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Yleistä 

Tyyli-hanketyön puitteissa toteutettiin Oulun yliopiston Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa 

(BMTK) aiemmin vuonna 2016 pilottina kandidaatin tutkintoa tekeville opiskelijoille suunnatun 

työelämätaitojen kurssin pilotti. Pilotin suunnittelun pohjana käytettiin Aalto-yliopiston Kemian tekniikan 

korkeakoulussa toteutettua vastaavan teemaista työelämätaitojen kurssia. Pilotista saadun positiivisen 

palautteen jälkeen kurssi lisättiin tiedekunnan kurssitarjontaan valinnaisena kurssina lukuvuodeksi 2016-2017. 

Vuoden 2017 Tyyli-hanketyön tavoitteina BMTK:ssa olivat kandivaiheen Työelämätaitojen kurssin 

vakinaistaminen kurssitarjontaan keväällä 2017, ja maisterivaiheen opiskelijoille suunnatun, englanniksi 

luennoiden biokemistin työelämätaitoja käsittelevän kurssin pilotointi syksyllä 2017. 

 



Työelämätaitojen kurssi – oman osaamisen tunnistaminen ja sanallistaminen 

Työelämätaitojen kurssi toteutettiin keväällä 2017 pääosin 

samanlaisella rakenteella kuin pilotin aikana keväällä 2016. 

Erillistä työelämän viestintätaitoja käsittelevää työpajaa ei 

pidetty, vaan sen aiheita käsiteltiin kevään kahdessa muussa 

työpajassa. Kevään aikana järjestettiin kaksi noin kolmen 

tunnin työpajaa, joiden jälkeen opiskelijat tekivät kurssin 

aihepiiriin liittyviä tehtäviä. Kurssiin liittyi pakollisena osana 

kesätyö jossain työpaikassa, jonka ei tarvinnut olla biokemian 

alaan liittyvä työpaikka, ja raportin kirjoittaminen kesätyössä 

opitun perusteella. Kurssi päätettiin syksyllä 

lopetusseminaariin, jossa pohdittiin kesätyössä opittua ja 

omien työelämätaitojen kehittymistä. 

Kurssin olennainen sisältö oli yleisiin työelämätaitoihin 

tutustuminen, ja oman osaamisen sanoittamisen oppiminen. Kurssilla käytiin läpi myös opiskelijoiden ja 

opettajan ajatuksia tulevaisuuden työelämästä, ja siitä millaisia taitoja siellä tulee tarvitsemaan. Tärkeä osa 

kurssia oli osaamisprofiiliin tutustuminen ja sen tekeminen, ja päivittäminen kesätyössä opitun perusteella. 

Kurssilla käsiteltiin myös yleisiä työelämää koskevia, opiskelijoita askarruttaneita aiheita, näitä olivat mm. 

työnhaku, työhakemuksen ja CV:n tekeminen, ja työhaastatteluun valmistautuminen. Näissä aiheissa voitiin 

myös hyödyntää Uranoste-projektin antia. 

Työelämätaitojen kurssi on opetusohjelmassa BMTK:ssa myös keväällä 2018, ja kurssi on vakiintunut osaksi 

tiedekunnan opetustarjontaa. Jatkossa työelämän viestintätaitojen roolia kurssilla on syytä pohtia – osa 

opiskelijoista koki pilotin aikana erillisen aihetta käsittelevän työpajan tärkeäksi. 

 

Biokemistin työelämätaidot – bioalan asiantuntijan osaamistarpeiden pohtiminen ja 

työmahdollisuuksien löytäminen 

Syksyllä 2018 BMTK:ssa toteutettiin maisterivaiheen opiskelijoille suunnatun biokemistin työelämätaitoja 

käsittelevän kurssin pilotti. Kurssi toteutettiin englanniksi, koska tiedekunnassa on suomenkielisen 

maisteriohjelman lisäksi kansainvälinen maisteriohjelma ja syksyllä 2017 alkanut yhdessä Ulmin yliopiston 

kanssa toteuttava molekyylilääketieteen kaksoistutkinto-ohjelma. 

Pilotti keskittyi nimensä mukaisesti yleisten työelämätaitojen sijaan enemmän biokemistin alankohtaisiin 

taitoihin ja kompetensseihin, vaikka myös yleisten työelämätaitojen perusasioita käytiin läpi. Kurssi toteutettiin 

kolmena työpajakertana, joiden välissä opiskelijat tekivät kotitehtävinä tiedonhaku- ja pohdintatehtäviä. 

Tehtävissä mm. etsittiin työtehtäviä, joihin bioalan asiantuntijaksi valmistuva voisi hakeutua. Työpajakerralla 

pohdittiin löydettyjä työpaikkoja, ja miettiin millaisia yleisiä työelämätaitoja ja millaista alakohtaista tietoa sekä 

menetelmätaitoa ne vaativat. Tämän jälkeen voitiin pohtia sitä, mistä nämä taidot ja tiedot voisi vielä joko 

opintojen tai työelämän aikana saada. Eräänä tehtävänä myös kartoitettiin bioalan asiantuntijan 

työmahdollisuuksia opiskelijoiden valitsemilla maantieteellisillä alueilla, ja purettiin löytöjä yhdessä. 

Pilotin jatkoksi oli alun perin suunniteltu vuoden 2018 aikana mahdollisuutta tehdä työelämätaitojen 

kehittymistä ja oppimista koskevaa pohdintaa osana maisterivaiheen harjoittelujaksoja ja mahdollisia kesätöitä, 

pientä, työmäärää vastaavaa opintopistemäärää vastaan. Tästä kuitenkin toistaiseksi luovuttiin kommentoinnin 

ja seurannan vaatimien opetusresurssien puutteen vuoksi, ja pilotti pidettiin työpajakertoihin keskittyvänä. 



Pilotista saatu palaute oli pääosin positiivista, mutta kurssin 

toteuttaneena mieleen tuli että moni sen elementeistä sopisi 

melkeinpä paremmin kandivaiheen opetukseen ja kandivaiheen 

työelämätaitojen osaksi, etenkin kun bioalan asiantuntijan 

tarvitsemia taitoja ja sitä mistä ne opinnoissaan voi saada 

kannattaa pohtia aikaisessa vaiheessa. Ongelma maisterivaiheen 

kurssin suhteen oli myös tarve käyttää iso osa ensimmäisestä 

luennosta yleisten työelämätaitojen läpikäyntiin – nämä eivät 

osallistujille kuitenkaan olleet pääosin tuttuja. Tässä vaiheessa 

mukana ei vielä ollut yhtään opiskelijaa, joka olisi käynyt myös 

kandivaiheen tuoreen kurssin. Pilottiin ei myöskään saatu 

mukaan ulkopuolista, mahdollisesti yrityspuolelta tulevaa 

kommentointia, vaikka se alkuperäisessä suunnitelmassa oli ja tärkeäksi mahdollisuudeksi koettiinkin. Kurssin 

tulevaisuus pilotin jälkeen BMTK:ssa on vielä auki.  

 

Muu toiminta Tyyli-hankkeen puitteissa BMTK:ssa 

Tyyli-hankkeen projektityöstä BMTK:ssa vastaavana henkilönä osallistuin Tyyli-hankkeen kansallisiin 

tapaamisiin vuoden aikana Turussa ja Tampereella. Etenkin BMTK:n opetusta lähellä olevan Turun 

biolääketieteen Tyyli-työn tulosten kuuleminen ja paikallisten hanketyön tekijöiden kanssa keskustelu oli 

tärkeää. Näistä tapaamisista saatua tietoa jaettiin eteenpäin säännöllisissä kokouksissa BMTK:n 

opetusdekaanin kanssa, ja BMTK:n koulutustoimikunnan kuukausittaisissa kokouksissa. 


