
Kauppatieteiden kandidaatin ja maisteritutkinto-ohjelmissa on syyslukukaudesta 2014 lähtien sisältynyt 

valinnaiset harjoittelut (5 ja 6 op), joiden osaamistavoitteet ovat määritelty AACSB-akkreditointistandardin 

mukaisesti.

Tyyli-hankkeeseen sisältyvä harjoittelun uudistamistyö käynnistyi syksyllä 2016. Työn perustana on ollut 

Tyylin harjoitteluteemaryhmän v. 2016 julkaisema opas ”Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa”. Kehitystyön 

päämääräksi asetettiin opiskelijan käytännön liiketoimintaosaamisen vahvistaminen kehittämällä harjoitteluja 

ja niiden sisältöjä muita opintojaksoja vastaavaksi.

Aluksi haastateltiin Oulun alueen yritysten edustajia yritysten harjoittelukäytäntöjen sekä heidän harjoitteluun 

liittyvien toiveiden selvittämiseksi. Saadun palautteen pohjalta uudistettiin harjoitteluun liittyvää käytäntöjä, 

dokumentointia sekä mahdollistettiin harjoittelun joustava suorittaminen hyödyntämällä opiskelijoiden osa- ja 

määräaikaisia työsuhteita.

Uudistettujen käytäntöjen testaamiseksi toteutettiin tammi-elokuussa 2017 kauppatieteiden kandidaatin sekä 

maisterin tutkinto-ohjelmissa pilotti. Pilotteihin osallistui yhteensä 29 opiskelijaa ja harjoitteluorganisaatiota.

Palaute kandidaatin harjoittelupilotista:

Opiskelijapalaute: 

• osaamistavoitteet täyttyivät melko hyvin

• harjoittelun pituus ja laajuus pääosin sopiva

• harjoittelun raportointia voi kehittää

• yritysyhteistyötä lisää sopivien harjoittelupaikkojen saamiseksi

Yrityspalaute:

• opiskelijoiden osaaminen hyvällä tasolla

• sujuvia tapoja opiskelijoiden tavoittamiseksi 

• yritysten ja kauppakorkeakoulun yhteistyö tärkeää

• opetuksen kehittäminen harjoittelujen ja yritysvierailujen avulla

Palaute maisteriharjoittelupilotista:

Opiskelijapalaute:

• uudistettuihin harjoittelukäytäntöihin oltiin tyytyväisiä, myös muutoksia esitettiin

• omien osaamistavoitteiden toteutuminen ja oppiminen harjoittelupaikoissa arvioitiin hyväksi

• kehitettävää: harjoittelupaikkojen löytymistä ja saantia tukevat toimenpiteet.

Yrityspalaute:

• opiskelijoiden osaaminen todettiin olevan hyvällä tasolla

• työelämävalmiuksien merkitystä sekä hankitun tiedon soveltamiskykyä liiketoiminnassa korostettiin

• harjoittelun tärkeyttä käytännön asioiden oppimiseksi painotettiin

• harjoittelun todettiin olevan merkittävä askel valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

Harjoittelukäytänteet:

Ennen harjoittelua

• Harjoittelusta tiedottaminen opiskelijoille

• Opiskelijan harjoitteluvastaavan tapaaminen 

• Opiskelija esitteli harjoitteluyrityksen sekä harjoittelun aikaiset työtehtävänsä

• Harjoitteluvastaava totesi työtehtävien soveltuvuuden

• Harjoitteluvastaava esitteli harjoittelun tueksi laaditun suoritusohjeen 

• Harjoitteluvastaava kertoi harjoittelun aikaisesta käynnistä harjoitteluyrityksessä

• Harjoitteluvastaava allekirjoitti mahdolliseen harjoittelutukeen vaadittavat asiakirjat opiskelijalle

Harjoittelun aikana

• Harjoitteluvastaava sopi opiskelijan kanssa, että hän varaa esimieheltään vierailuajan harjoittelu-vastaavalle

• Harjoitteluvastaavan vieraili harjoitteluyrityksessä ja keskusteli harjoitteluun liittyvistä asioista opiskelijan 

ja hänen esimiehensä kanssa sekä esitteli harjoittelukäytännöt

• Opiskelija kirjoitti harjoittelupäiväkirjaansa sisältöohjeen mukaan jokaiselta harjoitteluviikolta joko 

työaikana tai omalla ajallaan

• Harjoitteluvastaavan tehtävä harjoitteluaikana oli toimia sekä opiskelijan ja yrityksen tukena harjoittelun 

suorittamiseen liittyvissä asioissa

Harjoittelun jälkeen

• Harjoitteluvastaava pyysi sekä opiskelijaa että esimiestä vastaamaan harjoittelun kehittämiskyselyyn 

• Harjoitteluvastaava tutustui opiskelijan harjoitteludokumentteihin ja toimitti ne maisteriohjelmien johtajan 

hyväksyttäväksi ja suoritusmerkintää varten

• Harjoitteluvastaava tallensi opiskelijan harjoittelun dokumentoinnin myöhempää käyttöä varten

• Harjoittelusta saatu palaute tallennettiin ja sen pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia 

harjoittelukäytäntöihin.
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Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
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www.tyylihanke.wordpress.com
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HARJOITTELUN KEHITTÄMISEEN

OSALLISTUNEET YRITYKSET JA 

ORGANISAATIOT

Avalon Oy

Amandel Oy

Head Balance Oy

Kalaliike Minna Pekuri

Koukoi Games Oy

Luova Laboratorio Oy

MeKiwi Oy

Nordic Tank Oy

Novec Oy

OTC-Sijoitus Oy

Satavision Oy

SijoittajaPRO Finland Oy

iLOQ Oy

Halonen Oy

Lumo Kotikeskus 

Monetra Oy

Pulla-Pirtti Oy

Tiileri Oy

Trainers´ House Oy

Bittium Oyj

Gigantti Oy

Nordea Oyj

Oulun Energia Oy

Talenom Oyj

Tukirahoitus Oy

Verohallinto

Kansaneläkelaitos Oulu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yritetään Yhdessä ry

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Pilottien perusteella havaittuja kehittämistarpeita ja 

käynnistettyjä toimenpiteitä:

Harjoittelupaikkojen saamisen edistäminen

Yritysverkostoille tiedotetaan harjoittelijoiden palkkaamisesta.

2. Harjoittelukäytäntöjen selkeyttäminen

Harjoitteluohjeistusta on tarkennettu ja harjoittelulle on nimetty

vastuuhenkilö.

3. Harjoitteluihin liittyvien tukitoimien edistäminen

Harjoittelu- ja työnhaku sekä koulutusta kehitetään 

yhteistyökumppaneiden kanssa.


