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1. Lähtökohta 

Harjoittelu OyKKK:ssa 2014-2016 

Vuoden 2014 syksystä lähtien Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on viisi 

englanninkielistä maisteriohjelmaa: taloustiede, laskentatoimi, rahoitus, markkinointi 

sekä kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen. OyKKK:n AACSB-akkreditoinnin 

vaatimusten mukaisesti maisteriohjelmille määritettiin seuraavat osaamistavoitteet: 

1. analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu 

2. oman tutkimusalan tuntemus 

3. liiketoimintaosaaminen 

4. globaali vastuullinen johtaminen 

5. kommunikointitaidot 

 

Maisteriohjelmien opetusohjelmiin sisällytettiin valinnainen kuuden opintopisteen 

harjoittelu, jonka tavoitteena oli osaltaan vahvistaa yllämainittujen osaamistavoitteiden 

toteutumista. Harjoittelun osaamistavoitteiksi määritettiin liiketoimintaongelmien 

ratkaisukyky ja viestintäosaaminen. Harjoittelun suoritusvaatimukseksi asetettiin 

opiskelijan itsenäinen asiantuntijatyö harjoitteluorganisaatiossa. Näin pyrittiin 

erottamaan maisteriharjoittelu tutkintouudistuksen mukaisesta 

kandidaattiharjoittelusta. Maisteriharjoittelun jälkeen opiskelijan tuli kirjoittaa raportti, 

jossa hänen tuli reflektoida harjoittelussa saamaansa osaamista suhteessa 

maisteriohjelmansa opintojaksoihin. Harjoitteluraportin tarkasti ja hyväksyi 

maisteriohjelmien johtaja. Koulutussuunnittelija opasti opiskelijoita ulkomaan-

harjoitteluissa sekä harjoittelutuen hakemisessa. 

Vuodesta 2015 syksystä lähtien Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (OyKKK) on 

osallistunut kuuden yliopiston valtakunnalliseen Tyyli-hankkeeseen, joka on tarjonnut 

tilaisuuden kehittää harjoitteluja ja muita työssäoppimisjaksoja osallistuvien 

yliopistojen tiedekunnissa sekä muissa yksiköissä. Tyyli-hankkeessa on toiminut 

harjoittelu-teemaryhmä, jonka toimesta on kehitetty korkeakoulututkintoihin sisältyviä 

harjoittelukäytäntöjä. Teemaryhmän työn tueksi Oulussa tehtiin Oulun projektiryhmän 

toimesta yrityskäyntejä, joiden tavoitteena oli selvittää yritysten harjoittelukäytäntöjä. 

Harjoitteluteemaryhmä teki julkaisun, joka sisältää suosituksia harjoittelujen ja muiden 

työelämäjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. 

 

OyKKK:n harjoittelun kehittämistyö Tyyli-hankkeessa 

OyKKK:ssa käynnistettiin Tyyli-hankkeessa toteutetun harjoittelujen kehittämistyön 

pohjalta syksyllä 2016 maisteriharjoittelun kehittäminen, jonka päämääränä oli 

yhtäältä selventää harjoittelun asema maisteritutkinto-ohjelmissa rakentamalla 

harjoittelusta opintojakso muiden opintojaksojen rinnalle ja toisaalta vahvistaa 

maisteriopiskelijoiden työelämävalmiuksia valmistumisen jälkeisen työllistymisen 

edistämiseksi. Harjoittelun kehittämistyölle asetettiin seuraavat tavoitteet: 

1. Harjoitteluvastaavan työtehtävien määrittäminen 

2. Harjoitteluksi hyväksyttävien työtehtävien määrittäminen maisteriohjelma-

kohtaisesti 
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3. Harjoittelun suoritusprosessin opastus opiskelijoille 

4. Harjoitteluraportin sisältöohjeen uudistaminen 

5. Harjoittelupäiväkirja- ja harjoittelusuunnitelmapohjan laatiminen 

6. Harjoittelun raportointikokonaisuuden selkeyttäminen 

7. Harjoitteluraportoinnin tallennuksen ja tilastoinnin varmistaminen 

8. Harjoittelun laajuuden sekä harjoittelun pituuden varmistus 

Tavoitteiden pohjalta käynnistettiin kokeilujakso, pilotti. Pilotin käytännön 

toteuttamista testattiin käytännössä kahden opiskelijan suorittaessa harjoittelua ennen 

varsinaisen pilottijakson alkua syksyllä 2016. Pilotointiin nimetty harjoitteluvastaava 

Sauli Pajari laati maisteriohjelmille yleisen harjoitteluohjeistuksen, joka sisälsi 

kurssikuvauksen, harjoitteluksi hyväksytyt työtehtävät, käytännön suoritusohjeet, 

harjoitteluraportin sisällysluettelon, harjoittelupäiväkirja- ja harjoittelusuunni-

telmamallit, joiden toimivuutta haluttiin testata käytännössä. 

  

OyKKK:ssa Tyyli-hankkeen projektityöntekijänä on toiminut yliopisto-opettaja Sauli 

Pajari, jonka tehtävänä on ollut maisteriharjoittelun kehittämistyön käytännön toteutus, 

harjoittelun pilotointi sekä maisteriharjoittelua suorittavien opiskelijoiden ohjaus ja 

neuvonta. Kehittämistyön ohjaajana on toiminut maisteriohjelmien johtaja Sinikka 

Moilanen, joka toimii myös harjoitteluopintojakson vastuuhenkilönä tarkastaen 

opiskelijoiden harjoittelun raportoinnin ja hyväksyen harjoittelusuoritukset. 

Koulutusdekaani, professori Pauliina Ulkuniemi vastaa OyKKK:n opetus-

suunnitelmatyöstä ja valvonut maisteriharjoittelun kehittämistyötä AACSB-

akkreditoinnin mukaiseksi. 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman johtaja, professori Satu Nätti on 

toiminut sisältöasiantuntijana kehittämistyössä. 

Koulutussuunnittelija Merja Inget on toiminut asiantuntijana harjoittelun käytäntöjen 

kehittämisessä. Hänen vastuualueeseen on kuulunut harjoitteluapuraha-asiat ja 

opiskelijoiden neuvonta ulkomaan harjoitteluissa. 

 

2. Pilotoinnin toteutus 

Pilotointi käynnistettiin tammikuussa 2017 ja pilotoinnin viimeiset käytännön 

toimenpiteet päättyivät elokuussa 2017. Pilotointi suoritettiin vaiheistettuna 

seuraavasti: 

Toimenpiteet ennen harjoittelujaksoa: 

1. Harjoittelusta tiedottaminen opiskelijoille 

2. Opiskelijan harjoitteluvastaavan tapaaminen (harjoittelusuunnitelma, liite 2) 

3. Opiskelija esitteli harjoitteluyrityksen sekä harjoittelun aikaiset työtehtävänsä 

4. Harjoitteluvastaava totesi työtehtävien soveltuvuuden 

5. Harjoitteluvastaava esitteli harjoittelun tueksi laaditun suoritusohjeen (liite 1) 

6. Harjoitteluvastaava kertoi harjoittelun aikaisesta käynnistä harjoittelu-

yrityksessä 
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7. Harjoitteluvastaava allekirjoitti mahdolliseen harjoittelutukeen vaadittavat 

asiakirjat opiskelijalle (liitteet 6 ja 7). 

Toimenpiteet harjoittelun aikana: 

1. Harjoitteluvastaava sopi opiskelijan kanssa, että hän varaa esimieheltään 

vierailuajan harjoitteluvastaavalle. 

2. Harjoitteluvastaavan vieraili harjoitteluyrityksessä ja keskusteli harjoitteluun 

liittyvistä asioista opiskelijan ja hänen esimiehensä kanssa sekä esitteli 

OyKKK:n harjoittelukäytännöt. 

3. Opiskelija kirjoitti harjoittelupäiväkirjaansa (liite 3) sisältöohjeen mukaan 

jokaiselta harjoitteluviikolta joko työaikana tai omalla ajallaan. 

4. Harjoitteluvastaavan tehtävä harjoitteluaikana oli toimia sekä opiskelijan ja 

yrityksen tukena harjoittelun suorittamiseen liittyvissä asioissa. 

Toimenpiteet harjoittelun jälkeen: 

1. Harjoitteluvastaava pyysi sekä opiskelijaa että esimiestä vastaamaan 

harjoittelun kehittämiskyselyyn (muutamissa tapauksissa kysely pyydettiin 

harjoittelun aikana harjoittelujakson pituudesta johtuen).  

2. Harjoitteluvastaava tutustui opiskelijan harjoitteludokumentteihin ja toimitti ne 

maisteriohjelmien johtajan hyväksyttäväksi ja suoritusmerkintää varten. 

3. Harjoitteluvastaava tallensi opiskelijan harjoittelun dokumentoinnin 

myöhempää käyttöä varten. 

4. Harjoittelusta saatu palaute tallennettiin ja sen pohjalta tehdään tarvittavia 

muutoksia harjoittelukäytäntöihin. 

3. Pilottiin osallistuneet opiskelijat ja yritykset 

Pilottiin osallistuneet opiskelijat valittiin kevään 2017 kuluessa tapaamisten 

perusteella siten, että pilotin harjoitteluyritykset olisivat erilaisia toimialoiltaan ja 

kooltaan monipuolisen palautteen saamiseksi. 

Pilottiin osallistui 10 opiskelijaa, jotka suorittivat harjoittelun Oulun alueella. Pilottiin 

osallistui opiskelijoita eri maisteriohjelmista seuraavasti: 

1. Markkinointi: 3 opiskelijaa 

2. Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: 3 opiskelijaa, joista kaksi ulkomaisia 

3. Rahoitus: 2 opiskelijaa 

4. Taloustiede: 1 ulkomainen opiskelija 

5. Laskentatoimi: 1 opiskelija 

Pilottiin osallistui seuraavat yhdeksän yritystä, joiden toimipaikka on Oulun alueelta 

sekä OyKKK:n markkinoinnin yksikkö. 

1. Pelejä ja opetusohjelmistoja tuottava yritys, kokoluokka: pieni 

2. Valtakunnallinen taloushallintopalveluja tuottava yritys, kokoluokka suuri 
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3. Sijoituspalveluja tuottava yritys, kokoluokka: pieni 

4. Markkinointipalveluja tuottava yritys, kokoluokka: pieni 

5. Lemmikkieläintuotteita valmistava yritys, kokoluokka: pieni 

6. Alueellinen laskentapalveluja tuottava yritys, kokoluokka: keskisuuri 

7. Kansainvälinen ohjelmistopalveluja tuottava yritys, kokoluokka: suuri 

8. Rahoituspalveluja tuottava yritys, kokoluokka: suuri 

9. Pelejä tuottava yritys, kokoluokka: pieni 

10. OyKKK:n markkinoinnin yksikön tutkimusryhmä, kokoluokka: pieni 

4. Pilotin yritystapaamiset harjoittelun aikana 

Pilotin aikana tehtyjen tapaamisten tavoitteena oli tutustua yritykseen ja opiskelijan 

esimiehiin sekä saada tietoa yrityksen harjoittelukäytännöistä. Lisäksi 

henkilökohtaisella tapaamisella pyrittiin luomaan ja vakiinnuttamaan yhteistyösuhteita 

harjoittelupaikkojen saamiseksi tulevaisuudessa sekä luoda perustaa myös muille 

yhteistyömuodoille yrityksen ja OyKKK:n välille. 

Harjoittelua suorittava opiskelija sopi OyKKK:n harjoitteluvastaavan tapaamiset 

yritysten harjoitteluyhteyshenkilöiden (esimiesten) kanssa. Tapaamisissa 

harjoitteluvastaava kertoi OyKKK:n harjoittelukäytännöistä ja keskusteltiin opiskelijan 

työtehtävistä. Lisäksi keskusteltiin työelämätaito- ja ammattiosaamisvaatimuksista 

rekrytointikanavista ja ajoituksesta, perehdytyskäytännöistä, mahdollisista 

yhteistyömahdollisuuksista ja - toiveista OyKKK:n kanssa. Tapaamisten jälkeen 

harjoitteluvastaava pyysi sähköpostilla harjoittelupalautteen erillisillä Webropol-

linkeillä opiskelijalta ja yrityksen yhteyshenkilöltä. 

5. Pilotin tulokset ja palautteet 

Vuonna 2016 alkanut elinkeinoelämän noususuhdanne näkyy selvästi myös Oulun 

seudun yritysten rekrytoinnissa yritysten hakiessa aktiivisesti kontakteja 

korkeakouluopiskelijoihin. Pilotin yritystapaamisissa korostui selvästi yritysten tarve 

saada helposti yhteys opiskelijoihin ja yliopistoon. Verkkosivujen avulla tapahtuva 

yritysten rekrytointi ja opiskelijoiden yhteydenotto yrityksiin on yleisin kontaktointitapa. 

Kontaktit yritysten ja opiskelijoiden välillä syntyvät usein myös henkilöverkostojen 

(opiskelijaverkostot, työntekijöiden henkilökohtaiset verkostot)) avulla.  

Oppilaitosten rekrytointitapahtumia (Pesti-päivät ym.) yritykset pitävät merkittävinä 

rekrytointitilaisuuksina, joissa opiskelijat voidaan tavata ja alustavasti haastatella. 

Myös muut yritystapahtumat (Polar Bear Pitching, Business Kitchenin tilaisuudet ym.) 

toimivat yritysten ja opiskelijoiden kontaktipintoina.  

Monista toimivista ja käytetyistä kanavista huolimatta yritystapaamisissa tuli selkeästi 

esille tarve luoda helppo ja yhtenäinen kontaktointitapa ja -paikka yrityksille ja 

opiskelijoille, joka säästäisi yritysten rekrytointikustannuksia.  Lisäksi kävi ilmi yritysten 

tarve rekrytoida opiskelijoita myös muina ajankohtina kuin perinteisesti kesäksi, mikä 

korostaa jatkuvien kontaktien merkityksellisyyttä. 
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Yritystapaamisissa oli todettavissa, että maisteriopiskelijoiden harjoittelutyötehtävät 

olivat itsenäistä työpanosta vaativia. Tehtävät liittyivät yritysten markkinointiin, 

laskentatoimeen, rahoitukseen sekä erityyppisiin prosessien kehitystehtäviin.  

Yritysten mukaan perustyöelämätaitoja ovat positiivinen asenne työntekoon, 

ulospäinsuuntautuneisuus, ryhmätyö- ja analyysitaidot sekä täsmällisyys. 

Opiskelijoiden työelämätaitojen valmennus katsottiin hyödylliseksi vaikkakin 

työelämätaitoihin oltiin yleisesti tyytyväisiä. 

Ammattiosaamisvaatimuksista korostettiin kielitaitoa, tietotekniikan perustaitoja, 

työtehtäviin liittyvien it-järjestelmien peruskäyttötaitoja sekä opiskelijan opintoalaan 

sisältyvän tietopohjan käytännön soveltamiskyky työtehtävissä. Yleisesti 

opiskelijoiden ammattiosaamistaitoja pidettiin hyvinä. 

Yrityksissä oli käytössä eri perehdytystapoja opiskelijoille. Tavallisimmin 

perehdytyksestä vastasi lähin esimies, myös osallistuminen sisäisiin koulutus- ja 

valmennuspäiviin. Useissa tapauksissa määrätty tiimin jäsen toimi mentorina ja 

tukena. 

Useilla yrityksillä oli harjoittelun lisäksi erityyppisiä yhteistyötoimintoja 

kauppakorkeakoulun kanssa vierailuluentojen, yritysprojektien ja erilaisten 

harjoitustöiden muodossa. Yhteistyön lisäämiseksi yritykset korostivat säännöllisen 

yhteydenpidon merkitystä esimerkiksi kauppakorkeakoulun yritysten 

kontaktihenkilöille suunnatuilla uutistiedotteilla. Harjoittelun kehittämiseksi yritykset 

toivoivat yksityiskohtaisempaa tietoa kauppakorkeakoulun harjoittelukäytännöistä. 
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5.1. Yrityskyselyn tulokset 

Yritysten harjoitteluyhteyshenkilöille laaditussa palautekyselyssä kerättiin palautetta 

harjoittelijarekrytoinnin sekä harjoittelukäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Kyselyyn 

toteutettiin suomeksi Webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi yhdeksän yrityksen 

harjoitteluyhteyshenkilöä. 

Opiskelijan osaamisen arviointi 

Yritysten mukaan maisteriopiskelijoiden osaamista pidettiin yleisesti hyvänä niin 

työelämätaidoissa kuin ammattiosaamisessa. Näiden taitojen varmistamiseen tulee 

kuitenkin kiinnittää huomiota tarjoamalla opiskelijoille työelämätaitojen valmennusta. 

 

Kysymys 1. Miten arvioisitte opiskelijan osaamista harjoittelujakson perusteella? 

Harjoitteluvastaavan vierailun tarpeellisuus 

Saadun palautteen osalta voi todeta, että harjoitteluvastaavan käyntiä tulee harkita 

harjoittelutapauskohtaisesti. Harjoittelun selkeä ohjeistus sekä opiskelijalle ja 

yritykselle vähentää/poistaa käyntitarvetta yrityksessä harjoittelun aikana. Toisaalta 

harjoittelun aikana tehtyjen yrityskäyntien osalta voi todeta, että yrityksessä käynnit 

ovat erittäin hyödyllisiä harjoitteluvastaavalle yritysyhteistyön kehittämiseksi. 

 

Kysymys 2. Onko Oulun kauppakorkeakoulun harjoitteluvastaavan vierailu 
yrityksessänne harjoittelun aikana tarpeellinen? 
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Yhteistyö opiskelijan ja yrityksen välillä harjoittelun jälkeen 

Yritysten palautteen perusteella on selkeästi nähtävissä harjoittelun merkitys 

opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön jatkumisen kannalta. Harjoittelu jatkui 

työsuhteessa viidellä opiskelijalla. Tulos on merkittävä myös tulevien 

opinnäytetilaisuuksien kannalta. Toisaalta voitaneen todeta, että osalla opiskelijoita 

opiskeluaikataulun vaiheittainen tiiviys hankaloittaa työssäkäyntiä.  

 

Kysymys 3. Miten yhteistyönne opiskelijan kanssa jatkuu harjoittelun jälkeen? 

Opiskelijoiden tavoittaminen 

Opiskelijoiden tavoittamisessa yritykset pitivät tärkeimpänä tapana osallistua 

rekrytointitapahtumiin. Harjoitus- tai opinnäytetyön tekemistä pidettiin tärkeänä 

kanavana, myös sosiaalinen media sekä opettajakontaktit olivat yritysten mielestä 

varteenotettavia tapoja tavoittaa opiskelijoita. 

 

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

Yritysedustajat korostivat sähköpostin merkitystä yhteydenpitotapana. Myös 

kauppakorkeakoulun yritysyhteyshenkilö koettiin tärkeäksi kontaktikanavaksi. 

Yhteydenottolomaketta pidettiin myös toimivana yhteydenottotapana.  

 

Kysymys 5. Miten haluaisitte ottaa yhteyttä Oulun kauppakorkeakouluun? (voitte 
valita useita vaihtoehtoja) 

Opetuksen kehittäminen työelämätarpeisiin 

(Kysymys 6. Miten mielestänne Oulun kauppakorkeakoulun opetusta tulisi kehittää 

työelämätarpeita vastaavaksi?) 

Opetuksen kehittämiseksi yritysten yhteyshenkilöt esittivät, että opetuksen tueksi tulisi 

ottaa enemmän todellisia yritystapauksia ja keskittyä käytäntöön soveltuvaan 

opetukseen. Opetuksessa tulisi huomioida riittävä taloushallinnon järjestelmien 

osaaminen. Myös työelämä- ja tietotekniikkataitojen opetuksen merkitystä korostettiin 

ja katsottiin työelämälähtöisten harjoittelujen vahvistavan näitä taitoja. 

Yhteenveto yrityskyselystä 

Pilottiin osallistuneissa yrityksissä maisteriopiskelijoiden osaamisen taso joko 

erinomaiseksi tai hyväksi. Harjoitteluvastaavan vierailua yrityksissä ei pidetty kaikissa 

tapauksissa tarpeellisena, sen sijaan harjoitteluinformaation selkeyttä pidettiin 

tärkeänä. Useissa yrityksissä opiskelijan joko osa- tai määräaikainen työsuhde jatkui 

harjoittelujakson jälkeen, kolmasosa yrityksistä ei jatkanut yhtäjaksoista yhteistyötä 

opiskelijan kanssa. Yrityksissä koettiin ongelmaksi opiskelijoiden tavoittaminen, 

tehokkaimmaksi tavaksi koettiin erityyppisiin rekrytointitapahtumiin osallistuminen. 

Yritykset haluavat pitää kauppakorkeakouluun yhteyttä mielellään 

yritysyhteyshenkilön kautta sähköpostilla. Yrityksissä pidettiin tärkeänä, että 

opetukseen sisällytetään todellisia yritystapauksia, joista voidaan oppia käytännön 

ongelmanratkaisutaitoja. Työelämätaitojen hallinta sekä tietotekniikan ja 

taloushallinnon osaaminen katsottiin tärkeäksi. 

  

88%

38%

63%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Puhelimitse

Sähköpostilla

Yhteydenottolomakkeella…

Yritysyhteyshenkilön kautta

Opettajien kautta
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5.2. Opiskelijakyselyn tulokset 

Opiskelijoille laaditusta palautekyselyssä kerättiin palautetta Tyyli-hankkeen 

harjoitteluoppaan pohjalta tehtyihin harjoittelun kehittämistoimenpiteisiin. 

Palautekysely toteutettiin englanninkielisenä, koska kauppakorkeakoulun 

maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä kurssikuvauksineen ja harjoittelun 

suoritusohjeineen. Pilottiin osallistui myös kaksi kansainvälistä opiskelijaa. 

Kurssin osaamistavoitteiden toteutuminen 

Opiskelijoilta kysyttiin missä määrin allaolevat kauppakorkeakoulun määrittelemät 

maisteriharjoittelun allamääritellyt osaamistavoitteet heidän osaltaan toteutuivat. 

Internship (721065S) Learning outcomes: 

The internship offers students the opportunity to learn how to solve problems and to 

learn organizational tasks and responsibilities related to their major subject.  

Furthermore, the internship supports students to establish relationships with both 

working colleagues and business management and develops their communication 

skills within the organization and its network. 

The internship offers students the possibility to develop their skills in applying 

knowledge in the work environment and to increase their competence. 

Opiskelijoiden palautteen mukaan suurimmalla osalla yllämainitut osaamistavoitteet 

olivat toteutuneet. Annetuissa avoimissa vastauksissa todettiin, että harjoittelun 

aikana oppii paljon käytännön asioita, koska käytäntöjen opiskelua ei sisälly 

opintoihin. Lisäksi kävi ilmi, että harjoittelussa organisatoriset tehtävät ja vastuut 

selkeytyivät sekä ongelman ratkaisutaidot kehittyivät. Lisäksi harjoitteluyrityksen 

alaan liittyvät käytännöt tulivat tutuiksi.  

 

Kysymys 1. To what extent were the learning outcomes mentioned above fulfilled? 

Opiskelijan asettamien osaamistavoitteiden toteutuminen 

Omien osaamistavoitteiden toteutumista pidettiin tyydyttävänä. Palautteessa todettiin,  

80%
20%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

0 %
Please, give your reason for your…
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että oppia kertyi enemmän kuin haluttiin. Harjoittelujakson pituutta haluttiin hieman 

pitemmäksi, jotta yleiskuva koko vastuualueesta selkiytyisi. Toisaalta toivottiin myös 

yksityiskohtaisempaa tietoa yritysten prosesseista, esim. hinnoittelusta. 

 

Kysymys 2. To what extent were the learning outcomes you set yourself fulfilled? 

Harjoittelun suoritusohjeiden selkeys 

Harjoittelun suoritusohjeita pidettiin kohtuullisen selkeinä. Harjoittelun raportoinnissa 

akateemisten referenssien käytön pakollisuus haluttiin vapaaehtoiseksi. 

 

Kysymys 3. Is the instructions document for Internship clear? 

Harjoittelun pituuden sopivuus 

Harjoittelujakson pituutta pidettiin kohtuullisen sopivana. Harjoittelujakson pituutta 

voitaisiin jatkaakin edellytyksellä, että harjoittelu on palkallinen. Toisaalta todettiin 

harjoittelujakson pituus sopivaksi, jotta sen voi suorittaa yhtäjaksoisesti kesällä. 

Todettiin myös, että harjoittelujakson tulisi olla pitempi työnkuvan selkiyttämiseksi. 

70%
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Kysymys 4. Is the length of Internship (2 months, 8 weeks) adequate? 

Harjoittelun opintopistemäärän sopivuus 

Harjoittelun opintopistemäärää pidettiin yleisesti sopivana harjoittelun työmäärään 

nähden. Opintopistemäärän verrattavuus muihin maisterikursseihin oli haastavaa 

harjoittelukurssin erilaisen luonteen takia. 

 

Kysymys 5. Is the amount of credits (6 ects) for Internship adequate? 

Harjoittelun raportointikäytännön vaikutus oppimiseen 

Harjoittelun raportointia (työpäiväkirja ja reflektioraportti) opiskelijat pitivät kohtuullisen 

hyvin oppimista tukevana. Työpäiväkirja koettiin hyväksi työtehtävien 

dokumentoimiseksi opiskelijan omaan käyttöön osaamistarpeiden tunnistamiseksi. 
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Kysymys 6. Does the reporting of Internship (report and weekly diary) contribute to 
your learning? 

Kauppakorkeakoulun tuki harjoittelun suorittamiseen 

(Kysymys 7. How should Oulu Business School support the undertaking and 

completion of Internship?) 

Palautteen mukaan kauppakorkeakoulun tulee tehdä yhteistyötä yritysten kanssa 

harjoittelupaikkojen saamiseksi erityisesti myös kansainvälisille opiskelijoille ja auttaa 

heitä CV:n tekemisessä. 

Harjoittelun tärkeyden ja etujen aktiivista markkinointityötä opiskelijoille korostettiin 

voimakkaasti. Harjoittelun laadun merkitystä osaamistavoitteiden toteutumisessa ja 

työllistymisessä pidettiin tärkeänä. 

Harjoitteluvastaavan vierailun merkitystä yrityksessä harjoittelun aikana koettiin 

tärkeäksi. 

Palautteessa todettiin myös, että olisi ehkä hyvä mainostaa harjoittelun tärkeyttä alalle 

työllistymisen kannalta vielä nykyistä enemmän. 

Yhteenveto opiskelijakyselystä 

Opiskelijat saavuttivat pääosin OyKKK:n asettamat harjoittelun osaamistavoitteet. 

Omien osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioitiin tyydyttäväksi. Harjoitteluohjeiden 

selkeydessä oli opiskelijoiden mukaan parantamisen varaa. Harjoittelun pituus koettiin 

kohtuullisen sopivaksi, tosin myös pitempi harjoitteluaika koettiin hyödylliseksi 

oppimisen kannalta ja työnkuvan selkeyttämiseksi. Harjoittelun laajuutta pidettiin 

työmäärään nähden sopivana. Harjoitteluun sisältyvä raportointi koettiin oppimista 

tukevaksi, varsinkin työpäiväkirja koettiin hyödylliseksi oppimisen ja osaamistarpeiden 

dokumentointiin. 
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6. Toimenpiteitä harjoittelupilotin annin pohjalta 

Pilotin toteuttamisen jälkeen harjoitteluvastaavaksi on nimetty Sauli Pajari, joka hoitaa 

harjoitteluun liittyvät käytännön toimenpiteet maisteriohjelmajohtaja Sinikka Moilasen 

alaisuudessa. Harjoitteluvastaavan tehtäviin kuuluu mm. opiskelijoiden neuvonta ja 

opastus ennen harjoittelua sekä harjoittelun aikana, mahdollisesti tarvittavien 

harjoitteluasiakirjojen allekirjoittaminen, harjoittelua koskevan informaatiotilaisuuden 

järjestäminen sekä yhteistoiminta harjoitteluun liittyvien tahojen kanssa (mm. 

maisteriohjelmien koordinaattorit, opiskelijajärjestö, yliopiston harjoittelu-

yhteyshenkilöt sekä yliopiston ulkopuoliset tahot). 

Pilotista saatujen kokemusten perusteella maisteriharjoittelun laajuuteen ei ole tehty 

muutoksia ja se on päätetty kuutena opintopisteenä maisteriohjelmien muiden 

opintojaksojen tapaan.  

Harjoittelun osaamistavoitteiksi on määritetty AACSB-akkreditoinnin mukaisesti 

opiskelijan opintosuuntaan liittyvien liiketoimintaongelmien ratkaisukyky sekä 

suullinen ja kirjallinen viestintäosaaminen.   

Harjoittelun vähimmäispituus on määritelty kahdeksaksi (8) kalenteriviikoksi. Tältä 

ajalta opiskelija laatii harjoittelupäiväkirjan (liite 3), joka on otettu käyttöön 

reflektioraportin tueksi. Uudistetun reflektioraportin (liite 4) sisältöä on muutettu 

tehtäviä kuvailevasta esitystavasta opiskelijan omakohtaisen oppimisen ja 

kehittämisideoiden esittämiseen. 

Harjoittelujen kehittämiseksi uutena dokumenttina otettiin käyttöön yleinen 

harjoitteluohje (liite 1), jossa on kuvattu maisteriohjelmien harjoittelukäytännöt.  

Maisteriharjoittelua koskeva informaatiotilaisuus on päätetty järjestää vuosittain 

marraskuussa.  

Maisteriharjoittelun suorittaneiden opiskelijoiden määrä on kasvanut huomattavasti. 

Vuoden 2017 (lokakuun loppuun mennessä) oli 70 opiskelijaa suorittanut harjoittelun. 

Vuonna 2015 harjoittelun suoritti 19 opiskelijaa. Harjoittelujen kautta on Oulun 

yliopiston kauppakorkeakoululle tullut lisää työnantajatahoja edustavia 

yhteistyökumppaneita. 

7. Kehittämissuosituksia maisteriharjoittelukäytäntöihin 

Saatujen opiskelija- ja yrityspalautteiden sekä harjoitteluyritysten yhteyshenkilöiden 

tapaamisten perusteella alla on esitetty kehittämissuosituksia kauppakorkeakoulun 

maisteriharjoittelun käytäntöihin.  

1. Harjoittelusta vastaavan henkilöresurssi(e)n varmistaminen  

Opiskelijalle ja harjoitteluyritykselle on tärkeää, että OyKKK:lla on tuki-

/yhteyshenkilö, jonka vastuulla ovat harjoitteluun liittyvät käytännön asiat sekä 

harjoitteluyhteistyön kehittäminen yritysten kanssa. Myös yliopistotasolla on 

oltava riittävät ja helposti saavutettavat henkilöresurssit harjoittelutukiasioissa 

sekä ulkomailla suoritettavien harjoittelujen ohjaamiseen. 
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2. Harjoitteluohjeistuksen kehittäminen 

Harjoitteluohjeiden sisällön selkeys ohjeineen on tärkeää sekä opiskelijalle että 

harjoitteluyritykselle. Harjoittelun muiden opintojaksojen suorituskäytäntöjä 

noudatteleva suorittaminen vahvistaa harjoittelun asemaa eri 

maisteriohjelmissa.  

3. Harjoittelun tukitoimintojen järjestäminen 

Harjoittelu-/työpaikan hakuun tähtäävän koulutuksen sekä yleiseen 

työelämäkoulutuksen (työsopimukset ym.) järjestäminen on tärkeää opiskelijan 

tukemiseksi, erityisesti kansainvälisille opiskelijoille sekä opintojen aikana ja 

valmistumisvaiheessa. Näitä tukitoimintoja voidaan järjestää opiskelijoita 

lähellä olevien tahojen kanssa (esim. ainejärjestö Finanssi sekä Suomen 

Ekonomiliitto) sekä muiden yliopiston yksiköiden kanssa yhteistyönä. 

4. Harjoittelua tukevan viestinnän kehittäminen 

Yritysten, opiskelijoiden ja kauppakorkeakoulun yhteydenpidon kehittäminen ja 

organisointi edistävät opiskelijan ja yritysten kohtaamista sekä yhteistyön 

jatkuvuutta. Työelämäyhteistyön integrointi opetukseen ja tutkinto-ohjelmiin 

edistää niiden kiinnostavuutta sekä vahvistaa kauppakorkeakoulun ja yliopiston 

mielikuvaa sidosryhmien keskuudessa. 

 

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

koulutusdekaanille sekä maisteriohjelmien johtajalle marraskuussa 2017. Harjoittelun 

kehittämissuosituksia tultaneen esittelemään koulutustoimikunnan kokouksessa. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Harjoitteluohje 
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Internship 721065S as a part of Master´s degree 

An internship can be included as an elective course in all Master´s Degree 

Programmes offered by Oulu Business School. The purpose of an internship is to 

enhance and deepen master students´ professional knowledge in their own field of 

study and interest.  

In practice, Internship is a course that is completed by working in a real business 

environment, i.e. in business or public sector organizations. The student will work 

as an independent professional (managerial or expert position) using and applying 

the knowledge acquired through studies. The student will achieve enhanced 

professional knowledge by completing demanding tasks related to the field of study 

and by learning from business colleagues who will form the student´s personal 

professional network to be used when seeking positions after graduation. 

If a student wishes to include Internship as a part of the Master´s degree it should 

be included in the student´s Personal Study Plan and approved by the Programme 

coordinator. 

Description of the course 

The length of Internship course is at least two months (8 weeks). After the 

completion of Internship the student will earn 6 credits.   

The timing of the Internship is to be agreed with the Programme coordinator. When 

the Internship is completed in Finland it can be divided into two periods if 

appropriate.  

The Programme coordinators and Internship coordinator will arrange an 

information meeting for students during the autumn period. In the meeting the staff 

will instruct students in practical issues related to Internship. 

Internship offers the students the opportunity to learn how to solve problems and 

to learn organizational tasks and responsibilities related to their major subject. 

Furthermore, Internship supports students to establish relationships to both 

business colleagues and business management and develops their 

communication skills within the organization and its network. Internship offers the 

students the possibility to develop their skills apply their knowledge in a working 

environment and to increase their professional competence.  

The content consists of the job description that is provided by the organization 

where the internship will be accomplished. To be eligible for the advanced level 

Internship, the student should work either in a managerial position or as an 

independent specialist who has a responsible position with a possibility to use 

organizational resources. 
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Follow these steps in order to complete the course: 

1. Check OBS website for general instructions and information on internship 

grants: http://www.oulu.fi/oulubusinessschool/internships. 

 Grants for internships in Finland: contact study.business@oulu.fi for 

more info. 

 Grants for internships abroad: contact kaisa.karhu@oulu.fi for more info. 

 

2. Contact organizations which offer suitable internship possibilities. You could 

start looking here (Uni Oulu job portal). 

3. Make an appointment with Internship coordinator Sauli Pajari 

(sauli.pajari@oulu.fi) in order to present your Internship plan and to discuss the 

Internship placement and your duties during the internship period.  

 

4. Make an employment contract for the internship with the employer. If you have 

received an internship grant, you also need to fill in an internship agreement. 

Forms available here. 

 

5. Complete the Internship period(s). 

 

6. After the completion of Internship period send the internship report documents 

to Professor Sinikka Moilanen: sinikka.moilanen@oulu.fi and Internship 

coordinator Sauli Pajari: sauli.pajari@oulu.fi. See instructions for reporting 

below. 

Instructions on reporting 

Before the Internship period, the student will make a plan, which includes the 

description of the position and the learning objectives, i.e. professional skills and 

knowledge to be acquired and developed during the Internship. The plan will be 

presented during the appointment with Internship coordinator Sauli Pajari. 

During the Internship period, the student will work under the supervision of the 

internship instructor appointed by the organization. The student will write a weekly 

diary where the student assesses how the learning outcomes will be fulfilled. The 

weekly diary serves as a basis for the student’s report on the Internship period. 

After the completion of Internship period, the student will return by e-mail the 

following four documents: 

1. Internship plan (see the form below) 

2. Internship weekly diary (see the form below) 

3. Internship report (see form the below) 

4. The employment certificate signed by the employer 

 

 

 

http://www.oulu.fi/oulubusinessschool/internships
mailto:study.business@oulu.fi
mailto:kaisa.karhu@oulu.fi
http://www.aarresaari.net/index.php?32&uniid=1&lang_id=1
mailto:sauli.pajari@oulu.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34801
mailto:sinikka.moilanen@oulu.fi
mailto:sauli.pajari@oulu.fi
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Internship will be reported in two parts as follows: 

1) Weekly diary (1 page /week) and  

2) Report (10 pages) including following sections: 

1. Description of the organization/company where the internship was completed 

2. Description of the tasks, responsibilities and working methods during the 

internship 

3. Description of how the tasks and responsibilities relate to the other functions of 

the organization 

4. Description of how the internship relates to future career plans 

5. Business development ideas for the Internship organization 

6. Reflection on what was learned during the internship, how the learning relates 

to what has been learned earlier in the bachelor’s and master’s studies, and 

connecting the learning to theoretical concepts of the discipline. 

When all the above mentioned documents are provided by the student Internship 

will be graded as Pass/Fail. 

The responsible persons of the Internship course are Head of the Master´s 

Programmes, Professor Sinikka Moilanen and Internship coordinator Sauli Pajari. 

Students may work within the following responsibilities in the 

Internship organization: 

Accounting students: 

1. Preparation of financial statements (in the company or for customers of the 

company) 

2. Financial analysis (i.e. in decisions of extending credit to customers, etc.) 

3. Tax planning / consulting 

4. External and internal auditing 

5. Budgeting 

6. Business controller duties 

Economics students: 

1. Interpreting and forecasting market trends and analyzing economic issues 

2. Data collection (conducting surveys, researching economic issues) 

3. Data analysis (using statistical techniques and mathematical models and 

interpreting results) 

4. Reporting and advising (advising on economic issues, presenting data for 

decision making, preparing reports, tables, and charts etc.) 

Finance students: 

1. Investment banking (e.g. M&A, underwriting/syndicate)  

2. Investment management (e.g. portfolio management, trading, investment 

advising) 

3. Market/security analysis 
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4. Corporate financial management (e.g. planning, financing, implementation) 

International Business Management students: 

1. Internationalization of the company (analysis, strategies, tactics, operations)  

2. International marketing and sales (planning, operations, analysis)  

3. International supply chain management and logistics (planning, operations)  

4. International customer management (customer relationships, communication) 
 

Marketing students: 

1. Marketing strategies (planning, execution etc.) 

2. Customer relationship management 

3. Marketing communications 

4. Logistics (planning, daily operations etc.) 
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Liite 2. Harjoittelusuunnitelma 

 

 

 

 

INTERNSHIP PLAN   

 

 

Student: 

Student ID: 

Internship organization: 

 

 

LEARNING OBJECTIVES: (set by the student): 

1. 

2. 

3. 

 

 

DUTIES AND TASKS: (defined by the employer) 

1. 

2. 

3. 
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Liite 3. Harjoittelupäiväkirja  

 

   

 

INTERNSHIP WEEKLY DIARY for each Internship week (minimum 8 

weeks) 

 

Week number: 

 

What I learned this week: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Observations: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Problems/difficulties: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Solutions: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Questions: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Comments: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

NB:  

Use pictures, graphs etc. if appropriate.  

Attach this weekly diary (including 8 weeks) to the Internship report. 
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Liite 4a. Harjoitteluraportin sisältö 

 

 

 

 

INTERNSHIP REPORT CONTENTS 

 

1. Chapter I: Description of the company and its business 

 

2. Chapter II: Description of the tasks, responsibilities and work process 

 

3. Chapter III: Description of how the work is connected to other functions 

of the company 

 

4. Chapter IV: Description how the internship is related to the student´s 

future career plans 

 

5. Chapter V: Business development ideas of the company 

 

6. Chapter VI:  

 

Student´s reflection on what was learned during the internship, how the 

learning relates to what has been learned earlier in the bachelor’s and 

master’s studies, and connecting the learning to theoretical concepts of 

the discipline 

 

NB: 1. Use pictures, graphs etc. to illustrate your report. 

2. Refer to academic sources in your writing. List the references in 

the end of the report. 
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Liite 4b. Harjoitteluraportin kansilehti 

 

 

 

 

INTERNSHIP REPORT COVER PAGE 

 

 

 

  

 

 

First name and Surname 

 

Student Number 

 

Internship Report 

 

Internship Organization 

 

 

 

 

 

 

 

721065S Internship 

Master Programme 

Month/Year 
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Liite 5. Harjoittelun kurssikuvaus Weboodissa 

 

721065S Internship, 6 op   

Tunniste   721065S     

Vastuuyksikkö  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  

Laajuus   6 credits / 160 hours of work 

Ajoitus  Free 

Osaamistavoitteet    

The internship offers the students the opportunity to learn how to solve problems and 

to learn organizational tasks and responsibilities related to their major subject. 

Furthermore, the internship supports students to establish relationships to both 

working colleagues and business management and develops their communication 

skills within the organization and its network. The internship offers the students the 

possibility to develop their skills how to apply their knowledge in working environment 

and to increase their competence. 

Sisältö    

The content is made up of the job description which is related to the student´s major 

subject and which is provided by the organization where the internship will be 

accomplished. To be eligible for advanced level internship, the student should work 

either in a managerial position or as an independent specialist who has a responsible 

position with a possibility to use organizational resources. 

Toteutustavat    

The student will work under the supervision of the internship instructor appointed by 

the company. First, student should contact lecturer Sauli Pajari to agree on the 

practicalities and documentation of the internship. Upon completion of the internship 

the student reflects and describes the internship period in the written report (8-10 

pages) which will be returned with a weekly diary and a copy of the employment 

certificate to Sinikka Moilanen and Sauli Pajari. 

The written report should be 8-10 pages and contain: 

1. Description of the organization/company where the internship was completed 

2. Description of the tasks, responsibilities and working methods during the internship 

3. Description of how the tasks and responsibilities relate to the other functions of the 

organization 

4. Description of how the internship relates to future career plans 

5. Business development ideas for the Internship organization 
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6. Reflection on what was learned during the internship, how the learning relates to 

what has been learned earlier in the bachelor’s and master’s studies, and connecting 

the learning to theoretical concepts of the discipline. 

 A description of the organization/company where the internship was completed. 

 A detailed description of the tasks, responsibilities and working methods during 

the internship. 

 Description of how the tasks and responsibilities relate to the other functions of 

the organization. 

 Reflection on what was learned during the internship, how the learning relates 

to what has been learned earlier in the bachelor’s and master’s studies, and 

connecting the learning to theoretical concepts of the discipline. 

 Description of how the internship relates to future career plans. 

Kohderyhmä Students of the OBS Master’s programmes 

Esitietovaatimukset Completed bachelor’s studies. 

Yhteydet muihin opintojaksoihin No 

Suoritustavat ja arviointikriteerit Written internship report 

Arviointiasteikko Pass/Fail 

Vastuuhenkilö Sauli Pajari and Sinikka Moilanen 

Työelämäyhteistyö    

The student will work in an organization improving professional skills related to the 

major subject and developing business knowledge (and personal network). 

 Lisätiedot    

The internship is an elective course. Internship may also be a business development 

case or other relevant project (e.g. Demola/Business Kitchen), which needs to be 

accepted following the general process described above. 
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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 harjoittelusta (Maisteriharjoittelu 721065S) 

1. Miten arvioisitte opiskelijan osaamista harjoittelujakson 

perusteella? 

Erinomainen 

Hyvä 

Riittävä 

Kehitettävä 

 

2. Onko Oulun kauppakorkeakoulun harjoitteluvastaavan 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? (voitte valita useita 

vaihtoehtoja) 

Sosiaalisen median avulla (Facebook ym.) 

Ainejärjestö Finanssin avulla 

Opettajien avulla 

Osallistumalla rekrytointitapahtumiin 

Antamalla vierailuluennon 

Antamalla harjoitustyön 

Antamalla opinnäytetyön 

Osallistumalla mentorointiohjelmaan 

Muulla tavoin: 

 

5. Miten haluaisitte ottaa yhteyttä Oulun kauppakorkeakouluun? 

(voitte valita useita vaihtoehtoja) 

Puhelimitse 

Sähköpostilla 
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Kauppakorkeakoulun verkkosivuston kautta 

Yritysyhteistyövastaavan kautta 

Opettajien kautta 

Muulla tavoin: 

 

6. Miten mielestänne Oulun kauppakorkeakoulun opetusta tulisi 

kehittää työelämätarpeita vastaavaksi? 
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Liite 9. Kyselylomake opiskelijoille 

 

M.Sc. Internship (721065S) student feedback form  

 

Dear student 

We at Oulu Business School try continuously to improve the Internship 

(721065S) as a valuable experience for our Master students. Therefore, 

we ask you to provide explanations for your answers to the feedback 

questions. We thank you for your help and wish success in your studies. 

 

Internship (721065S) Learning outcomes: 

The internship offers students the opportunity to learn how to solve 

problems and to learn organizational tasks and responsibilities 

related to their major subject.  

 

Furthermore, the internship supports students to establish 

relationships with both working colleagues and business 

management and develops their communication skills within the 

organization and its network. 

  

The internship offers students the possibility to develop their skills 

in applying knowledge in the work environment and to increase 

their competence. 

 

1. To what extent were the learning outcomes mentioned above 

fulfilled? 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% 

Please, give your reason for your answer: 
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2. To what extent were the learning outcomes you set yourself 

fulfilled? 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% 

Please, give your reason for your answer: 

 

3. Is the instructions document for Internship clear? 

100 % - perfectly clear 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0 % - not clear at all 

Please, give your reason for your answer: 

 

4. Is the length of Internship (2 months, 8 weeks) adequate? 

100 % - completely adequate 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% - not adequate at all 

Please, give your reason for your answer: 

 

5. Is the amount of credits (6 ects) for Internship adequate? 

100 % - completely adequate 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% - not adequate at all 

Please, give your reason for your answer: 
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6. Does the reporting of Internship (report and weekly diary) 

contribute to your learning? 

100 % - the reporting contributes greatly 

80 % 

60 % 

40 % 

20% 

0% - the reporting does not contribute at all 

Please, give your reason for your answer: 

 

7. How should Oulu Business School support the undertaking and 

completion of Internship? 
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Liite 10. Harjoittelu 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
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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/Doc

uments/esityslomake.doc&action=default  

Henkilötietolomake:  

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

uments/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/Doc

uments/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”. 

Opiskelija liitetään SoleTM-järjestelmään automaattisesti työsopimuksen perusteella 

kotikustannuspaikalle ilman erillisiä toimenpiteitä. Talouspalvelujen projektisihteeri 

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/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
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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) 

Selite: Opiskelijaharjoittelu, opiskelijan nimi, tiedekunta/oppiaine, harjoitteluaika ja -

paikka 

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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Alv. 0% eli alv-koodi jätetään tyhjäksi 

Lasku tiliöidään tutkimusyksikön kustannuspaikalle ja sisäiselle hyvitys-tilille 

Laskun liitteeksi skannataan harjoittelusopimus. 


