osallistuvat koulutusten ja seminaarien suunnitteluun. Pitkäkestoiseen koulutukseen 

osallistuu yhteensä n. 30 opettajaa edustaen kaikkia konsortioyliopistoja ja lyhytkestoiseen koulutukseen tai 

seminaareihin osallistuu 150 henkilöä konsortioyliopistoista. Kaikkia koulutuksia ja seminaareja markkinoidaan 

valtakunnallisesti ja niihin voivat osallistua myös hankekonsortion ulkopuolisten yliopistojen edustajat 

• Koulutuksilla tuetaan opetussuunnitelmatyötä ja autetaan opettajia työelämäyhteyksiä sisältävien opintojaksojen 

suunnittelussa ja toteutuksessa sekä olemassa olevien työelämäpalautekanavien hyödyntämisessä  

• Koulutuksissa kannustetaan sekä välitetään käytäntöjä, joilla työnantajia ja yrityksiä otetaan  mukaan 

opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun 

• Koulutuksissa osallistujat luovat ja kehittävät olemassa olevia toimintamalleja paremmiksi yhdessä eri alojen 

opettajien ja työelämätahojen kanssa 

• Koulutus auttaa opettajia työelämäyhteyksiä sisältävien opintojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 

olemassa olevien työelämäpalautekanavien hyödyntämisessä. Koulutuksissa painotetaan koulutuksen aikaista 

kehitystyötä ja käytäntöön viemistä, niin että toimijat saavat jo koulutuksen aikana luotua ja käynnistettyä parempaa 

työelämäkytkentää sisältävää koulutusohjelma- ja kurssitason toimintaa 

* Opetushenkilöstölle suunnatut koulutukset ja ohjauksellinen tuki toteutetaan limittäin siten, että lyhytkestoisessa ja 

pitkäkestoisessa koulutuksessa hyödynnetään yhteisten seminaarien ja opintojaksojen antia 

• Pitkäkestoisessa koulutuksessa opettajat kehittävät yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa käytännönläheisesti 

omaa kurssiaan ja sen työelämärelevanssia oman oppiaineen lähtökohdista käsin. Tässä koulutuksessa huomioidaan 

hankkeen pilottien ja kokeilujen anti ja kokemukset. Osallistujille syntyy koulutuksessa valmiudet toimia mentorina 

muille samaa työtä tekeville. Näin muodostetaan osaajien verkosto, jonka jäsenillä on käytännön kokemuksen kautta 

kyky auttaa kollegoitaan. Tämä verkosto on yksi keino juurruttaa yliopistojen perustoimintaan hankkeen tuloksena 

syntyneet uudet käytänteet sekä levittää hanketuloksia Suomen yliopistoihin. Opetushenkilöstölle suunnatut 

koulutukset sisällytetään konsortioyliopistojen olemassa oleviin opettajien koulutuksiin 

• Koulutusten ja seminaarien teemoja ovat mm. seuraavat: opetussuunnitelmatyö ja opetussuunnitelmamallit, joissa 

työelämäintegraatio huomioidaan; ohjaus koulutusohjelmien tuottaman osaamisen sanoittamiseen; sidosryhmä- ja 



työnantajayhteistyö opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa;  harjoittelu- ja työelämäjaksojen käytännön asioiden 

ohjaus ja ohjaajien roolit;  koulutusohjelmien ja kurssien toimintatavat työelämäintegraation parantamiseksi. Lisäksi 

koulutuksissa hyödynnetään hanketyön kokemuksia ja tuloksia liittyen työelämäjaksoihin, työssäkäynnin 

opinnollistamiseen sekä sidosryhmä- ja työnantajayhteistyöhön 

• Koulutukset tuottavat myös tietoa konsortioyliopistoissa toteutettaviin pilotteihin: koulutuksiin osallistuvat 

opettajat ovat mukana pilottien toteutuksessa 

• Lyhytkestoisissa koulutuksissa opetushenkilöstön lisäksi kohderyhmänä ovat mm. ura- ja rekrytointiasiantuntijat, 

opintohallinnon edustajat, opetuksen kehittäjät ja alumnikoordinaattorit, jotka tukevat paikallisesti yliopistoissa 

työelämäintegraation kehittymistä 

• Hankkeen tuottama koulutusmateriaali kerätään ja julkaistaan valtakunnallisesti yliopistojen käyttöön. Materiaalit 

mahdollistavat opintojaksojen uudelleen toteutuksen ja itseopiskelun.  

 

Sidosryhmä- ja vuorovaikutustyön rakenteiden parantaminen työelämäjaksojen kehittämiseksi  

• Hankkeessa tuetaan sidosryhmäyhteistyön kehittämistä. Hankkeen tulosten pysyvyyden kannalta on tärkeää luoda 

ja vakiinnuttaa sellaisia yhteistyömuotoja,  jotka mahdollistavat työelämäjaksojen jatkuvan työelämälähtöisen 

kehittämisen  

• Käytetään kehittävään arviointiin perustuvaa PDCA-kehityssykliä, jossa arvioidaan, toteutetaan, seurataan ja 

jatkokehitetään työelämäjaksoja. Koordinointivastuu on Turun yliopistolla ja mallia sovelletaan konsortioyliopistoissa 

• Sidosryhmätyön kehittämistyössä hyödynnetään olemassa olevia arviointimenetelmiä ja –kriteerejä. 

 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Tutkintojen työelämäjaksojen lisääminen ja laadun parantuminen 

• Hankkeen tuloksena harjoittelut tai työelämäjaksot suunnitellaan ja toteutetaan aiempaa laadukkaammin  

• Opiskelijan harjoittelun tai työelämäjakson saavuttama osaaminen arvioidaan aiempaa systemaattisemmin 

• On aikaansaatu erityyppisiä ja  uusia malleja ja käytäntöjä opintoihin sisältyvän työelämäjakson suorittamiseen  

• Hankkeen päätyttyä hankekumppaneilla on nykytilanteeseen verrattuna enemmän sellaisia koulutus- ja tutkinto-

ohjelmia, joihin sisältyy harjoittelu tai muu työelämäjakso.  

 

Työelämäjaksojen vaikuttavuuden parantaminen 

• Hankkeen tuloksena on toimintamalleja ja työkaluja työelämäjakson oppimistavoitteiden määrittelyyn, osaamisen 

sanoittamiseen, ohjaukseen ja organisointiin  

• On kehitetty sellaisia harjoittelu- ja/tai työelämäjaksoja, joissa opiskelija on kyennyt arvioimaan omaa osaamistaan 

ja sen kehittymistä suhteessa omiin tavoitteisiinsa ja jakson osaamistavoitteisiin 

• Hankkeen tuloksena on luotu oppimateriaalia ja koulutusmoduleita opettajien ja henkilöstökoulutuksen käyttöön. 

Näiden myötä opettajat saavat tukea tai ohjausta laatiessaan  harjoittelun ja työelämäjaksojen osaamistavoitteiden 



laatimiseen ja niiden toteutumisen arvioimiseen sekä opiskelijapalautteen antamiseen osaamistavoitteiden 

toteutumisesta  

• Hankeaikana toteutettuun koulutukseen osallistuneet opettajat ovat täydentäneet osaamistaan harjoitteluun ja 

työelämäjaksoihin liittyvien keskeisten teemojen osalta. 

  

Opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen 

• Tuloksena on malleja ja käytäntöjä opintojenaikaisen työssäkäynnin opinnollistamiseen, sekä työkaluja 

työkokemuksen arviointiin oppimisen näkökulmasta ja opintopisteyttämiseen. Pitkän aikavälin tuloksena on 

tutkintojen suoritusaikojen lyhentyminen sekä yliopistokoulutuksen työelämärelevanssin paraneminen. 

 

Opettajien ja koulutusjohdon tukeminen työelämäkytkennän vahvistamiseksi 

• Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuneilla opettajilla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisiä 

opintojaksoja, luoda työelämäkontakteja sekä tukea opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä 

• Osallistuneilla opettajilla on osaamista työelämäyhteyden rakentamisesta kursseihin tai moduleihin 

• Konsortioyliopistoihin on rakennettu mentoriverkosto, jonka ydin muodostuu pitkäkestoisen, hankkeen aikana 

toteutuvan koulutuksen myötä 

• Hankkeen tuottamat koulutusmateriaalit ovat valtakunnallisesti käytettävissä. 

 

Sidosryhmä- ja vuorovaikutustyön rakenteiden parantaminen työelämäjaksojen kehittämiseksi  

• Konsortioyliopistoissa on kokemusta työelämäjaksojen kehittämismallista, jossa hyödynnetään yliopiston keskeisiä 

sidosryhmiä. 

  

Pitkällä aikavälillä opintojen työelämäkytkentä vahvistuu ja systematisoituu. Opettajien työelämäosaaminen kasvaa ja 

he saavat työnsä tueksi työelämäkontakteja sekä työvälineitä. Opiskelijoiden opiskelumotivaatio paranee, 

valmistuminen nopeutuu, työelämävalmiudet kasvavat ja työllistyminen paranee. 

 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään 

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Hankekumppaniverkostolla on monipuoliset ja laajat mahdollisuudet saatujen kokemusten ja tulosten levittämiselle 

Suomen korkeakoulukenttään. 

Hankkeen tuloksia sekä työelämäyhteistyöhön ja -osaamiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan laajentaa 

otettavaksi käyttöön useissa eri koulutusohjelmissa ja useissa yliopistoissa. Harjoitteluun ja työelämäjaksoihin 

liittyneet konseptit ja toimintamallit ovat hankekumppaniyliopistoissa käytössä hankkeen päätyttyä. Tehdyt 

koulutuskonseptit ovat hankkeen päättymisen jälkeen osa yliopistojen henkilöstökoulutusta. Projektitoteutuksessa 

kiinnitetään vahvasti huomiota kokemusten ja tulosten hyödynnettävyyteen ja siirrettävyyteen osaksi vakiintunutta 

toimintaa. 



 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä 

A Hankkeen kustannukset ja rahoitus  

Kustannusmalli: Flat rate 17 % palkkakustannuksista 

Kustannukset Yhteensä (€) 

1 Palkkakustannukset  1 923 602 

2 Ostopalvelut  34 271 

3 Muut kustannukset  20 953 

4 Flat rate  327 019 

Kustannukset yhteensä  2 305 845 

5 Tulot  0 

Nettokustannukset yhteensä  2 305 845 

Rahoitus Yhteensä (€) Osuus nettokustannuksista (%) 

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus  1 687 025 73,2% 

2 Kuntien rahoitus  0 0% 

3 Muu julkinen rahoitus  618 820 26,8% 

4 Yksityinen rahoitus  0 0% 

Rahoitus yhteensä  2 305 845 100% 

 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai 

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Tampereen uraseuranta -hanke (ESR, OKM valtakunnallinen haku joulukuu 2014) sekä Sujuva opintopolku 

lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi (100259, ESR OKM valtakunnallinen, joulukuun 2014 haku). 

Hanketyön aikana pidetään säännöllisesti yhteyksiä näiden molempien hankkeiden toimijoihin, mikä antaa 

mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon sekä tulosten levittämiseen. Hankkeessa hyödynnetään 

aiemmin toteutuneissa hankkeissa muodostuneita verkostoja. 

 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman 

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Hakija on kokenut valtakunnallisten ja alueellisten ESR-hankkeiden toteuttaja.  Sillä on monipuolista ja laajaa 

osaamista hankkeiden johtamiseen, toteutukseen ja arviointiin sekä raportointiin ja taloushallintoon. 
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Hankkeen sisällölliseen toimintaan liittyvää osaamista hakija voi osoittaa toiminnallaan seuraavissa hankkeissa: Valtti 

Valmis tutkinto työelämävalttina (S10653) ja  Yliopistosta työelämään (S11847) ja Valoa. Hakija on toteuttanut myös 

opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio –hankkeen. 

Hakijalla on hankkeeseen tarvittavaa kokemusta yliopiston opettajien henkilöstö- ja täydennyskoulutuksen 

suunnittelusta ja toteutuksesta. Hakija on toteuttanut myös valtakunnallisia, hankkeen kohderyhmälle suunniteltuja 

koulutuksia. Lisäksi hakijalla on mm. alumnitoimintaan, yrittäjyyteen ja yrityshautomotoimintaan liittyvää osaamista. 

 

TAUSTALOMAKKEIDEN TEKSTEJÄ 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli: Oulun yliopisto 
 
* Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja 
uutuus- tai lisäarvo?  

"Tyyli - työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin” -hanke toteutetaan kuuden yliopiston 

yhteishankkeena Oulun yliopiston toimiessa päätoteuttajana. Yliopistokoulutuksen vaikuttavuuden parantaminen 

edellyttää laadullisesti ja määrällisesti kovempaa panostusta työelämäintegraation kehittämiseen koulutusohjelmissa 

ja opintojaksoilla. Tällaisessa työssä on merkittävää etua usean yliopiston yhteistyöstä sekä näiden 

yliopistokumppaneiden sidosryhmäverkostoista.  Kehittämisen tueksi tarvitaan jaettua, usean yliopiston osaamista ja 

yhteistyötä. Hankkeen taustalla olevien samantyyppiset tarpeiden ja ongelmien äärellä on mielekästä ja 

tarkoituksenmukaista tehdä yhdessä kehittämistyötä sekä jakaa vastuita tulosten ja ratkaisujen aikaansaamiseksi. 

Hankkeen tuloksena syntyviä käytäntöjä ja toimintamalleja  levitetään hyödynnettäväksi ja käyttöön otettavaksi 

useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen yliopistoissa.  Hankekumppanien muodostama ja kehittyvä verkosto on yksi 

väylä juurruttaa hankkeen kokemukset, opit ja tulokset yliopistojen perustoimintaan. Verkoston mahdollisuudet ovat 

yksittäistä yliopistoa monipuolisemmat saatujen kokemusten ja tulosten levittämiselle koko Suomen 

korkeakoulukenttään. 

Oulun yliopisto etsii hanketyössään ratkaisuja hankehakemuksessa esille tuotuihin tarpeisiin ja ongelmiin.  Sen kuten 

muiden hanketoteuttajien työ pohjautuu hankehakemuksessa esille tuotuihin tavoitteisiin.   

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tasapuolisia 

työllistymismahdollisuuksia sekä opiskelumotivaatiota ja edistää opintojen etenemistä. Nämä kaikki ovat 

kytkeytyneitä toisiinsa. Tavoitteena on, että opiskelijoille mahdollistetaan tasavertaisesti  hyvät lähtökohdat 

työmarkkinoille jo opiskelunsa aikana. Erityishuomio kohdistetaan aloille, jotka eivät suoraan valmista tiettyyn 

ammattiin. 

Tarkoituksena on hankkeen toteuttajien yhteiskehittelyn avulla saada aikaan uusia harjoittelun ja työelämäjaksojen 

toimintamalleja yliopistojen koulutus- ja tutkinto-ohjelmiin. Lisäksi keskeinen kehittämisen kohde on opintojen 

aikaisen, mm. kesäaikaisen, työssäkäynnin tekeminen tavoitteelliseksi ja arvioida saatu työkokemus työssä tapahtuvan 

oppimisen näkökulmasta (opinnollistaminen), jolloin työkokemus voidaan myös opintopisteyttää ja siten edistää 

opintojen etenemistä tutkintojen suoritusaikojen lyhentymisen ja opintojen työelämäkytkennän lisääntymisen kautta.  

Tavoitteena on parantaa koulutusohjelmien työelämäkytkentää sekä tukea koulutuksen johtoa opetussuunnitelmien 

kehittämistyössä. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan koulutusta, joka lisää opettajien työelämäosaamista ja 

parantaa heidän valmiuksia suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisiä opintojaksoja, luoda työelämäkontakteja sekä 

tukea opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä. Työnantajien ja yritysten edustajia otetaan aiempaa 

systemaattisemmin ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun ja toteutukseen. 



Hankehakemuksessa on esitelty tavoitteita seuraavien keskeisten Tyyli-hankkeen teemojen alla:  

1) Tutkintojen työelämäjaksojen lisääminen 

2) Työelämäjaksojen vaikuttavuuden parantaminen 

3) Opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen 

4) Opettajien ja koulutusjohdon tukeminen työelämäkytkennän vahvistamiseksi 

5) Sidosryhmä- ja vuorovaikutustyön rakenteiden parantaminen työelämäjaksojen kehittämiseksi. 

Lisäksi hanke tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Ely-keskuksille teemaan ”Korkeakoulusta työelämään” (ESR-

kokonaisuus Osuvaa osaamista) liittyvää tiivistettyä tietoa Tyyli-hankkeen sisällöllisestä toteutumisesta ja tuloksista. 

Tarvittaessa tämä tieto on käytettävissä Rakennerahastot-sivustolla. 

Oulun yliopiston rooli 

Oulun yliopiston päätoteuttajan rooliin kuuluu vastata hankehallinnoinnista ja -johtamisesta.  

Hankekonsortio suunnittelee hankkeen toimenpiteet yhdessä. Toimenpiteitä piloitoidaan kaikissa hankokonsortion 

yliopistoissa.  Yliopistot raportoivat pilottien kokemuksia ja tuloksia hankekonsortiolle, joka yhdessä arvioi ja analysoi 

sekä suunnittelee jatkotoimenpiteitä. Hankekonsortio yhdessä levittää kokemuksia ja tuloksia koko 

korkeakoulukentälle. Kokonaisuuksiin sisältyviä toimenpiteitä toteutettaessa yliopistot vaihtavat ja jakavat 

osaamistaan ja samalla yliopistojen välinen yhteistyö tiivistyy.  

Oulun yliopisto ja Turun yliopisto vastaavat yhdessä hankkeessa toteutettavasta koulutuksesta lukuun ottamatta 

kahta seminaaripäivää, joiden toteutusvastuu on Aalto-yliopistolla. Koulutuksen toteutusta ja konkreettisia 

toimenpiteitä kuvataan hankehakemuksen kohdassa 6.  

Kaikki konsortioyliopistot osallistuvat koulutusten ja seminaarien (jatkossa koulutukset) suunnitteluun. 

Konsortioyliopistojen  sekä niiden ulkopuolisia asiantuntijoita on koulutusten alustajina, luennoijina ja ohjaajina.  

Pitkäkestoiseen koulutukseen on arvioitu osallistuvan noin 30 opettajaa edustaen kaikkia konsortioyliopistoja ja 

lyhytkestoiseen koulutukseen tai seminaareihin osallistuu 150 henkilöä konsortioyliopistoista. Kaikkia koulutuksia ja 

seminaareja markkinoidaan valtakunnallisesti ja niihin voivat osallistua myös hankekonsortion ulkopuolisten 

yliopistojen edustajat. Koulutukseen osallistuminen on mahdollista etäyhteyksin. 

Koulutukset antavat tukea konsortioyliopistoissa toteutettaviin pilotteihin sekä muuhun hankkeessa tehtävään 

kehittämistyöhön.  Vastaavasti hanketyöt ja pilotit välittävät kokemuksia, kontakteja ja materiaaleja koulutuksissa 

hyödynnettäväksi. Hankkeen tuottama koulutusmateriaali kerätään ja julkaistaan valtakunnallisesti yliopistojen 

käyttöön. Materiaalit ja koulutusjaksojen sisältöjen ja toteutusmallien kuvaukset mahdollistavat opintojaksojen 

uudelleen toteutuksen ja itseopiskelun. 

Hankkeessa sekä Oulun yliopistossa tehdään aktiivista yhteistyötä keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Näistä 

merkittäviä ovat yliopistojen lähitoiminta-alueen yritykset, työnantajat ja heidän järjestönsä. Muita keskeisiä 

yhteistyötahoja ovat hankeverkoston ulkopuoliset yliopistot ja työharjoitteluun kehittämishankkeissa mukana olevat 

ammattikorkeakoulut; Aarresaari-verkosto; yliopistojen sisäiset toimijat: rekrytointipalvelut, alumnivastaavat, 

harjoittelusta vastaavat yksiköt, kansainvälisistä asioista vastaavat yksiköt, yliopistopedagogiikan vastuuhenkilöt ja 

opiskelijajärjestöt sekä yrittäjyyttä ja yliopisto-opiskelijoiden työelämäkontakteja tukevat toimijat mm. Design Factory, 

Talent Tampere, Business Kitchen ja Demola-hanke. 

Hankkeen tuloksena syntyviä käytäntöjä ja toimintamalleja Oulun yliopisto  ja muut hankekumppanit levittävät 

hyödynnettäväksi ja käyttöön otettavaksi useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen yliopistoissa. 



Oulun yliopisto tekee aktiivista yhteistyötä yliopistokumppaneiden kanssa ja  kutsuu noin 1,5 kuukauden välein 

kumppanit koolle työkokouksiin ja työpajoihin (etäyhteyksin osallistumismahdollisuus). 

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT)  

* Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja 
uutuus- tai lisäarvo?  

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT)kuten muissakin tekniikan yliopistoissa on pitkä kokemus 

työharjoittelusta ja diplomitöiden tekemisestä yrityksiin / käytännön aiheista.  Tässä kokemuksessa on paljon 

hyödynnettävää ja annettavaa  aloille, joilla työelämäkytkentä on vähäisempää. Toisaalta LUTinkin 

työelämäyhteistyössä on paljon kehitettävää. Niinpä tämä hanke tarjoaakin mahdollisuuden sekä jakaa omaa 

osaamista ja kokemusta muiden hyödynnettäväksi että edelleen kehittää omaakin toimintaa ja edelleen raportoida 

uusista kokemuksista.  

Tyyli-hankkeen tavoitteet kuvataan hankehakemuksessa.  

Hanke uudistaa nykyisiä toimintatapoja ja lisää opetuksen työelämäkytkentää. Työnantajien ja yritysten edustajia 

otetaan aiempaa systemaattisemmin ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun ja 

toteutukseen sekä lisätään yliopiston opettajien työelämäosaamista, jotta opiskelijoille syntyisi mm. ymmärrys siitä, 

miten opittuja asioita sovelletaan käytännön työelämässä. 

Hanke tukee yliopistojen välistä osaamisen vaihtoa sekä mahdollistaa valtakunnallisesti yliopistojen välisten 

yhteistyömallien syntymistä. Kehittyneitä työelämäyhteistyöhön ja työelämäosaamiseen liittyviä käytäntöjä ja 

toimintatapoja voidaan laajentaa otettavaksi käyttöön useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen yliopistoissa. Lisäksi 

uusia toimintatapoja luodaan yliopisto-opetuksen ja työelämän edustajien väliselle yhteydenpidolle ja yhteistyölle. 

Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia työelämäjaksojen malleja.    

LUT:n roolista 

LUTIn roolina tässä hankkeessa on vastata osaltaan hankevalmistelussa yhdessä tunnistettuihin yliopistojen 

harjoittelun ja työelämäkontaktien kehittämisen tarpeisiin, erityisesti näihin:  

• Tutkintoihin sisältyvä harjoittelu: sen puuttuminen ja vaikuttavuus  

• Opettajien osaamistarpeet opetuksen  työelämäkytkennän   ja –relevanssin kehittämiseksi. 

LUT pilotoi kahdessa ohjelmassa uuden työelämäjakson / harjoittelun ja raportoi sekä välittää saatuja kokemuksia ja 

tuloksia konsortiolle ja Suomen yliopistokenttään. 

Tyyli-hankkeessa kehitetään harjoittelua tavoitteellisena työssäoppimisena yhteistyössä yritysten ja muiden 

työnantajien kanssa. Tähän liittyy työelämäjakson oppimistavoitteiden määritteleminen ja kirjaaminen. Mainitun 

hanketoimenpiteen vastuu on LUT:lla. Se seuraa toimenpiteen etenemistä ja toteutumista sekä antaa 

kehittämisehdotuksia ja palautetta. 

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli: Turun yliopisto 

* Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja 
uutuus- tai lisäarvo?  



”Tyyli - työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin” -hanke toteutetaan kuuden yliopiston 

yhteishankkeena. Turun yliopisto toimii osatoteuttajana. Hankkeen tuloksena syntyviä käytäntöjä, toimintamalleja ja 

konsepteja voidaan laajentaa otettavaksi käyttöön useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen yliopistoissa. 

Hankekumppanien muodostama ja kehittyvä verkosto on yksi väylä juurruttaa hankkeen kokemukset, opit ja tulokset 

yliopistojen perustoimintaan. Verkoston mahdollisuudet ovat yksittäistä yliopistoa monipuolisemmat saatujen 

kokemusten ja tulosten levittämiselle Suomen korkeakoulukenttään. 

Turun yliopisto etsii hanketyössään ratkaisuja hankehakemuksessa esille tuotuihin tarpeisiin ja ongelmiin yhdessä 

muiden hankekonsortion yliopistojen kanssa.   

Turun yliopiston hanketyön pohjautuu hankehakemuksessa esille tuotuihin tavoitteisiin.  Hankkeen pitkän tähtäimen 

tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tasapuolisia työllistymismahdollisuuksia sekä 

opiskelumotivaatiota ja edistää opintojen etenemistä. Nämä kaikki ovat kytkeytyneitä toisiinsa. 

Tavoitteena on, että opiskelijoille mahdollistetaan tasavertaisesti  hyvät lähtökohdat työmarkkinoille jo opiskelunsa 

aikana. Erityishuomio kohdistetaan aloille, jotka eivät suoraan valmista tiettyyn ammattiin.  

Tarkoituksena on hankkeen yhteiskehittelyn avulla saada aikaan valtakunnallisesti levitettäviä uudistettuja 

harjoittelun ja työelämäjaksojen toimintamalleja yliopistojen koulutus- ja tutkinto-ohjelmiin. 

Edellä mainittujen lisäksi on hankehakemuksessa esitelty tarkennettuja tavoitteita seuraavien keskeisten 

hanketeemojen alla:  

1) Tutkintojen työelämäjaksojen lisääminen 

2) Työelämäjaksojen vaikuttavuuden parantaminen 

3) Opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen 

4) Opettajien ja koulutusjohdon tukeminen työelämäkytkennän vahvistamiseksi 

5) Sidosryhmä- ja vuorovaikutustyön rakenteiden parantaminen työelämäjaksojen kehittämiseksi. 

Hanke uudistaa nykyisiä toimintatapoja ja lisää opetuksen työelämäkytkentää. Työnantajien ja yritysten edustajia 

otetaan aiempaa systemaattisemmin ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun ja 

toteutukseen sekä lisätään yliopiston opettajien työelämäosaamista, jotta opiskelijoille syntyisi mm. ymmärrys siitä, 

miten opittuja asioita sovelletaan käytännön työelämässä. 

Hanke tukee yliopistojen välistä osaamisen vaihtoa sekä mahdollistaa valtakunnallisesti yliopistojen välisten 

yhteistyömallien syntymistä. Lisäksi uusia toimintatapoja luodaan yliopisto-opetuksen ja työelämän edustajien 

väliselle yhteydenpidolle ja yhteistyölle. 

Uudenlaisia työelämäjaksojen malleja ja tapoja tuotetaan työssäkäynnin opinnollistamiseen. Tällä on vaikutuksia mm. 

lukuvuoden parempaan hyödyntämiseen ja sitä kautta nopeampaan valmistumiseen.  

Lisäksi hanke tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Ely-keskuksille teemaan ”Korkeakoulusta työelämään” (ESR-

kokonaisuus Osuvaa osaamista) liittyvää tiivistettyä tietoa Tyyli-hankkeen sisällöllisestä toteutumisesta ja tuloksista. 

Tarvittaessa tämä tieto on käytettävissä Rakennerahastot-sivustolla. 

Turun yliopiston rooli 

Turun yliopiston rooliin kuuluu suunnitella hankekonsortion kanssa yhdessä hankkeen toimenpiteet. Toimenpiteitä 

piloitoidaan kaikissa hankokonsortion yliopistoissa.  Turun yliopisto toteuttaa neljä pilottia. Yliopistot raportoivat 



pilottien kokemuksia ja tuloksia hankekonsortiolle, joka yhdessä arvioi ja analysoi sekä suunnittelee 

jatkotoimenpiteitä. Hankekonsortio yhdessä levittää kokemuksia ja tuloksia koko korkeakoulukentälle. 

Kokonaisuuksiin sisältyviä toimenpiteitä toteutettaessa yliopistot vaihtavat ja jakavat osaamistaan ja samalla 

yliopistojen välinen yhteistyö tiivistyy.  

Turun yliopisto ja Oulun yliopisto vastaavat yhdessä hankkeessa toteutettavasta koulutuksesta lukuun ottamatta 

kahta seminaaripäivää, joiden toteutusvastuu on Aalto-yliopistolla. Koulutuksen toteutusta ja konkreettisia 

toimenpiteitä kuvataan hankehakemuksen kohdassa 6.  

Kaikki konsortioyliopistot osallistuvat koulutusten ja seminaarien suunnitteluun. Pitkäkestoiseen koulutukseen on 

arvioitu osallistuvan noin 30 opettajaa edustaen kaikkia konsortioyliopistoja ja lyhytkestoiseen koulutukseen tai 

seminaareihin osallistuu 150 henkilöä konsortioyliopistoista. Kaikkia koulutuksia ja seminaareja markkinoidaan 

valtakunnallisesti ja niihin voivat osallistua myös hankekonsortion ulkopuolisten yliopistojen edustajat. 

Koulutukset tuottavat myös tietoa konsortioyliopistoissa toteutettaviin pilotteihin sekä tukevat hankkeessa tehtävää 

kehittämistyötä.  Hankkeen tuottama koulutusmateriaali kerätään ja julkaistaan valtakunnallisesti yliopistojen 

käyttöön. Materiaalit mahdollistavat opintojaksojen uudelleen toteutuksen ja itseopiskelun.  

Turun yliopisto osallistuu aktiivisesti yhteistyökumppaneiden työkokouksiin ja työpajoihin. 

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli: Tampereen teknillinen yliopisto 

* Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja 
uutuus- tai lisäarvo?  

Taustaa 

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kandidaattivaiheen (180 op) opinnot koostuvat suurelta osin kaikille yhteisistä 

perusopinnoista (mm. matematiikka, fysiikka, kemia), ja oman tutkinto-ohjelman opintoja on ensimmäisinä 

opiskeluvuosina suhteellisen vähän. Aiemmissa tutkimuksissa (mm. Pajarre et al. 2014) on huomattu, että opiskelijat 

kokevat alkuvuosien kurssit teoreettisiksi, eivätkä tunnista opintojen yhteyttä työelämän tarpeisiin. Tämä johtaa 

heikkoon motivaatioon ja pahimmillaan opintojen keskeytymiseen. Tämän vuoksi työelämäintegraation lisääminen jo 

kandidaattivaiheen opintoihin on välttämätöntä. Maisterivaiheessa (120 op) puolestaan perusopintojen määrä on 

vähäinen ja tutkinto koostuu valtaosin aineopinnoista, joissa substanssin tulisi kytkeytyä todellisiin työelämän 

tarpeisiin. 

TTY:n harjoittelukäytänteissä eri tutkinto-ohjelmien välillä on suuria eroja. Joissain tutkinto-ohjelmissa työharjoittelu 

on pakollista, joihinkin sitä ei välttämättä sisälly ollenkaan. Myös harjoittelulle asetetut edellytykset poikkeavat 

suuresti toisistaan eri tutkinto-ohjelmien välillä. Hankkeessa yhtenäistetään harjoittelukäytänteitä yhteistyössä 

muiden yliopistojen kanssa. 

Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että vaikka opiskelijoille olisi jo kertynyt osaamista, heidän kykynsä 

tunnistaa sitä on heikkoa, erityisesti ellei heille ole ehtinyt opiskeluaikana kertyä oman alansa työkokemusta (Pajarre 

et al. 2014). Koska vain harvat pääsevät opintojensa alkuvuosina oman alan kesätöihin, tulisi ammattiaineita ja 

opintokokonaisuuksia suunnitella ja toteuttaa niin, että myös opintojen kautta opiskelijoille syntyisi ymmärrys siitä, 

miten opittuja asioita sovelletaan käytännön työelämässä.  

Tässä hankkeessa lisätään opintojen työelämäintegraatiota tukemalla opettajia työelämälähtöisempien opintojaksojen 

ja harjoitustöiden toteuttamisessa sekä systemaattisella työelämäintegraationäkökulman lisäämisellä 

opetussuunnitelmatyöhön.  



Lisäämällä työelämäintegraatiota opintoihin opiskelijat kykenevät olennaisesti paremmin myös tunnistamaan omia 

työelämävalmiuksiaan, mikä vastaavasti antaa paremmat valmiudet työnhakuun ja työllistymiseen.  

Lähteet: 

Pajarre, E., Nokelainen, S., & Myllärniemi, J. 2014. Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi 

osana koulutuksen laadun varmistusta TTY.n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn 

tuloksia. Tampereen teknillinen yliopisto, Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tutkimusraportti 1, 26 s.  

TEK. 2014. Tekniikan alan vastavalmistuneiden palautekysely. Tulokset 2013 valmistuneiden osalta, 73 s. 

Tavoitteista 

Tyyli-hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tasapuolisia 

työllistymismahdollisuuksia sekä opiskelumotivaatiota ja edistää opintojen etenemistä. Nämä kaikki ovat 

kytkeytyneitä toisiinsa. 

Tarkoituksena on, että opiskelijoille mahdollistetaan tasavertaisesti hyvät lähtökohdat työmarkkinoille jo opiskelunsa 

aikana.  Erityishuomio kohdistetaan aloille, jotka eivät suoraan valmista tiettyyn ammattiin.  

Tyyli-hankkeen tavoitteet on kuvattu hankehakemuksessa. 

Toteuttajan rooli 

TTY:n rooli liittyy erityisesti hankkeeseen kuuluvaan työelämäjaksojen vaikuttavuuden parantamiseen. 

Hankekonsortiossa TTY:lle  kuuluu vastuu seuraavasta hankkeeseen kuuluvasta toimenpiteestä: 

Yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa harjoittelun ja/tai työelämäjakson kuormittavuus arvioidaan ja tarkistetaan ja 

harjoittelun opintopisteytykselle laaditaan yhtenäinen ohjeistus. Harjoittelulle ja/tai työelämäjaksolle laaditaan 

selkeät ja arvioitavissa olevat osaamistavoitteet. Tavoitteena on, että harjoittelu ja/tai työelämäjakso sisällytetään 

opetussuunnitelmatyöhön ja että kaikkiin koulutusohjelmiin nimetään harjoittelun ja työelämäjaksojen vastuuhenkilö 

sekä selkeytetään osapuolien roolit ja vastuut.  

TTY pilotoi vähintään yhden hankkeen aikana kehitettävän harjoittelun/työelämäjakson toteutusmallin.  

Harjoittelun/työelämäjaksojen ja opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi TTY kokeilee ja ottaa käyttöön 

hankevuosina 2016-2017 yhdessä hankeyliopistojen kanssa uusia tapoja tehdä yhteistyötä yliopiston ja työnantajien 

kesken.  

TTY vastaa toimenpiteidensä dokumentoinnista sekä hanketyön kokemusten ja tulosten raportoinnista. 

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli: Lapin yliopisto 

* Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja 
uutuus- tai lisäarvo?  

Yliopistokoulutus ei ole pääsääntöisesti suoraan ammattiin valmistavaa. Koulutusaikojen pituus suhteessa työelämän 

kehittymisen vauhtiin asettaa yliopistoille lisää haasteita, joihin pyritään vastaamaan. Siksi on erityisen tärkeää, että 

työllistymistä ja syntyvän osaamisen relevanssia kehitetään ja suunnataan yliopistoissa jo koulutuksen aikana. Tämä 

muutos edellyttää yliopistokoulutuksen kehittymistä paremmin työelämäyhteistyötä, työelämätaitoja sekä 

työelämäintegraatiota hyödyntäväksi. 



Yliopistoharjoittelun volyymi ja käytännöt vaihtelevat suuresti niin yliopistojen kuin koulutusohjelmienkin välillä. 

Useissa koulutusohjelmissa harjoittelu kuuluu pakollisena opintojaksona tutkintoon, mutta on myöskin aloja, joissa 

opinnoissa ei ole lainkaan harjoittelua tai muuta yhteistyötä työelämän kanssa. Harjoittelu ei aina ole suunniteltu 

siten, että se tukisi opiskelijan opintoja ja sisältäisi ohjausta sekä työnantajan että yliopiston puolelta. Työelämän 

kanssa tehtävän yhteistyön tarve on entistä ajankohtaisempaa akateemisen työttömyyden lisääntyessä. 

Lisäksi hyvin vähän tehdään harjoitustöitä aidoista työelämästä lähtöisin olevista aiheista osana opintoja. Lapin 

yliopiston johtamisen oppiaineessa on toteutettu opintojaksoihin liittyneitä konsultatiivisia kehittämistehtäviä (mm. 

liiketoimintastrategioiden kehittäminen) yrityksille ja julkisille työorganisaatioille. Niissä on ylitetty myös 

oppiainerajoja, jolloin esimerkiksi sosiaalityön, johtamisen ja taiteiden opiskelijat ovat muodostaneet 

kehittämistehtäviä varten tiimejä. Näistä saadut kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Tällä tavoin on myös 

kyetty kokeilemaan työelämässä vaadittavia yhteiskehittämisen ja -tuottamisen taitoja. Tällainen toimita ei ole 

kuitenkaan ollut systemaattista ja se on perustunut yksittäisten opettajien aktiivisuuteen. Opettajalta se on vaatinut 

melkoista viitseliäisyyttä ja ajallista panostusta edellä kuvatun oppimisympäristön rakentamiseen. 

Lapin yliopistolla on vankkaa aihealueen kokemusta, jota on kertynyt neljän valtakunnallisen hankkeen 

osatoteuttajana (Valtti, Valoa, Lähde työelämään ja Yliopistosta työelämään). Aiemmissa hankkeissa saatuja 

kokemuksia on hyödynnetty tämän hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa. Erityisesti tässä hankkeessa on 

kiinnitetty huomiota siihen, kuinka tärkeää on sitouttaa ja ottaa tiedekunnan oppiaineiden henkilökuntaa tiiviisti 

mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Lapin yliopiston tehtävät hankkeessa liittyvät etenkin työssä käynnin 

opinnollistamiseen ja harjoittelun kehittämiseen työelämäjaksoksi. Siinä erityisenä kehittämiskohteena on 

opiskelijoiden yhteistyön pohjalle rakentuva harjoittelua tukevan toimintamallin kokeileva kehittäminen. Tavoitteena 

on organisoida opiskelijoiden harjoittelu osuuskuntamuotoisella toimintamallilla. Osuuskunnan liikeideana olisi 

opiskelijoille mielekkäiden harjoittelu- ja työtehtävien etsiminen ja niiden toteutuksen organisointi. Toimintamalli 

palvelee opintojen integrointia työelämään sekä tukee opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä. 

Osuuskuntamuoto mahdollistaa osaamisen kumuloitumisen ja työelämäkumppanuuksien pitkäjänteisen kehittämisen. 

Uutta kehitettävässä mallissa on harjoittelun organisoinnin systematisointi ja harjoittelun kautta kumuloituva 

osaaminen. Jatkossa osuuskunnasta muodostuu työelämäosaamisen ja -kontaktien monialainen osaamisympäristö. 

Osuuskunta voi olla myös valmistuneelle ensimmäinen työpaikka ja silta työelämään siirtymiseen. Yhteinen 

monialainen kehittäminen vahvistaa työelämässä tarvittavia taitoja sekä kannustaa yrittäjämäiseen toimintatapaan. 

Lapin yliopisto tekee hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä hankekonsortion muiden yliopistojen kanssa. 

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli: Aalto-yliopisto 

* Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja 
uutuus- tai lisäarvo?  

Seuraavassa kuvataan hankkeen taustalla olevia tarpeita ja ongelmia:  

*Tällä hetkellä yliopistot rakentavat työelämään integroitumisen malleja hajautetusti kansallisen yhteistyön sijaan 

*Yliopistojen kandidaatti- ja maisteritutkintojen työelämän tarpeiden vastaavuus ei ole kaikissa koulutuksissa riittävää 

*Opettajat tarvitsevat enemmän osaamista ja tietoa valmiista toimintamalleista työelämäintegraation rakentamiseen 

*Yliopistojen opettajille ei ole tarjolla tarvittavissa määrin koulutusta, joka antaisi valmiuksia opetuksen 

työelämäintegraation luomiseen ja kehittämiseen. 



*Yliopistojen opettajat tarvitsevat enemmän tukea, aikaa ja resursseja opetuksen työelämäintegraation luomiseen, 

kehittämiseen ja systematisointiin  

*Yliopistot eivät saa riittävästi työelämäpalautetta tai saadun palautteen hyödyntäminen ei ole systemaattista 

*Yliopistoharjoittelun volyymi ja käytännöt vaihtelevat suuresti niin yliopistojen kuin koulutusohjelmienkin välillä  

*Useissa koulutusohjelmissa harjoittelu kuuluu pakollisena opintojaksona tutkintoon, mutta lisäksi on aloja, joissa 

opinnoissa ei ole lainkaan harjoittelua tai muita työelämäkontakteja. Niissäkin koulutusohjelmissa, joissa harjoittelu 

sisältyy koulutukseen, on paljon kehitettävää  

*Harjoittelu ei aina ole suunniteltu siten, että se tukisi opiskelijan opintoja ja sisältäisi ohjausta sekä työnantajan että 

yliopiston puolelta. Lisäksi harjoitteluraportointiohjeet eivät välttämättä edellytä, että raportin tulisi sisältää 

pohdintaa opiskelijan harjoitteluun liittyneiden tavoitteiden saavuttamisesta tai osaamisen kehittymisestä harjoittelun 

aikana  

*Harjoittelua suunniteltaessa otetaan harvoin myöskään huomioon, kuinka työnantaja hyötyisi opiskelijoiden 

kehittämispanoksesta enemmän  

*Harjoittelun suoritusmuodoissa on myös kehitettävää (projektityöskentely, ajankohta, harjoittelun pilkkominen 

useampaan jaksoon eri työnantajilla, harjoittelut ulkomailla tai ulkomaisissa yhteistyöprojekteissa jne.) 

*Osana jotakin kurssia tehtäviä harjoitustöitä tulisi tehdä enemmän aidoista työelämälähtöisistä aiheista 

*Opiskelunaikaiset työelämäkontaktit ovat ensiarvoisen tärkeitä opinnäyte- /diplomityöpaikan löytymiselle ja edelleen 

työllistymiselle valmistumisen jälkeen  

*Ryhmässä tehtävillä harjoitustöillä ja lopputöillä luotaisiin puitteet harjoitella työelämässä keskeisiä ryhmätyötaitoja 

ohjatusti ja turvallisesti. Mahdollisuuksien mukaan ryhmät voisivat olla monitieteellisiä ja jopa monikulttuurisia. 

Tyyli-hankkeen uutuusarvo 

Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, että opiskelijat kokevat alkuvuosien kurssit teoreettisiksi, eivätkä tunnista 

opintojen yhteyttä työelämän tarpeisiin. Tämä johtaa heikkoon motivaatioon ja pahimmillaan opintojen 

keskeytymiseen. On myös havaittu, että vaikka opiskelijoille olisi jo kertynyt osaamista, heidän kykynsä tunnistaa sitä 

on heikkoa, erityisesti ellei heille ole ehtinyt opiskeluaikana kertyä oman alansa työkokemusta. 

Hanke uudistaa nykyisiä toimintatapoja ja lisää opetuksen työelämäkytkentää. Työnantajien ja yritysten edustajia 

otetaan aiempaa systemaattisemmin ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun ja 

toteutukseen sekä lisätään yliopiston opettajien työelämäosaamista, jotta opiskelijoille syntyisi mm. ymmärrys siitä, 

miten opittuja asioita sovelletaan käytännön työelämässä. 

Hanke tukee yliopistojen välistä osaamisen vaihtoa sekä mahdollistaa valtakunnallisesti yliopistojen välisten 

yhteistyömallien syntymistä. Kehittyneitä työelämäyhteistyöhön ja työelämäosaamiseen liittyviä käytäntöjä ja 

toimintatapoja voidaan laajentaa otettavaksi käyttöön useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen koko 

yliopistokentällä.  Lisäksi uusia toimintatapoja luodaan yliopisto-opetuksen ja työelämän edustajien väliselle 

yhteydenpidolle ja yhteistyölle. 

Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia työelämäjaksojen malleja ja tapoja työssäkäynnin opinnollistamiseen. Tällä on 

vaikutuksia mm. koko lukuvuoden parempaan hyödyntämiseen ja sitä kautta nopeampaan valmistumiseen. 

Aalto-yliopiston hankkeen osatoteuttajan roolista 



Aalto-yliopiston osatoteuttajan rooliin kuuluvien tehtävien tavoitteet pohjautuvat hankkeen tavoitteisiin. Aalto-

yliopiston kolmen korkeakoulun (Kemiantekniikka, Perustieteet ja Sähkötekniikka) kolmessa eri tekniikan alan 

koulutusohjelmassa kehitetään opintojen aikaista työssäkäynnin opinnollistamista ja harjoittelua työelämäjaksoiksi. 

Lisäksi kehitetään opintojen työelämäintegraatiota mm. yhteistyössä sidosryhmien (yrityselämä) kanssa. 

 

2 Toteutus ja tulokset: Oulun yliopisto 
 
* Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella 
saadaan aikaan 

Oulun yliopisto vastaa hankehallinnoinnista ja –johtamisesta. 

Koulutusten suunnittelu ja toteutus 

Oulun yliopisto ja Turun yliopisto vastaavat yhdessä hankkeessa toteutettavasta koulutuksesta lukuun ottamatta 

kahta seminaaripäivää, joiden toteutusvastuu on Aalto-yliopistolla.  Koulutussisällöt liittyvät hankkeen ydinteemoihin, 

niistä on lisätietoa hankehakemuksessa. Oulun yliopisto suunnittelee yhdessä konsortioyliopistojen kanssa  5.2015-

30.8.2017 hankehakemuksessa kuvattua koulutusta  ja toteuttaa yhdessä Turun yliopiston kanssa syyslukukausi 2015 

– syyslukukausi 2017 välisenä aikana seuraavia, hankkeen kohderyhmälle suunnattuja koulutuksia: 

*Koulutukset ja työpajat yliopistojen opettajille, omaopettajille, ohjelmien vastuuhenkilöille, opintoneuvojille ja 

harjoitteluyhteyshenkilöille, yliopistojen opetuksen tukihenkilöille kuten ura- ja rekrytointiasiantuntijoille, opetuksen 

kehittäjille ja alumnikoordinaattoreille.  Näitä lyhytkestoisia tuotettuja koulutusjaksoja on yhteensä kuuden päivän 

verran 

  *Pitkäkestoinen koulutus yliopistojen opettajille ja muulle yliopiston henkilöstölle.  Koulutuspäiviä on viisi sekä lisäksi 

itsenäistä työskentelyä ja kehittämistehtäviä.  Pitkäkestoiseen koulutukseen sisältyy myös koulutuspäivien 

ulkopuolisena aikana annettavaa ohjausta. 

Konsortioyliopistojen sekä niiden ulkopuolisia asiantuntijoita on koulutusten alustajina, luennoijina ja ohjaajina. 

Koulutuksissa ja ohjauksessa hyödynnetään verkkoyhteyksiä (ACP), mikä vähentää matkustustarvetta ja ajankäyttöä 

matkustamiseen. 

Koulutuksen vastuuyliopistot (Oulun ja Turun yliopisto) tekevät koulutusmateriaalituotantoon liittyvää työtä, minkä 

tuloksena hankkeen aikana tehdyt koulutusmateriaalit ovat vapaasti käytettävissä vastaavantyyppisissä koulutuksissa. 

 

Harjoittelun ja työelämäjaksojen kehitystyö ja työssäkäynnin opinnollistaminen 

Tyyli-hankkeessa kehitetään harjoittelua tavoitteellisena työssäoppimisena yhteistyössä yritysten ja muiden 

työnantajien kanssa. Tähän liittyy harjoittelun kehittäminen työelämäjaksoksi, työssäkäynnin opinnollistaminen sekä 

koulutusohjelman tuottaman ja opiskelijoiden oman osaamisen sanallistaminen ennen työnantajakontaktointia.  

Oulun yliopiston viidessä tutkinto-ohjelmassa tehdään edellä mainittuihin asioihin sekä harjoitteluun liittyvää 

kehittämistyötä, minkä myötä syntyneittä toimintamalleja pilotoidaan (testataan, kokeillaan) ja saadut kokemukset ja 

tulokset dokumentoidaan ja levitetään hankekonsortiolle ja Suomen yliopistokenttään.  

 Oulun yliopisto tekee vastuulleen kuuluvien toimenpiteiden dokumentointityötä sekä tuottaa niihin liittyvää 

seuranta- ja arviointiaineistoa.  Oulun yliopisto osallistuu muiden toimenpiteiden toteutukseen hankehakemuksessa 

kuvatuin tavoin.  Oulun yliopisto vastaa omassa organisaatiossa hankkeeseen palkattavien henkilöiden rekrytoinnista 

ja työnantajavelvoitteista sekä tekee hankkeeseen liittyviä taloushallinto- ja raportointitöitä. 



 

Tulosten ja kokemusten levittäminen 

Hankkeen tuloksena syntyviä käytäntöjä ja toimintamalleja Oulun yliopisto  ja muut hankekumppanit levittävät 

hyödynnettäväksi ja käyttöön otettavaksi useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen yliopistoissa. 

 

2 Toteutus ja tulokset:  Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) 

Toimenpiteet suunnitellaan yhdessä ja kehitettävät toimintatavat pilotoidaan eri yliopistoissa. 

LUT vastaa vastuualueellaan toteuttavien toimenpiteiden dokumentoinnista sekä riittävästä seuranta- ja 

arviointiaineiston tuottamisesta.  LUT vastaa omassa organisaatiossa hankkeeseen palkattavien henkilöiden 

rekrytoinnista ja työnantajavelvoitteista sekä tekee hankkeeseen liittyviä taloushallinto- ja raportointitöitä. 

 

Uudet työelämäjaksot  

LUT pilotoi kahdessa ohjelmassa uuden työelämäjakson / harjoittelun ja raportoi konsortiolle. 

 • LUTin toimijat osallistuvat hankkeen yhteiseen koulutukseen  ja suunnittelevat osana opintoja uuden 

työelämäjakson rakentamisen, toteutuksen ja arvioinnin 

• työelämäjakso rakennetaan yhdessä työnantajien kanssa  

• opiskelijat valmennetaan hankkimaan työpaikka tai muu mahdollisuus toteuttaa työelämäjakso  

• arvioidaan toteutus ja tulokset ja raportoidaan. 

 

Työelämäjaksojen vaikuttavuuden parantaminen 

* Nykyisen harjoittelun kehittäminen tavoitteellisena työssäoppimisena yhteistyössä työantajien kanssa  

• Osaamistavoitteiden asettaminen  ja kehittyvän osaamisen sanallistaminen "työelämäkielle" 

• Opetussuunnitelmatyö 

• Harjoittelun raportoinnin kehittäminen oppimistavoitteita tukevaksi. 

 

Konkreettiset toimenpiteet: 

1 Opettajien valmentautuminen työelämäjakson kehittämiseen 

2 Uuden työelämäjakson rakentamissuunnitelma osana valmentautumista ja hankekonsortion kanssa 

3 Työelämäyhteistyö otetaan mukaan opetussuunnitelmatyöhön 

4 Työelämäjakson rakentaminen yhdessä työnantajien kanssa 

5 Tuotteistaminen / Tiedotus / viestintä / markkinointi 



 - Osaamisen kuvaaminen ja kohdennettu työnantajaviestintä ulkomaisten opiskelijoiden osaamisesta ja potentiaalista  

- Osaamisen ja potentiaalin  esittely yrityksille yrityskäynneillä ja teemasessioissa  

6 Työpajat opiskelijoille 

- osaamisen kuvaaminen työelämäkielellä 

- suunnitelmat osaamisen markkinointiin  

7 Seuranta ja arviointi 

8 Toiminnan dokumentointi  ja hyvien käytäntöjen  levittäminen konsortion kesken ja laajemmin koko 

yliopistolaitokseen. 

 LUT:n hanketyön tuloksena syntyy  dokumentoitu, kahdessa koulutusohjelmassa testattu toimintamalli uuden 

opintoihin sisältyvän työelämäjakson rakentamiseksi yhteistyössä työnantajien kanssa. 

 

2 Toteutus ja tulokset: Turun yliopisto 

Turun yliopisto ja Oulun yliopisto vastaavat yhdessä hankkeessa toteutettavasta koulutuksesta lukuun ottamatta 

kahta seminaaripäivää, joiden toteutusvastuu on Aalto-yliopistolla.  Koulutussisällöt liittyvät hankkeen ydinteemoihin, 

niistä on lisätietoa hankehakemuksessa. Turun yliopisto suunnittelee yhdessä konsortioyliopistojen kanssa  5.2015-

30.8.2017 hankehakemuksessa kuvattua koulutusta  ja toteuttaa yhdessä Oulun yliopiston kanssa syyslukukausi 2015 

– syyslukukausi 2017 välisenä aikana seuraavia, hankkeen kohderyhmälle suunnattuja koulutuksia: 

* Koulutukset ja työpajat yliopistojen opettajille, omaopettajille, ohjelmien vastuuhenkilöille, opintoneuvojille ja 

harjoitteluyhteyshenkilöille, yliopistojen opetuksen tukihenkilöille kuten ura- ja rekrytointiasiantuntijoille, opetuksen 

kehittäjille ja alumnikoordinaattoreille.  Näitä lyhytkestoisia tuotettuja koulutusjaksoja on yhteensä kuuden päivän 

verran. 

  * Pitkäkestoinen koulutus yliopistojen opettajille ja muulle yliopiston henkilöstölle.  Koulutuspäiviä on viisi sekä 

lisäksi itsenäistä työskentelyä ja kehittämistehtäviä.  Pitkäkestoiseen koulutukseen sisältyy myös koulutuspäivien 

ulkopuolisena aikana annettavaa ohjausta. 

Konsortioyliopistojen sekä niiden ulkopuolisia asiantuntijoita on koulutusten alustajina, luennoijina ja ohjaajina. 

Koulutuksissa ja ohjauksessa hyödynnetään verkkoyhteyksiä (ACP), mikä vähentää matkustustarvetta ja ajankäyttöä 

matkustamiseen. 

Hankkeen koulutuksen vastuuyliopistot (Turun yliopisto ja Oulun yliopisto) tekevät koulutusmateriaalituotantoon 

liittyvää työtä, minkä tuloksena hankkeen aikana tehdyt koulutusmateriaalit ovat vapaasti käytettävissä 

vastaavantyyppisissä koulutuksissa. 

Tyyli-hankkeessa kehitetään harjoittelua tavoitteellisena työssäoppimisena yhteistyössä yritysten ja muiden 

työnantajien kanssa. Tähän liittyy harjoittelun kehittäminen työelämäjaksoksi, työssäkäynnin opinnollistaminen sekä 

koulutusohjelman tuottaman ja opiskelijoiden oman osaamisen sanallistaminen ennen työnantajakontaktointia.   

Turun yliopiston neljässä tutkinto-ohjelmassa  tehdään harjoittelun kehittämistyötä, minkä myötä syntyneittä 

toimintamalleja pilotoidaan (testataan, kokeillaan)  ja saadut kokemukset ja tulokset dokumentoidaan ja levitetään 

hankekonsortiolle ja Suomen yliopistokenttään.  



 Turun yliopisto tukee hankekonsortiota sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä kehittävän arvioinnin pohjalta. 

Hankkeen tulosten pysyvyyden kannalta on tärkeää rakenteistaa yhteistyömuodot, jotka mahdollistavat 

työelämäjaksojen jatkuvan työelämälähtöisen kehittämisen. Kehittävään arviointiin perustuvassa PDCA kehityssyklissä 

arvioidaan, toteutetaan, seurataan ja jatkokehitetään työelämäjaksoja ja sidosryhmäyhteistyötä koulutuksessa. Tässä 

sidosryhmätyön kehittämistyössä hyödynnetään olemassa olevia arviointimenetelmiä ja –kriteerejä. Mallia 

sovelletaan myös konsortioyliopistoissa. 

Turun yliopisto tekee vastuulleen kuuluvien toimenpiteiden dokumentointityötä sekä tuottaa niihin liittyvää seuranta- 

ja arviointiaineistoa.  

Lisäksi Turun yliopisto osallistuu muiden toimenpiteiden toteutukseen hankehakemuksessa kuvatuin tavoin. 

 

2 Toteutus ja tulokset: Tampereen teknillinen yliopisto 

Hankekonsortio suunnittelee hankkeen toimenpiteet yhdessä. Toimenpiteitä piloitoidaan kaikissa hankokonsortion 

yliopistoissa.  Yliopistot raportoivat pilottien kokemuksia ja tuloksia hankekonsortiolle, joka yhdessä arvioi ja analysoi 

sekä suunnittelee jatkotoimenpiteitä. Hankekonsortio yhdessä levittää kokemuksia ja tuloksia koko 

korkeakoulukentälle. Kokonaisuuksiin sisältyviä toimenpiteitä toteutettaessa yliopistot vaihtavat ja jakavat 

osaamistaan ja samalla yliopistojen välinen yhteistyö tiivistyy. Oulun yliopisto kokoaa hanketoimijat määräajoin, 

vähintään 1,5 kk:n välein yhteisiin kehittämistyöpajoihin. Toimijat voivat tarvittaessa osallistua niihin myös verkon 

välityksellä.  

TTY:n hankkeen kehittämiseen liittyen TTY:n koulutusohjelmissa: 

*harjoittelun ja/tai työelämäjakson kuormittavuus arvioidaan ja tarkistetaan 

*harjoittelun ja/tai työelämäjakson opintopisteytykselle laaditaan yhtenäinen ohjeistus 

*Harjoittelulle ja/tai työelämäjaksolle laaditaan selkeät ja arvioitavissa olevat osaamistavoitteet.  

Tavoitteena on, että harjoittelu ja/tai työelämäjakso sisällytetään opetussuunnitelmatyöhön ja että kaikkiin TTY:n 

koulutusohjelmiin nimetään harjoittelun ja työelämäjaksojen vastuuhenkilö sekä selkeytetään osapuolien roolit ja 

vastuut.  

Tuloksena syntynyt harjoittelun ja/tai työelämäjakson opintopisteytyksen ohje välitetään hankekonsortion yliopistoille 

sekä muiden Suomen yliopistojen hyödynnettäväksi. Ohjeistus esitellään hankkeessa järjestettävissä koulutuksissa. 

Tyyli-hanketyön tuloksena TTY:n kandidaatti- ja maisterivaiheen opintoihin lisätään työelämäintegraatiota ja 

harjoittelukäytäntöjä systematisoidaan ja otetaan käyttöön uusia harjoittelun toteutusmalleja. TTY pilotoi vähintään 

yhden hankkeen aikana kehitettävän harjoittelun/työelämäjakson toteutusmallin.  

Harjoittelun/työelämäjaksojen ja opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi TTY kokeilee ja ottaa käyttöön 

hankevuosina 2016-2017 yhdessä hankeyliopistojen kanssa uusia tapoja tehdä yhteistyötä yliopiston ja työnantajien 

kesken. 

 TTY:n olemassa olevaan koulutukseen sisällytetään vuosina 2015-2017 hankkeessa yhdessä suunniteltavia 

koulutusmoduuleja. Koulutuksen tavoitteena on opetuksen työelämäkytkennän lisääminen hankkeen 

kokonaistavoitteiden suuntaisesti. Näin mm. tuetaan opettajia työelämälähtöisimpien opintojaksojen toteuttamisessa 

ja lisätään työelämäintegraationäkökulmaa opetussuunnitelmatyöhön. 

Lisäksi TTY osallistuu yhteiskehittelyyn sekä muiden toimenpiteiden toteutukseen hankehakemuksessa kuvatun 

tavoin. 



 

2 Toteutus ja tulokset: Lapin yliopisto 

Lapin yliopiston kehittämiskohteena hankkeessa on opintojaksoihin kuuluvan harjoittelun uudenlaisen 

toteuttamismallin kokeileva kehittäminen. Tässä työssä tehdään yhteiskehittelyä hankekonsortion  yliopistojen 

kanssa.  

Hankkeessa tehtävä pilotointi suunnataan Lapin yliopistossa opintoaloille, jotka eivät suoraan kouluta tiettyihin 

tehtäviin. Opiskelijoiden opintoihin kuuluva harjoittelu toteutetaan osuuskunnan kautta. Osuuskunnan tehtävänä on 

etsiä opiskelijoille mielekkäitä harjoittelu- ja työtehtäviä. Osuuskunta organisoi niiden toteutuksen. Lapin yliopiston 

osuuden tehtäväkokonaisuuksia ovat: 

1. Selvitetään edellytykset osuuskuntatyyppiselle toimintatavalle organisoida opiskelijoiden työharjoittelu. Haetaan 

benchmarking -tietoa kehitettävää toimintamallia lähellä olevista jo käytössä olevista toimintamalleista (Design 

Factory, Business Kitchen tms.). Osuuskuntatoimintamallin kehittämisessä tehdään yhteistyötä työelämä- ja 

rekrytointipalvelujen kanssa 

2. Kokeilun alussa käynnistetään osuuskunnan perustamistoimenpiteet ja valitaan osuuskunnalle vetajä(t). 

Osuuskunnalle luodaan pelisäännöt ja valitaan toimintaperiaatteet. Yliopiston tutkijat voisivat tulla osuuskunnan 

jäseniksi ja miksei Lapin kunnatkin 

Osuuskunnan toimialat määritellään huomioiden monialaisuus ja monitoimijuus. Tiedekuntarajat ylittävä yhteistyö on 

olennainen osa kokeiluvaiheen toteutusta. Harjoittelun kohteet voidaan teemoittaa 

3. Toimintamallia markkinoidaan opiskelijoille (sosiologia, johtaminen ja markkinointi sekä taiteet) 

4. Hankkeen aikana kehitettävää toimintamallia pilotoidaan kolmessa vaiheessa edellä mainituissa kolmessa 

oppiaineessa 

5. Harjoittelukohteiden hankinta työorganisaatioihin jalkautuvalla toimintatavalla 

6. Toiminnan ensimmäinen pilotointi, kokeileva kehittäminen 

7. Ensimmäisen pilotin reflektoiva arviointi 

8. Toisen pilotin suunnittelu ja toteuttaminen 

9. Toisen pilotin reflektoiva arviointi 

10. Kolmannen pilotin suunnittelu ja toteuttaminen 

11. Pilottien arviointi ja toimintamallin kuvaus. 

Lapin yliopiston osuus tuottaa tulokseksi kokeiltua tietoa siitä, miten osuuskuntatyyppinen harjoittelun organisointi 

soveltuu edistämään asetettuja sisällöllisiä tavoitteita ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Kehitettävä 

toimintamalli systematisoi harjoittelun organisointia ja vapauttaa harjoittelua organisoivien opettajien työaikaa 

varsinaiseen ohjaamiseen. Kokeiluvaiheen tulokset esitellään siinä muodossa, että toimintamallin käyttöönotto 

onnistuu suhteellisen helposti myös muissa yliopistoissa. 

Toimintamallin levittämistä ja sen kokemuksista oppimista edesauttaa myös hankkeen aikana tehtävä tiivis yhteistyö 

sekä yhteinen reflektio tuloksista hankekonsortion muiden yliopistojen kanssa. 

 



2 Toteutus ja tulokset: Aalto-yliopisto 

Aalto-yliopiston kolmen korkeakoulun (Kemiantekniikka, Perustieteet ja Sähkötekniikka) hanketehtäviin sisältyy 

seuraavia hanketöitä (näitä on tarkemmin kuvattu hankehakemuksessa): 

1)Tutkintojen työelämäjaksojen lisääminen 

Harjoittelun suunnittelua, toteutusta, ohjausta ja arviointia kehitetään työelämäprojektien/-jaksojen suuntaan ja 

koulutusohjelmia autetaan suunnittelemaan harjoitteluprojektit yritykselle/yrityksessä tehtäväksi projektiksi sekä 

kannustetaan perinteisen harjoittelun kehittämistä ja uudistamista työelämäprojektin suuntaan.  Harjoitus-

/projektitöiden sekä opinnäytetöiden tekemistä monitieteisinä pilotoidaan.  

Aalto-yliopiston yhdessä hankkeeseen osallistuvassa korkeakoulussa pilotoidaan opiskelijoiden ulkomailla toteutuva 

työelämäjakso. Lisäksi Aalto toteuttaa hankkeessa kaksi muuta työelämäjaksojen/-projektien pilottia. 

2) Opettajien ja koulutusjohdon tukeminen työelämäkytkennän vahvistamiseksi 

Hankkeessa tuotetaan yliopistojen koulutuksen ja tutkinto-ohjelmien johdolle kaksi hankkeen ydinteemoihin liittyvää 

seminaaria. Seminaarit toteutetaan kahtena valtakunnallisena seminaaripäivänä. Toteutuksen koordinointivastuu on 

Aalto-yliopistolla. 

3) Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto keräävät kokemuksia ja hankekonsortio yhdessä kehittää sekä kokeilee erilaisia 

toimintatapoja, joilla työelämälähtöisiä harjoitus-, ryhmätöitä ja opinnäytteitä voidaan markkinoida työnantajille ja 

opiskelijoille, ja joita työnantajien olisi helppo ottaa käyttöön.  

 Lisäksi Aalto-yliopisto osallistuu muiden toimenpiteiden toteutukseen hankehakemuksessa kuvatuin tavoin. 

Hankekonsortio suunnittelee hankkeen toimenpiteet yhdessä. Toimenpiteitä pilotoidaan kaikissa hankekonsortion 

yliopistoissa.  Yliopistot raportoivat pilottien kokemuksia ja tuloksia hankekonsortiolle, joka yhdessä arvioi ja analysoi 

sekä suunnittelee jatkotoimenpiteitä. Hankekonsortio kehittää edelleen toimintamalleja pilottien kokemusten ja 

palautteiden perusteella. Toimintatavat mallinnetaan/kuvataan niin, että niistä voidaan tehdä valtakunnallisesti 

levitettäviä malleja/suosituksia. Hankekonsortio yhdessä levittää kokemuksia ja tuloksia koko korkeakoulukentälle.  

Kokonaisuuksiin sisältyviä toimenpiteitä toteutettaessa yliopistot vaihtavat ja jakavat osaamistaan ja samalla 

yliopistojen välinen yhteistyö tiivistyy. Oulun yliopisto kokoaa hanketoimijat määräajoin, noin 1,5 kk:n välein yhteisiin 

lähi- ja etätyöskentelynä toteutettaviin kehittämistyöpajoihin. 

Aalto-yliopisto vastaa vastuualueellaan toteuttavien toimenpiteiden dokumentoinnista sekä riittävästä seuranta- ja 

arviointiaineiston tuottamisesta. Aalto-yliopisto vastaa omassa organisaatiossa hankkeeseen palkattavien henkilöiden 

rekrytoinnista ja työnantajavelvoitteista sekä tekee hankkeeseen liittyviä taloushallinto- ja raportointitöitä. 

Konkreettisia Aalto-yliopiston toimenpiteitä: 

1 Olemassa olevan aineiston (mm. aiemmat ESR-hankkeet), mallien, hyvien, raportoitujen käytäntöjen ja työkalujen 

koonti työssä hyödynnettävään muotoon. 

2 Prosessin yksityiskohtainen suunnittelu  

3 Opetussuunnitelmatyö koulutusohjelmissa 

Kolmessa Aallon korkeakoulussa (Kemiantekniikka, Perustieteet, Sähkötekniikka), kolmessa eri tekniikan alan 

koulutusohjelmassa kehitetään 

   *työssäkäynnin opinnollistamista ja harjoittelun kehittämistä työelämäjaksoiksi 



   *opintojen työelämäintegraatiota mm. yhteistyössä sidosryhmien (yrityselämä) kanssa. 

4 Tiedotus / viestintä / markkinointi 

Osaamisen kuvaaminen ja kohdennettu dokumentointi (koulutusmateriaalituotanto) ohjelmatasoisesti, niin että 

materiaalia voidaan hyödyntää muiden yliopistojen koulutusohjelmien kehittämisessä 

5 Seminaarit (2 pv) ohjelmajohdolle ja vararehtoreille 

Tuotetaan yliopistojen koulutuksen ja tutkinto-ohjelmien johdolle kaksi hankkeen ydinteemoihin liittyvää seminaaria. 

7  Seuranta ja arviointi (pitäisi olla kohta 6, hakemuksen jättämisen jälkeen huomattu)   

Seurataan sekä arvioidaan osahankkeiden edistymistä raportoinnin ja evaluoinnin avulla 

8 Toiminnan dokumentointi. (pitäisi olla kohta 7, hakemuksen jättämisen jälkeen huomattu) .  


