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1. JOHDANTO & KESÄLEIRIEN 2016-2018 TAVOITTEET 

 

Tässä raportissa kootaan Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa vuosina 2016-2018 

tehtyä TYYLI-hankkeen kehitystyötä ja pilotointia, joka liittyy tietotekniikan ja lasken-

nallisen tekniikan kandiopiskelijoiden IT-Kesäleiriin ja maisterien Summer Project 

Campiin. IT-Kesäleiri on toteutettu kesinä 2016 ja 2017 ja kesälle 2018 on tulossa taas 

toteutus. Summer Project Camp toteutettiin kesällä 2016 ja kesälle 2018 on suunnitteilla 

uusi toteutus.  

 

IT-Kesäleirin tavoitteena on luoda 1. vuosikurssin tietotekniikan opiskelijoille mahdol-

lisuus suorittaa kesällä 2. vuosikurssin opintoja (olio-ohjelmointi ja tietokannat kurssit) 

projektimaisesti, opittua harjoitustyössä soveltaen ja työelämänkaltaisessa ympäristössä 

toimien. Laskennallisen tekniikan opiskelijoille on tarjottu samaa pakettia, koska kysei-

set kurssit sopivat heidänkin opintoihinsa. Kurssien lisäksi leiriläisille annetaan tietoutta 

yleisesti työelämästä sekä alakohtaista työelämän tietoutta. Näin he saavat valmiuksia 

työelämään ja työllistyvät helpommin alan töihin tulevina kesinä. Samalla saa kandi-

daatin opintoihin kuuluvan työharjoittelun suoritetuksi. Opintopisteiden lisäksi opiske-

lijat saavat työtodistuksen osallistumisestaan kesäleirille. Jatkossa kesäleirejä voi olla 

myös muilta aloilta kuin tietotekniikasta. Silloin valitut kurssit, projektit ym. muotou-

tuvat koulutusohjelman kurssitarjonnan ja mahdollisten projektiaiheiden mukaan. 

 

Summer Project Campin tavoitteena on tarjota maisteriopiskelijoille kesäksi yrityksen 

tai yliopiston toimeksianto, jonka he toteuttavat ryhmänä toimien projektin ja työelä-

män toimintatapojen mukaisesti. Toimeksianto voi olla suunnittelua, toteutusta tai mo-

lemmat yhdistävää. Toimeksiannon suorittamisesta opiskelijat saavat opintopisteet 

opintoihinsa kuuluvasta projektityön kurssista sekä työharjoittelusta. Opintopisteiden 

lisäksi opiskelijat saavat työtodistuksen osallistumisestaan Summer Project Campiin.  

Kesän aikana heille annettaan myös tietoutta työelämästä yleisesti sekä alakohtaista työ-

elämän tietoutta. Työelämänkaltainen kokemus edistää opiskelijoiden työllistymistä ja 

luo mahdollisesti kontakteja jatkotöihin tai opintojen lopputyöhön. Erityisesti kansain-

välisille opiskelijoille kontaktit ja tietous luovat paremmat mahdollisuudet saada lop-

putöitä yrityksistä ja hakea töitä Suomesta. Jatkossa Summer Project Camp voi koostua 

myös muiden koulutusohjelmien oman alan työn projektimaisista toimeksiannoista. 
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2. KESÄLEIRIEN VAIHEET 

 

Tässä kappaleessa kuvataan miten kesäleirit etenevät suunnittelusta toteutuksen kautta 

kehitykseen. Ensin esitellään IT-kesäleiri ja sen jälkeen Summer Project Camp. IT-

kesäleirin kulkukaavio ja hyödyt kaaviokuvana liitteessä 3.  

 

2.1 IT-Kesäleirit 2016 ja 2017 

 

TYYLI hanketyön suunnittelupalaverit  

 

Ennen leiriä: 

1. Kesäleirin suunnittelu (kesäleirin vastuuhenkilöiden resursointi, kurs-

sien valinta, kurssien Moodle materiaalin luonti, aikataulutus, tila- 

varaukset ym.)  

2. tiedotus opiskelijoille keväällä (liite 1. kandien IT-kesäleirin tiedote) 

3. opiskelijat tekevät työhakemuksen + CV:n kursseille huhtikuun alkuun 

mennessä 

4. hakemusten käsittely ja hyväksyntä 

          

            Leirin aikana: 

5. Aloitusinfo (kurssien esittely, kesäleirin sääntöjen esittely) 

6. Kurssien ohjaus (opettajat) 

7. Kurssitehtävät palautus ja tarkastus (opiskelijat / opettajat) 

8. Kesäleirin ohjaus ja valvonta (ohjaaja) 

9. Kesäleirin työelämäinfot (ohjaaja) 

10. Työaikaraporttien palautus ja seuranta (opiskelijat / ohjaaja) 

11. Harjoitustyö palautus ja tarkastus (opiskelijat / opettajat) 

12. Alku/loppuhaastattelut (ohjaaja / opiskelijat) 

13. Palaute kesäleiristä ja tarkastelu (opiskelijat / TYYLI vastuuhenkilö / 

ohjaaja) 

14. Harjoitteluraportit palautus ja tarkastus (opiskelijat / harjoitteluvas-

taava) 
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          Leirin jälkeen: 

15. Arvosanat ja opintosuoritukset (opettaja, harjoitteluvastaava) 

16. Työtodistukset (ohjaaja) 

17. Kesäleirin loppuraportti (ohjaaja) 

18. Kesäleirin kehitystyö 

 

2.2 Summer Project Camp 2016 (SPC) 

 

TYYLI hanketyön suunnittelupalaverit  

 

Ennen SPC:tä: 

  

1. SPC suunnittelu (SPC vastuuhenkilöiden resursointi, toimeksiantojen 

etsintä ja kehitys, tilavaraukset ym.) 

2. tiedotus opiskelijoille keväällä (liite 2. maisterien SPC tiedote) 

3. opiskelijat tekevät työhakemuksen + CV:n SPC:lle huhtikuun alkupuo-

lella   

4. hakemusten käsittely ja hyväksyntä 

          

            SPC:n aikana: 

5. Aloitusinfo (toimeksiannon esittely, SPC sääntöjen esittely) 

6. Alkupalaveri (toimeksiantaja / opettaja / ohjaaja / opiskelijat) 

7. SPC:n tekninen ohjaus (opettaja) 

8. SPC:n viikkopalaverit (opettaja / ohjaaja / opiskelijat) 

9. SPC:n ohjaus ja valvonta (ohjaaja) 

10. SPC:n työelämäinfot (ohjaaja) 

11. Työaikaraporttien palautus ja seuranta (opiskelijat / ohjaaja) 

12. Alku/loppuhaastattelut (ohjaaja / opiskelijat) 

13. Asiakaspalaverit, raportit ja loppukoonti (toimeksiantaja / opettaja / oh-

jaaja / opiskelijat) 

14. Palaute kesäleiristä ja tarkastelu (opiskelijat / TYYLI vastuuhenkilö / 

ohjaaja) 
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15. Harjoitteluraportit palautus ja tarkastus (opiskelijat / harjoitteluvas-

taava) 

 

 

          SPC:n jälkeen: 

16. Opintosuoritukset (opettaja, harjoitteluvastaava) 

17. Työtodistukset (ohjaaja) 

18. SPC:n loppuraportti (ohjaaja) 

19. SPC:n kehitystyö 

20. Mahdollinen jatkotyö SPC ryhmälle (lisätyöt, lopputyöt) 

 

3. KESÄLEIRIEN TOTEUTUS 

 

3.1 Leirin kesto, osallistujat ja haut 

- kesto n. 2 kuukautta (esim. 29.5.-31.7.2017)  

- kesällä 2016 IT-Kesäleirillä oli n. 19 kandiopiskelijaa, joista 18 tietotekniikalta 

ja 2 laskennalliselta tekniikalta 

- kesällä 2016 Summer Project Campilla oli 7 kansainvälistä maisteriopiskelijaa 

kahdessa ryhmässä (tietotekniikka / laskennallinen tekniikka, konenäkö) 

- kesällä 2017 IT-Kesäleirillä oli 14 opiskelijaa, joista 12 tietotekniikalta ja 2 las-

kennalliselta tekniikalta 

- kesällä 2017 ei ollut Summer Project Campia  

- kesän 2018 IT-Kesäleiri hakuaika päättyi 3.4.2018, hakemuksia tuli 15 tietotek-

niikalta ja 5 laskennalliselta tekniikalta 

- kesän 2018 Summer Project Camp hakuaika päättyy 15.4.2018 

- kesän 2018 Kesäleiri sähkötekniikan opiskelijoille hakuaika päättyi 3.4.2018, 

hakemuksia tuli 5:ltä kandiopiskelijalta 
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3.2 Opettajat, ohjaajat ja yhteistyökumppanit 

 

- TYYLI:n kaikkien hankkeiden (kesäleirit mukaan lukien) LUT:n projektipääl-

likkönä toimi 2016-2018 Terhi Virkki-Hatakka 

 

- kesällä 2016 IT-Kesäleirillä vastuuopettajina Antti Herala ja Antti Knutas 

- kesällä 2017 IT-Kesäleirillä vastuuopettajina Jiri Musto ja Antti Knutas 

- kesän 2018 IT-Kesäleirille vastuuopettajiksi Jiri Musto ja ilmeisesti Ahmed  

Seffah 

 

- kesän 2018 sähkötekniikan Kesäleirin vastuuopettajan mietintä on vielä kesken, 

koska leiriläisten hakemuksia vielä käsitellään. Vastuuhenkilönä hakuproses-

sissa on Katja Hynynen. Sähkötekniikan Kesäleiri pohjautuu IT-kesäleirin kon-

septiin. Osallistujat suorittavat sähkötekniikan projektikurssin ja lisäksi mahdol-

lisesti jonkun omaan HOPSiin sopivan kesäajan toteutuksena onnistuvan kurs-

sin 

 

- kesällä 2016 Summer Project Campilla vastuuopettajina tietotekniikasta Uolevi 

Nikula ja laskennallisesta tekniikasta Arto Kaarna 

- kesän 2018 Summer Project Camp tietotekniikan vastuuopettaja vielä avoin 

 

- kesällä 2016 Summer Project Camp IT-ryhmällä toimeksiantajana LUT Opin-

topalvelut (Opinto-oppaan koostamisen kehittely) ja laskennallisen tekniikan 

ryhmällä toimeksiantaja oli lappeenrantalainen konenäkösovelluksia tekevä yri-

tys Vionice (ajotien maalausmerkkien tunnistamiseen liittyvä tehtävä) 

- kesän 2018 Summer Project Campilla toimeksiantajana LUT / Yrittäjyyskasva-

tus (yrittäjyyskasvatuksen mittariston uusinta), jos hakijoita SPC:lle saadaan 

tarpeeksi 

 

- kesän 2016, 2017 ja 2018 kesäleireillä ja SPC:llä projektipäällikkönä / ohjaajana 

Pirjo Kuru 
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IT-kesäleirin opettajat olivat vastuuhenkilönä olio-ohjelmoinnin kurssilla ja tietokanto-

jen kurssilla. Kurssimateriaalit olivat Moodlessa, josta opiskelijat suorittivat tehtäviä 

omassa tahdissaan. Tavoitteena oli opetella myös ryhmätyötä pohtimalla tehtäviä yh-

dessä. Opettajat kävivät tarvittaessa luokassa. Molemmat opettajat vastasivat kurssit yh-

distävän harjoitustyön ohjaamisesta.  

 

Summer Project Campin vastuuopettajat olivat mukana projektin käynnistämisessä, 

projektiryhmän / asiakkaan seurantapalavereissa ja toimivat ryhmän teknisenä neuvon-

antajina. Vastuuopettajat kävivät ryhmän luona pääsääntöisesti kerran viikossa seuran-

tapalaverissa. Alussa käynnit saattoivat olla tiheämpiä. 

 

Projektipäällikkönä ja ohjaajana toimi kesäleireille palkattu IT-alalla aiemmin työsken-

nellyt kasvatustieteen maisteri (aikuiskasvatus) Pirjo Kuru. Hänen tehtävänään oli val-

voa kurssilaisten läsnäoloa, ilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja tehtävien etenemistä. 

Hän piti kesäleirin aikana työelämään / IT-alan työmaailmaan liittyviä esityksiä, haas-

tatteli leiriläiset ja teki heille työtodistukset. 

 

3.3 Toimintasäännöt, valvonta ja työelämä-esitykset 

 

- Päivittäinen työaika normaalisti 7,5 tuntia ja paikalla yliopistolla tulee olla pää-

sääntöisesti klo 9-16 välisenä aikana 

- Luottamuksen korostaminen (töissäkään kukaan ei valvo koko ajan) 

- Poissaoloihin tulee kysyä etukäteen lupa ohjaajalta  

- Ohjaaja käy luokassa / ryhmätilassa yleensä kerran päivässä 

- SPC ryhmän luona käynti tarvittaessa useammin, jos tarvetta ohjaukseen  

- Ohjaajan pitämät työelämä-esitykset (lista aiheista alempana) 

 

- Ohjaajan pitämät ryhmälle yhteiset tilannekatsaukset työelämä-esitysten 

yhteydessä 

- Alku- ja loppuhaastattelut osallistujille (”kehityskeskustelu”) 

- Nopeampien opiskelijoiden kannustus toisten ohjaamiseen 
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3.4 Työelämä-esitysten aiheita 

 

Työajat, liukumat ym. yrityksissä 

Lomien kertyminen 

Palkka, verot ja vähennykset 

Työsopimus 

LUT työharjoitteluraportin ohjeistus 

Kunnollinen koodin kommentointi 

Koodauksen virhetilanteet 

Versionhallinta ja laatukriteerit 

Belbinin tiimiroolit 

Johtamistyylit 

Scrum-projektimalli / pitkäkestoisemmat mallit 

IT-työn haitat (fyysiset, psyykkiset ym.) 

Kehityskeskustelu 

Ammattibarometri sivuston käyttö 

 

 

 

4. KESÄLEIRIN HYÖDYT 

 

Tässä kappaleessa kuvataan mitä hyötyä kesäleiristä on opiskelijalle ja yliopistolle. En-

sin esitellään IT-kesäleiri ja sen jälkeen Summer Project Camp. 

 

4.1 IT-Kesäleiri hyödyt opiskelijalle 

 

- Osallistujat saivat yleensä kurssit suoritettua muutamaa poikkeusta lukuun otta-

matta ja saadut arvosanat olivat pääsääntöisesti hyviä. Parhaimmillaan ryhmässä 

toimiminen innostaa kaikkia hyviin suorituksiin ja aikataulussa etenemiseen. 

- Kandidaatin tutkintoon kuuluvan työharjoittelun suorittaminen. 

- Työtodistus ja saatu työkokemus voivat edistää työllistymistä alan töihin. 

- Kesäleirillä saatu tietous työelämästä parantaa valmiuksia työelämään. 

- Suurin osa ryhmäläisistä hyödynsi ryhmässä työskentelyn mahdollisuutta kesä-

leirin aikana -> yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehitys 

- Vaativa ja molemmat kurssit yhdistävä harjoitustyö teetti töitä, mutta samalla 

opetti pitkäjänteistä työskentelyä ja opitun soveltamista käytäntöön -> substans-

siosaaminen kasvoi enemmän kuin normaalilla kurssilla 
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- Osallistujat kokivat erityisesti oppineensa suunnittelusta, kokonaisuuden ym-

märtämisestä, tehtävien priorisoinnista, työrutiinista ja ongelmanratkaisusta -> 

tämä kasvatti itseohjautuvuutta ja varmuutta työskentelyyn opinnoissa ja töissä 

- Toisia opiskelijoita neuvoneet kokivat oppineensa samalla itsekin lisää -> sub-

stanssin ohella opiskelijat saivat ohjaamisen taitoja 

- Monet osallistujat saivat kesäleiristä oppia itsestään työntekijänä ja ajatuksia 

urasuunnitteluunsa -> omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnista-

minen 

 

4.2 IT-Kesäleiri hyödyt yliopistolle 

 

- Opiskelijoiden 55 + opintopistekertymä tuo taloudellista hyötyä 

- Opiskelijoiden ohjauksen tarve vähenee leirin jälkeisissä opinnoissa 

- Opiskelijoiden parempi työllistyminen -> opintojen mahdollinen nopeutuminen  

 

4.3 Summer Project Camp hyödyt opiskelijalle 

 

- Projektikurssi 10 op suoritus 

- Maisterin tutkintoon kuuluvan työharjoittelun suoritus 

- Työtodistus, työkokemus ja mahdolliset kontaktit yrityksiin voivat edistää yri-

tyksistä tulevien lopputöiden saamista ja työllistymistä alan töihin (erityisesti 

kansainvälisillä opiskelijoilla, joita kiinnostaa työskentely Suomessa) 

- Kesäleirillä saatu tietous työelämästä parantaa valmiuksia työelämään (erityi-

sesti kansainvälisillä opiskelijoilla, joiden kotimaan työelämän toimintakult-

tuuri ja tavat voivat olla hyvin erilaisia) 

- SPC mahdollistaa tiiviin työskentelyn ryhmänä -> yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taitojen kehitys, tiedon jakaminen, tuen antamisen ja saamisen oppiminen 

- SPC mahdollistaa projektimaisen työskentelyn, jossa pääsee harjoittelemaan ai-

kataulutusta, vastuualueiden jakoa, projektidokumentointia ym. 

- Toimeksianto voi yhdistää monia opintoihin kuuluvia osa-alueita (esim. ohjel-

mointi, suunnittelu, tietokannat, käyttöliittymät, projektityö) ja edistää opitun 

soveltamista käytäntöön laaja-alaisesti sekä tuoda opittavaksi uusia osa-alueita, 

joista ei vielä aiempaa tietoa 
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- Osallistujat kokevat kaikkein tärkeimpänä opin projektin kulusta ja koko pro-

sessin kokemisesta ja hahmottamisesta. Tärkeänä koetaan myös kaikki kokemus 

yhteistyöstä ja tiimissä toimimisesta -> ammatillista varmuutta toimintaan 

- Kansainväliset opiskelijat arvostavat projektityön ohessa saamaansa Suomen 

työelämätietoutta  

- Tiimityö ja tehtävien jakaminen lisää omien vahvuuksien ja kiinnostuksien tun-

nistamista 

 

4.4 Summer Project Camp hyödyt yliopistolle 

 

- Opiskelijoiden opintopistekertymän tuoma hyöty 

- Vastaa tarpeeseen työelämälähtöisen / ongelmanratkaisuperusteisen opetuksen 

lisäämisestä 

- Opiskelijoiden itseohjautuvuus ja itsevarmuus lisääntyvät -> vähemmän ohjauk-

sen tarvetta 

- Kontaktit yrityksiin lisääntyvät 

- Opiskelijoiden parempi työllistyminen -> työllistyminen luo tyytyväisyyttä tut-

kinnon antiin ja positiivinen palaute mahdollisesti tuo uusia opiskelijoita yli-

opistolle 

 

5. KEHITYSTYÖ JA YHTEENVETO 

 

Tässä kappaleessa kuvataan, miten kesäleiri toimintaa on kehitetty, jatkototeutuksia jär-

jestelty ja toimintaa pyritään laajentamaan. 

 

5.1 Palaute, tarkastelu, kehitys ja uusiutuminen 

 

IT-kesäleiristä ja SPC:stä on kumpanakin aiempana vuonna pyydetty leirin lopussa pa-

lautetta opiskelijoilta. Palautteen perusteella järjestelyissä on tehty pieniä muutoksia 

(esim. kiinteämmät ajat työelämätietouden esityksille). 

Jokaisesta toteutuksesta on opittu jotain ja sisältöä muokattu sen mukaan. Hyväksi ha-

vaittuja käytänteitä on jatkettu, joitakin käytänteitä muunnettu toimivimmiksi tai uusia 

käytänteitä lisätty (esim. loppuhaastattelujen täydentäminen alkuhaastattelulla, erillinen 
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tila työelämäesityksille). Kesälle 2018 tarkoitus ottaa mukaan työelämäesityksiin mu-

kaan ainakin joitakin vierailijoita yrityksistä. 

 

5.2 Kesäleiritoiminnan vakiinnuttaminen 

 

Tavoitteena on vakiinnuttaa IT-Kesäleiri joka kesäiseksi toiminnoksi. Yhteistyö tieto-

tekniikkalaisten kanssa sujunut hyvin ja järjestelyt kesälle 2018 hyvin käynnissä. 

Tavoitteena on myös saada kesälle 2018 uusi IT Summer Project Camp kokeilu vuoden 

tauon jälkeen (LUT Yrittäjyyskasvatuksella olisi sopiva ohjelmistokehityksen toimek-

sianto) ja toivottavasti myös saada IT Summer Project Camp jokakesäiseksi toimin-

noksi. 

 

5.3 Tavoitteena lisää koulutusohjelmia mukaan 

 

Kesälle 2018 tarjottiin kaikille LUT:n koulutusohjelmille mahdollisuutta tulla mukaan 

kesäleiritoimintaan. Kauppatieteet ei ollut kiinnostunut toiminnasta, koska heillä oli 

suunnitteilla omaa ohjelmaa kesälle. Muiden koulutusohjelmien kanssa (tuotantotalous, 

kemiantekniikka, konetekniikka, energiatekniikka, ympäristötekniikka, sähkötekniikka 

ja laskennallinen tekniikka) keskusteltiin asiasta. Sähkötekniikka ilmoitti lähtevänsä 

kokeiluun. Haku sähkötekniikan kesäleiri projektikurssille päättyi 3.4.2018. Hakijoita 

oli 5, joten kesäleiri pystytään todennäköisesti järjestämään. 

 

Koulutusohjelmille tarjottiin myös mahdollisuutta sellaiseen kandityöryhmään, joka 

olisi kesäleirin tapaan paikalla päivittäin ja kesäleirin ohjaaja valvoisi paikallaoloa ja 

etenemistä (oman alan kandiohjaaja vastaisi sisällöllisestä ohjauksesta). Se ei kuiten-

kaan herättänyt kiinnostusta koulutusohjelmissa, vaan useammalla koulutusohjelmalla 

on suunnitteilla kesälle 2018 oma etänä toimiva kandityön ryhmä. 

 

Keskusteluissa koulutusohjelmien kanssa nousi esille yhtenä mahdollisuutena järjestää 

tulevaisuudessa kesäleirinä projekti, jossa eri koulutusohjelmien opiskelijat voisivat toi-

mia yhdessä. Sellainen kesäleiri vaatisi useamman ohjaajan tai ohjaajan jolla on ohjaus-

taitoa useammalle LUT:n koulutusalalle. Tavoitteena on jatkaa kesäleirimahdollisuu-

den tarjoamista kesälle 2019 muille koulutusohjelmille ja rohkaista heitä mukaan. 
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5.4 Haasteet kesäleirien laajentumisessa 

 

- Koulutusohjelmien erilaisuus (tietotekniikan koulutusrakenne ja työtehtävät 

mahdollistavat parhaiten kesäleirin) -> muiden koulutusohjelmien vaikeampi 

löytää vastaavaa kurssipakettia + harjoitustyötä tai työtoimeksiantoa kesäleirille 

- Kesäleirin suunnittelun ja toteutuksen sitovuus -> henkilöstö ei mahdollisesti 

uskalla lupautua kesäleirin vaatimiin tehtäviin (suunnittelu, ohjaus ja seuranta), 

kun entisetkin työtehtävät työllistävät riittävästi / liikaa (kiire) 

- Kesälle tehtävät kurssit vaativat yleensä nykyisten normaaliin kouluaikaan ole-

vien kurssien muuntamista muotoon, jossa itseohjautuva suorittaminen on mah-

dollista 

- Leirien ajankohta kesällä haasteellinen -> ymmärrettävästi henkilöstö haluaa pi-

tää ansaitsemansa lomansa eikä kaikilla koulutusohjelmilla ole mahdollista hyö-

dyntää esim. jatkotutkimustyötä kesällä tekeviä henkilöitä tai muita vapaaehtoi-

sia 

- Rahoituksen puute -> ei varaa palkata kesäksi erillisiä kesäleiriä ohjaavia hen-

kilöitä 

- Summer Project Camp -toimeksiantojen saaminen yrityksiltä ja erityisesti yri-

tyksestä tulevan ohjaushenkilön työpanoksen järjestäminen kesän ajaksi, mutta 

toistaiseksi hyviä toimeksiantoja on löytynyt yliopistoltakin 

- Mahdollisesti koulutusohjelmassa kesäleiritoimintaa ei koeta riittävän tarpeel-

liseksi -> toiminnan uutuus / perinteistä poikkeavuus / opiskelijoiden työllisty-

minen koulutusalan kesätöihin jo varhaisessa vaiheessa opintoja hyvä / koulu-

tusalan opiskelija-aineksen työelämävalmiudet keskimääräistä paremmat   

- Mahdollisesti koetaan kesäleirien tarjoavan päällekkäistä toimintaa LUT:n ylei-

sen tarjonnan tai koulutusohjelman tarjonnan kanssa -> ei nähdä hyötyä työelä-

mävalmiusasioiden kertautumisesta ja erilaisista vaihtoehdoista erilaisten opis-

kelijoiden erilaisiin tarpeisiin 

- Opiskelijoiden kesätyöllisyystilanteen muutokset -> parantunut kesätyötilanne 

vähentää kesäleirien kysyntää opiskelijoiden keskuudessa 

- Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden opetussuunnitelmasta on poistunut pa-

kollinen työharjoittelu -> palkaton ja ei-pakollisia opintopisteitä tuova kesäleiri 

ei houkuta niin paljon, ja näin ollen vaatii enemmän mainontaa 

- Yrityksistä tulevien vierailijoiden huonompi saatavuus kesäaikaan 
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- Niissä koulutusohjelmissa, joissa kesäleirejä on järjestetty aiemmin, haasteita 

voi aiheutua henkilövaihdoksista. Uusi esimies saattaa kyseenalaistaa toiminnan 

hyötyjä ja vastaavuutta opintosuunnitelmaan ja on vastentahtoinen järjestele-

mään kesäleiriä tukevia henkilöresursseja. Tässä tilanteessa kannattaa hyödyn-

tää aiemmin kesäleiritoiminnassa mukana olleita henkilöitä leirin hyötyjen ja 

toiminnan esittelijöinä ja luoda selkeitä dokumentteja esittelyä ja toimintaan tu-

tustumista varten (kulkukaaviot, listat hyödyistä, opiskelijoiden palautteet ym.) 

 

5.5 Yhteenveto 

 

TYYLI-hanke ja rahoitus on mahdollistanut raportissa mainittujen LUT:n kesäleirien 

kehittämisen ja pilotoinnin. 

Tietotekniikan koulutusohjelmassa ja laskennallisessa tekniikassa kesäleiritoiminnalle 

on havaittu tarvetta. Työelämävalmiuksien kehittäminen kesäleirin avulla nähdään hy-

vänä lisänä koulutuksessa, mistä syystä toivotaan lisäkokemuksen ja tietouden kesälei-

reistä leviävän ja tuovan uskallusta muidenkin koulutusohjelmien lähteä mukaan. 

Myös opiskelijoilta saatu palaute on kannustanut jatkamaan toimintaa. 

Kesäleiritoiminta antaa opiskelijoille mahdollisuuksia edistää opintoja kesällä ja saada 

työelämävalmiuksia työpaikan kaltaisessa ympäristössä. Toiminta myös tukee yliopis-

tojen tavoitetta tarjota opintoja myös kesällä ja lisätä opintokurssien työelämälähtöi-

syyttä. 
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Liite 1.   

 

TITE 1. VUODEN OPISKELIJA -  

HUIDOTKO KESÄLLÄ  

HYTTYSIÄ ULKOTÖISSÄ VAI 

KEHITÄTKÖ                    

ALAN TYÖVALMIUKSIASI? 

 

MISTÄ ON KYSYMYS? 

IT-kesäleiri tarjoaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille työelämäkokemusta ohjelmointihaasteiden parissa.  

Tietotekniikan opiskelijat pystyvät edistämään opintojaan ja kehittämään osaamistaan kesän aikana työskentelemällä ohjatusti IT-kesäleirillä normaalien työ-

elämän pelisääntöjen mukaisesti. Kesällä suoritetaan 2. vuosikurssin kursseja ja kursseihin liittyvä laaja harjoitustyö.  

 

MILLAISIA TÖITÄ TEHDÄÄN JA TIETOJA SAADAAN? 

IT-kesäleirille osallistuvat voivat suorittaa kurssit Olio-ohjelmointi (6 op), Tietokannat (3 + 3 op) ja Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu (2 op). Kesä-

leirin painottuu omatoimiseen opiskeluun ryhmässä kurssien Moodle materiaalien avulla noudattaen työelämän normaaleja periaatteita eli ollaan paikalla, 

tehdään töitä ja noudatetaan projektipäällikön ohjeita. IT-kesäleirin loppuvaiheessa tehdään em. kursseihin liittyvä isompi harjoitustyö, mikä auttaa hahmotta-

maan tietokantojen ja olio-ohjelmoinnin yhdessä muodostaman kokonaisuuden. Lisäksi osallistujille tarjotaan tietoiskuja työelämästä (esim. työsopimuksen 

sisältö, lomien määräytyminen, verotus) ja alakohtaisista työelämän asioista. 

 

VASTUUT 

IT-kesäleirin kurssien vastaavina toimivat LUT:n opettajat, jotka käyvät välillä ryhmän luona. Kesäleirin kurssien toteutus on i tseohjautuvampi kuin normaaleilla 

kursseilla. Kesäleirin vetäjänä toimii LUT:lla töissä oleva projektipäällikkö, joka seuraa osallistujien paikallaoloa, ryhmän toimintaa sekä kurssien ja harjoitus-

tehtävän etenemistä. Opiskelija suorittaa kurssit itsenäisesti, mutta kannustamme opiskelemaan yhdessä, jakamaan tietoa ja hyödyntämään ryhmän osaamista 

(aivan kuten työelämässä on tapana toimia).  

 

JÄRJESTELYT 

Kesäleiri toteutetaan 28.5.-29.7.2018. Kesäleiriin osallistuminen ei ole suoranaista palkkatyötä, mutta kesällä suoritetut opinnot (14 op) oikeuttavat hakemaan 

Kelan kesätukia. Kesäleirin ajalta osallistuvat saavat 4 vapaapäivää, jotka voi pitää kurssin viimeisinä päivinä tai esim. pidennettyinä viikonloppuina. Harjoitus-

työ ja muut kurssitehtävät palautetaan sovittuihin palautuspäiviin mennessä. Kesäleirin lopuksi osallistujat tekevät työharjoitteluun tarvittavan LUT työharjoit-

teluraportin ja lähettävät sen harjoitteluvastaavalle. Elokuun loppupuolella suoritetuista kursseista annettaan opintopisteet ja kesäleiristä työtodistus. 

 

PROSESSI 

IT-kesäleirille mukaan haluavien opiskelijoiden tulee lähettää työhakemus ajan tasalla olevan CV:n ja opintorekisteriotteen kanssa sähköpostin liitteenä Kesä-

leiri koordinaattorille (pirjo.kuru@lut.fi) 3.4.2018 mennessä. Huomioithan hakiessasi, että IT-kesäleiri on tarkoitettu opiskelijoille, jotka sitoutuvat kesäleirin 

sääntöihin ja läsnäoloon. Ohjeita työhakemuksen ja CV:n tekemiseen saa esim. osoitteesta http://teekkarintyokirja.fi / tai osallistumalla LUT Urapalveluiden 

avoimiin työpajoihin. Muista työhakemuksessa kertoa, miksi sinä olisit hyvä työntekijä kesäleirille ja kerro rohkeasti myös epävirallisesta työkokemuksestasi 

(työ kotona / sukulaisten luona / järjestöissä / harrastuksissa ym.). Työhakemuksen ja CV:n tekeminen ovat osa kesäleiristä saatavaa Tekniikan kandidaatin 

tutkinnon työharjoittelua. Kesäleirille hyväksynnästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 13.4. mennessä. 

 

Lisätietoja IT-kesäleiristä voi kysellä seuraavilta henkilöiltä: 

 

Ari Happonen, Tietotekniikan koulutusohjelman vastuuhenkilö, ari.happonen@lut.fi  

Pirjo Kuru, Kesäleiri 2018 koordinaattori, pirjo.kuru@lut.fi 

 

 

mailto:pirjo.kuru@lut.fi
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Liite 2.  

 

MASTER STUDENT -  

Do you want                                                                                                                                      

Work Experience through     

Summer Project Camp? 

 

WHAT IS SUMMER PROJECT CAMP? 

Summer Project Camp (SPC) gives students an opportunity to utilize the summer time during the Master’s study doing  a work internship. The students apply 

to SPC in the spring term, and the selected students will do a two-month internship at LUT in the summer. The students will be assigned to team that will be 

working on LUT software project under the supervision of a LUT project manager and a technical advisor. The students are not paid for the participation                                           

at SPC, but they do get study points and a work certificate for a successfully completed internship. SPC is aimed at the  first year students in Computer Science 

major in Master’s program. The successful completion of the SPC pave the way on doing the Master’s thesis in a Finnish company and moving to work in a 

Finnish company after graduation. 

 

WHAT ARE STUDENTS EXPECTED TO DO? 

The students work in SPC following the standard working practices in Finnish software companies (project work, schedule, reporting, daily working time, weekly 

work reports etc.). The team tackles development problems starting from requirements and project planning activities, and continue thereafter with design, 

implementation and testing activities.  

 

PRACTICAL ARRANGEMENTS 

Project manager and technical advisor from LUT are tracking the project progress. Students can get 2 credits for the work internship CT10A0510 + 10 credits 

for CT10A9520 Research Project in Software Engineering (Master’s degree  program’s optional studies) by completing the given assignments and writing a 

work internship report according to the LUT report instructions. Finnish students are allowed to Kela study benefits according to the study                                             

points. 

 

APPLICATION PROCEDURE 

The students need to submit a job application to Summer Project Camp with up-to-date CV and transcript of the study attainments by email to the Summer 

Camp coordinator pirjo.kuru@lut.fi. All the documents (application, CV and transcript need to be attached to the email as separate documents. Instructions on 

doing a job application and CV can be found, e.g., at http://teekkarintyokirja.fi/en or you can visit LUT Career Services open workshops. 

 

SCHEDULE 

Submit your job application at latest on April 15th, 2018, and the selections will be announced on by the April 23rd.  

SPC will start on Monday, May 28th, and continues till July 29th, 2018. 

 

FURTHER INFORMATION 

Ms Pirjo Kuru, Summer Camp 2018, coordinator / Project Manager, pirjo.kuru@lut.fi 

 

 

 

mailto:pirjo.kuru@lut.fi
http://teekkarintyokirja.fi/en
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Liite 3. IT-Kesäleiri kulkukaavio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yliopisto 

Opiskelija 

Kesäleirin  
Järjestelyt:   

tilat,  
opettajat,  

ohjaus,  
ohjelma, tie-

dotus 

Alkuhaastattelu, 
osallistuminen  
kesäleirille ja  

infoihin,  
viikoittaiset                        

työaikaraportit 

Työhakemus + 
CV 

kesäleirille 

Kesäleirin  
toteutus: 

alkuhaastattelu 

kurssit, harjoitustyö, 
työnomaisen ympäristön 

luonti, työelämäinfot 

1. vuosikurssi kevät Kesäleiri 

Työhake- 
muksen 

ja CV:n  
käsittely,  

hyväksyntä 
kesäleirille  

Opiskelijoiden 55+  
opintokertymän  

taloudelliset hyödyt,  
opiskelijan ohjauksen 

tarve vähenee  

Opintopisteet  
kursseista ja  

työharjoittelusta (55+),  
nopeampi  

valmistuminen,  
parempi  

työllistyminen 

Syksy + jatko 

Loppuhaastattelu  
”kehityskeskustelu”,   

palaute  
kesäleiristä,  

työharjoitteluraportti 

Arvosanat, työ-
todistukset, ke-
hityskeskuste-
lujen ja palaut-
teiden purku, 
kesäleirin lop-

puraportti 


