
Mistä Summer Projectissa on kysymys?

• Summer Project Camp:n (SP) keskeisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille työelämäkokemusta 

yliopistolta, yritysmaailmasta tai virastoilta tulevien toimeksiantojen parissa.  SP on tarkoitettu lähinnä 

maisterivaiheen opiskelijoille. Siihen voivat osallistua myös maisteriohjelmissa opiskelevat vaihto-

opiskelijat. Tässä kuvauksessa kerrotaan tietotekniikan opiskeluun liittyvästä SP:stä. Mahdollisesti 

myöhemmin mukaan tulevat koulutusohjelmat suunnittelevat SP:n sisällön oman koulutusohjelmansa 

alan osaamisen kehittämisen tarpeiden mukaisesti. SP voidaan toteuttaa myös useamman 

koulutusohjelman yhteisenä projektina, jossa yhdistetään erilaista osaamista. 

• Tietotekniikan opiskelijat suorittavat 10 op projektityön kurssin toteuttamalla toimeksiantoina 

ohjelmistoprojekteja tai toteutussuunnitelmia. Työskentely tapahtuu yliopistolla normaalien työelämän 

pelisääntöjen mukaisesti ja se on aktiivista, osallistavaa ja tuloksellista. Työtehtävät voivat painottua 

ohjelmointiin, suunnitteluun, kokonaisuuksien hallintaan tai projektin johtamiseen. SP:n tavoitteena on 

toteuttaa käytännössä projektin alussa tehtävän vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman mukainen 

ohjelmisto, ohjelmatuote tai suunnitelma ja esitellä lopputulos toimeksiantajalle. Projektimuotoisesti 

tehty työ parantaa opiskelijoiden valmiuksia työelämään ja antaa toimeksiantajalle mahdollisuuden 

tutustua tekijöihin.

Vastuut

• Projektiryhmän työtä ohjaa yliopiston henkilökuntaan kuuluva koulutusohjelman alaa tunteva opettaja. 

Hän käy projektiryhmän luona vähintään kerran viikossa tai mielellään useammin. Käyntien 

yhteydessä projektiryhmä esittelee etenemistään projektissa ja saa neuvoja etenemiseen ja 

ongelmatilanteisiin. Projektiryhmän toimintaa valvoo myös yliopiston henkilökuntaan kuuluva SP:n 

työelämäohjaaja. Ohjaaja seuraa projektiryhmän toimintaa useamman kerran viikossa tai tarpeen 

mukaan useamminkin. Hän on tarvittaessa yhteydessä projektiryhmän opettajaan tai toimeksiantajaan. 

Projektiryhmäläiset raportoivat viikoittain ohjaajalle työaikansa ja edistymisensä tehtävissä 

työajanseuranta-taulukon avulla. Ohjaajan kanssa voi keskustella ryhmänä tai kaksin ryhmän 

työnjaosta, vastuualueista ja ryhmän yhteistyön toimivuudesta. Ohjaaja haastattelee 

projektiryhmäläiset leirin alussa ja lopussa. Näin projektiryhmäläiset saavat alustavaa kokemusta 

kehityskeskustelusta. Ohjaaja pitää SP ryhmälle tietoiskuja työelämän perusasioista (työsopimus, 

työajat, lomat, palkka, verotus, tiimiroolit, johtamistyylit ym.). Lisäksi hän kertoo alan työhön 

liittyvistä erityispiirteistä tai järjestää yrityksistä vierailijoita.

• Tarvittaessa opettaja ja/tai ohjaaja osallistuvat projektiryhmän ja toimeksiantajan välisiin tapaamisiin. 

Projektiryhmäläiset esittelevät työtään ja tekevät demoja, raportteja ym. näihin tapaamisiin. Ohjaaja 

voi auttaa valmistautumisessa projektin esittelytilaisuuksiin. Projektin lopuksi projektiryhmäläiset 

tekevät loppuraportin, joka kokoaa tehdyn työn ja lopputuloksen / ratkaisuehdotuksen. Ohjaava 

opettaja tarkistaa loppuraportin ja antaa opintopisteet projektityön kurssista. SP:n jälkeen osallistujat 

tekevät työharjoitteluraportin koulutusohjelmansa harjoitteluvastaavalle ja saavat hyväksytyn raportin 

jälkeen opintopisteet työharjoittelusta. Suoritetut opintopisteet oikeuttavat Kelan opintotukeen kesän 

ajalta. Ohjaaja kirjoittaa osallistujille työtodistukset. Työtodistuksissa voidaan mainita projektityössä 

ilmennyt positiivisesti huomioitava osallistuminen (vastuurooli, ansioitunut tekeminen, muiden 

auttaminen, hengen luominen ym.).

Prosessi

• Koulutusohjelmavastaavat / muut vastuuhenkilöt kartoittavat sopivia toimeksiantoja projektiryhmälle. 

Suunnitellaan ohjaava opettaja, tarvittavat tilat & välineistö yms. 

• Opiskelijoita tiedotetaan SP:stä opiskelijoiden tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa, opinto-ohjuksessa 

yms.  Opiskelijat hakevat mukaan SP:in huhtikuun alkuun mennessä harjoitellen samalla 

työhakemuksen ja CV:n tekemistä. SP:n työelämäohjaaja / muu vastuuhenkilö käsittelee hakemukset 

ja ilmoittaa valinnasta toukokuun alkuun mennessä. 

• SP toteutetaan kesä-heinäkuussa. SP:n loppuraportin tulee olla valmiina SP:n loppuun mennessä. 

Työharjoitteluraportit palautetaan elokuun alkupuolella. Opintopisteet ja työtodistukset annetaan 

elokuun loppuun mennessä. 

• Työelämäohjaaja tekee SP loppuraportin, jossa tarkastellaan SP:n toteutumista, onnistumista ja 

kehityskohtia. Aloitetaan seuraavan SP:n suunnittelu- ja kehitystyö.  
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HYÖDYT 

Opiskelijoiden opinnot etenevät.

Työharjoittelu tulee suoritettua.

Opitun soveltaminen käytännössä.

Oppia projektityöstä (suunnittelu, toteutus, 

testaus, aikataulutus, tehtävien priorisointi, 

muutostilanteet, raportointi).

Harjoitusta ryhmässä työskentelyyn 

(vuorovaikutus, yhteistyö, vastuualueiden jako, 

erilaiset ryhmänjäsenet, yhteishenki).

Harjoitusta asiakasyhteistyöstä (palaverit, 

esitykset).

Kokemusta pitkäjänteisestä työskentelystä 

työelämän säännöillä.

Tietoa työelämästä ja oman alan erityispiirteistä.
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