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1. Lähtökohta 

 

Kauppatieteiden kandidaatin harjoittelu 2014-2016 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa (OyKKK) oli vuoden 2014 syyslukukauteen 

saakka pääaineperusteiset kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmat. Nämä 

tutkinto-ohjelmat yhdistettiin yhdeksi kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmaksi 

vuoden 2014 syksystä alkaen. Uusi tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet määritettiin 

OyKKK:n AACSB-akkreditoinnin mukaisesti.  

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelija voi suorittaa joko Harjoittelun (724100P, 

viisi opintopistettä) tai Yritysprojektin (724101P, viisi opintopistettä), jotka sisältyvät 

tutkinto-ohjelmaan ns. capstone-opintojaksoina. Näillä opintojaksoilla mitataan 

seuraavien osaamistavoitteiden toteutumista tutkinto-ohjelmassa: 

1. organisaation keskeisten liiketoimintaprosessien ja toimintojen tunnistaminen 

2. taloudellisen ja liiketoimintaan liittyvän tiedon tulkinta ja ymmärrys 

3. opitun soveltaminen käytännön työtehtäviin ja ongelmien ratkaisuun 

Harjoittelun laajuudeksi määritettiin viisi opistopistettä ja harjoittelun suositeltu 

vähimmäiskesto oli kaksi kuukautta. Harjoittelun osaamistavoitteiksi määritettiin 

opiskelijoiden työkokemuksen kartuttaminen, opinnoissa opittujen asioiden 

soveltaminen sekä urasuunnitelmien selkeyttäminen, lisäksi haluttiin korostaa 

työelämäkontaktien merkitystä. Tutkinto-ohjelman johtaja, professori Satu Nätti laati 

harjoittelun opintojaksokuvauksen ja suoritusohjeen. Tutkinto-ohjelman johtaja toimi 

myös harjoittelun vastuuhenkilönä hyväksyen harjoittelupaikat ja opiskelijoiden laatimat 

harjoittelun reflektioraportit.  

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on osallistunut valtakunnalliseen, Oulun yliopiston 

johtamaan Tyyli-hankkeeseen, jonka avulla on kehitetty kauppatieteiden kandidaatin 

tutkinto-ohjelman sisältyvää harjoittelua ja työelämäyhteistyötä perustuen Tyyli-

hankkeen kehittämistyön tuloksena julkaistuun harjoitteluoppaaseen. Kehittämistyön 

tueksi Tyyli-hankkeessa on tehty vierailuja yrityksiin niiden harjoittelukäytäntöjen 

selvittämiseksi.  

Kandidaattiharjoittelun kehittämistyö Tyyli-hankkeessa 

Harjoittelun kehittämistyölle asetettiin seuraavat tavoitteet: 

1. Harjoitteluvastaavan työtehtävien määrittäminen ja vakiinnuttaminen 

2. Harjoittelun suorittamisen neuvonta ja ohjaustoiminnot 

3. Harjoittelupäiväkirja- ja harjoittelusuunnitelmamallien laatiminen opiskelijoiden 

tueksi 

4. Uuden raportointikäytännön testaaminen ja selkeyttäminen 

5. Harjoittelun laajuuden ja pituuden sopivuuden varmistaminen 

Tavoitteiden saavuttamiseksi päätettiin käynnistää kokeilujakso, pilotti. Pilotti käynnistyi 

joulukuussa 2016 harjoittelun informaatiotilaisuudella, jossa esiteltiin uudistetut 

harjoittelukäytännöt opiskelijoille. Työelämän edustajina tilaisuuteen osallistui Talenom 

Oyj:stä kaksi henkilöä esitellen harjoittelukäytäntöjään. Pilotointia varten tarkistettiin 

harjoittelun kurssikuvaus ja käytössä oleva ohjeistus. Pilotissa otettiin lisäksi käyttöön 
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harjoittelupäiväkirja- ja harjoittelusuunnitelmamallit sekä uusi toimintamalli sisältäen 

toimenpiteet ennen harjoittelua, harjoittelun aikana sekä harjoittelujen jälkeen. 

 

OyKKK:n käytännön kehittämistyötä on ohjannut professori Satu Nätti.  

Kehittämistyössä asiantuntijoina ovat toimineet koulutusdekaani, professori Pauliina 

Ulkuniemi sekä suunnittelija Merja Inget. Yliopisto-opettaja Sauli Pajarin vastuulla on 

ollut kehittämistoimien toteutus, harjoittelun pilotointiin liittyvät tehtävät sekä 

opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta. 
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1. Pilotoinnin toteutus 

Pilotointi käynnistettiin joulukuussa 2016 ja pilottiin valittiin opiskelijat kevätlukukaudella 

opiskelijatapaamisissa, joissa harjoitteluvastaava informoi tapaamisista heidän 

harjoitteluorganisaatioissa. Harjoitteluorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tapaamiset ja 

yritys- ja opiskelijapalautteiden kerääminen päättyivät elokuussa 2017. Pilotointi 

suoritettiin vaiheistettuna seuraavasti: 

Toimenpiteet ennen harjoittelujaksoa: 

1. Harjoittelun informaatiotilaisuus opiskelijoille järjestettiin 2.12.2016. 

2. Harjoitteluvastaava tapasi harjoittelun suorittavat opiskelijat tammi- ja 

maaliskuun aikana.   

3. Tapaamisissa opiskelijat esittelivät harjoitteluyrityksen sekä harjoittelun aikaiset 

työtehtävänsä. 

4. Harjoitteluvastaava totesi työtehtävien soveltuvuuden harjoitteluun. 

5. Harjoitteluvastaava esitteli opiskelijoille harjoittelun tueksi laaditun 

suoritusohjeistuksen (liitteet 1,2,3 ja 4).  

6. Harjoitteluvastaava kertoi harjoittelun aikaisesta käynnistä harjoitteluyrityksessä 

ja tapaamisesta harjoitteluyrityksen yhteyshenkilön kanssa. 

7. Harjoitteluvastaava allekirjoitti mahdolliseen harjoittelutukeen vaadittavat 

asiakirjat opiskelijoille. 

Toimenpiteet harjoittelun aikana: 

1. Harjoitteluvastaava sopi kunkin opiskelijan kanssa, että hän varaa 

harjoitteluyrityksen lähimmältä esimieheltään vierailuajan harjoitteluvastaavalle. 

2. Harjoitteluvastaavan vieraili harjoitteluyrityksissä ja keskusteli harjoitteluun 

liittyvistä asioista opiskelijan ja hänen esimiehensä kanssa sekä esitteli OyKKK:n 

harjoitteluun liittyvät tavoitteet ja käytännöt. 

3. Opiskelija kirjoitti harjoittelupäiväkirjaansa (liite 3) reflektioraportin tueksi. 

4. Harjoitteluvastaava toimi opiskelijan ja yrityksen tukena mahdollisissa 

harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä. 

5. Harjoitteluvastaava pyysi opiskelijaa ja hänen esimiestään vastaamaan 

harjoittelun jälkeiseen palautekyselyyn. 

Toimenpiteet harjoittelujen jälkeen: 

1. Harjoitteluvastaava tutustui opiskelijoiden uudistettuun harjoittelu-

dokumentointiin ja toimitti ne tutkinto-ohjelman johtajalle hyväksyttäväksi ja 

suoritusmerkintää varten. 

2. Harjoitteluvastaava keräsi ja koosti palautteen opiskelijoilta ja 

harjoitteluyrityksiltä pilotin raportointia ja harjoittelun jatkokehittämistä varten. 
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3. Pilottiin osallistuneet opiskelijat ja yritykset 

Pilottiin valittiin opiskelijat tammi-maaliskuun 2017 kuluessa siten että 

harjoitteluyritykset olivat erilaisia toimialoiltaan ja kooltaan sekä niiden toimipaikka on 

Oulussa. 

Pilottiin osallistui 19 kauppatieteiden kandidaattiopiskelijaa, joiden tavoitteena oli 

suorittaa harjoittelun kevään ja kesän aikana. Pilottiin osallistuvat olivat 2. vuosikurssin 

opiskelijoita, jotka olivat ennen harjoittelua suorittaneet vaaditut kandidaatin tutkinnon 

perusopintomoduulit: Moduuli 1: Johdatus kauppatieteisiin ja pääosin Moduulin 2: 

Liiketoimintaprosessit kuuluvat opintojaksot.  

Pilottiin osallistui 19 organisaatiota: 15 yritystä, 1 yleishyödyllinen yhdistys sekä 3 

julkishallinnon organisaatiota: KELAn Oulun toimipaikka, Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus ja verohallinnon Oulun toimipaikka. Yritykset, toimiala ja kokoluokka olivat 

seuraavat: 

1. Kuljetussäiliöitä valmistava konepaja, kokoluokka: pieni 

2. Markkinoinnin asiantuntijayritys: kokoluokka: suuri 

3. Sijoituspalveluja tarjoava yritys, kokoluokka: pieni 

4. KELA Oulu, kokoluokka: suuri 

5. Markkinointipalveluja tarjoava yritys, kokoluokka: suuri 

6. Mainos- ja markkinointipalveluyritys, kokoluokka: pieni 

7. Toimistopalveluja tarjoava yritys: kokoluokka: pieni 

8. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kokoluokka: keskisuuri 

9. Näyttelyrakentamisen asiantuntijayritys, kokoluokka: pieni 

10. Rakennustarvikkeita valmistava yritys, kokoluokka: keskisuuri 

11. Energian tuotanto- jakeluyritys, kokoluokka: suuri 

12. Asuntopalvelujen tuotanto- ja markkinointiyritys, kokoluokka: suuri 

13. Elintarvikealan yritys, kokoluokka: pieni 

14. Yleishyödyllinen yhdistys, kokoluokka: pieni 

15. Kotielektroniikan tukku- ja vähittäiskaupan yritys, kokoluokka: suuri 

16. Elintarvikealan yritys, kokoluokka: keskisuuri 

17. Verohallinto Oulu, kokoluokka: suuri 

18. Lukitustekniikkaa valmistava yritys, kokoluokka: keskisuuri 

19. Toimistopalveluyritys: kokoluokka: pieni 

4. Pilotin yritystapaamiset harjoittelun aikana 

Harjoittelun aikana yritystapaamisten tavoitteena oli tutustua yritysten toimintaan, 

yhteyshenkilöihin sekä kerätä tietoa yrityksen harjoittelukäytännöistä ja tarpeista 

sujuvien harjoittelukäytäntöjen kehittämiseksi. Henkilökohtaisella tapaamisilla pyrittiin 

luomaan ja vakiinnuttamaan yhteistyösuhteita harjoittelupaikkojen saamiseksi 

tulevaisuudessa sekä luoda perustaa myös muulle yhteistyölle yritysten ja OyKKK:n 
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välille. Lisäksi opiskelijoille haluttiin korostaa OyKKK:n kiinnostusta opiskelijan 

suorittamaan harjoitteluun sekä sen merkitykseen osana opintoja. 

Yritystapaamiset sovittiin opiskelijoiden toimesta harjoittelupaikassa. Tapaamisissa 

keskusteltiin opiskelijan työtehtävistä harjoittelun aikana. Harjoitteluvastaava perehtyi 

työtehtävien osaamisvaatimuksiin ammattitaitojen ja työelämätaitojen kannalta. 

Keskusteluissa harjoitteluvastaava sai ajantasaista tietoa työelämävaatimuksista 

erityyppisissä yrityksissä. Harjoitteluvastaava esitteli yrityksen edustajalle (yleensä 

opiskelijan lähimies) tutkintoon sisältyvät harjoittelukäytännöt sekä muita 

yhteistyömahdollisuuksia OyKKK:n kanssa.  

5. Pilotin tulokset ja palautteet 

Pilotin alkaessa noususuhdanne oli jo päässyt vauhtiin ja yritysten opiskelijarekrytointi 

osa- ja määräaikaisiin työsuhteisiin oli vilkastunut merkittävästi verrattuna aikaisempiin 

vuosiin, mikä ilmeni harjoitteluvastaavan keräämästä rekrytoinnin seurantatiedosta. 

Myös useiden yritystapaamisten aikana ilmeni yritysten lisääntynyt tarve rekrytoida 

uusia tekijöitä ja uudistaa organisaatiotaan. Tästä syystä yrityksissä oli korostunut tarve 

saada yhteys korkeakouluopiskelijoihin. Yritykset käyttivät rekrytoinnissaan yleensä 

monikanavahakua (lehti-ilmoitukset, verkkosivut, henkilöverkostot). Rekrytointi- ja 

opiskelijoiden järjestämät muut tapahtumat olivat yritysten mielestä tehokkaita 

rekrytointitapoja ja samalla yrityksellä oli mahdollisuus tehdä itseään tunnetuksi. Tästä 

huolimatta yritykset kaipasivat helppoa ja ajankohdasta riippumatonta kontaktikanavaa 

rekrytointikustannusten säästämiseksi sekä rekrytointiprosessin nopeuttamiseksi. 

Yritystapaamisten aikana ilmeni opiskelijoiden työtehtävien monipuolisuus. Yleensä 

työtehtävät liittyivät markkinoinnin ja taloushallinnon avustaviin tehtäviin, joissa 

yritysten mukaan tarvittiin asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä positiivista 

asennetta. Myös tietoteknisten ja sosiaalisen median taitoja kielitaidon ohella 

korostettiin. Yrityksissä oltiin tyytyväisiä opiskelijoiden monipuoliseen osaamiseen ja 

sen kehittämisinnokkuuteen. 

Yritykset painottivat keskusteluissa harjoittelun merkitystä tärkeänä tapana oppia 

erilaisia liiketoimintoja ja liiketoimintaprosesseja käytännössä. Yritykset painottivat 

myös harjoittelun suorituksen joustavuutta siten, että se voitaisiin suorittaa myös osissa 

ja muuna ajankohtana kuin perinteisenä kesätyönä. 

Opiskelijan perehdytys työtehtäviin hoidettiin yrityksissä useilla eri tavoilla. Käytössä oli 

oma sisäinen koulutus, perehdytyspäivät tiimivalmennus, mentorointi, työnopastus ja 

henkilöstö. 

Monilla harjoitteluyrityksistä oli toimivia yhteistyömuotoja (harjoittelu, vierasluento, 

harjoitustyöt, opinnäytetyöt) jo käytössä kauppakorkeakoulun kanssa, tosin pilottiin 

osallistuneet julkiset organisaatiot eivät olleet yhteistyössä kauppakorkeakoulun 

kanssa vaikkakin niillä oli valmius yhteistyöhön. Yritystapaamisten aikana sovittiin 
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tiiviimmästä yhteydenpidosta asian korjaamiseksi. Yritykset korostivat säännöllisen 

yhteydenpidon merkitystä yhteistyön monipuolistamiseksi. 

5.1. Yrityskyselyn tulokset 

Yritysten harjoitteluyhteyshenkilöille laaditussa palautekyselyssä kerättiin palautetta 

harjoittelujaksoista. Kysely toteutettiin Webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi 14 

yrityksen harjoitteluyhteyshenkilöä. 

Opiskelijan osaamisen arviointi 

Yhteyshenkilöiden vastausten mukaan opiskelijoiden osaamistaso työtehtäviin todettiin 

vähintään hyväksi. Tämä tulos noudattelee yritystapaamisten aikana käytyjä 

keskusteluja harjoittelijoiden onnistumisesta työtehtävissä, joista osa oli varsin vaativia 

ottaen huomioon opiskelijoiden opintojen vaiheen (2. vuosikurssi). 

 

Kysymys 1. Miten arvioisitte opiskelijan osaamista harjoittelujakson perusteella? 

Harjoitteluvastaavan vierailun tarpeellisuus 

Harjoitteluvastaavan vierailua ei vastaajien mielestä pidetty aina tarpeellisena 

harjoittelun aikana, johon todennäköisesti vaikutti opiskelijan ja yrityksen aiemmin 

alkanut yhteistyö. Myös vierailun tarpeellisuus nousi esille, koska osa 

harjoitteluyrityksistä olivat kiinnostuneita OyKKK:sta myös muun yhteistyön osalta. 

 

Kysymys 2. Onko OyKKK:n harjoitteluvastaavan vierailu yrityksessänne harjoittelun 

aikana tarpeellinen? 

50%
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Yrityksen ja opiskelijan yhteistyön jatkuminen 

Harjoittelujaksojen aikana syntyi joko osa-aikainen tai määräaikainen työsuhde 

harjoitteluyritykseen syntyi useissa tapauksissa. Tämä vahvistaa oletusta. että 

harjoittelujakso toimii eräänlaisena ”koeaikana”, jolloin yritys varmistuu opiskelijan 

soveltuvuudesta työtehtäviin. Tulosta voidaan pitää merkittävänä myös siksi, että se voi 

johtaa myös yritykseen tehtävään harjoittelu-/opinnäytetyöhön. 

 

Kysymys 3. Miten yhteistyönne opiskelijan kanssa jatkuu harjoittelun jälkeen? 

Opiskelijoiden tavoittaminen 

Vastaajien mukaan sosiaalisen media, rekrytointitapahtumat sekä opettajat ovat 

tärkeimmät kanavat opiskelijoiden tavoittamiseksi ja rekrytoimiseksi harjoittelu- ja 

työpaikkoihin. Myös opintojaksojen harjoitustyöt ja vierailuluennot koettiin tärkeiksi 

kanaviksi. 

 

Kysymys 4. Miten haluaisitte tavoittaa opiskelijat? (voitte valita useita vaihtoehtoja) 

Kysymykseen annetut avoimet vastaukset: 

”1. Yritysyhteyshenkilön kautta 
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Muulla tavoin:
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2. Haluaisimme listausta opiskelijoista joilla olisi kiinnostusta tulla meille harjoitteluun 

ja haluaisimme listauksen perusteella valita haastateltavat 

3. Opiskelijan oma-aloitteisuus” 

Yhteydenottotavat kauppakorkeakouluun 

Yritysten harjoitteluyhteyshenkilöiden palautteen mukaan mieluisimmat tavat pitää 

yhteyttä kauppakorkeakouluun olivat sähköposti sekä kontakti yritysyhteyshenkilöön. 

Huomattavaa on, että puhelin ja yhteydenottolomake verkossa ei ollut merkittävä 

kontaktitapa. 

 

 

Kysymys 5. Miten haluaisitte ottaa yhteyttä OyKKK:uun? (voitte valita useita 

vaihtoehtoja) 

Opetuksen kehittäminen työelämätarpeita vastaavaksi 

Kysymys 6. Miten mielestänne Oulun kauppakorkeakoulun opetusta tulisi kehittää 

työelämätarpeita vastaavaksi? 

Kehitystoimenpide-ehdotukset: 

”1. Lisäpanostusta digitaalisen markkinoinnin opetukseen 

2. Opettajien ja opiskelijoiden yritystietouden lisääminen esim. harjoittelujen ja 

vierailujen kautta 

3. Harjoittelu on hyvä käytäntö!” 

Yhteenveto yrityskyselystä 

Yritysten mukaan opiskelijoiden osaamisen taso oli erinomainen tai hyvä opiskelijoiden 

harjoittelun aikaisissa työtehtävissä, mikä tukee myös yritystapaamisista saatua tietoa. 

Harjoitteluvastaavan harjoittelun aikaista vierailua ei yrityksissä katsottu aina 

tarpeelliseksi, mutta tieto harjoitteluvastaavan roolista katsottiin yritystapaamisissa 

tärkeäksi. Yrityksissä koettiin harjoittelu erinomaiseksi tavaksi rekrytoida opiskelijoita 

erityyppisiin työsuhteisiin. Opiskelijoiden tavoittaminen on yrityksille tärkeää ja se 

haluttiin yrityksissä tehdä pääosin sosiaalisen median, rekrytointitapahtumien ja 

opettajien avulla, myös vierailuluennot koettiin merkittäväksi keinoksi opiskelijoiden 
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tapaamiseen. Yritysten ja kauppakorkeakoulun yhteyksien parantamiseksi yritykset 

halusivat käyttää sähköpostia ja yritysyhteistyöstä vastaavaa henkilöä. Opetuksen 

kehittämiseksi yritykset halusivat lisätä opiskelijoiden ja opettajien yritystietoutta 

harjoittelujen ja yritysvierailujen avulla, myös panostusta digitaalisen markkinoinnin 

osaamisen lisäämiseen esitettiin. 

5.2. Opiskelijakyselyn tulokset 

Opiskelijoille suunnatulla palautekyselyllä kerättiin palautetta harjoittelun 

osaamistavoitteista, yhtäältä tutkinto-ohjelman toisaalta opiskelijan itsensä asettamista 

osaamistavoitteista, harjoittelun suoritusohjeista sekä pituudesta ja laajuudesta. 

Palautetta kerättiin myös harjoittelun raportoinnin vaikutuksesta opiskelijan oppimiseen 

sekä harjoittelun kehittämisideoita. 

Osaamistavoitteiden toteutuminen 

Opiskelijoilta pyydettiin palautetta alla mainittujen kauppatieteiden kandidaatin 

tutkinnon osaamistavoitteiden toteutumisesta.  

Harjoittelun (724100P) osaamistavoitteet: 

Harjoittelun osaamistavoitteena on mahdollistaa opiskelijan työkokemuksen 

saaminen, opinnoissa opittujen asioiden soveltaminen ja urasuunnitelmien 

selkeyttäminen. 

Harjoittelujaksolla opiskelijan ymmärrys organisaatioiden toiminnasta kehittyy liittyen 

eri työtehtäviin sekä organisaation kokonaisuuteen. 

Harjoittelujakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden luoda työelämäkontakteja, joista 

on hyötyä opintojen kuluessa ja jälkeen. 

Palautteen mukaan tutkinto-ohjelman asettamat osaamistavoitteet toteutuivat varsin 

hyvin ja tutkinto-ohjelmalle tämä on merkityksellinen, koska harjoittelu kurssina on 

kauppakorkeakoulun ns. capstone-kurssi, jota käytetään osana tutkinto-ohjelma 

oppimistavoitteiden toteutumisen mittaamisessa. 
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Kysymys 1. Missä määrin yllämainitut Harjoittelun (724100P) osaamistavoitteet 

mielestäsi täyttyivät? 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset:  

”1. Sain tehdä monipuolisesti erilaisia tehtäviä 

2. Pienessä yrityksessä mahdollisuudet kontakteihin ovat vähäiset. 

3. Isossa organisaatiossa ihmisiä usealta eri koulutusalalta, mikä mahdollistaa 

kontaktien luomisessa usealle eri alalle. 

4. Kriteerit täyttyivät 

5. Pääsi erinomaisesti näkemään miten yrittäjä hyödyntää erilaisia asioita arjessaan, 

mutta toisaalta itse suoritin harjoittelun pienyrityksessä, jossa valitettavasti ei ole 

työtehtäviä minulle valmistuessani. 

6. Mielestäni kaikki kohdat täyttyivät täysin 

7. On hyvin pitkälle opiskelijasta itsestä kiinni, minkä tyyppiseen työhön pääsee. 

Oikein hoidettuna harjoittelu antaa hyvät mahdollisuudet tutustua oikeaan työelämään 

ja kartuttaa työkokemusta, mutta ei välttämättä kovin helposti suoraan omalta alalta. 

Kaupallisella alalla on toki paljon erilaisia työtehtäviä, joissa yllättäväkin kokemus tai 

tietotaito jostain saattaa olla eduksi. 

8. Työelämä kontakteja ei työssäni synny, johtuen itsenäisestä toimistotyöstä. 

Urasuunnitelma selkeytyi tosin ehkä hieman. 

9. Työkokemus karttui, mutta työtehtävissä ei voinut hyödyntää käytyjen kurssien 

sisältöjä kovinkaan paljon.” 

Opiskelijan asettamien osaamistavoitteiden toteutuminen 

Opiskelijoiden mielestä heidän asettamat tavoitteet osaamisen kehittymiselle 

toteutuivat varsin hyvin. Tähän vaikutti joidenkin opiskelijoiden kohdalla se, että he 

olivat työskennelleet harjoittelupaikoissaan aiemmin tai tunsivat harjoitteluyrityksen 

entuudestaan. 

 

Kysymys 2. Missä määrin itsellesi asettamat osaamistavoitteet täyttyivät? 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset: 

”1. Sain tehdä enemmän asioita, kuin mitä olin ennen harjoittelua ajatellut 

2. Aina voi vielä parantaa. :) 

3. Täyttyivät täysin 

4. Olin tehnyt omaa työtehtävääni jo noin vuoden harjoittelun alkaessa, joten uuden 

oppimista ei sinänsä sisältynyt harjoittelujaksoon. Ajatuksen tasolla organisaation 

toimintaa / yleisesti organisaation toimialaa tuli analysoitua entistä tarkemmin 

opiskeluaikana oppimani tiedon pohjalta. 

5. Olen ollut töissä harjoittelupaikassani jo aiemmin, joten tiesin mitä odottaa ja mitä 

voisin oppia siellä. 

6. Työtä tekemällä oppi kaiken tarvittavan.” 

Harjoittelun suoritusohjeiden selkeys 

Harjoittelun suorituskäytännöissä oli opiskelijoiden mielestä parantamisen varaa. 

Osaltaan palautteeseen vaikutti se, että pilottiin osallistuneet opiskelijat eivät olleet 

mukana harjoitteluinformaatiotilaisuudessa. Harjoitteluvastaavan ja opiskelijoiden 

tapaamisissa ei saadun tuloksen mukaan onnistuttu informoimaan selkeästi 

harjoittelunkokonaisuutta. 

 

Kysymys 3. Onko harjoittelunsuoritusohje selkeä? 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset: 

”1. Apurahan ohjeet eivät olleet kovin hyvät, tieto tuli todella myöhään ja lopulta haun 

alkaessa piti esimerkiksi täyttää lomakkeita, joista ei oltu aikaisemmin puhuttu. Kun 

harjoittelu alkoi, kaikki sujui hyvin. 

2. Suoritusohje sinällään helppo, mutta Solemove apurahan hakemisessa nettisvuna 

aivan järkyttävän epäselvä. 

3. Alussa oli paljon epätietoa siitä minkälainen harjoittelu on ja mikä kelpaa 

harjoittelupaikaksi. 

4. On selkeä 

5. Riittävän selkeä! On hyvä, että työtehtävä tulee hyväksyttää harjoitteluun sopivaksi 

harjoittelusta vastaavan ammattilaisen kanssa. 

6. Ennen harjoittelua monet vastuuhenkilöt antoivat hieman ristiriitaisia ohjeistuksia 

harjoittelun kestoon ja hyväksyttävään harjoittelupaikkaan liittyen. Toivoisin yhtenäistä 
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selkeämpää ohjeistusta. Raportin ja päiväkirjan kirjoittamiseen liittyvä ohjeistus on 

tarpeeksi selkeä.” 

Harjoittelujakson pituuden sopivuus 

Suurin osa opiskelijoista piti harjoittelun pituutta sopivana, joskin palkattoman 

harjoittelun pituus haluttiin lyhyemmäksi. 

 

Kysymys 4. Onko harjoittelujakson pituus (2 kuukautta, 8 viikkoa) sopiva? 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset: 

”1. Aina ei ole mahdollisuutta tehdä näin pitkää harjoittelua ja opintojen ohessa se voi 

olla haastavaa, jos oman alan kesätöitä ei satu saamaan. 

2. Pituus oli hyvä, ehti hyvin tehdä asioita ja monipuolisia tehtäviä 

3. Tämä on riittävä pitkä aika ehtiäkseen tutustua organisaation toimintoihin, sekä 

oppia hahmottomaan oma työnkuva kuin myös koko yrityksenkin. Tätä pitempi aika 

olisi jo ehkähieman liioiteltua ja liikaa vaadittua. 

4. Saisi kestää koko kesäloman ajan. 

5. Juuri sopiva 

6. On! Tämä on helppo toteuttaa joidenkin opiskelijoiden osalta vaikka tarvittaessa 

palkattomana harjoitteluna, jos palkallista kesätyötä ei löydy omalta alalta. 

Jos harjoittelun voi tehdä kesällä ja siitä maksetaan palkkaa, aika on sopiva. Jos 

harjoittelusta ei makseta palkkaa, on aika liian pitkä, koska silloin ei voi hakea 

kesätöitä. Harjoittelu on muutenkin hankala suorittaa muiden kurssien ohessa kevään 

aikana, varsinkin jos harjoittelu on 5 x vko 8 h pv.” 

Harjoittelujakson laajuuden sopivuus 

Harjoittelun laajuuden osalta opiskelijat halusivat saada enemmän opintopisteitä, koska 

harjoittelun suositeltu pituus on 8 viikkoa. Tähän vaikutti se, että laajuutta verrattiin 

suoraan tehtyyn työmäärään eikä niinkään oppimiseen.  
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Kysymys 5. Onko harjoittelujakson laajuus (5 opintopistettä) sopiva? 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset: 

”1. Kahden kuukauden työstä pitäisi saada enemmän opintopisteitä. Jos vertaa 

harjoittelua ja tavallista 5 op kurssia, on harjoittelussa tuplasti enemmän töitä. 

2. Opintopisteitä voisi saada enemmänkin. 

3. Tehtävät eivät kuitenkaan vaatineet vielä erityisen suurta ammatillista osaamista, 

joten viisi opintopistettä on juuri sopiva. 

4. On sopiva 

5. Työtehtävien todellista työmäärää on välillä vaikea verrata toisiinsa. Yleisenä 

mittarina 8vko työstä 5 op on hyvä, mutta vaativasta työtehtävästä tai pidemmästä 

työsuhteesta voisi jo toivoa ehkä enemmänkin opintoipisteitä.” 

Harjoittelun raportoinnin vaikutus oppimiseen 

Harjoittelun raportointiin, johon sisältyy päiväkirja ja reflektioraportti, saatiin toisistaan 

eriäviä palautteitta. Päiväkirja uutena tehtävänä koettiin osin jopa turhaksi, toisaalta 

päiväkirjan tekeminen koettiin hyödylliseksi yksilökohtaisista oppimistavoista riippuen. 

Raporttia pidettiin oppimista edistävänä. 

 

Kysymys 6. Onko harjoittelun raportointi (päiväkirja ja raportti) oppimistasi edistäviä? 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset: 

”1. Oli hyvä pitää kirjaa siitä, mitä on tehnyt. Myös ajatusten kirjoittaminen ja asioiden 

pohtiminen oli hyödyllistä. 

2. Päiväkirja mielestäni turhahko, raportti on oppimista edistävä. 

3. Tutkitusti osoitettu olevan tehokas tapa edistämään oppimista, joten kyllä on. On 

aivan hyvä joutua paneutumaankin työssään asioihin hieman syvemmin, joka on 

omiaan edistämään käsitystä organisaation toiminnasta kuin myös työelämän 

yipäänsä. 

4. Oli opettavaista käydä viikottain läpi omaa tekemistä ja havaintoja. 

5. Mielestäni raportti oli oppimistani edistävä mutta päiväkirja ei 

6. Henkilökohtaisesti päiväkirjan pitäminen on aina ollut minulle hieman vieras tapa 

käsitellä asioita. Raportin kirjoittaminen itsessään on hyvää pohdintaa, jonka kautta 

yleensä pystyy kokoamaan ajatuksia yhteen. 

7. Mielestäni päiväkirjan kirjoittaminen harjoittelun aikana on tärkeää, sillä se pakottaa 

harjoittelijan pohtimaan työtään syvemmin ja huomaamaan mahdollisia yhteyksiä 

luennoilla opitun ja käytännön välillä. 

8. Varsinainen oppiminen tapahtuu työtehtävissä ja itse koen, että minua raportin 

kirjoittaminen ei auttanut. Joku muu voi tietysti oppia tälläkin tavalla, mutta itse koen, 

että tekemällä oppii.” 

Kauppakorkeakoulun harjoittelun kehittäminen 

(Kysymys 7. Miten kauppakorkeakoulun tulisi kehittää harjoittelua?) 

Viimeisellä avoimella kysymyksellä haluttiin kerätä parannusehdotuksia ja avointa 

palautetta harjoittelusta yleensä.  

”Olisi hyvä, jos kauppakorkeakoulu pystyisi tarjoamaan enemmän harjoittelupaikkoja 

esimerkiksi yhteistyösopimusten kautta yritysten kanssa. Mielestäni sopiva 

harjoittelujakson pituus on kuusi viikkoa. Myös osa-aikatyön/-harjoittelun pituutta olisi 

hyvä selventää. Montako tuntia töitä vastaa 8 viikkoa kokopäivätyötä?” 

”Opintopisteet pitäisi saada vastaamaan harjoittelun työmäärää. Informointi 

harjoittelusta paremmaksi. Koin erittäin stressaavaksi sen, että olin sopinut 

harjoittelun alkavaksi heti vuoden alussa, mutta vielä joulukuun puolessa välissäkään 

ei ollut tullut tarvittavaa informaatiota apurahasta ja harjoittelun järjestelyistä. Jouduin 

lykkäämään harjoittelun alkua lopulta kuukaudella. Onneksi työnantaja oli erittäin 

ymmärtäväinen, kun kerroin, että lykkääntyminen ei ollut minusta kiinni. Kaikissa 

tapauksissa näin ei välttämättä ole….” 

”Informaatiota harjoittelusta tuli niin myöhään, että jouduin syksyllä 2016 

harjoittelupaikasta sopiessani sopimaan harjoittelun yksityiskohtia alustavasti 

edellisvuosien harjoitteluinfojen perusteella. Kun tämän vuoden info lopulta tuli, jotkut 

yksityiskohdat menivät uusiksi. Ymmärrän, että asiat muuttuvat, mutta mielestäni olisi 

hyvä ilmoittaa jonkinlaista aikataulua, että milloin uutta informaatiota on saatavilla ja 

milloin päätökset tehdään. Tiedän muitakin, jotka tekivät harjoittelun keväällä 2017, 
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joten en ole ainoa, joita hidas informaationkulku on turhauttanut. Joulukuun lopussa 

tuli sitten kiire saada kaikki asiat hoidettua…” 

”Harjoittelun alettua olin todella tyytyväinen siihen, miten harjoitteluvastaava seurasi 

harjoittelun kulkua. Tuntui siltä, että tukea löytyy, jos tulee ongelmatilanteita (joita ei 

onneksi minun tapauksessani tullut). Muutenkin apurahan saamisen jälkeen asiat 

sujuivat ongelmitta.” 

”Harjoittelu on hyvä. Solemove kauhea. Päiväkirjasta voitaisiin hankkiutua eroon.” 

”Ehkä tiiviimpi yhteistyö yritysten kanssa voisi olla omiaan hyvä tapa saada 

opiskelijoille harjoittelupaikkoja aloilta, joilla työkokemuksen voi katsoa olevan 

enemmän linjassa sen kanssa, mitä harjoittelulta halutaan. Muilta osin 

harjoittelukokonaisuus on hieno osa tutkielman osuutta, joka auttaa luomaan siteitä 

työelämään, joka kuitenkin näin varhaisessa vaiheessa opintoja tuntuu vielä hyvin 

kaukaiselta.” 

”Kauppakorkea voisi aktiivisesti luoda kontakteja yrityksiin, jotta opiskelijat näkisivät 

harjoittelun selkeämpänä vaihtoehtona. Nyt harjoittelupaikan etsiminen on ollut 

ainoastaan opiskelijan varassa. Usealla opiskelijalla ei ole vielä laajalti kontakteja 

yrityksiin, joten harjoittelupaikan etsiminen on ollut paljolti avoimien paikkojen 

varassa.” 

”Mielestäni olisi hyvä, että koulun ja harkkapaikan välillä olisi enemmän yhteystyötä. 

Esim alkukeskustelu, loppu keskustelu yms.” 

”Mielestäni itse harjoittelussa ei ole mitään vikaa. Itselläni oli paljon vaikeuksia löytää 

harjoittelupaikka. Olisi hyvä, jos kauppakorkeakoulu pystyisi auttamaan jotenkin 

harjoittelupaikkojen saamisessa.” 

”Valmiita yhteistyökumppaneita yritysmaailmasta voisi pyrkiä saamaan mukaan - 

kattavasti eri toimialaoilta. Yhteistyökumppanit voisivat järjestää opiskelijoille 

työnhakutilaisuuksia harjoittelupaikasta. Kyseiset harjoittelupaikat voisivat toimia 

ponnahduslautoina työelämään valmistumisen jälkeen, mahdollisesti harjoittelupaikan 

tarjoavan yrityksen/konsernin tai yleisesti toimialan sisällä. Harjoittelupaikat voisivat 

pyrkiä olemaan innovatiivisia kokeilujakin eri yritysten kanssa - miten jokin uusi 

toimintatapa toimii käytännössä tms. kokeiluja yhteistyössä yliopiston ja yliopiston 

tutkimustyön kanssa.” 

”Kauppakorkeakoulu voisi tukea ja auttaa opiskelijoitaan löytämään sopivia 

harjoittelupaikkoja. Tällä hetkellä paikan löytäminen on täysin opiskelijan omalla 

vastuulla ja toiselta paikkakunnalta tullut opiskelija on heikommassa asemassa kuin 

paikallinen, johtuen kontaktien ja suhteiden puutteesta. ” 

”Mahdollistaa kaikille harjoittelupaikka, jotta maisterivaiheeseen siirtyminen ei hidastu. 

Jos harjoittelu on suunniteltu toteutettavaksi D-periodilla, niin suunnitella periodi niin, 

että pakollisia läsnäoloja kursseilla ei ole ja, että kursseja on mahdollisimman vähän, 

jos samaan aikaan opiskelijat ovat harjoittelussa 8h/pv.” 
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Yhteenveto opiskelijakyselystä 

Opiskelijat totesivat kauppakorkeakoulun harjoittelulle asettamien osaamistavoitteiden 

täyttyneen pääosin hyvin. Opiskelijoiden mukaan heidän itselleen asettamat 

osaamistavoitteet saavutettiin pääosiltaan hyvin. Harjoittelun suoritusohjeiden selkeyttä 

opiskelijat halusivat parantaa mm. harjoittelutuen hakemisohjeiden osalta ja 

harjoittelupaikan hyväksyttämisen osalta. Harjoittelun pituus (kahdeksan viikkoa) 

katsottiin sopivaksi, tosin palkattoman harjoittelun pituutta haluttiin lyhentää. 

Harjoittelun laajuus (viisi opintopistettä) todettiin sopivaksi harjoittelun pituuteen 

nähden, pitemmästä harjoitteluajasta toivottiin enemmän opintopisteitä. Harjoittelun 

raportointia vaaditussa laajuudessa ei kaikkien opiskelijoiden mielestä todettu 

oppimista edistäväksi. Harjoittelun kehittämiseksi opiskelijat toivoivat 

kauppakorkeakoulun kehittävän yritysyhteistyötä harjoittelupaikkojen saamiseksi ja 

tukevan opiskelijoita sopivien harjoittelupaikkojen etsimisessä. Myös harjoittelusta 

tiedottamista haluttiin aikaistaa syyslukukaudella.  
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6. Toimenpiteitä harjoittelupilotin pohjalta 

Pilotista saatujen kokemusten perusteella harjoitteluvastaavaksi on nimetty Sauli 

Pajari, joka hoitaa harjoitteluun liittyvät käytännön toimenpiteet sekä toteutettavat 

kehittämistoimenpiteet kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman johtajan, 

professori Satu Nätin ohjaamana. Harjoitteluvastaavan tehtäviin sisältyy opiskelijoiden 

neuvonta ja opastus ennen harjoittelua sekä harjoittelun aikana, mahdollisesti 

tarvittavien harjoitteluasiakirjojen allekirjoittaminen, harjoittelua koskevan 

informaatiotilaisuuden järjestäminen sekä harjoittelupaikkojen lisääminen yhteistyössä 

harjoitteluun liittyvien tahojen kanssa (yritysverkostot, julkiset organisaatiot, 

opiskelijajärjestöt). 

 

Harjoittelun määritetyt osaamistavoitteet on päätetty pitää samoina AACSB-

akkreditoinnin mukaisina. Harjoittelun suoritusohjeiden osalta harjoitteluvastaavan 

roolia sekä viestintää opiskelijoille on selkeytetty keskittämällä harjoitteluun liittyviä 

käytännön asioita harjoitteluvastaavalle. Harjoittelun laajuuteen, viisi opintopistettä, ja 

kestoon, kahdeksan viikkoa, ei ole tehty muutoksia pilotoinnin jälkeen. Esille tuleviin 

muutostarpeisiin on näiltä osin valmius jatkossa reagoida opetussuunnitelman 

sallimissa puitteissa. 

 

Harjoitteluun sisältyvää raportointia on täydennetty siten, että reflektioraporttiin sisältyy 

uusi osio, joka koostuu opiskelijan tekemästä esimiehensä haastattelusta, jossa 

opiskelija selvittää ajankohtaista työelämä- ja ammattiosaamista. Raportointia 

kehitetään jatkossa keräämällä jatkuvaa harjoittelupalautetta.  

Harjoittelupaikkojen tarjonta on kasvanut talouden noususuhdanteen myötä, 

kauppakorkeakoulu käynnistänyt yhteydenpidon paikallisiin yritysverkostoihin 

harjoittelupaikkatarjonnan lisäämiseksi. 

 

Kandidaattiharjoittelun suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä on vuosittain ollut n. 

110 opiskelijaa. Vuonna 2017 harjoittelun suorittaneiden määrän ennakoidaan olevan 

130 opiskelijaa. 

7. Kehittämissuosituksia harjoittelukäytäntöihin 

Saatujen opiskelija- ja yrityspalautteiden sekä harjoitteluyritysten yhteyshenkilöiden 

tapaamisten perusteella on alla esitetty kehittämissuosituksia kauppakorkeakoulun 

harjoittelun käytäntöihin.  

1. Yritysten ja opiskelijoiden kohtaamisen edistäminen 

Harjoittelupaikkoja tarjoaville tahoille luodaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 

yhteydenpitokanavia, joissa harjoitteluosapuolten (opiskelija, yritys, OyKKK) 

kohtaaminen on sujuvaa. Myös harjoittelukäytäntöjä koskeva informaatio on näin 

helposti saatavilla.  

2. Harjoittelusta vastaavan henkilöstön osaamisen kehittäminen 
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Erityyppisissä harjoitteluissa (esim. ulkomailla) on toisistaan poikkeavia 

käytäntöjä, joiden osaaminen on tärkeää harjoittelusta vastaavalle henkilöstölle. 

Myös osallistumalla elinkeinoelämän tapahtumiin voidaan luoda organisaatio- ja 

henkilötason suhteita harjoittelujen ja muiden yhteistyömuotojen toteuttamiseksi. 

3. Harjoittelua tukevien toimintojen järjestäminen 

Harjoittelu-/työpaikkojen hakuun ja työelämätietouteen liittyvää osaamista on 

tärkeä edistää yhteistyössä esimerkiksi Suomen Ekonomiliiton kanssa osana 

opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämistä. 

Nämä kehittämissuositukset on esitelty Tyyli-hankeen vastuuhenkilölle, OyKKK:n 

koulutusdekaanille sekä tutkinto-ohjelman johtajalle marraskuussa 2017. Harjoittelun 

kehittämissuosituksia tultaneen esittelemään koulutustoimikunnan kokouksessa sekä 

opetuksen kehittämistyöryhmissä.  
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Liitteet 
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Harjoittelu (724100P, 5 op) opintojakson kuvaus 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa Harjoittelu on vaihtoehtoinen 

opintojakso Yritysprojekti, 724101P, 5 op, opintojakson kanssa. Harjoittelun laajuus on 

5 opintopistettä. Käytännössä harjoittelun suositeltu vähimmäiskesto on 2 kuukautta. 

Harjoittelun suoritus ajoittuu tutkinto-ohjelmassa toisen vuosikurssin periodille D, jolloin 

opiskelija on suorittanut Moduulin 1: Johdatus kauppatieteisiin ja pääosin Moduulin 2: 

Liiketoimintaprosessit kuuluvat opintojaksot. Harjoittelun voi suorittaa kahdessa osassa 

kesällä tai syys- ja kevät lukukauden aikana. 

Harjoittelun osaamistavoitteena on mahdollistaa opiskelijan työkokemuksen saaminen, 

opinnoissa opittujen asioiden soveltaminen ja urasuunnitelmien selkeyttäminen. 

Harjoittelujaksolla opiskelijan ymmärrys organisaatioiden toiminnasta kehittyy liittyen eri 

työtehtäviin sekä organisaation kokonaisuuteen. Harjoittelujakso tarjoaa opiskelijalle 

mahdollisuuden luoda työelämäkontakteja, joista on hyötyä opintojen kuluessa ja 

jälkeen. 

 

Opiskelija hankkii itsenäisesti harjoittelupaikan ja hyväksyttää harjoittelun sisällön 

(harjoitteluorganisaatio, tehtävät, kesto, harjoittelun yhteyshenkilö organisaatiossa) 

sähköpostitse harjoitteluyhteyshenkilöllä. 

Hyväksyttävässä harjoittelupaikassa on mahdollisuus esimerkiksi: 

a) tuottaa, analysoida tai tulkita taloudellista tietoa 

b) kirjoittaa raportteja markkinointiin, laskentatoimeen, rahoitukseen ym. 

toimintoihin liittyen 

c) perehtyä taloushallinnon ym. organisaation toiminnan kannalta tärkeisiin 

tietojärjestelmiin 

d) olla taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnosta 

e) tutustua eri maiden talouselämään 

f) selvittää tuotteiden/palvelujen markkina-asemaa tai – potentiaalia 

g) tehdä markkinointisuunnitelma tai vastata asiakassuhteiden hoidosta 

h) toimia vastuullisessa asiakaspalvelutyössä 

i) suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä (esim. messut, pr-tapahtumat, 

menekinedistäminen, tuotelanseeraus jne.) 

Harjoittelun hyväksymiseksi opiskelija toimittaa seuraavat dokumentit: 

1. Työnantajan allekirjoittama työtodistus 

2. Reflektioraportti sekä harjoittelupäiväkirja harjoittelusta ja harjoitteluorganisaa-

tiossa opituista asioista (ohjeet alla) 

Harjoittelu arvioidaan Hyväksytty/Hylätty. Arviointi perustuu opiskelijan 

harjoitteluraporttiin, jota käytetään myös moduulin oppimistavoitteiden arvioinnissa. 

Harjoittelun vastuuhenkilöinä toimivat professori Satu Nätti ja harjoitteluyhteyshenkilö 

Sauli Pajari. 
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Huom. Opiskelijajärjestössä tai yliopiston toimikunnissa opiskelijajäsenenä toimisesta 

on mahdollisuus saada hyväksytty Harjoittelu-opintojakson suoritusmerkintä. Myös 

nämä tehtävät hyväksytetään harjoitteluyhteyshenkilöllä ja raportointi suoritetaan 

yllämainitun mukaisesti. 
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Liite 2. Harjoittelusuunnitelma 

 

 

 

HARJOITTELUSUUNNITELMA (opiskelijan käyttöön) 

Opintojakso: Harjoittelu 724100 P 

Nimi: 

Opiskelijanumero: 

 

 

 

Harjoittelujakson oppimistavoitteet: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Harjoittelujakson työtehtävät: 

1. 

2. 

3. 
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Liite 3. Harjoittelupäiväkirja 

 

 

 

 

HARJOITTELUPÄIVÄKIRJA (viikoittainen) 

Harjoitteluviikon numero: ______________________________ 

Opiskelija: __________________________________________ 

Opiskelijanumero:____________________________________ 

Harjoitteluorganisaatio:________________________________ 

 

Opitut asiat: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

Havainnot: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

Ongelmat: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

Ratkaisut: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

Kysymykset: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Huom. Liitä tämä päiväkirjan sivu (myös muilta viikoilta) harjoitteluraportin 

liitteeksi. 
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Liite 4. Harjoitteluraportti 

 

 

HARJOITTELURAPORTTI 

Harjoittelun (724100P) suoritukseen sisältyy harjoittelussa opitun reflektointi ja 

raportointi harjoittelujakson päätyttyä. Tämä on ohje tuon reflektion laatimiseen. 

Reflektio laaditaan paitsi oppimistarkoituksessa myös kauppakorkeakoulumme 

AACSB-akkreditoinnin vaatimusten täyttämiseksi. Harjoittelu ja yritysprojekti-kurssit 

toimivat nimittäin ns. capstone-kursseina, joilla mitataan tiettyjen kandidaatin tutkinto-

ohjelman oppimistavoitteiden täyttymistä AACSB-organisaation edellyttämällä tavalla. 

Nuo tavoitteet on määritelty seuraavasti: Opiskelijat tunnistavat keskeiset 

liiketoimintaprosessit ja organisaatioiden eri toiminnot. He myös osaavat tämän 

perusteella tulkita taloudellista ja liiketoimintaan liittyvää tietoa sekä ymmärtää 

organisaation kokonaisuutta. Opiskelijat kykenevät soveltamaan oppimaansa 

käytännön työtehtäviin/ongelman ratkaisuun. 

Tämän reflektion tekeminen voi edellyttää hieman etäisyyden ottoa itse harjoittelun 

työtehtäviin sekä mahdollisesti myös lisätiedon hankintaa kohdeorganisaatiosta - ehkä 

myös aiemmin opitun teorian puolelta. Tämä on myös tehtävän tarkoitus, koska 

haluamme sillä nostaa esille kohdeorganisaation kokonaisuuden hahmotuksen 

tärkeyttä: Tehdyn harjoittelun, kohdeorganisaation strategian, talouden, investointien, 

markkinoinnin ja kohderyhmien välistä yhteyttä. 

Kirjoita raportti, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin: 

- Kuvaile ensin työtehtäväsi. Mitkä olivat niitä keskeisiä kohdeorganisaation 

toimintaprosesseja, joissa toimit aktiivisesti harjoittelua tehdessäsi? Missä 

suhteessa tekemästäsi työstä oli hyötyä? (halutessasi voit vaikka piirtää 

miellekartan organisaation kokonaisuudesta. Kuvaus ei siis tarvitse olla 

pelkästään tekstimuotoista) 

- Miten näet tekemäsi työn kohdeorganisaation kokonaisuudessa. Miten ja millä 

tasolla se linkittyi kohdeorganisaation strategiaan? 

- Millaisia yhteyksiä tai jopa vaikutuksia työlläsi on kohdeorganisaation 

taloudelliseen päätöksentekoon (kustannus- ja kannattavuuslaskenta sekä 

investointi- ja rahoituspäätökset)? 

- Mitä ajattelet nyt kokemasi perusteella, mitkä ovat harjoitteluorganisaatiosi 

merkittäviä kohderyhmiä? Millä tavoin olit työssäsi tekemisissä eri kohderyhmien 

kanssa? Miten työsi vaikutti suhteessa eri kohderyhmiin? 

- Arvioi kokemasi perusteella, oliko harjoitteluorganisaatiosi asiakaskeskeinen? 
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- Millainen brändi harjoitteluorganisaatiollasi on? Millainen vaikutus tekemälläsi 

työllä voi olla yrityksen brändiin ja miksi näet tällaisen vaikutuksen 

mahdolliseksi? 

- Olet aiemmin tai harjoittelun kuluessa käynyt loppuun kandiohjelman 

opintomoduuli 2:en muut opinnot (strateginen johtaminen, markkinoinnin 

käytännöt, johdon laskentatoimi, investointipäätökset, rahoituspäätökset). Mitä 

noilla kursseilla oppimaasi pystyit työssäsi soveltamaan? Mitä kursseilla opittua 

pystyit työssäsi käyttämään? 

Raportin pituus vähintään 3 A4-sivua (Times new roman, 12, max 1,5 riviväli), ei 

ylärajaa pituudelle. Toimita raportti ja harjoituspäiväkirja työtodistuksen sekä 

työnantajasi edustajan yhteystietojen kera sähköpostiin satu.natti@oulu.fi. Raportti 

tarkistetaan kolmen viikon kuluessa sen toimituksesta. Mikäli se on puutteellinen, siihen 

voidaan pyytää täydennystä. Arviointi toteutetaan periaatteella hyväksytty/hylätty. 

Vastaan erittäin mielelläni kaikkiin kysymyksiin!  

Ystävällisin terveisin, 

Professori Satu Nätti 

Kandidaatin koulutusohjelman vastuuhenkilö 

  

mailto:satu.natti@oulu.fi
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Liite 5. Harjoittelun kurssikuvaus Weboodissa 

 

724100P Harjoittelu, 5 op  

Tunniste 724100P  Voimassaolo 01.08.2014 -  

Nimi Harjoittelu  Lyhenne Harjoittelu  

Laajuus 5 op      

Opiskelumuoto Yleisopinnot Oppiaine 6337 Kauppatieteet  

Laji Työharjoittelu      
    Arvostelu 1 - 5, hyv, hyl  
     

Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
 

Opettajat 

Nimi Satu Nätti  
 

Kuvaus 

Laajuus  5 op 

Ajoitus  Periodi C-D (2. vuosi). Voidaan suorittaa myös esim. kesätyön 

yhteydessä tai osa-aikatyössä mikäli työnkuva täyttää harjoittelulle 

asetetut vaatimukset.  

Osaamistavoitteet  Opiskelija saa työkokemusta, voi soveltaa opinnoissa oppimaansa ja saa 

suuntaa urasuunnitelmilleen. Jakson kuluessa opiskelijan ymmärrys 

organisaatioiden toiminnasta kasvaa liittyen erilaisiin työtehtäviin sekä 

organisaation kokonaisuuteen. Harjoittelun kuluessa opiskelija luo 

kontakteja joista hyötyy myöhemmin.  

Esitietovaatimukse

t  

Moduulin 1 opinnot sekä moduulin 2 opinnoista vähintään 2. vuoden 

syksylle määritellyt opinnot. Harjoittelun oikea ajoitus on tärkeää, 

koska yksilötyönä tehtävänä oppimisen reflektoinnilla mitataan moduuli 

2:en oppimistavoitteiden toteutumista ohjelmaa opiskelevien 

keskuudessa. Siten viimeiset ko. moduulin kurssit tulisivat olla 

viimeistään harjoittelua tehtäessä työn alla.  

Suoritustavat ja 

arviointikriteerit  

Opiskelija hankkii pääsääntöisesti harjoittelupaikan itse ja huolehtii siitä, 

että harjoittelun tehtävät täyttävät sille asetetut vaatimukset. Harjoittelu 

hyväksytetään ennen sen alkamista harjoittelusta vastaavalla opettajalla 

(kts. alla).Kandivaiheen harjoittelussa tärkeintä on, että opiskelija saa 

työkokemusta ja ymmärrystä organisaation toiminnasta. Työtehtävät 

harjoittelussa voivat siten olla hyvin moninaiset ja niitä on siksi vaikea 

tarkasti määrittää. Usein harjoittelijan työnkuva muodostuukin hyvin 

monista tehtävistä. Hyvässä harjoittelupaikassa on mahdollisuus 

esimerkiksi: 

 tuottaa, analysoida tai tulkita taloudellista dataa 

 kirjoittaa raportteja esim. markkinointiin, organisaation 

kehittämiseen tai muuhun toimintaan liittyen. 

 perehtyä taloushallinnon tietotekniikkaan tai muihin 

organisaation toiminnan kannalta merkityksellisiin 

tietojärjestelmiin. 
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 tutustua eri maiden talouselämään 

 selvittää jonkin tuotteen/palvelun tilannetta markkinoilla tai 

markkinapotentiaalia. 

 tehdä markkinointisuunnitelmaa tai vastata asiakassuhteiden 

hoidosta 

 toimia vastuullisessa asiakaspalvelutyössä  

 suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä (ml. messut, pr-

tapahtumat, menekinedistäminen, lanseeraus etc.) jne.  

Harjoittelun ihannekesto on 6-8 viikkoa, mutta se voi olla myös pidempi 

(esim. kesätyön yhteydessä). Mikäli opiskelija saa harjoitteluapurahaa, 

asettaa se harjoittelun pituudelle omat reunaehtonsa. (lisätietoja: 

http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/harjoittelu).Opintosuoritusmerki

ntää varten tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle (satu.natti@oulu.fi) 

toimitetaan: 

 Virallinen työtodistus työnantajalta 

 Reflektio harjoittelusta/harjoitteluorganisaatiosta opitusta. 

Tarkemmat ohjeet reflektioon saa harjoittelun vastuuhenkilö 

Sauli Pajarilta harjoittelupaikan hyväksynnän yhteydessä. 

Harjoittelupäiväkirja, joka toimii myös muistin tukena reflektiota 

kirjoitettaessa. 

Arviointiasteikko  Hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu opiskelijan toimittamaan 

harjoitteluraporttiin, jota tullaan käyttämään myös moduulin 

oppimistavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa. 

Vastuuhenkilö  Yliopisto-opettaja Sauli Pajari. Yksilökohtaiset reflektiot arvioi 

kandidaatin koulutusohjelman vastuuhenkilö Satu Nätti. 

Lisätiedot  Vuonna 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneille harjoittelu on 

vaihtoehtoinen edellä esitellyn yritysprojekti-kurssin kanssa. Vain toisen 

voi suorittaa. 

Opiskelijajärjestössä tai yliopiston toimikunnissa opiskelijajäsenenä 

toimimisesta on myös mahdollista saada Harjoittelu-merkintä. Myös 

näiden tehtävien soveltuvuuden arviointi ja raportointi hoidetaan 

opintojakson ohjeiden mukaisesti. 
 

 

  

http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/harjoittelu
http://mailto:satu.natti@oulu.fi
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Liite 6. Harjoittelun vahvistaminen 

TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS  
EXTENSION SCHOOL 

HARJOITTELUN VAHVISTAMINEN 

CONFIRMATION OF INTERNSHIP 
 

 Work Placement in Finland 
 Embassy Work Placement 

 Work Placement outside Europe  

 
Opiskelijan 
tiedot / Student 
information 

Sukunimi/Last name 

      
Etunimet/First names 

      
Syntymäaika/Date of birth  

      
Kansalaisuus/Nationality 

      
Puhelin/Telephone 

      
Postiosoite/Address 

      
Sähköposti/E-mail 

      
Harjoittelun alkamis- ja päättymispäivä/ 
Duration of internship (from –to): 

      

Harjoittelun kesto (kk) / 
Months 

      
Tiedekunta/Faculty 

      
Tutkinto-ohjelma/Degree programme 

      
Työnantajan 
tiedot / 
Employer 
information 
 
 
 
 

Työnantaja/Name of employer 

      
Puhelin/Telephone 

      
Postiosoite/Address (including country) 

      
Harjoittelupaikan yhteyshenkilö/Name of contact person 

      
Sähköposti/E-mail 

      
Harjoittelijan työtehtävät/Tasks of intern 

      
 

Harjoittelun 
rahoitus / 
Funding of 
internship 

 Palkaton/Unpaid   Palkallinen/Paid: Palkka/kk, Salary of           €/month 

 Jokin muu/ Other funding 

(grants, scholarships, etc.) 
Tarkenna/Please, specify:       

Opintojakso 
johon harjoittelu 
kuuluu / Course 
unit where  
internship will be 
included 

Opintojakson koodi/  
Course unit code 

Opintojakson nimi /  
Course unit title 

Opintopisteet/ 
Credits 

                  

                  
Päivämäärä/Date 

      
Opiskelijan allekirjoitus/ Student signature 

 
Yliopiston edustaja täyttää/To be filled out by the University: 
 

Päivämäärä/Date:        

Harjoittelun yhteyshenkilö / Departmental 
coordinator’s signature: 

 

Nimenselvennys / 
Clarification of signature: 

      

 
Updated Dec 22, 2015/Extension School. 
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Liite 7. Harjoittelusopimus
HARJOITTELUSOPIMUS 
Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu 2017 
 

 

 

Opiskeli ja  täyttää  

Tiedekunta ja yksikkö 
      

Tutkinto-ohjelma/oppiaine 
      

Harjoittelijan sukunimi 
      

Harjoittelijan etunimet 
      

Syntymäaika 
      

Osoite  
      

Puh.       
Email:       

Harjoitteluaika (aloitus- ja päättymispäivä)  
      

Harjoittelun kokonaiskesto yht. (kk)  
      

 
Yksikkö/oppiaine täyttää 

Harjoittelun yhteyshenkilö  
      

Puh.       
Email:       

Postiosoite 
      

Harjoittelu on: Pakollinen                Vapaavalintainen       

Opintojakso (nimi, koodi, op) 
      

 
Työnantaja täyttää  

Työnantaja ja työnantajan osoite 
      

Harjoittelupaikan harjoittelun yhteyshenkilö(t) 
      

Puh.       
Email:       

Palkanmaksun yhteyshenkilö 
      

Puh.       
Email:       

Harjoittelijalle maksettava palkka €/kk 
      

Harjoittelun ohjaaja(t) 
      

Puh.       
Email:       

Lyhyt kuvaus harjoittelijan työtehtävästä (tarvittaessa erillisellä liitteellä) 
      

 
Lisätietoja  

Työnantaja on oikeutettu yliopiston myöntämään harjoittelutukeen, kun työnantajan harjoittelijalle 
maksama palkka on työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1187 €/kk (Kelan määrittelemä 
palkansaajan työssäoloehto v. 2017 ellei työehtopimusta ole). Yliopistolta laskutettava harjoittelutuen 
suuruus on korkeintaan 1 600 € ja se tulee laskuttaa yliopistolta heti harjoittelun päätyttyä v. 2017 aikana. 
 
Harjoittelussa oleva opiskelija on työsuhteessa työnantajaan koko harjoittelujakson ajan. Työnantajan 
tulee laatia kirjallinen työsopimus harjoittelussa olevan opiskelijan kanssa. Harjoittelutuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että harjoittelujakson aikana kertyvän työkokemuksen määrä on vähintään 2 kk. 
Harjoittelun peruuntumisesta tai muutoksesta tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti oppiainekohtaiselle 
yhteyshenkilölle. 
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Liite 8. Kyselylomake yrityksille 

 

Harjoitteluyrityspalaute (Kandidaattiharjoittelu 724100P) 

1. Miten arvioisitte opiskelijan osaamista harjoittelujakson perusteella? 

Erinomainen 

Hyvä 

Riittävä 

Kehitettävä 

 

2. Onko kauppakorkeakoulun harjoitteluyhteyshenkilön vierailu yrityksessänne 

harjoittelun aikana tarpeellinen? 

Kyllä 

Ei 

Joskus 

 

3. Miten yhteistyönne opiskelijan kanssa jatkuu harjoittelun jälkeen? 

Osa-aikainen työsuhde 

Määrä-aikainen työsuhde  

Opinnäytetyö  

Ei jatku tällä erää 

 

4. Miten haluaisitte tavoittaa opiskelijat? 

Sosiaalisen median avulla (Facebook ym.) 

Ainejärjestö Finanssin avulla 

Opettajien avulla 

Osallistumalla rekrytointitapahtumiin 

Antamalla vierailuluennon 

Antamalla harjoitustyön 

Antamalla opinnäytetyön 

Osallistumalla mentorointiohjelmaan 

Osallistumalla tutkimusohjelmaan 

Muulla tavoin: 

 

5. Miten haluaisitte ottaa yhteyttä Oulun kauppakorkeakouluun? 

Puhelimitse 

Sähköpostilla 

Yhteydenottolomakkeella kauppakorkeakoulun verkkosivustolla 

Yritysyhteyshenkilön kautta 

Opettajien kautta 

Muulla tavoin: 

 

6. Miten mielestänne Oulun kauppakorkeakoulun opetusta tulisi kehittää 

työelämätarpeita vastaavaksi? 
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Liite 9. Kyselylomake opiskelijoille 

 

OPISKELIJAPALAUTE HARJOITTELUN JÄLKEEN  

Harjoittelun (724100P) osaamistavoitteet: 

Harjoittelun osaamistavoitteena on mahdollistaa opiskelijan työkokemuksen 

saaminen, opinnoissa opittujen asioiden soveltaminen ja urasuunnitelmien 

selkeyttäminen.  

Harjoittelujaksolla opiskelijan ymmärrys organisaatioiden toiminnasta kehittyy 

liittyen eri työtehtäviin sekä organisaation kokonaisuuteen.  

Harjoittelujakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden luoda työelämäkontakteja, 

joista on hyötyä opintojen kuluessa ja jälkeen. 

 

1. Missä määrin yllämainitut kurssin osaamistavoitteet mielestäsi täyttyivät? 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% 

Lyhyt perustelusi: 

 

2. Missä määrin itsellesi asettamat osaamistavoitteet täyttyivät? 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% 

Lyhyt perustelusi: 

 

3. Onko harjoittelun suoritusohje selkeä? 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0 % 

Lyhyt perustelusi: 

 

4. Onko harjoittelujakson pituus (2 kuukautta, 8 viikkoa) sopiva? 

100 % 

80 % 
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60 % 

40 % 

20% 

0% 

Lyhyt perustelusi: 

 

5. Onko harjoittelujakson laajuus (5 opintopistettä) sopiva? 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% 

Lyhyt perustelusi: 

 

6. Onko harjoittelun raportointi (päiväkirja ja raportti) oppimistasi edistäviä? 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% 

Lyhyt perustelusi: 

 

7. Miten kauppakorkeakoulun tulisi kehittää harjoittelua? 

Kehitysehdotuksia: (avoin vastauskenttä) 
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Liite 10. Harjoittelu Oulun yliopiston yksikössä 2017 

 

Sisäisen harjoittelutuen kriteerit 

Harjoittelua yliopiston yksikössä voidaan tukea perustelluista syistä niiden 

opiskelijoiden osalta, jotka suuntautuvat tieteelliseen jatkokoulutukseen ja tutkijan 

uralle. Harjoittelu tapahtuu tutkimusryhmässä, -yksikössä tai -projektissa tai se voi olla 

työskentelyä tieteellisen konferenssin (review-menettely) organisointitehtävissä tms. 

yliopiston tieteellistä toimintaa edistävissä tehtävissä. Harjoittelun minimiaika on 2 kk ja 

siitä tulee saada vähintään 5 op. 

Hakemukseen liitettävä perustelu (1000 - 1500 merkkiä): 

1. mihin yliopistolla tehtävään tutkimustoimintaan harjoittelu liittyy (tutkimusryhmän, -

yksikön tai -projektin nimi ja johtaja/vastuuhenkilö), 

2. mitä tutkimukseen liittyviä tehtäviä harjoittelu sisältää, sekä 

3. opiskelijan urasuunnitelma ja miten ko. harjoittelu sitä tukee. 

Harjoittelutukea voi saada myös sellaiseen harjoitteluun, joka on pakollista pätevyyden 

hankkimiseksi (esim. kirjasto- ja arkistoala).  

Tukia myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä ja etusija on opiskelijalla, 

jonka tutkinnossa harjoittelujakso on pakollinen. HUOM! Vaillinaisia hakemuksia ei 

oteta käsittelyyn. 

Yliopistoharjoittelijan rekrytointi 

Kaikille yliopiston yksiköissä harjoitteleville laaditaan työsopimus. Työsopimuksissa 

nimikkeenä tulee olla ”yliopistoharjoittelija”. Yliopistoharjoittelijan palkka yliopiston 

sisällä tapahtuvaan harjoitteluun on euromääräinen palkka, vuonna 2017 

kuukausipalkka on 1373,73 €/kk. Euromääräistä palkkaa korotetaan 

työehtosopimuksen mukaisesti mahdollisella yleiskorotuksella. 

Harjoittelijan vastaanottava yksikkö maksaa harjoittelun palkkakulut omista varoistaan 

ja laskuttaa täydentävien opintojen keskukselta 1000 € harjoittelun päätyttyä. Opiskelija 

kirjaa työaikansa vastaanottavan yksikön seurantakohteelle (kustannuspaikka, projekti 

tai sisäinen tilaus). 

Jokaisesta harjoittelusta tehdään harjoittelijakohtainen harjoittelusopimus. Sopimuksen 

valmistelee oppiaineen puolesta harjoittelun yhteyshenkilö. Vastaanottavan yksikön 

allekirjoituksen jälkeen sopimus toimitetaan opiskelijan kotitiedekuntaan 

allekirjoitettavaksi. Allekirjoitetusta sopimuksesta toimitetaan kopio opiskelijalle, joka 

liittää sen harjoittelutukihakemukseensa SoleMOVEen. Harjoittelusopimus löytyy 

osoitteesta 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/lomakkeet/harjoittelu 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/lomakkeet/harjoittelu


38 
 

 

Harjoittelutukihakemus pitää tehdä SoleMOVEen ennen kuin opiskelija allekirjoittaa 

työsopimuksen yliopiston kanssa. Jos opiskelija yrittää tehdä hakemusta työsuhteen 

solmimisen jälkeen, niin SoleMOVE ei tunnista häntä opiskelijaksi, vaan tulkitsee hänen 

olevan henkilökuntaa. 

Työsopimus tehdään siihen yliopiston yksikköön, jossa harjoittelija työskentelee. 

Työsuhteen alkamispäivä on todellinen työn alkamispäivä. Mahdollisuuksien mukaan 

pyritään siihen, että työsopimus olisi kestoltaan täysiä kalenteriviikkoja tai täysiä 

kalenterikuukausia. 

Työsopimuksen laatimista varten harjoittelijan vastaanottava yksikkö (esimies, 

harjoittelun yhteyshenkilö, tms.) toimittaa yksikköön tulevasta harjoittelijasta tiedot ao. 

yksikön/tiedekunnan henkilöstösihteerille palkanmaksun oikea-aikaisuuden ja 

käyttöoikeuksien oikea-aikaisuuden saamisen varmistamiseksi vähintään kaksi viikkoa 

ennen työsuhteen alkamista esityslomakkeella ja henkilötietolomakkeella (kts. linkit 

alla). Liitteeksi tulee laittaa kopio harjoittelusopimuksesta. Työsopimuksen laatimisessa 

noudatetaan päätöstä toimivallasta rekrytoinnissa ja muissa henkilöstöasioissa:  

Esityslomake: 

https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Docu

ments/esityslomake.doc&action=default  

Henkilötietolomake:  

https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Docu

ments/henkilotietolomake.docx&action=default 

Henkilöstösihteerien yhteystiedot:  

https://notio.oulu.fi/fi/henkilöstö-ja-työsuhde/yhteystiedot 

Toimivaltapäätös:  

https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Docu

ments/henkilostotoimivalta_2016.pdf&action=default 

Lomakkeet täytetään ja toimitetaan ao. yksikön/tiedekunnan henkilöstösihteerille 2 

viikkoa ennen työsuhteen alkua. Sijoitusyksiköksi merkitään se yksikkö, jossa 

harjoittelu tapahtuu. Kustannuspaikka on sama kuin sijoitusyksikkö.  

Nimikkeeksi kirjataan ”YLIOPISTOHARJOITTELIJA”.  

Määräaikaisuuden perustelu on harjoittelu tai jos kyse on opinnäytetyötä tekevästä 

henkilöstä, perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ. 

Työaikaperuste on ”Toimistotyöaika”. 

Palkka on ”Ei YPJ:n piirissä, euromääräinen palkka”. 

https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Documents/esityslomake.doc&action=default
https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Documents/esityslomake.doc&action=default
https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Documents/henkilotietolomake.docx&action=default
https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Documents/henkilotietolomake.docx&action=default
https://notio.oulu.fi/fi/henkilöstö-ja-työsuhde/yhteystiedot
https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Documents/henkilostotoimivalta_2016.pdf&action=default
https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/fi/ohjeet/Documents/henkilostotoimivalta_2016.pdf&action=default


39 
 

Opiskelija liitetään SoleTM-järjestelmään automaattisesti työsopimuksen perusteella 

kotikustannuspaikalle ilman erillisiä toimenpiteitä. Talouspalvelujen projektisihteeri 

tekee mahdolliset lisäykset, jos seurantakohteita tarvitaan lisää (pyynnöt 

palveluosoitteeseen projektit@oulu.fi). 

Opiskelija kirjaa työajan SoleTM-järjestelmään sen yksikön seurantakohteelle, jossa 

hän harjoittelee. Opiskelijan kirjaukset tarkastaa yksikön johtaja/harjoittelijan esimies ja 

hyväksyy yksikön johtaja tai hänen valtuuttama henkilö. 

Oulun yliopistossa harjoitteleva opiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa oleva 

työntekijä, jonka oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät työehtosopimuksen mukaisesti.  

Harjoittelija saa kaksi lomapäivää täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Ansaitut 

lomapäivät tulee pitää harjoitteluajan sisällä. 

Sairauslomaa koskevat ohjeet löytyvät yliopiston sivulta:  

https://notio.oulu.fi/fi/henkilöstö-ja-työsuhde/työstävapautus-

poissaolot/sairauspoissaolo 

Harjoitteluaikaa määriteltäessä tulee ottaa huomioon, että määräaikainen työsuhde 

alkaa työn todellisesta alkamispäivästä.  

Harjoittelutuen laskutus 

Harjoittelun päätyttyä henkilöstösihteeri lähettää työsopimuksesta ja 

harjoittelusopimuksesta kopion Arto Eljanderille, joka toimittaa kopion työsopimuksesta 

ja harjoittelusopimuksesta laskuttavalle henkilölle talouspalvelujen palvelupisteessä, 

joka laatii Marttiin sisäisen veloituksen täydentävien opintojen keskukselle. Sisäisen 

veloituksen summa on 1000 €. Talouspalvelujen palvelupisteen laskuttava henkilö 

liittää laskuun kopion harjoittelusopimuksesta. Sisäinen tulo kirjataan harjoittelijan 

vastaanottaneen yksikön seurantakohteelle. 

Esimerkki. Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija harjoittelee humanistisen 

tiedekunnan tutkimusryhmässä 2 kk. Harjoittelijan palkka yliopiston yksikössä on 

1373,73 €/kk. Yliopiston tuki harjoittelulle on 1000 €. Harjoittelijasta tekee esityksen 

harjoittelijan esimiehenä toimiva henkilö ja toimittaa esityksen harjoittelijasta oman 

yksikön henkilöstösihteerille vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista. 

Harjoittelijan liityntä SoleTM-järjestelmään tapahtuu tietojärjestelmissä automaattisesti. 

Henkilöstösihteeri laatii työsopimuksen esityksen pohjalta. Opiskelija kirjaa SoleTM-

järjestelmään 2 kuukautta työnantajan kustannuspaikalle. Harjoittelun päätyttyä 

humanistisen tiedekunnan tutkimusyksikkö laatii Marttiin sisäisen laskun Täydentävien 

opintojen keskukselle.  

Tiliöintitiedot:  

Summa 1000 € 

Laskuttava yksikkö: Nimi ja kustannuspaikka 

Laskutettava yksikkö: Täydentävien opintojen keskus (sisäinen tilaus 24003660) 

https://notio.oulu.fi/fi/henkilöstö-ja-työsuhde/työstävapautus-poissaolot/sairauspoissaolo
https://notio.oulu.fi/fi/henkilöstö-ja-työsuhde/työstävapautus-poissaolot/sairauspoissaolo
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Selite: Opiskelijaharjoittelu, opiskelijan nimi, tiedekunta/oppiaine, harjoitteluaika ja -

paikka 

Alv. 0% eli alv-koodi jätetään tyhjäksi 

Lasku tiliöidään tutkimusyksikön kustannuspaikalle ja sisäiselle hyvitys-tilille 

Laskun liitteeksi skannataan harjoittelusopimus. 

 


