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1. Johdanto 
Keväällä 2017 Oulun yliopiston harjoittelutukikäytänteitä uudistettiin ja yhdeksi hakukriteereistä 
määriteltiin opintojakson vähimmäislaajuudeksi 5 opintopistettä (op). Tästä syystä TST:n tieto- ja 
sähkötekniikan tutkinto-ohjelmissa täytyi harjoitteluun liittyviä opintojaksoja uudistaa, jotta opiskelijoilla 
olisi mahdollisuus harjoittelutuen hakemiseen. Aikaisemmin tieto- ja sähkötekniikkaan kuuluneet 
harjoittelujaksot olivat seuraavan laisia: vapaavalintainen 2kk / 3 op harjoittelu kandivaiheessa sekä 
pakollinen 2kk / 3 op harjoittelu DI-vaiheessa, jollaisina ne eivät täyttäneet vaadittuja kriteereitä. 
 
Harjoittelukurssien uudistaminen toteutettiin osana Tyyli-hanketta, jonka tuloksena oli aikaisemmin 
syntynyt mm. opas harjoittelun ja muiden työelämäjaksojen järjestämiseksi yliopistoissa (Pajarre et. al., 
2016). Uudistukset pohjautuivatkin tämän oppaan mukaisiin suosituksiin. Lisäksi työssä hyödynnettiin Tyyli-
hankkeen aikana työnantajien haastatteluista saatua tietoa ja palautetta. Uudistustoimenpiteet toteutti 
tietotekniikan tutkinto-ohjelman omaopettajatoiminnan yhdyshenkilö ja TST:n Tyyli-hankevastaava Riku 
Hietaniemi, joka myös analysoi opiskelijoiden palauttamat dokumentit. 

2. Tavoitteet 
Pilotin tavoitteena oli kehittää harjoitteluun liittyvää dokumentaatiota. Kehittämisessä pyrittiin siihen, että 
opintojen aikana suoritettu harjoittelu tukisi mahdollisimman paljon muita opintoja ja auttaisi 
konkretisoimaan kursseilla opittuja asioita sekä auttaisi opiskelijaa orientoitumaan valmistumisen 
jälkeiseen työelämään. Nämä huomioitiin pilotissa siten, että harjoittelun loppuraporttiin sisällytettiin 
apukysymyksiä, joissa ohjattiin opiskelija miettimään itseään työntekijänä sekä millaisia toimenkuvia hän 
tunnista harjoittelun aikana, jossa voisi toimia valmistumisensa jälkeen. Lisäksi viikkoraportteihin sisältyi 
arviointi siitä, mitä aikaisemmin suoritettuja opintoja opiskelija pystyi työtehtäviä suorittaessaan 
hyödyntämään. 
 
Osana Tyyli-hanketta toteutetun yliopistoharjoittelua koskevan kartoituksen (Pajarre, 2016) mukaan 
opiskelijat kokevat harjoittelun hyvin irralliseksi muista opinnoista. Uudistuksilla haluttiinkin selkeyttää 
harjoittelun asemaa tutkinnossa oppimistapahtumana muiden opintojaksojen tapaan. 
Harjoitteludokumentaatio pyrittiin laatimaan siten, että se korostaisi harjoittelun merkitystä 
oppimistapahtumana sisällyttämällä siihen kysymyksiä oman osaamisen kehittymisestä. Tämä tuke myös 
opiskelijan oman osaamisen kehittymisen tunnistamista ja sanoittamista. 
 
TEK:n vastavalmistuneiden 2016 kyselyn tuloksista voidaan nähdä, että opiskelijat pitävät 
urasuunnittelutaitoja erittäin tärkeänä, mutta niiden ei koeta kehittyvän juurikaan opintojen aikana. 
Samoin ammatillinen itsetunto ei opiskelijoiden mielestä kasva riittävästi ennen työelämään siirtymistä. 
Myös näihin seikkoihin voidaan vaikuttaa laadukkaalla harjoittelulla, joka on tavoitteellista ja perustuu 
ennakkoon laadittuihin suunnitelmiin, kuten pilotissa käytetty harjoittelusuunnitelma. 
 

 

  



3. Uudistettujen kurssien sisältö ja erot aikaisempaan harjoitteluun 
Uutta kurssia suunniteltaessa päädyttiin siihen, että kandi- ja DI-vaiheelle luodaan omat kurssinsa 
kurssikoodien puolesta, mutta niiden sisältö ja dokumentaatio tehdään yhteneväiseksi. Erona kandidaatin 
ja diplomi-insinöörin tutkintoihin liittyvässä työharjoittelussa on työn luonne; kandidaattivaiheen 
harjoittelun voi suorittaa lähes missä tahansa omaan alaan liittyvässä työpaikassa ja tehtävässä ja 
tavoitteena on tutustuttaa opiskelija oman alansa työtehtäviin. DI-vaiheen harjoittelun sen sijaan tulee 
selkeästi liittyä opiskelijan mahdollisiin, oman alan asiantuntijuutta vaativiin työtehtäviin. 
 
Harjoittelukurssin työssäoloajan kesto haluttiin pitää aikaisemmassa kahdessa kuukaudessa samalla 
kasvattaen siitä saatava opintopistemäärä viiteen. Tämän katsottiin toteutuvan parhaiten uudistamalla 
harjoitteluun liittyvää dokumentaatiota. Uudistetun harjoittelun vaatimuksiin lisättiin harjoitteluun 
valmistautuminen ja siihen liittyvä raportointi sekä työskentelyn säännöllinen dokumentointi viikoittaisilla 
raporteilla. Vanhoissa harjoittelukursseissa vaadittu dokumentaatio rajoittui pelkkään loppuraporttiin, 
jonka sisältö oli hyvin vapaamuotoinen. Lisäksi opiskelijalla oli mahdollista raportoida esimerkiksi monta 
vuotta sitten suorittamansa työskentely. 
 
Uudistetun kurssin osaamistavoitteet ovat yhteneväiset sekä kandi- että DI/maisterivaiheessa. Ne on 

määritetty seuraavasti: 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa 

1. soveltaa yliopisto-opiskelun aikana saatuja tietoja ja taitoja oman alansa työtehtävien 

suorittamiseen. 

2. arvioida ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä. 

3. suunnitella ja arvioida omaa ajankäyttöään ja työtapojaan. 

4. työskennellä päämäärätietoisesti ja suunnitelmallisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. 

5. nimetä työnantajaorganisaation ja työyhteisön toimintaa ohjaavia keskeisiä tekijöitä. 

6. tunnistaa työtehtäviä, joissa voi toimia valmistumisensa jälkeen. 

 
Uudistetun kurssin pääkohdat ovat:  
 

1. Itsenäinen työpaikan hankinta (harjoitteluohjeistus liitteessä 1.) 
2. Harjoittelusuunnitelman laatiminen ja hyväksyttäminen työnantajalla (kts. liite 2.) 
3. Harjoittelun etenemisen raportointi viikkopäiväkirjojen avulla (8 kpl, kts. liite 3.) 
4. Harjoittelun reflektio loppuraportin avulla (kts. liite 4.) 

 
Päiväkirjat tulee palauttaa viimeistään harjoittelun päätyttyä. Samoin loppuraportointi ja -reflektio täytyy 
suorittaa mahdollisimman pian työskentelyn loppumisen jälkeen. Tarkkaa aikaa dokumentaation 
palauttamiselle ei määritelty, mutta esimerkiksi maksimissaan kuusi kuukautta vanha harjoittelu voisi 
soveltua dokumentaation takarajaksi. Mitä kauemmin harjoittelusta on kulunut ennen reflektion tekoa, sitä 
heikompiin tuloksiin päästään opiskelijan oman osaamisen kehittymisen tunnistamisen ja sanoittamisen 
osalta. Laadukkaat viikkoraportit kuitenkin toimivat hyvänä muistin tukena. 
 

  



4. Uudistettujen kurssien pilotointi 
Harjoitteluun liittyviä uudistuksia pilotoitiin TST:llä kesän ja syksyn 2017 aikana. Myös 
tietojenkäsittelytieteiden (TOL) tutkinto-ohjelmassa, jonka harjoittelua oli uudistettu jo aiemmin kevään 
2017 aikana, otettiin käyttöön edellä mainittuja uudistuksia mukaileva dokumentaatio (suunnitelma, 
raportointi, reflektio). Osa TOL:n opiskelijoista suoritti 5 op harjoittelun siten, että työskenteli kauemmin 
kuin kaksi kuukautta ja palautti vain uudistetun raportin. Osa taas yhteneväisesti tieto- ja sähkötekniikan 
kanssa, eli työssäoloaika oli kaksi kuukautta ja palautettu dokumentaatio sisälsi samat elementit kuin 
muissakin tutkinto-ohjelmissa. 
 
Tätä raporttia kirjoitettaessa 35 opiskelijaa oli suorittanut uudistetun harjoittelun hyväksytysti. Lisäksi 
muutamia harjoitteluja oli vielä kesken. Suoritukset jakautuivat tiedekunnan tutkinto-ohjelmittain 
seuraavalla tavalla: sähkötekniikka 5 kpl, tietojenkäsittelytiede 21 kpl, tietotekniikka 9 kpl. 
Opiskelijat toimittivat vaaditun dokumentaation pääosin oman tutkinto-ohjelmansa harjoitteluvastaavalle 
tämän ohjeistamalla tavalla. 
 

4.1 Pilottiin osallistuneiden opiskelijoiden työnantajat 
Pilottiin osallistuneet opiskelijat työskentelivät seuraavien työnantajien palveluksessa: 

 Bitfactor 
 Caleidon Oy 
 Codemate Oy 
 Hiottu Oy 
 Hubel Jiuzhou real estate 
 JS Hercules 
 Koodiviidakko Oy 
 LeadPump 
 Mediatek Wireless 
 Nokia 
 OP-Palvelut Oy 
 Oulun ev.-lut. Seurakuntayhtymä 
 OY/BME 
 OY/INTERRACT 
 OY/M3S  
 OY/Ubicomp 
 QPR Software 
 Siili Solutions 
 TianSheng Kuangye ltd. 
 Verkkoasema OY 
 Webwire Oy  

 
 
 

  



4.2 Pilotin tuloksia 
Pilotin tavoitteena oli erityisesti selvittää uudistetun harjoitteludokumentaation (ohjeistus, suunnitelma, 
viikkoraportit, loppuraportti) soveltuvuutta harjoittelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen. 
 
Opiskelijat, jotka kirjoittivat harjoitteluraporttinsa huolella ja laajasti eri teemoja tarkastellen, pystyivät 
selkeästi tuomaan esiin oman osaamisensa kasvua harjoittelun aikana sekä suunnitelmiaan valmistumisen 
jälkeiseen työllistymiseen. Osasta raporteista puolestaan kävi ilmi, että ohjeistuksesta huolimatta 
opiskelijalle ei ollut muodostunut selkeää käsitystä omista työtehtävistään, työnantajaorganisaatiosta tai 
harjoittelun vaikutuksesta omaan osaamiseen. Syitä edellä mainittuun voi olla monia. Yksittäinen 
harjoittelukurssi ei ehkä ole riittävä kosketuspinta työelämään, mikäli muissa opinnoissa työelämään 
liittyviä asioita ei tuoda opiskelijalle esiin. Vaikeuksia oli erityisesti opiskelijoilla, jotka työskentelivät 
pienissä yrityksissä, joissa ei ehkä ollut resursseja ohjaukseen samaan tapaan kuin suurilla yrityksillä. Tämä 
herättää miettimään yliopiston roolia harjoittelun aikana; onko realistista miettiä mallia, jossa yliopiston 
harjoitteluvastaava on aktiivisemmassa roolissa yksittäisen harjoittelijan ohjaajana? Lisäksi kansainvälisten 
DI-opiskelijoiden englanninkielissä raporteissa havaittiin paljon ongelmia ja useat raportin laadintaohjeessa 
olleet kysymykset oli ymmärretty väärin ja niihin oli vastattu aiheen vierestä. 
 
Yliopiston tutkimusryhmissä ja yliopiston ulkopuolella suoritettujen harjoitteluiden välille muodostui selkeä 
kahtiajako. Yleiseen harjoitteluun suunnattu ohjeistus ja dokumentaatio ei selkeästi sovellu yhtä hyvin 
tutkimusryhmissä suoritettavaan harjoitteluun, jonka pohjalta tähdätään akateemiselle uralle. Näille 
kahdelle harjoittelulle on syytä laatia tulevaisuudessa oma ohjeistuksensa. 
 
Verrattaessa vanhassa ja uudessa harjoittelukurssissa tuotettuja dokumentteja ovat erot selkeitä. 
Opiskelijat keskittyivät vanhoissa raporteissa lähes pelkästään työantajaorganisaation toimintaan, jota 
aiempi harjoittelun dokumentaatiota koskeva ohjeistus selkeästi painotti. Omat tehtävät saatettiin kuvata 
yksityiskohtaisesti, mutta lyhyesti, ja henkilökohtainen reflektio puuttui. Vanhoissa raporteissa kokemukset 
kuitattiin vastauksilla kuten “minusta harjoittelu oli hyödyllistä” tai “opin harjoittelussa paljon”. Epäselväksi 
jäi, mitkä nämä hyödyt olivat tai millaista oppimista tapahtui. Uudistetussa harjoittelussa jo pelkästään 
viikkoraporteista pystyttiin tunnistamaan yksityiskohtaisia kuvauksia työtehtävistä ja todellisen työelämän 
haasteista sekä opiskelijan tunnistamaa oman osaamisen kehittymistä. Uudenlainen dokumentaatio tarjoaa 
myös harjoittelun vastuuhenkilölle työkalun harjoittelujakson hyödyntämiseen oppimistapahtumana minkä 
tahansa muun opintojakson tapaan. 
 
Yllä oleva teksti on otettu mukaillen Tyyli-hankkeen harjoittelun teemaryhmän julkaisusta “Harjoitus tekee 
mestarin – harjoittelu maisterin? Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista 
työelämäjaksoista” (arvioitavana, 2017). 

4.2.1 Dokumentaation soveltuvuus 
Harjoitteluun liittyvä dokumentaatio tässä pilotissa oli seuraava: 

1. Harjoitteluohjeistus (liite 1.) 

2. Harjoittelusuunnitelma (liite 2.) 

3. Viikkopäiväkirjapohja (liite 3.) 

4. Loppuraportin laadintaohje (liite 4.) 

Harjoitteluohjeisteus ja -suunnitelma 

Harjoitteluohjeistus koettiin riittäväksi, eikä opiskelijoilta saadussa palautteessa huomautettu puutteista tai 

parannusehdotuksista.  Myös harjoittelusuunnitelma koettiin toimivaksi ja sopivan ytimekkääksi. 

Jälkeenpäin arvioitaessa harjoittelusuunnitelmassa olisi luultavasti parempi viitata yliopisto-opintoihin 



kokonaisuudessaan opintojaksojen sijaan, jolloin pystytään ohjaamaan opiskelijoita miettimään paremmin 

myös opinnoissa karttuneita yleisiä ja niin kutsuttuja ”pehmeitä” työelämätaitoja. 

Viikkopäiväkirjat 

Viikkopäiväkirjoista saatiin opiskelijoilta hyvin paljon positiivista palautetta. Useat opiskelijat kertoivat 

viikkoraporttien toimineen hyvänä työkaluna heidän jäsennellessään kuluneen viikon tapahtumia. 

Viikkoraporttien koettiin tuoneen selkeää lisähyötyä harjoitteluun. Myös työantajien opiskelijoille antamat 

kommentit viikoittaisesta raportoinnista olivat positiivisia. 

Loppuraportti 

Loppuraportin laadintaohje sisälsi useita apukysymyksiä, joilla pyrittiin ohjaamaan opiskelijoita 

tarkastelemaan harjoittelujaksoa monipuolisesti useasta eri näkökulmasta ja miettimään oman 

osaamisensa kehittymistä. Apukysymykset oli jaettu lisäksi teemoittain: 

1. Harjoitteluun valmistautuminen 

2. Työnantaja ja harjoitteluorganisaatio 

3. Työtehtävät 

4. Suunnitelmien toteutuminen ja osaamisen kasvaminen 

5. Harjoittelujaksolla hankitun osaamisen hyödyntäminen tulevaisuudessa 

 

Alla on esitetty jokaisen teeman apukysymykset sekä arvio niiden soveltuvuudesta raporttiin. 

Harjoitteluun valmistautuminen 

 Kuinka löysit harjoittelupaikan? 

o Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mistä opiskelijat etsivät harjoittelupaikkoja ja 

puuttuuko heiltä systemaattisesti tietoa esimerkiksi lähialueen ICT-alan yrityksistä. Lähes 

poikkeuksetta kansainväliset opiskelijat eivät vastanneet tähän kysymykseen tai kertoivat 

etteivät etsineensä harjoittelua mistään, sillä harjoittelu oli yleensä osoitettu heille suoraan 

jossakin tutkimusryhmässä. 

o Tämä kysymys täytyy muotoilla toisin, esim. ”Mistä kaikkialta etsit 

harjoittelumahdollisuuksia?”.  

 Mitä tarjolla olevaa materiaalia hyödynsit harjoittelupaikan saamisessa (työpaikan löytyminen, CV, 

haastatteluun valmistautuminen jne.)? Kuinka pystyit sitä hyödyntämään?  

o Tähän kysymykseen moni vastasi työnhaun nettipalvelut, erityisesti TEK:n tarjoamat vinkit ja 

dokumenttipohjat. Yliopiston sisäisessä tutkimusryhmäharjoittelussa olleet luonnollisesti 

vastanneet tähän, sillä harjoittelupaikka osoitettiin heille tutkinto-ohjelman puolesta.  

o Tästä kysymyksestä saatiin paljon hyvää tietoa, jota levittää opiskelijoille laajemminkin esim. 

tutkinto-ohjelmien harjoitteluinfoissa tai tiedekunnan ”harjoittelun tuki” -sivuilla. Tullaan 

säilyttämään sellaisenaan. 

 Minkälaista tukea olisit kaivannut lisää harjoitteluun valmistautumiseen? 

o Eräässä raportissa työantajan edustaja oli maininnut, että opiskelijoiden ammatillinen 

itsetunto on huomattavan alhaalla ja tähän olisi syytä tarjota tukea yliopiston puolesta. 

Opiskelijat toivoivat mm. mahdollisuutta harjoitella työhaastattelutilanteita ennakkoon. 

Kiinnostavaa olisi ollut myös tietää, kuinka hyvin opiskelijat osasivat hakea 

harjoittelumahdollisuuksia eri lähteistä. Tämä on syytä ottaa huomioon kysymyksen 

asettelussa. 



o Kysymystä täytyy tarkentaa esimerkiksi muotoon ”Millaista tukea olisit kaivannut 

harjoittelupaikan löytymiseen ja löytyneen paikan saamiseen?”. 

 

Työnantaja ja harjoitteluorganisaatio 

 Miten näet tekemäsi työn harjoitteluorganisaation kokonaisuudessa? Miten ja millä tasolla se 

linkittyi harjoitteluorganisaation strategiaan?  

o Tähän kysymykseen vastattiin keskimäärin melko heikosti. Opiskelijoille ei yleensä 

muodostunut selkeää kuvaa siitä, miten ja mihin heidän tekemänsä työ linkittyi 

organisaation sisällä. Koko organisaation strategiasta yleisesti sen sijaan osattiin kertoa 

enemmän. 

o Tätä kysymystä täytyy vielä hieman muotoilla uudestaan johdattelevampaan muotoon. Ehkä 

hyvä tapa olisi pyytää opiskelijaa esittämään kaaviomuodossa, kuinka heidän työskentelynsä 

liittyi organisaatioon. Yksi osa harjoittelua voisi olla selvittää työantajan organisaatiorakenne 

sekä opiskelijan sijoittuminen siihen. 

 Mitkä ovat harjoitteluorganisaation merkittävimmät kohderyhmät/asiakkaat? Millä tavoin olit 

tekemisissä eri kohderyhmien kanssa? Miten työsi vaikutti suhteessa eri kohderyhmiin? 

o Suurissa yrityksissä työskennelleet opiskelijat osasivat kyllä kertoa merkittävimmistä 

asiakkaista, mutta vastauksen koskivat usein myös yrityksen sisäisiä asiakkaita. Esimerkiksi 

testaustiimi tekee paljon yhteistyötä tuotekehitystiimin kanssa. Tätä ei osattu ottaa 

huomioon kysymystä laadittaessa. 

o Muokataan kysymyksiä siten, että opiskelijaa pyydetään tunnistamaan ulkoisten 

kohderyhmien lisäksi myös sisäisiä kohderyhmiä.  

 Millaisia kehityskohteita tunnistit harjoitteluorganisaatiossa jakson aikana? Millaisia 

kehitystoimenpiteitä suosittelisit tunnistettuihin kohteisiin? 

o Tämä kysymys osoittautui haasteelliseksi ja siihen ei useinkaan osattu vastata, mutta myös 

muutamia hyviä ideoita löytyi joistakin raporteista. Toisaalta työnantajan näkökulmasta 

saattaisi olla tehokkaampaa, että kehitysehdotukset olisivat oma selkeästi erillinen osionsa, 

jolloin raporttia tarkistettaessa informaatio välittyy paremmin työnantajalle. 

o Kysymykset ovat sinänsä toimivia, mutta pienen kehitystoimenpiteen ideointi vaatii 

luultavasti oman erillisen tehtävänantonsa. 

 Saitko työskentelyn aikana uusia kontakteja? Tunsitko, että sopeuduit työympäristöön? Millaiseen 

sosiaaliseen toimintaan osallistuit (kahvitunnit, työn ulkopuolinen toiminta työkavereiden kanssa 

yms.)? 

o Kaikki opiskelijat kertoivat, että heidät oli otettu hyvin vastaan ja mukaan tauoille sekä 

virkistystoimintaan. Lähes kaikki kertoivat myös saaneensa uusia kontakteja. 

o Näihin kysymyksiin saatiin sellaisia vastauksia kuin toivottiinkin. Yksi pieni lisä voisi ehkä olla 

tarkennus ”Kuinka itse edesautoit sopeutumista / työilmapiiriä /yms.?”. 

  



 

Työtehtävät 

 Millaisia työtehtäviä suoritit? 

o Tämä kysymys on hyvin suoraviivainen ja yksiselitteinen. Siihen saadut vastaukset olivat 

toivotun laisia. 

o  Voidaan pitää raportissa sellaisenaan. 

 Miten tekemästäsi työstä oli hyötyä? 

o Tämä kysymyksenasettelu on ehkä liian laaja. Tähän kysymykseen otettiin hyvin niukasti 

kantaa ja usein se oli sivuutettu kokonaan. 

o Kysymys vaatii lisämäärittelyjä tyyliin ”Nimeä tahoja organisaation sisältä, joihin tekemäsi 

työ linkittyi”.  

 Millaisia kehityskohteita tunnistit työtehtäviin liittyvissä prosesseissa jakson aikana? Millaisia 

kehitystoimenpiteitä suosittelisit tunnistettuihin kohteisiin? 

o Tähän kysymykseen vastattiin alle puolessa raporteista. Luultavasti useampi opiskelija 

huomasi asioita, jotka on toteutettu hankalasti tai epäoptimaalisesti, mutta ne saatettiin 

unohtaa viikkojen aikana. 

o Tämä kysymys hyötyisi omasta teematehtävästään jollakin viikolla. Tehtävänantona voisi olla 

esimerkiksi ”Tutustu tiimisi / työympäristösi työtapoihin ja prosesseihin, jossa olet mukana. 

Kuinka parantaisit niiden toimivuutta tai tehokkuutta?”. 

 Millaisia johtamistapoja kohtasit työssä? Saitko tehdä itsenäisiä päätöksiä vai oliko kaikki työskentely 

ohjattua? 

o Lähes kaikki opiskelijat kertoivat saaneensa suorittaa tehtäviä itsenäisesti ja käyttää omaa 

harkintaa sekä aloitekykyä osassa työtehtävissään. Joukossa oli myös muutamia opiskelijoita, 

jotka kertoivat saaneensa hyvää mallia toimivasta johtamisesta harjoittelun aikana. 

o Kysymys voidaan pitää sellaisenaan. 

  



 

Suunnitelmien toteutuminen ja osaamisen kasvaminen 

 Kuinka harjoittelusuunnitelma toteutui (arvioidut tehtävät, niiden yhteys opintoihin sekä 

henkilökohtaiset kehittymistavoitteet)? 

o Suunnitelmien toteutuminen vaihtelu laajasti. Joissakin tapauksissa harjoittelujakso oli ollut 

juuri suunnitellun kaltainen, toisissa taas tehtävät olivat muodostuneet aivan erilaisiksi, kuin 

mitä alun perin oli ajateltu. 

o Kysymys toimii hyvänä yhteenvetona harjoittelun aloituksen ja toteutuman välillä.  

 Kuinka harjoittelun osaamistavoitteet toteutuivat? 

o Tässä kysymyksessä opiskelijat harhautuivat todella usein sivuraiteille ja vastasivat 

kysymyksen vierestä. 

o Kysymyksessä täytyy tarkentaa, että kyseessä on opintojakson osaamistavoitteet ja ehkäpä 

jopa listata ne kysymyksen yhteydessä muistin virkistämiseksi.  

 Kohtasitko tilanteita, joissa ei heti löytynyt ratkaisua? Kuinka toimit näissä tilanteissa?  

o Kaikki opiskelijat kertoivat saaneensa apua tarvittaessa kollegoiltaan. Lisäksi moni mainitsi 

erikseen määrätietoisen tiedonhaun sekä pitkäjänteisyyden. 

o Tämä kysymys vaikuttaisi tuovan hyvin esille tiimityöskentelyn tärkeyttä sekä oman 

aktiivisen asenteen vaikutusta. 

 Missä koit onnistuneesi? Mitkä ovat mielestäsi vahvuuksiasi työntekijänä? 

o Tähän kysymykseen saatiin paljon ja monipuolisesti vastauksia. Opiskelijoiden ammatillinen 

itsetunto oli selkeästi kehittynyt harjoittelun aikana. 

o Kysymys on hyvä apu opiskelijalle oman osaamisen sanoittamisen tukena. Kysymyksen 

asettelu voitaisiin ehkä vielä parantaa pyytämällä opiskelijaa miettimään sekä 

substanssiosaamisen että muiden työelämätaitojen kasvua. 

  



 

Harjoittelujaksolla hankitun osaamisen hyödyntäminen tulevaisuudessa 

 Millaisia kehittymistavoitteita asettaisit itsellesi tulevia opintoja ja työskentelyä varten? 

o Jokainen pilottiin osallistunut opiskelija osasi nimetä itselleen jonkinlaisia 

kehittämistavoitteita. Useassa tapauksessa opiskelija osasi kertoa hyvin yksityiskohtaisesti, 

millaisesta uudesta osaamisesta hänelle olisi hyötyä tulevaisuudessa. 

o  Kysymyksen tuloksiin voidaan olla erittäin tyytyväisiä ja kysymys voidaan sisällyttää 

raporttiin sellaisenaan. Sanan ”työskentelyä” voisi tarkentaa sanaan ”työuraa”. 

 Mitä uusia työtehtäviä löysit harjoittelun aikana, joissa voisit mahdollisesti toimia valmistumisen 

jälkeen?  

o Tähän kysymykseen saatiin heikosti vastauksia. Opiskelijat vaikuttivat keskittyvän omaan 

tehtäväänsä niin intensiivisesti, että organisaation toimintaa ympärillä ei hahmotettua 

kovinkaan selkeästi. 

o Tämä kysymys vaatinee avuksi teematehtävän, jossa etsitään organisaatiossa olevia muita 

työnimikkeitä ja toimenkuvia. 

 Oliko harjoittelulla vaikutusta henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi? 

o  Jokainen opiskelija osasi vähintäänkin kertoa, että harjoittelu varmisti 

suuntautumisvalinnan olevan hänelle juuri oikea. Monissa tapauksissa mainittiin kursseja 

nimeltä, joiden koettiin edistävän työllistymistä toiveiden mukaisiin tehtäviin. 

o Harjoittelu ja kysymys ovat selkeästi saaneet opiskelijat miettimään opintojaan työuransa 

kannalta. Voidaan sisällyttää sellaisenaan. 

 Kuinka hyödynsit harjoittelussa tapahtunutta henkilökohtaisen osaamisesi karttumista CV:ssä, 

sosiaalisen median profiileissa sekä muissa työllistymiseen vaikuttavissa medioissa?  

o Hyvin tyypillinen vastaus tähän kysymykseen oli ”Lisäsin harjoittelun CV:hen ja LinkedIn-

profiiliin”. Tavoitteena oli kuitenkin saada opiskelija nimenomaan kertomaan, että miten hän 

harjoittelusta kertoi. 

o Kysymyksen asettelu täytyy miettiä uudestaan, esimerkiksi ”Miten sanoitit oman osaamisesi 

kasvamisesi ja kuinka kerroit työharjoittelusta CV:ssä, sosiaalisen median profiileissa jne.?”. 

 Suosittelisitko harjoittelupaikkaa muille opiskelijoille? 

o Tämä kysymys oli tarkoitettu tutkinto-ohjelmien käyttöön. Listaa hyvistä harjoittelupaikoista 

voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkinto-ohjelmien harjoitteluinfossa. 

  



4.2.2 Pilotin tavoitteiden toteutuminen 
Tavoitteena oli, että:  

1. Harjoittelu tukee muita opintoja auttamalla konkretisoimaan kursseilla opetettuja asioita 
2. Harjoittelu koetaan oppimistapahtumana, joka ei ole irrallaan muista yliopisto-opinnoista 
3. Harjoittelu auttaa orientoitumaan opintojen jälkeiseen työelämään 

 
Tavoitteet toteutuivat lähes jokaisen opiskelijan kohdalla. Erityisesti viikkoraporteissa oli usein mainintoja, 

kuinka jollakin kurssilla opetettuja asioita hyödyntämällä saatiin jokin haaste selvitettyä. Lisäksi osa 

opiskelijoista mainitsi yliopisto-opinnoissa kehittyneen ajattelumallin sellaiseksi, jonka avulla hän pystyi 

ratkaisemaan ongelmia. Suurin osa opiskelijoista mainitsi myös, että harjoittelu toi varmuuden siitä, että 

haluaa työskennellä valmistuttuaan juuri valitsemallaan alalla tai oman opintosuunnan 

suuntautumisvaihtoehdon piirissä. Harjoittelun aikana huomattiin usein sellaisia osa-alueita, joissa 

kehittymisen opiskelija koki tärkeäksi tulevaa työuraa varten. Loppuraporteista saa sellaisen kuvan, että 

opiskelija on selkeästi miettinyt tulevaa työuraa sitä laatiessaan. 

4.2.3 Esimerkkejä ja otteita opiskelijoiden tuottamasta dokumentaatiosta 
Esimerkki erään opiskelijan viikkopäiväkirjoihin merkitsemistä tehtävistä, haasteista, onnistumisista sekä 

aikaisemmista opinnoista, joita pystyi hyödyntämään: 

Tasks Literature review, explore data, apply known algorithms to data, feature extraction, 

implementing a classifier, data normalization, figuring out causes of misclassifications, signal 

processing, Classifier fusion using voting, code cleanup, feature concatenation, signal 

smoothing, create system description, implement k-fold validation, dimensional reduction 

Challenges Encountered a new topic, chosen method was not suitable for all data, uneven class 

problem, new software not installing properly, poor results 

Success Spend time on problem, explore alternative methods, re-install software, remove signal 

baseline, use thresholding, debug the code 

Pers. dev. Learned about new topic, classifiers, how to analyze classification results, system 

optimization, pattern recognition, working independently, taking responsibility 

Prev. studies signal analysis, Function and analysis of cardiovascular system, classifiers (SVM and knn), 

Pan-Tompkins algorithm, ROC-curve, false positives & negatives, machine learning, biosignal 

processing, way of thinking obtained during university studies 

Yllä olevan esimerkin opiskelija kertoi viikoittaisista tapahtumista yksityiskohtaisesti ja erityisesti siten, että 
dokumentaatiosta käy ilmi oma osaaminen ja sen kehittyminen. Opiskelija on löytänyt myös yhteyden 
yliopisto-opintojen sekä työtehtävien välillä. Suurin osa pilottiin osallistuneista opiskelijoita pystyi 
raportoimaan työskentelystään samaan tapaan kurssia varten laaditun ohjeistuksen avulla. Opiskelijoiden 
vaikeudet oman osaamisen sanoittamisessa tunnistettiin ongelmaksi jo Tyyli-hankkeen alkuvaiheessa ja 
uudistettuja kursseja varten luodulla dokumentaatiolla on selkeästi pystytty ohjaamaan opiskelijoita 
parempaan suuntaan. 
  



Lainauksia opiskelijoiden palauttamista dokumenteista 

“I would also like to state that this internship opportunity furnished a distinct development in my academic 
learning and goals.” 
 
“Uskon, että todella monesta asiasta mitä olen harjoittelussani kokenut ja oppinut, on jotain hyötyä 
tulevaisuuden työpaikoissani. Tiedon ja taidon ero on suuri näin harjoittelun päätyttyä, kun vertaa sitä, 
mitä se minulla oli ennen harjoittelua. Koen harjoittelun jälkeen olevani paljon valmiimpi tulevaisuudessa 
siirtyessäni uudelleen IT-työhön.” 
 
“It is by far one of the great experience I ever had in terms of industrial work experience environment, I 
have so many things to learn, starting from the work ethics to a confident and experienced program 
developer. I hope I will be learning quickly as I am kin to learn and provide benefit to my employers as 
being an asset as well.” 
 
”Opin aivan valtavasti harjoittelujaksoilla, minkä vuoksi osaan paremmin jäsennellä omaa tietotaitoani. 
Oppimalla lisää huomasin yhä enemmän kuinka vähän sitä lopulta osaa ja tietää asioista.” 
 

5. Harjoittelun jatkokehitys pilotin tulosten perusteella sekä tulosten 

hyödyntäminen 
Pilotoitua 5 opintopisteen harjoittelukurssia tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa kaikille tieto- ja 

sähkötekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille sekä kandi- että DI-vaiheessa. Kurssilla käytettävä 

dokumentaatio on pilotin tulosten pohjalta parannettu versio tässä raportissa esitystä dokumentaatiosta. 

Seuraavassa on esitetty tulosten pohjalta tunnistettuja kehitystoimenpiteitä. 

5.1 Harjoittelun kehittäminen opintojaksomaisempaan suuntaan 
Harjoittelun muuttaminen vielä voimakkaammin muiden opintojaksojen kaltaiseksi - työtilan luominen 
kaikille harjoittelukursseille (jo käytössä tietojenkäsittelytieteissä sekä sähkötekniikassa) sekä yliopiston 
palautejärjestelmän käyttöönotto opintojaksolla (palaute.oulu.fi). 
 

5.2 Harjoitteluun liittyvän tiedon keskittäminen 
Tiedekuntaklusterin ja tiedekunnan harjoitteluun liittyvän informaation keskittäminen ja parantaminen 
esimerkiksi tiedekunnan yhteisen, kattavan harjoittelusivuston alle. Näin jokaisen tutkinto-ohjelman ei 
tarvitse ylläpitää yleisiä harjoitteluun liittyviä ohjeita ja vinkkejä omalla sivustollaan, vaan tämä tieto on 
helposti kaikkien tiedekunnan opiskelijoiden hyödynnettävissä. 
 

5.3 Akateemisen tutkimusharjoittelun erityispiirteiden huomioiminen 
Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että harjoittelu kannattaa jakaa kahteen eri 
suuntautumisvaihtoehtoon: tutkimusharjoittelu (yliopiston sisäinen harjoittelu) sekä ulkopuolinen 
harjoittelu. Tutkimusharjoitteluun liittyvää dokumentaatiota voidaan tällöin muokata paremmin siihen 
soveltuvaksi. Ideoita tutkimusharjoitteluun liittyvästä dokumentaatiosta TST:ssä tullaan kuulemaan 
tutkimusryhmien professoreilta. 
 

5.4 Harjoittelun laajamittainen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä 
Tietojenkäsittelytieteissä harjoittelua on alettu käyttämään systemaattisesti palautteen keräämiseen koko 
tutkinto-ohjelmasta sekä opetuksen kehitystarpeiden tunnistamiseen. Harjoittelukurssi on oiva paikka 
tähän, sillä juuri harjoittelujakson aikana opiskelija näkee ja kokee, kuinka hyödyllistä hänen yliopistossaan 



saamansa opetus on työelämän haasteiden keskellä. Tämän menettelyn integrointia tullaan selvittämään 
TST:ssä myös muiden tutkinto-ohjelmien harjoittelukursseihin. 
 

5.5 Viikkoraporttien parempi hyödyntäminen loppuraportin reflektion tukena 
Loppuraportissa olevat apukysymykset ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä suuri osa hyötyisi ennakkoon 
annetusta valmistavasta tehtävästä. Viikoittaiset teematehtävät sopisivat tähän mainiosti. Jokaiselle 
kahdeksalle viikolle voisi olla oma teematehtävänsä, kuten työkaverin haastattelu tai esimiehen 
haastattelu, yrityksen strategian selvittäminen jne. Näin harjoitteluun saatettaisiin saada vielä lisää 
syvyyttä. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että työtehtävien suorittaminen ei saa häiriintyä liikaa. 
 

5.6 Työnantajan tiedottaminen harjoittelusta 
Työnantajille laaditaan tiedote, jossa kerrotaan ytimekkäästi mitä opiskelijan suorittama harjoittelukurssi 
pitää sisällään. Tiedote lähetään työnantajalle, kun opiskelija palauttaa hyväksytyn harjoittelusuunnitelman. 
Lisäksi tiedote on luonnollinen työelämäyhteistyön muoto, jossa voidaan rohkaista työnantajaa olemaan 
yhteydessä yliopistoon kaikenlaisissa yhteistyömuodoissa.  
 

5.7 Työnantajan mielipiteen huomioiminen 
Opiskelijoiden pilotissa palauttamissa raporteissa oli muutamissa mukana kommentteja suoraan 
työantajalta, vaikka niitä ei erikseen pyydetty. Yrityksillä vaikuttaa olevan halukkuutta viestiä yliopiston 
suuntaan ja ottaa kantaa harjoittelun ja opetuksen kehittämiseen. Harjoitteluun pitäisikin sisällyttää 
työantajalle mielekäs tapa antaa palautetta halutessaan. Vaihtoehtoina voisi olla esim. webropol-kysely tai 
teematehtävä viikolle kahdeksan, jossa opiskelija haastattelee esimiestä ja pyytää kommentteja opetuksen 
kehittämiseen liittyviin kysymyksiin (jotka on laadittu ennakkoon tutkinto-ohjelman toimesta ja löytyvät 
harjoittelun ohjeistuksen dokumentaatiosta). 
 

5.8 Digitaalisten työkalujen käyttö harjoittelun dokumentoinnissa 
Opiskelijoiden palauttama dokumentaatio sisälsi usein hyviä huomioita ja potentiaalisia opetuksen 
kehittämisideoita, mutta nämä olivat ripoteltuna satunnaisesti suunnitelmaan, viikkoraportteihin sekä 
loppuraporttiin. Niiden koostaminen käsin vie runsaasti aikaa. Mikäli harjoitteludokumenttien käsittelyyn ja 
tallentamiseen olisi digitaalinen työkalu ja kehittämisideoille selkeästi määritellyt vastauspaikat, 
pystyttäisiin tärkeää tietoa keräämään automaattisesti.   
  



 

Liite 1. Ohjeistus harjoittelun suorittamiseksi 
Harjoitteluprosessi on yhteneväinen sekä kandi- että DI/maisterivaiheen harjoittelussa, samoin käytettävät 

lomakkeet. Prosessi etenee seuraavalla tavalla: 

1. Opiskelija tutustuu saatavilla olevaan materiaaliin tiedekunnan sekä tutkinto-ohjelmansa 

verkkosivuilla. 

2. Opiskelija hakee itsenäisesti töitä. 

3. Sopivan työpaikan löydyttyä opiskelija laatii itselleen harjoittelusuunnitelman ja pyytää 

siihen tarvittavat tiedot sekä allekirjoituksen työnantajan edustajalta. 

4. Opiskelija toimittaa täytetyn harjoittelusuunnitelman tutkinto-ohjelmansa 

harjoitteluvastaavalle. 

5. Opiskelija täyttää viikkopäiväkirjaa työskentelyn ohessa ja palauttaa sen viikoittain 

harjoitteluvastaavan ohjeistamalla tavalla. 

6. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija laatii raportin ohjeiden mukaisesti ja pyytää 

työnantajan edustajaa tarkistamaan sen (salassapidettävät asiat). 

7. Opiskelija toimittaa raportin sekä vaaditut liitteet (viikkopäiväkirjat ja kopio allekirjoitetusta 

työtodistuksesta) tutkinto-ohjelmansa harjoitteluvastaavalle. 

8. Harjoitteluvastaava huomauttaa puutoksista ja korjaustarpeista tarvittaessa ja antaa 

kurssista suoritusmerkinnän. 

9. Opiskelija päivittää CV:nsä sekä sosiaalisten työnhakumedioiden profiilit vastaamaan 

harjoittelussa karttuneita taitoja. 

10. Opiskelija voi halutessaan keskustella omaopettajan kanssa mahdollisista päivityksistä 

HOPS:iin harjoittelussa saatujen ideoiden perusteella. 

  



Liite 2. Harjoittelupilotin harjoittelusuunnitelma 
Opiskelijan nimi ja opiskelijanumero: __________________________________________________ 

Harjoittelukurssin nimi ja tunniste:  ___________________________________________________ 

Työnantaja: ______________________________________________________________________ 

Työnantajan nimeämä ohjaaja:_______________________________________________________ 

Ohjaajan yhteystiedot: _____________________________________________________________ 

Harjoittelun arvioitu suoritusajankohta/kohdat: _________________________________________ 

Opiskelijalle suunnitellut työtehtävät: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Opiskelijan arvio opintojaksoista, joiden sisältöä voi hyödyntää em. työtehtävissä: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämistavoitteet: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Opiskelijan allekirjoitus: ____________________________________________________________ 

Työnantajan edustajan allekirjoitus: ___________________________________________________ 

Yliopiston tarkistajan allekirjoitus: ____________________________________________________ 



Liite 3. Harjoittelupilotin viikkopäiväkirja 
Opiskelijan nimi ja opiskelijanumero: __________________________________________________ 

Harjoittelukurssin nimi ja tunniste:  ___________________________________________________ 

Työnantaja:  ______________________________________________________________________ 

Työskentelyjakso (alku-loppu, työtunnit): ______________________________________________ 

Pääasialliset työtehtävät jakson aikana:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Kohdatut haasteet: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ratkaisukeinot ja onnistumiset: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tiedot ja taidot suorittamistani opintojaksoista, joita pystyin hyödyntämään: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  



Liite 4. Harjoittelupilotin loppuraportin ohjeistus 
Harjoittelun hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy harjoittelun aikana opittujen asioiden reflektointi ja 

raportointi harjoittelujakson päätyttyä. Tämä on ohje reflektion laatimiseen. 

Harjoittelun osaamistavoitteet tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan pilotissa on määritelty seuraavasti:  

1. Opiskelija osaa soveltaa yliopisto-opiskelun aikana saatuja tietoja ja taitoja oman alansa 

työtehtävien suorittamiseen. 

2. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä. 

3. Opiskelija osaa suunnitella ja arvioida omaa ajankäyttöään ja työtapojaan. 

4. Opiskelija osaa työskennellä päämäärätietoisesti ja suunnitelmallisesti sekä ryhmän jäsenenä että 

itsenäisesti. 

5. Opiskelija osaa nimetä työnantajaorganisaation ja työyhteisön toimintaa ohjaavia keskeisiä 

tekijöitä. 

6. Opiskelija osaa tunnistaa työtehtäviä, joissa voi toimia valmistumisensa jälkeen. 

Raportin ja reflektion tekeminen voi edellyttää lisätiedon hankintaa harjoitteluorganisaatiosta ja/tai aiemmin 

opituista asioista. Tarkastele työskentelyjaksoasi erityisesti suhteessa harjoittelulle asetettuihin 

osaamistavoitteisiin. Harjoitteluraportin tarkoituksena on korostaa kokonaisuuden hahmotuksen tärkeyttä: 

työtehtävien, opintojen ja harjoitteluorganisaation välistä yhteyttä. 

Raporttia laatiessa tulee pitää mielessä, että raportissa ei saa julkaista mitään luottamuksellista tietoa. Jos 

olet epävarma siitä, voitko sisällyttää joitakin seikkoja raporttiin, niin varmista asia aina työnantajalta. 

Raportin sisältö: 

1. Kansilehti 

2. Harjoitteluun valmistautuminen 

Kuinka löysit harjoittelupaikan? Mitä tarjolla olevaa materiaalia hyödynsit harjoittelupaikan 

saamisessa (työpaikan löytyminen, CV, haastatteluun valmistautuminen jne.)? Kuinka pystyit sitä 

hyödyntämään? Minkälaista tukea olisit kaivannut lisää harjoitteluun valmistautumiseen? 

3. Työnantaja ja harjoitteluorganisaatio 

Miten näet tekemäsi työn harjoitteluorganisaation kokonaisuudessa? Miten ja millä tasolla se 

linkittyi harjoitteluorganisaation strategiaan? Miten näet tekemäsi työn harjoitteluorganisaation 

kokonaisuudessa? Miten ja millä tasolla se linkittyi harjoitteluorganisaation strategiaan? Mitkä ovat 

harjoitteluorganisaation merkittävimmät kohderyhmät/asiakkaat? Millä tavoin olit tekemisissä eri 

kohderyhmien kanssa? Miten työsi vaikutti suhteessa eri kohderyhmiin? Millaisia kehityskohteita 

tunnistit harjoitteluorganisaatiossa jakson aikana? Millaisia kehitystoimenpiteitä suosittelisit 

tunnistettuihin kohteisiin? Saitko työskentelyn aikana uusia kontakteja? Tunsitko että sopeuduit 

työympäristöön? Millaiseen sosiaaliseen toimintaan osallistuit (kahvitunnit, työn ulkopuolinen 

toiminta työkavereiden kanssa yms.)? 

4. Työtehtävät 

Millaisia työtehtäviä suoritit? Miten tekemästäsi työstä oli hyötyä? Millaisia kehityskohteita tunnistit 

työtehtäviin liittyvissä prosesseissa jakson aikana? Millaisia kehitystoimenpiteitä suosittelisit 



tunnistettuihin kohteisiin? Millaisia johtamistapoja kohtasit työssä? Saitko tehdä itsenäisiä päätöksiä 

vai oliko kaikki työskentely ohjattua? 

5. Suunnitelmien toteutuminen ja osaamisen kasvaminen 

Kuinka harjoittelusuunnitelma toteutui (arvioidut tehtävät, niiden yhteys opintoihin sekä 

henkilökohtaiset kehittymistavoitteet)? Kuinka harjoittelun osaamistavoitteet toteutuivat? 

Kohtasitko tilanteita, joissa ei heti löytynyt ratkaisua? Kuinka toimit näissä tilanteissa? Missä koit 

onnistuneesi? Mitkä ovat mielestäsi vahvuuksiasi työntekijänä? 

6. Harjoittelujaksolla hankitun osaamisen hyödyntäminen tulevaisuudessa 

Millaisia kehittymistavoitteita asettaisit itsellesi tulevia opintoja ja työskentelyä varten? Mitä uusia 

työtehtäviä löysit harjoittelun aikana, joissa voisit mahdollisesti toimia valmistumisen jälkeen? Oliko 

harjoittelulla vaikutusta henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi? Kuinka hyödynsit harjoittelussa 

tapahtunutta henkilökohtaisen osaamisesi karttumista CV:ssä, sosiaalisen median profiileissa sekä 

muissa työllistymiseen vaikuttavissa medioissa? Suosittelisitko harjoittelupaikkaa muille 

opiskelijoille? 

 

Raportin pituus tulee olla kansilehden ja sisällysluettelon lisäksi vähintään 5 A4-sivua (fonttikoko max 12, 

riviväli max 1,5), pituudelle ei ole ylärajaa. Raporttiin tulee liittää harjoittelupäiväkirjat sekä kopio 

työnantajan allekirjoittamasta työtodistuksesta. 

Raportti tarkastetaan kolmen viikon kuluessa toimituksesta. Havaitut puutteet tulee täydentää. Vaadittujen 

osien toimittamatta jättäminen voi johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen. Arviointi toteutetaan 

arvosanalla hyväksytty/hylätty. 

 


