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Tiivistelmä

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (Aalto CHEM) Tyyli-hanketyön yksi toimenpiteistä on ollut
tavoitteellisen harjoittelun kehittäminen. Tämä on toteutunut työelämäkurssien pilotin kautta vuosina 2015-
2018. Aalto CHEMin kandidaattiohjelmassa on kaksi pakollista työelämäkurssia: CHEM-A1500
Työssäoppiminen (5 op) ja CHEM-C2510 Toiminta työyhteisössä (5 op), jotka suositellaan suoritettavaksi
ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena. Työelämäkurssit ovat sisältyneet Aalto CHEMin kandidaatin tutkinto-
ohjelmaan vuodesta 2013 lähtien, jolloin uusittu ohjelma käynnistettiin osana Aallon kandidaattiohjelmien
laajempaa uudistustyötä. Työelämäkurssit korvasivat aiemman kandidaattiohjelman valinnaisen
harjoittelukurssin. Työelämäkursseille nähtiin tutkinto-ohjelmassa tarvetta useammasta syystä: 1)
harjoittelusta haluttiin tehdä aiempaa tavoitteellisempaa, 2) opiskelijoiden kesätyö haluttiin opinnollistaa, 3)
tutkinto-ohjelmaan haluttiin lisätä työelämärelevanssia, 4) opiskelijoille haluttiin tarjota mahdollisuuksia
kehittävää yleisiä työelämätaitojaan, 5) opiskelijoiden haluttiin tulevan tietoisemmiksi vahvuuksistaan ja
työelämätaitojensa kehittymisestä sekä sitä kautta motivoituneemmiksi myös opintojensa suhteen.

Tyyli-hankkeen pilotin myötä kurssien toteutusta on parannettu edelleen ja uudistettu siten, että työelämän
vaatimukset, työhyvinvointi ja työelämätaidot sekä niiden merkitys ja kehittyminen on tuotu opiskelijoille
näkyvämmäksi. Alun perin kursseilla laadittu oppimispäiväkirja korvattiin osaamisprofiililla, joka korostaa
oman osaamisen sanoittamista ja vahvuuksien esille tuomista työnantajan suuntaan, mikä puolestaan lisää
opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia. Opiskelijat kirjoittavat osaamisprofiilia kesätyönsä aikana; asettavat
kesätyön aluksi tavoitteet, reflektoivat taitojensa kehittymistä sekä erilaisia työelämään liittyviä teemoja ja
lopuksi tarkastelevat tavoitteiden toteutumista sekä kesätyökokemusta oppimisen näkökulmasta
kokonaisuutena. Noin puolet kurssien opintopisteistä kertyy työssä tapahtuvasta oppimisesta.

Kursseille on myös lisätty työpajoja, joissa on käsitelty muun muassa omien vahvuuksien reflektointia,
työnhakuvalmiuksia ja työhaastattelua, ryhmätyöskentelyä, palautteen antamista ja vastaanottamista,
kirjallista viestintää ja reflektoivaa kirjoittamista, monikulttuurista toimintaympäristöä sekä erilaisia
prosessialan yrityksen toimintaa ohjaavia tekijöitä. Työpajoissa on ollut mukana myös työnantajan edustajia,
jotka ovat kertoneet työelämän vaatimuksista ja työelämätaitojen merkityksestä sekä kesätyöntekijöiden
rekrytointiin liittyvistä teemoista. Työpajojen sisältöjä on vuosittain muokattu opiskelijoiden sekä
kurssihenkilökunnan kokemusten ja palautteen perusteella.

Työelämäkurssit ovat saaneet opiskelijoilta sekä positiivista että kriittistä palautetta. Pääsääntöisesti
kuitenkin kriittisimmätkin opiskelijat ovat kokeneet hyötyneensä kurssin suorittamisesta, vaikka
kurssitehtävät kesätyön ohessa ovat saattaneet tuntua kuormittavilta. Tehtävien määrää on vähennetty
ensimmäisen kesän jälkeen ja siten kuormittavuutta pyritty vähentämään. Opiskelijoille on myös tuotu
selkeämmin esille osaamistavoitteet ja kurssin merkitys, jonka yhtenä osana on itsenäisen ja vastuullisen
työskentelyn sekä ajankäytön hallinnan ja suunnitelmallisuuden kehittyminen.

Opiskelijoiden palautteen ja osaamisprofiilikirjoitusten perusteella työelämäkurssien parasta antia on ollut
itsereflektion, oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisen sekä niiden sanoittamisen kehittyminen sekä
erilaisten työelämää määrittävien ja työnantajan toimintaa ohjaavien tekijöiden ymmärtäminen. Opiskelijat
ovat saaneet paljon henkilökohtaista palautetta kurssiassistenteilta osaamisprofiilikirjoituksiinsa. Myös tämä
on saanut opiskelijoilta paljon kiitosta ja he ovat kokeneet kirjoitustaitonsa ja osaamisen sanoittamisensa
kehittyneen. Kaiken kaikkiaan suurin osa opiskelijoista on kokenut, että työelämäkurssin ansiosta
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kesätyökokemus on ollut antoisampi ja työn lomassa on tullut tarkasteltua asioita, joita ei ilman kurssin
suorittamista olisi tullut ajatelleeksi. Useat opiskelijat ovat myös kiinnittäneet huomiota omaan toimintaansa
osana työyhteisöä ja oivaltaneet oman roolinsa merkityksen sekä koko työyhteisön ja työilmapiirin että oman
jaksamisensa ja työssä viihtymisen kannalta.

Lukuvuoden 2016-2017 kirjoitustehtävien ohjeistukset, tehtävänannot ja arviointiperusteet löytyvät
esimerkinomaisesti tämän raportin liitteistä. Liitteisiin on sisällytetty myös kursseista saatua palautetta
opiskelijoiden itsensä sanoittamana.

Työelämäkurssien puitteissa on tehty myös yhteistyötä muutaman työnantajan kanssa. Tämä on tarkoittanut
käytännössä sitä, että yhteistyöyritykset ovat osoittaneet Aalto CHEMistä heille kesätyöhön valituille
opiskelijoille ohjaajan/mentorin kesän ajaksi. Ohjaustapaamisissa opiskelija ja työnantajan edustaja ovat
keskustelleet muun muassa erilaisista uramahdollisuuksista, kesätyökokemuksen ja työelämätaitojen
merkityksestä ja opintoihin liittyvistä valinnoista. Aalto CHEM on järjestänyt yhteistyöyritysten kanssa
aloitustapaamisen kesätöiden alkuvaiheessa sekä palautetapaamisen syksyllä töiden päätyttyä. Palaute, sekä
yhteistyöyrityksistä että opiskelijoilta, on ollut hyvin positiivista. Ohjaajat ovat kokeneet keskustelut
opiskelijan kanssa antoisiksi ja mielekkäiksi. Opiskelijat ovat olleet aktiivisia ja kiinnostuneita keskusteluissa
ja myös ohjaaja on saanut mahdollisuuden pohtia asioita, joihin muutoin ei välttämättä ole aikaa kiinnittää
huomiota. Opiskelijat ovat olleet kiitollisia saamistaan vinkeistä ja näkökulmista työelämän ja
urasuunnittelun suhteen. He ovat kokeneet, että kesätyökokemus on ollut antoisampi ohjauksen ansiosta.
Yhteistyöyrityksille on annettu myös mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden kirjoittamien
osaamisprofiilitehtävien sisältöön ja opiskelijoita on pyydetty esim. kiinnittämään tarkemmin huomiota
työturvallisuuteen. Opiskelijoiden osaamisprofiilit on heidän luvallaan toimitettu työnantajille.

Opiskelijoille, jotka eivät ole löytäneet kesätöitä, on tarjottu mahdollisuus suorittaa CHEM-A1510
Tutkimustyön perusteet (5 op) kurssi. Opiskelijat ovat suorittaneet kurssin harjoitteluna jossakin Aalto
CHEMin tutkimusryhmistä. Harjoittelun kautta opiskelijat ovat saaneet työkokemusta sekä työyhteisön,
johon peilaten he ovat voineet kirjoittaa varsinaisen työelämäkurssin osaamisprofiilitehtävänsä.
Tutkimustyön perusteet –kurssi on saanut erittäin positiivista palautetta sekä opiskelijoilta että heidän
ohjaajiltaan. Opiskelijat ovat kokeneet harjoittelun hyödylliseksi ja mielekkääksi ja sen myötä he ovat
päässeet soveltamaan teoriaa käytäntöön. Useat opiskelijat ovat myös rohkaistuneet harjoittelun myötä ja
kehittäneet työnhakuvalmiuksiaan tulevaa kesää varten.

Työelämäkurssit sekä Tutkimustyön perusteet –kurssi ovat pysyvä osa Aalto CHEMin kandidaattiohjelmaa ja
Tyyli-hankkeen ansiosta niille on saatu toimiva konsepti, joka on dokumentoitu ja helppo toteuttaa jatkossa.

Päivi Palosaari-Aubry, 5.10.2017

Tyyli-hankkeen koordinaattori Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa 2015-2017
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1 CHEM-A1500 Työssäoppiminen

CHEM-A1500 Työssäoppiminen –kurssi (5 op) kuuluu kemian tekniikan kandidaattiohjelman pakollisiin
perusopintoihin, ja se on suositeltu suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena. Kurssilla perehdytään
työelämätaitoihin, toimintaan työyhteisössä sekä työnantajan toimintakulttuuriin. Lisäksi kurssilla
harjoitellaan oman osaamisen sanoittamista sekä oman osaamisen ja kehittymisen reflektointia
henkilökohtaisen osaamisprofiilin avulla. Opiskelijan kolmiosainen osaamisprofiili laajenee kurssin edetessä
eri teemoilla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kurssin osaamistavoitteiden mukaisesti

• ottaa vastuun omasta, suunnitelmallisesta oppimisestaan yliopisto- ja työyhteisön jäsenenä
• toimia ryhmässä ja tukea muita ryhmän jäseniä
• toimia ja kommunikoida osana työyhteisöä
• antaa ja vastaanottaa palautetta
• arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä
• arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja.

1.1 Kurssikäytännöt lukuvuonna 2016-2017

1.1.1 Kurssin suorittaminen

Lukuvuoden 2016-2017 kurssi koostui kuvan 1 mukaisesti kahdesta luennosta, neljästä työpajasta, kesätyön
aikana kirjoitetusta kolmiosaisesta osaamisprofiilista sekä osaamisprofiilin toisesta osasta annetusta
vertaispalautteesta.

Kuva 1. CHEM-C1500 Työssäoppiminen-kurssin rakenne ja aikataulu lukuvuotena 2016-2017
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Kurssiin kuului kaksi kotitehtävää keväällä: CV:n ja työhakemuksen laatiminen sekä kesätyön hakeminen ja
kesätyöpaikan ilmoittaminen. Kesäopetusjakso koostui työssäoppimisesta ja osaamisprofiilien
kirjoittamisesta sekä yhden vertaispalautteen antamisesta. Puolet kurssin opintopisteistä (2,5 op) laskettiin
kertyväksi työssä tapahtuvasta oppimisesta. Kaikki edellä mainitut suoritukset olivat pakollisia. Puuttuvista
läsnäoloista luennoilta tai työpajoista edellytettiin korvaavien tehtävien tekemistä. Kaikki tehtävät julkaistiin
ja palautettiin kurssin MyCourses-työtilassa (Aalto-yliopiston sähköinen oppimisympäristö).

Kurssihenkilökuntaan kuuluivat vastuuopettaja, kurssin koordinaattori sekä kesällä kaksi kurssiassistenttia.

Yhteydenpito kurssihenkilökunnan ja opiskelijoiden välillä tapahtui MyCoursesin (Aalto-yliopiston
oppimisympäristö verkossa) välityksellä ja/tai sähköpostitse. Opiskelijoille lähetettiin tärkeitä tiedotteita,
muistutuksia ja yleispalautteita. Poikkeavista kurssisuorituksista ja puuttuvista tehtävistä muistutettiin
henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä useita kertoja kesän aikana.

Lukuvuonna 2016-2017 Työssäoppiminen-kurssin suoritti kurssimuotoisesti 82 opiskelijaa ja
hyväksilukemalla 41 opiskelijaa. Hyväksilukemisen vaatimuksia on kuvattu tämän raportin kappaleessa 1.3.

1.1.2 Luennot ja työpajat sekä kesätyön ilmoittaminen

Kurssin aloitusluennolla (2.1.2017) käytiin läpi kurssin osaamistavoitteita, rakennetta ja aikataulua. Luennon
tarkoituksena oli kurssin sisällön ja tavoitteiden esittelyn lisäksi antaa eväitä myös kesätyön hakemiseen.
Kesätyöhakemuksen ja CV:n laatiminen oli yksi kurssin kotitehtävistä. Opiskelijat palauttivat CV:nsä
MyCoursesiin 15.1.2017 mennessä. Kurssikoordinaattori sekä Aallon Ura- ja rekrytointipalvelujen
asiantuntija antoivat opiskelijoille henkilökohtaista palautetta ansioluetteloista MyCoursesin kautta.

Kurssin neljä työpajaa pidettiin tammi-huhtikuun aikana. Ensimmäisestä työpajasta oli neljä ja jälkimmäisistä
työpajoista kolme vaihtoehtoista suorituskertaa. Työpajoihin ilmoittauduttiin WebOodin kautta. Toinen ja
neljäs työpaja järjestettiin yhteistyössä Aallon Kielikeskuksen kanssa.

Ensimmäisen työpajan teemana oli ”Vanhempien opiskelijoiden kesätyökokemusten jakaminen”. Työpajassa
edellisenä vuonna kurssin suorittaneet kertoivat kesätyökokemuksistaan kolmen eri aiheen pohjalta. Nämä
aiheet olivat 1) ulkopaikkakunnalla työskentely, 2) kurssin suorittaminen muun kuin oman alan töissä sekä 3)
oman alan kesätyön hakeminen ja siinä onnistuminen. Ruotsinkielisille opiskelijoille järjestettiin oma
ryhmänsä.

Toisessa työpajassa käytiin läpi työhaastattelua ja sen piirteitä osana puheviestintää sekä harjoiteltiin
tyypillisiin työhaastattelukysymyksiin vastaamista. Työpajan vetäjänä toimi Kielikeskuksen puheviestinnän
asiantuntija.

Kolmannessa työpajassa kävi vierailijoita yrityksistä (Metsä Group ja Neste) kertomassa työelämätaidoista ja
siitä, mitä työelämätaitoja työnantajat opiskelijoilta odottavat. Työpaja piti sisällään muun muassa tietoa
palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta sekä tarjosi opiskelijoille työnhaun kannalta tärkeitä vinkkejä.

Neljännessä työpajassa käytiin Kielikeskuksen puheviestinnän asiantuntijan johdolla läpi kirjoittamistapoja,
ja aputekniikoita kurssin osaamisprofiilien kirjoittamista varten. Työpajan teemana oli reflektoiva
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kirjoittaminen, jonka avulla opiskelijat oppivat paremmin hahmottamaan kirjoittamisprosessia ja
ymmärtämään reflektoivan kirjoittamisen hyödyt itselleen. Työpaja sisälsi luennoinnin lisäksi
pienryhmätehtäviä, jotka liittyivät lähdeviittaukseen ja reflektoivaan tekstiin.

Kurssin viimeisellä luennolla (19.4.2017) käytiin läpi kurssin suoritusaikataulua ja yleisiä käytäntöjä. Luento
sisälsi tärkeää informaatiota ja ohjeistukset kesän aikana suoritettavista tehtävistä.

Kurssin kotitehtävänä oli 22.4.2017 mennessä ilmoittaa kesätyöpaikka MyCoursesiin tai kurssiassistentille.
Opiskelijoiden ilmoittamien kesätyöpaikkojen perusteella on laadittu vuosittain kooste siitä, mitkä
työnantajat palkkaavat CHEMin opiskelijoita kesätöihin. Tätä tietoa on jaettu opiskelijoille
kesätyönhakuinfojen yhteydessä ja sitä on hyödynnetty myös yritysyhteistyön suunnitteluun.

Mikäli opiskelija ei löytänyt kesätyötä, hänelle tarjottiin mahdollisuus suorittaa CHEM-A1510 Tutkimustyön
perusteet –kurssi (5 op). Tuolla kurssilla opiskelijat suorittavat harjoittelun jossain koulun tutkimusryhmistä
ja kirjoittavat varsinaisen työelämäkurssin suorittamiseen liittyvät osaamisprofiilitehtävät
tutkimusharjoitteluun peilaten. Tarkempaa tietoa Tutkimustyön perusteet –kurssista on koottu lukuun 3.

1.1.3 Osaamisprofiilit

Kesän aikana opiskelijat kirjoittivat kolme osaamisprofiilitekstiä. Ensimmäinen osaamisprofiili kirjoitettiin
kesätöiden alussa, jolloin opiskelijat olivat ehtineet tutustua työpaikkaansa ja työtehtäviinsä.
Osaamisprofiilin ensimmäisessä osassa (DL 11.6.2017) opiskelijat pohtivat omia työelämätaitojaan ja omaa
rooliaan työyhteisössä peilaten niitä annetun lukumateriaalin pohjalta yleisesti työelämän vaatimuksiin.
Lisäksi opiskelijat asettivat kesätyölleen kolme tavoitetta.

Toisessa osaamisprofiilissa (DL 2.7.2017) opiskelijat tarkastelivat työhyvinvointia ja työyhteisötaitoja laajasti
verraten annettuihin kirjallisuuslähteisiin ja yleisesti käytännön toteutuksen tasolla. Sekä ensimmäisessä että
toisessa osaamisprofiilissa annettiin lukumateriaaleja osaamisprofiilien kirjoittamisen tueksi.

Viimeisessä eli kolmannen osaamisprofiilin tehtävänannossa ei annettu lukumateriaalia, vaan opiskelijat
kirjoittivat loppureflektion kesätöiden ja kurssin suorittamisesta sekä arvioivat omaa kehitystään kesän
aikana. Viimeinen osaamisprofiili palautettiin heinäkuun lopussa (DL 27.7.2017) ennen lukuvuoden
vaihtumista. Suurimmalla osalla opiskelijoista kesätyöt jatkuivat vielä elokuussa kurssin päättymisen jälkeen.

1.1.4 Arviointi ja opiskelijoille annettu palaute

Kurssiassistentit arvioivat ja antoivat henkilökohtaista palautetta osaamisprofiileista MyCoursesin kautta.
Arviointi perustui osaamisprofiilien arviointimatriisiin, jossa eri osa-alueille oli määritelty pisteet erikseen.
Arvioitavia osa-alueita olivat kirjoituksen sisältö, pohdinta, rakenne sekä lähteiden käyttö. Osa-alueilla oli eri
suuruiset painotukset, jotka vaikuttivat kunkin osa-alueen pistemäärään. Osaamisprofiilin ensimmäisessä ja
toisessa osassa sisällön kerroin oli 30 %, pohdinnan 40 %, rakenteen 10 % ja lähteiden käytön 20 %.
Viimeisessä osaamisprofiilissa ei annettu lähdemateriaalia, joten painokertoimet tässä tehtävässä olivat
sisältö 40 %, pohdinta 40 % ja rakenne 20%. Jokaisessa osaamisprofiilissa maksimipistemäärä oli 50.
Arviointimatriisin lisäksi toisessa ja kolmannessa osaamisprofiilissa otettiin huomioon myös opiskelijan
henkilökohtainen kehittyminen kesän aikana.
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Kurssiassistentit painottivat osaamisprofiilien arvostelussa teemojen käsittelyä, oman pohdinnan laajuutta,
taitoa hyödyntää lukumateriaaleja sekä kykyä nähdä tulevaisuuteen. Palautteessa kurssiassistentit pyrkivät
antamaan rakentavia kommentteja, jotta opiskelijat näkisivät kirjoituksissaan sekä hyviä että kehittämistä
vaativia kohtia. Suurin osa opiskelijoista hyödynsi saamaansa palautetta osaamisprofiilin seuraavissa osissa.
Kaikista osaamisprofiileista annettiin lopuksi koko kurssille vielä yleispalautetta, jossa nostettiin
osaamisprofiileissa hyviä kohtia sekä toistuvia virheitä, joita olivat muun muassa kirjoitusvirheet sekä
lähteisiin viittaaminen ja lähdeluettelon laatiminen.

Muutamille ei-äidinkielenään suomea puhuville opiskelijoille tarjottiin tilaisuutta yksityiskohtaisempaan,
lähinnä kielioppiin ja kirjoittamiseen keskittyvään palautteeseen. Samoille opiskelijoille tarjottiin myös
mahdollisuutta kirjoittaa osaamisprofiilit jatkossa englanniksi. Kukaan ei tarttunut tilaisuuteen kirjoittaa
englanniksi, sillä opiskelijat kokivat osaamisprofiilit hyväksi mahdollisuudeksi suomen kielen harjoitteluun.
Kielioppivirheistä ei toisessa ja kolmannessa osaamisprofiilissa enää vähennetty samalla tavalla pisteitä, vaan
arvostelussa keskityttiin lähinnä sisältöön ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Kurssin loppupalautteena käytettiin viimeisistä osaamisprofiileista poimittua opiskelijoiden itsensä antamaa
kurssipalautetta, niin ruusuja kuin risujakin. Tämän vertaisten näkemyksistä koostuneen palautteen avulla
haluttiin nostaa esille eri näkemyksiä kurssista. Tavoitteena oli saada opiskelijat huomaamaan erilaisia
hyötyjä ja oppeja, joita toiset olivat kurssin aikana oivaltaneet.

1.1.5 Myöhästymisen vaikutus arviointiin

Edellisenä vuonna myöhästyneestä palautteesta vähennettiin pisteitä prosentuaalisesti. Tapa kuitenkin
osoittautui epäoikeudenmukaiseksi, sillä enemmän pisteitä saaneet opiskelijat menettivät tällöin enemmän
pisteitä kuin vähemmän pisteitä saaneet opiskelijat. Sen vuoksi päätettiin myöhästymisen vähentävän 2
pistettä /myöhästynyt vuorokausi.

Kurssilla pyrittiin olemaan joustavia kurssitehtäviä kesätyönsä ohella suorittaneita opiskelijoita kohtaan. Sen
vuoksi opiskelijoille annettiin mahdollisuus pyytää joustoa suoritusajoissa ja heitä kehotettiin pyytämään
ajoissa lisäaikaa, jolloin myöhästymispistevähennystä ei lisäajan osalta tehty. Tällä haluttiin myös opettaa
opiskelijoille suunnitelmallisuutta sekä reagoimaan ajoissa mahdollisiin viivästyksiin ja kommunikoimaan
niistä muille asianosaisille.

1.1.6 Vertaispalaute osaamisprofiilin toisesta osasta

Kesän aikana opiskelijat antoivat vertaispalautetta toisilleen osaamisprofiilin toisesta osasta.
Osaamisprofiilien palautusta varten opiskelijat jaettiin 3-4 hengen vertaispalauteryhmiin, jotka julkaistiin
etukäteen MyCoursesissa. Itse palautteenanto tapahtui oman vertaispalauteryhmän keskustelualueella,
jonne osaamisprofiilien toiset osat palautettiin. Vertaispalautteen antamisen takaraja oli 16.7.2017. Tämän
jälkeen myös kurssiassistentit julkaisivat antamansa sanallisen palautteen (ilman arvosanoja)
vertaispalauteryhmissä.

Aiempien vuosien palaute on osoittanut, että ruotsinkieliset opiskelijat eivät ole kokeneet hyötyneensä
ruotsinkielisestä vertaispalauteryhmästä. Tänä vuonna siis ruotsinkieliset opiskelijat jaettiin
sattumanvaraisesti eri vertaispalauteryhmiin. Tätä ei kukaan kokenut ongelmaksi, sillä ruotsinkielisestä
osaamisprofiilista sai antaa palautteen suomeksi.
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1.2 Opiskelijoilta saatu kurssipalaute

1.2.1 Yleistä palautteesta

Tähän alalukuun on koottu yhteen opiskelijoiden antamia palautteita kurssista. Kurssipalautetta kerättiin
ensimmäisen ja viimeisen osaamisprofiilin yhteydessä. Opiskelijoille lähetettiin kurssin päätteeksi myös
Aallon yleisen kurssipalautejärjestelmän mukainen Webropol-palautekysely. Tässä raportissa keskitytään
kuitenkin vain osaamisprofiileissa esille nousseeseen, opiskelijoiden itsensä sanoittamaan palautteeseen.

Opiskelijoiden mielipiteet kurssin sisällöstä ja toteutuksesta vaihtelivat, minkä vuoksi ei ole mielekästä tehdä
yhtenäistä ja selkeää johtopäätöstä kurssista. Opiskelijoiden palautteissa havaittiin kevään kurssimäärän,
kesätyön laadun ja opiskelijoiden yksilöllisen oppimistavan vaikuttavan kurssin mielipidejakaumaan. Suurin
osa opiskelijoista suhtautui kuitenkin positiivisesti kurssia ja sen suoritustapaa kohtaan ja koki kurssin
kehittäneen useita työelämän kannalta relevantteja taitoja.

Taulukossa 1 on esitetty osaamisprofiileissa annetusta palautteesta poimittuja lausumia koskien
työelämätaitojen kehittymistä sekä kurssin ja kesätyön tuomia hyötyjä. Palautetta osaamisprofiileissaan
antoi yhteensä 78 opiskelijaa.

Taulukko 1. CHEM-A1500 Työssäoppiminen –kurssin osaamisprofiileista poimittuja lausumia kurssin aikana
kehittyneistä taidoista.

Kurssilla kehittynyt taito Maininta osaamisprofiilissa (%)

Itsereflektio, omien työelämätaitojen ja vahvuuksien tunnistaminen kehittynyt
49

Työelämätaitojen ja työyhteisön toiminnan ymmärrys ja merkitys & uusien näkökulmien
oivaltaminen

43

Kiinnitti huomiota asioihin (työelämä & työelämätaidot), joita ei muutoin olisi ajatellut
32

Työnhakutaidot
26

Osaamisen sanoittamisen kehittyminen
23

Omien kehittymistarpeiden tunnistaminen
21

Kirjoitustaito
20

Kasvu ja kehitys työntekijänä
18

Ajankäytön hallinta
13

Auttanut tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämisessä
7

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
7

Vastuullinen ja suunnitelmallinen työskentely
4

Suurin osa opiskelijoista suhtautui positiivisesti kurssia ja sen suoritustapaa kohtaan. 23 opiskelijaa kuitenkin
mainitsi palautteessaan kokeneensa osaamisprofiilien kirjottamisen kesätyön yhteydessä työlääksi tai
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raskaaksi. 8 opiskelijaa piti kurssin sisältöä itsestäänselvyytenä. Negatiivisesti kurssiin suhtautuneiden
opiskelijoiden osaamisprofiileista oli nähtävissä selvästi motivaation ja osin myös ajattelun
kehittymättömyyden puute.

1.2.2 Palaute työpajoista

Yleisesti ottaen kurssin työpajat nähtiin hyödyllisinä ja varsinkin ensimmäisestä työpajasta (vanhempien
opiskelijoiden kokemukset kesätöistään ja työnhausta) pidettiin. Puheviestinnän työpajaa (II) pidettiin myös
hyödyllisenä, sillä opiskelijat saivat tuntumaa siihen, mitä työhaastattelu yleensä pitää sisällään. Tästä
työpajasta kertoivat hyötyneensä eniten ne, joilla ei aikaisemmin ole ollut kokemusta työhaastatteluista.

Yrityksistä tulleiden vierailijoiden työpajaa (III) pidettiin erityisen mielenkiintoisena, sillä opiskelijoiden
mielestä oli kiinnostavaa kuulla työnantajien näkökulmasta, mitä opiskelijoilta ja ylipäätänsä työnhakijoilta
odotetaan. Vierailijat antoivat myös vinkkejä työnhakuun ja nostivat esille tärkeitä työelämätaitoja.

Viimeistä työpajaa pidettiin kaikista työpajoista vähiten hyödyllisenä. Työpajassa annettiin ohjeistusta ja
vinkkejä reflektoivaan kirjoittamiseen, sekä käytiin läpi viittaamista ja lähteiden käyttöä. Osa opiskelijoista
koki saavansa hyötyä viittaamisen ja lähteiden käyttöön osaamisprofiileita kirjoitettaessa sekä tulevaisuutta
varten, esimerkiksi kandidaatintyötä ajatellen. Kirjoitustyöpaja koettiin kuitenkin liian pitkäkestoiseksi ja
teoriapainotteiseksi. Opiskelijat toivoivat enemmän konkreettisia harjoituksia ja esimerkkejä onnistuneista
osaamisprofiilikirjoituksista.

1.2.3 Opiskelijoiden antama palaute

Palautteiden perusteella voidaan sanoa, että osaamisprofiilien kirjoittaminen auttoi opiskelijoita pohtimaan
syvällisemmin tehtävänannon teemoja, esimerkiksi työelämätaitoja, työyhteisöä ja työhyvinvointia.
Erityisesti itsereflektointi auttoi opiskelijoita tunnistamaan osaamisensa ja löytämään itsessään myös
kehittämiskohteita. Moni opiskelija kertoi, että ei olisi näihin asioihin ilman kurssia ja osaamisprofiilien
kirjoittamista kiinnittänyt samalla tavalla huomiota. Kokonaisuudessaan opiskelijat kokivat
itsetuntemuksensa vahvistuneen ja kokivat kehittyneensä sekä työntekijänä että opiskelijana kurssin aikana.
Osa opiskelijoista mainitsi myös tulevaisuudensuunnitelmiensa ja /tai opiskelujensa suunnan ja päämäärän
selkiytyneen.

Opiskelijat kokivat oman osaamisensa sanoittamisen ja kirjoitustaitonsa kehittyneen osaamisprofiilien
kirjoittamisen myötä. Kurssihenkilökunta antoi yksityiskohtaista henkilökohtaista palautetta sekä
yleispalautetta opiskelijoiden kirjoittamisesta. Tällä on ollut huomattavaa vaikutusta opiskelijoiden
kirjoittamisen kehittymiseen sekä opiskelijoiden itsensä, että kurssihenkilökunnan mielestä.

Yhteenvetona voidaan sanoa osaamisprofiilien kirjoittamisen lisänneen opiskelijoiden taitoa oman
osaamisen tunnistamisessa ja taitojen kehittymisen seuraamisessa. Opiskelijat ymmärtävät oman osaamisen
sanoittamisen hyödyt, kun pääsevät reflektoimaan työskentelyään ja rooliaan työyhteisössä. Moni opiskelija
toivoi kurssin aloituksen aikaistamista joulukuulle, jolloin tulevaan työnhakuun voisi paremmin valmistautua
harjoittelemalla esimerkiksi CV:n ja työhakemuksen laatimista ennen tammikuussa alkavaa
kesätyönhakuruljanssia. Lisäksi toivottiin kurssin loppuvan aikaisemmin. Tämä on kuitenkin hankalasti
toteuttavissa, sillä osaamisprofiilit (erityisesti loppureflektio) liittyvät oleellisesti nimenomaan
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työssäoppimiseen ja kesätöihin, joten oman osaamisen kehittymistä on vaikea reflektoida ilman
kokemusperäistä oivaltamista.

1.2.4 Opiskelijoiden oivalluksista

Kurssiassistentit kokivat osaamisprofiilien lukemisen erittäin mielenkiintoisena tehtävänä. Kurssi ja
osaamisprofiilit todella auttoivat opiskelijoita reflektoimaan omaa osaamistaan ja kehityskohteitaan.
Opiskelijat nostivat esiin monia mielenkiintoisia oivalluksia ja näkökulmia sekä osoittivat teksteissään
kehittyneensä kesän aikana työntekijöinä ja työyhteisön jäseninä. Monet opiskelijat nostivat esiin huomionsa
siitä, että ennakko-odotuksistaan huolimatta kokivat tulleensa kohdelluiksi tasavertaisina työyhteisön
jäseninä. Samoin moni myös mainitsi yllättyneensä positiivisesti siitä, että löysi puheenaiheita itseään
huomattavasti vanhempien, täysin eri elämäntilanteessa olevien työtovereiden kanssa. Merkityksellinen
havainto monella oli myös se, että työyhteisössä on tultava toimeen kaikenlaisten yksilöiden kanssa. Nämä
perustavaa laatua olevat oivallukset työyhteisöstä ja työyhteisötaidoista auttavat varmasti opiskelijoita
tulevaisuuden työtehtävissä ja matkalla kohti asiantuntijaksi kehittymistä.

Erityisen hienoa oli myös huomata se, että oman alan kesätöissä työskennelleet opiskelijat lähes
poikkeuksetta kertoivat työskentelyn lisänneen sekä motivaatiota että ymmärrystä kemian tekniikan alaa
kohtaan. Opintojen kautta hankittu teoriaosaaminen vaikutti avautuvan aivan eri tavalla, kun opiskelija pääsi
konkreettisesti työskentelemään osana prosessia.

1.3 Työssäoppiminen-kurssin hyväksilukeminen

Opiskelijalla on mahdollisuus myös hyväksilukea Työssäoppiminen-kurssi joko 1) sellaisella merkittävällä
työkokemuksella (kokopäiväinen 12 kk), jossa kurssin osaamistavoitteiden voidaan katsoa täyttyneen, 2)
aiempiin korkeakouluopintoihin liittyneellä osaamistavoitteellisella työharjoittelulla (vähintään 5 op) tai 3)
varusmiespalvelun yhteydessä suoritetulla johtajakoulutuksella.

Työkokemukseen perustuvat hakemukset harkitaan tapauskohtaisesti ja hyväksytään, mikäli opiskelija
kykenee osoittamaan kaikkien osaamistavoitteiden täyttyneen osaltaan ja mikäli työkokemusta on riittävästi.

Opiskelija hakee hyväksilukua hyväksilukuhakemuksella. Hyväksilukuhakemuksen lisäksi opiskelija kirjoittaa
esseen, jossa arvioi ja perustelee kurssin kunkin osaamistavoitteen täyttymistä ja oman osaamisensa
kehittymistä hyväksilukuperusteena olevassa työkokemuksessa/ koulutuksessa. Esseessä tulee kuvata omaa
osaamista jokaiseen osaamistavoitteeseen liittyen – miten osaaminen on kehittynyt, millä tasolla taidot ovat,
millaisia haasteita on kohdannut liittyen osaamistavoitteisiin, miten osaamista ja taitoja on pystynyt
hyödyntämään eri tilanteissa sekä miten osaaminen näkyy esim. nykyisissä opinnoissa. Varusmiespalvelun
johtajakoulutuksella hyväksilukua hakevien opiskelijoiden tulee tuoda esseessä esille, miten
johtajakoulutuksessa opittuja taitoja voi hyödyntää työelämässä.

Lisäksi kurssin hyväksilukuun kuuluu noin 45-60 minuutin hyväksilukuhaastattelu, jossa kurssihenkilökunnan
edustajan kanssa käydään vielä syventäen läpi kurssin osaamistavoitteisiin liittyvää osaamista sekä
työnhakutaitoja ja –valmiuksia.
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2 CHEM-C2510 Toiminta työyhteisössä

CHEM-A2510 Toiminta työyhteisössä –kurssi (5 op) kuului kemian tekniikan kandidaattiohjelman pakollisiin
perusopintoihin ennen lukuvuoden 2018-2019 kandidaattiohjelman uudistusta, ja se on suositeltu
suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. Uudessa kandidaattiohjelmassa Toiminta työyhteisössä -kurssi on
valinnainen kurssi. Kurssilla perehdytään työelämätaitoihin, toimintaan työyhteisössä sekä
yrityksen/organisaation toimintakulttuuriin. Lisäksi kurssilla harjoitellaan oman osaamisen sanoittamista ja
kehittymisen reflektointia.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kurssin osaamistavoitteiden mukaisesti:

· soveltaa ryhmätyöskentelyn ja ryhmän johtamisen periaatteita työympäristössä
· työskennellä päämäärätietoisesti, suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti
· ymmärtää työnantajaorganisaation ja työyhteisön toimintaa ohjaavia keskeisiä tekijöitä
· toimia oman alansa edustajana monialaisessa ryhmässä tarvittaessa myös kansainvälisessä

toimintaympäristössä
· tunnistaa kehittämiskohteita työssään ja työympäristössään
· arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana
· arvioida, eritellä ja kehittää työelämätaitojaan sekä ammatillista osaamistaan
· arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja.

2.1 Kurssikäytännöt lukuvuonna 2016-2017

2.1.1 Kurssin suorittaminen

Lukuvuoden 2016-2017 kurssi koostui kuvan 2 mukaisesti kahdesta luennosta, neljästä työpajasta, kesätyön
aikana kirjoitetusta kaksiosaisesta osaamisprofiilista sekä työnantajakuvauksesta.

Kuva 2. CHEM-C2510 Toiminta työyhteisössä -kurssin rakenne ja aikataulu.
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Kurssiin kuului näiden lisäksi osallistuminen CHEM Urafoorumi -tapahtumaan sekä ryhmätyö ennen
kevätlukukauden alkua. Kevätlukukauteen ajoittuivat työpajat, toinen ryhmätyö sekä kesätyöpaikan
ilmoittaminen. Kurssin suorituksesta laskettiin työssä tapahtuvan oppimisen ja reflektoinnin vastaavan 2
opintopistettä. Kaikki edellä mainitut suoritukset olivat pakollisia. Puuttuvista läsnäoloista luennoilta tai
työpajoista edellytettiin korvaavien tehtävien tekemistä. Kaikki tehtävät julkaistiin ja palautettiin kurssin
MyCourses-työtilassa.

Yhteydenpito kurssihenkilökunnan ja opiskelijoiden välillä tapahtui MyCoursesin välityksellä ja/tai
sähköpostitse. Opiskelijoille lähetettiin tärkeitä tiedotteita, muistutuksia ja yleispalautteita. Poikkeavista
kurssisuorituksista ja puuttuvista tehtävistä ilmoitettiin henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä useita
kertoja kesän aikana.

Lukuvuonna 2016-2017 Toiminta työyhteisössä-kurssin suoritti kurssimuotoisesti 40 opiskelijaa ja
hyväksilukemalla 45 opiskelijaa. Hyväksilukemisen vaatimuksia on kuvattu tämän raportin kappaleessa 2.3.

2.1.2 Luennot ja työpajat sekä kesätyön ilmoittaminen

Kurssin aloitusluennolla (11.11.2016) käytiin läpi kurssin osaamistavoitteita, rakennetta ja aikataulua sekä
edellisen vuoden palautteita kurssista. Aloitusluennolla julkaistiin ensimmäinen ryhmätyö, jota varten
opiskelijat jaettiin ryhmiin ensimmäiseen työpajaan ilmoittautumisen perusteella. Kurssiin kuului neljä
työpajaa, jotka pidettiin tammikuu-huhtikuun aikana. Ensimmäisestä työpajasta oli neljä vaihtoehtoista
suorituskertaa ja jälkimmäisistä työpajoista oli kolme vaihtoehtoista suorituskertaa. Työpajoihin
ilmoittauduttiin WebOodin kautta. Toinen ja neljäs työpaja järjestettiin yhteistyössä Aallon Kielikeskuksen
kanssa.

Kurssin ensimmäisen työpajan teemana oli kokemusten jakaminen ensimmäisen vuoden työelämäkurssin
(Työssäoppiminen) suorittajille. Kokemuksia jaettiin seuraavista teemoista:

1. Ulkopaikkakunnalla työskentely
2. Kurssi muun kuin oman alan töissä
3. Oman alan kesätyönhakeminen ja siinä onnistuminen

Ensimmäisen työpajan kokemusten jakaminen toteutettiin ryhmätyönä, jolloin opiskelijat pääsivät myös
perehtymään erilaisiin ryhmätyöskentelyn rooleihin. Opiskelijat laativat tiivistelmän valitsemastaan
teemasta ja palauttivat tiivistelmän MyCoursesiin. Lisäksi pienryhmät valmistivat Powerpoint -esityksen
(noin 15 min), jonka esittivät ensimmäisessä työpajassa ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Esitelmän jälkeen
opiskelijat palauttivat vielä vertaisarvioinnin pienryhmätyöskentelystään.

Toisessa ja kolmannessa työpajassa käytiin läpi työnantajakuvausta ja sen keskeisiä käsitteitä ja teemoja.
Työpajoja vetivät kurssin vastuuopettaja ja kurssin koordinaattori. Toisessa työpajassa perehdyttiin
erityisesti arvoketjukäsitteeseen, joka oli myös yksi toisen ryhmätyön aiheista. Toisen ryhmätyön
tarkoituksena oli tutustua kesällä kirjoitettavan työnantajakuvauksen osa-alueisiin. Toisen ryhmätyön
aikaansaannokset esiteltiin kolmannessa työpajassa, joka laajensi opiskelijoiden tietopohjaa
työnantajakuvauksen eri teemoista.

Neljäs työpaja pidettiin englanniksi ja sen teemana oli monikulttuurinen työympäristö. Työpajan vetäjänä oli
Kielikeskuksen asiantuntija. Työpajan tavoitteena oli avartaa opiskelijoiden näkemystä monikulttuurisessa
ympäristössä työskentelystä sekä antaa opiskelijoille eväitä oman kulttuurisen näkemyksen kehittämiseen.
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Kurssin viimeisellä infoluennolla (11.4.2017) käytiin läpi kurssin suoritusaikataulua ja yleisiä käytäntöjä.
Luennolla käytiin läpi kesän osaamisprofiilitehtäviä sekä kurssin suorittamiseen liittyviä asioita.

Infoluennon jälkeen opiskelijat ilmoittivat vielä 22.4.2017 mennessä kesätyöpaikkansa MyCoursesin kautta.
Ilman kesätyötä jääneet opiskelijat ohjattiin Tutkimustyön perusteet –kurssille (kts. luku 3).

2.1.3 Osaamisprofiilit ja työnantajakuvaus

Kesän aikana opiskelijat kirjoittivat kaksi osaamisprofiilitekstiä ja työnantajakuvauksen. Ensimmäinen
osaamisprofiilin osa (DL 11.6.2017) kirjoitettiin kesätöiden alussa, jolloin opiskelijat olivat ehtineet jo
tutustua työpaikkaansa ja työtehtäviinsä. Osaamisprofiilin ensimmäinen osa oli jatkoa Työssäoppiminen -
kurssin osaamisprofiilille. Ensimmäisessä osaamisprofiilissa opiskelijat pohtivat edelliskesän tärkeimpiä
oppeja ja omaa roolia työyhteisön jäsenenä. Lisäksi asetettiin tavoitteita nykyiselle kesätyölle.

Osaamisprofiilin toinen osa (DL 27.7.2017) toimi samalla loppureflektiona kurssille. Suurimmalla osalla
opiskelijoista kesätyöt jatkuivat vielä elokuussa kurssin päättymisen jälkeen. Toisessa osaamisprofiilin osassa
opiskelijat tarkastelivat kesän alussa itselleen asettamiensa tavoitteiden toteutumista sekä peilasivat omien
työelämätaitojensa kehittymistä.

Osaamisprofiilien lisäksi kurssin osasuorituksiin kuului työnantajakuvauksen kirjoittaminen (DL 16.7.2017).
Työnantajakuvaus kirjoitettiin opiskelijan oman kesätyön työnantajasta, mikäli yritys toimi prosessialalla tai
läheisesti siihen liittyen (esimerkiksi koulutus tai tutkimus). Mikäli opiskelija ei työskennellyt prosessialan
yrityksessä, työnantajakuvauksen kohteeksi tuli valita joku opiskelijaa itseään kiinnostava prosessialan yritys
tai organisaatio.

Työnantajakuvauksen ohjepituudeksi annettiin 10-12 sivua, ja sen tuli pitää sisällään seuraavat aiheet ja
tarkastelukohteet:

1. Toimiala (vertailu myös muihin alan toimijoihin)
2. Toimintastrategia
3. Työnantajan arvot ja visio toiminnassa
4. Päätuotteet ja palvelut
5. Liiketoiminnan laajuus
6. Asiakaskunta
7. Johtamismalli ja organisaatiomalli
8. Toiminnan arvoketju
9. Laatu ja kestävä kehitys
10. Keskeiset yrityksen toimintaa ohjaavat tekijät (muut kuin arvot, visio ja strategia)
11. Kehittämiskohteet
12. Oma toiminnallinen yksikkö tai tiimi työskentelyn aikana
13. Oma rooli työyhteisössä tai tiimissä

Parhaimmillaan työnantajakuvauksen oli tarkoitus olla monipuolinen kokonaisuus, jossa opiskelija esitteli
myös omaa oivaltavaa pohdintaansa yrityksen toiminnasta sen sijaan, että ainoastaan raportoi faktoja.
Työnantajakuvauksen faktatietojen tuli perustua luotettaviin julkisiin lähteisiin.

Työnantajakuvaukseen sisällytettiin myös haastatteluosio. Haastatteluosiota varten opiskelijat hankkivat itse
haastateltavan henkilön. Suositeltavaa oli, että haastateltava henkilö olisi oma esimies tai yrityksen
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johtoportaaseen kuuluva henkilö. Haastatteluosion mahdolliseksi aiheeksi ehdotettiin esimerkiksi seuraavia
teemoja:

· Työmarkkinajärjestö
· Tuotekehitys
· Työturvallisuus
· HR
· Logistiikka
· Raaka-aineen hankinta

Opiskelija sai halutessaan palauttaa työnantajakuvauksen myös pienemmissä osissa kesä-heinäkuun aikana,
jolloin kurssiassistentit antoivat välipalautuksiin yksityiskohtaista palautetta. Välivaiheiden palautus ei
vaikuttanut työnantajakuvauksen lopulliseen arvosanaan, mutta välipalaute auttoi selvästi tehtävässä
eteenpäin. Välipalautuksilla työnantajakuvauksen palautti kuitenkin vain 5 opiskelijaa. Näiden opiskelijoiden
lopullinen arvosana oli selvästi kurssin keskiarvoa parempi.

2.1.4 Arviointi ja opiskelijoille annettu palaute

Kurssiassistentit arvioivat ja antoivat henkilökohtaista palautetta osaamisprofiileista MyCoursesin kautta.
Arviointi perustui osaamisprofiilien arviointimatriisiin, jossa eri osa-alueille oli määritelty pisteet erikseen.
Arvioitavia osa-alueita olivat kirjoituksen sisältö, pohdinta, rakenne sekä lähteiden käyttö. Osa-alueilla oli eri
suuruiset painotukset, jotka vaikuttivat kunkin osa-alueen pistemäärään. Osaamisprofiilin ensimmäisessä
sisällön kerroin oli 30 %, pohdinnan 40 %, rakenteen 10 % ja lähteiden käytön 20 %. Toisessa
osaamisprofiilissa ei annettu lähdemateriaalia, joten painokertoimet tässä tehtävässä olivat sisältö 40 %,
pohdinta 40 % ja rakenne 20%. Osaamisprofiilien maksimipistemäärä oli 50.

Työnantajakuvauksella oli oma arviointimatriisi, jossa painotettiin teemojen monipuolisen käsittelyn lisäksi
kirjoituksen rakennetta, selkeyttä ja kokonaisuutta hyödyntäen lähteitä ja haastatteluosiota. Painokertoimet
jakautuivat työnantajakuvauksessa seuraavasti: sisältö 40 %, oma pohdinta ja omaat näkemykset 30 %,
rakenne 20 % ja lähteiden hyödyntäminen 10 %. Työnantajakuvauksen kokonaispistemäärä oli 100 pistettä.

Osaamisprofiilien arvostelussa kurssiassistentit painottivat pohdinnan laajuutta ja itsereflektiota.
Ensimmäisessä osaamisprofiilissa pisteytys määräytyi vertailemalla opiskelijoiden kirjoituksia keskenään.
Toisen osaamisprofiilin arvioinnissa painotettiin lisäksi opiskelijan henkilökohtaista kehitystä ensimmäiseen
osaamisprofiiliin verrattuna.

Työnantajakuvauksen arvostelussa kiinnitettiin huomiota kirjoituksen kokonaisuuteen, yhtenäisyyteen ja
sisältöön. Haastatteluosiota ei erikseen pisteytetty, mutta haastattelumateriaalin käytöstä annettiin
opiskelijalle palautetta. Hyvin toteutettu haastatteluosio korotti työnantajakuvauksen kokonaispistemäärää.

Palautteessa kurssiassistentit pyrkivät antamaan rakentavaa kommenttia, jotta opiskelijat näkisivät
kirjoituksissaan sekä hyviä että kehittämistä vaativia kohtia. Suurin osa opiskelijoista hyödynsi saamaansa
palautetta osaamisprofiilin seuraavissa kirjoituksissa sekä työnantajakuvauksessa. Kaikista kirjoitustehtävistä
annettiin lopuksi koko kurssille vielä yleispalautetta, jossa nostettiin osaamisprofiileissa hyviä kohtia sekä
toistuvia virheitä, joita olivat muun muassa kirjoitusvirheet sekä lähteisiin viittaaminen ja lähdeluettelon
laatiminen.

Kurssin loppupalautteena käytettiin viimeisistä osaamisprofiileista poimittua opiskelijoiden itsensä antamaa
kurssipalautetta, niin ruusuja kuin risujakin. Tämän vertaisten näkemyksistä koostuneen palautteen avulla
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haluttiin nostaa esille eri näkemyksiä kurssista. Tavoitteena oli saada opiskelijat huomaamaan erilaisia
hyötyjä ja oppeja, joita toiset olivat kurssin aikana oivaltaneet.

2.1.5 Myöhästymisen vaikutus arviointiin

Myöhästymisen vaikutus arviointiin toimi samalla periaatteella kuin Työssäoppiminen-kurssilla.

Mikäli opiskelijoilla oli vaikeuksia palautuksien aikataulussa pysymisessä, kehotettiin opiskelijoita ottamaan
yhteyttä assistentteihin ja ehdottamaan uutta palautusaikaa. Ajoissa lisäaikaa pyytäneiltä opiskelijoilta ei
vähennetty pisteitä, mikäli työ palautettiin sovittuun päivään menneessä. Palautuksien ja pistevähennyksien
suhteen kurssiassistentit pyrkivät olemaan joustavia.

2.2 Opiskelijoilta saatu kurssipalaute

2.2.1 Yleistä palautteesta

Opiskelijat pääsivät antamaan palautetta kurssista osaamisprofiilin toisessa osassa. Lisäksi opiskelijoille
lähetettiin kurssin päätteeksi Aallon yleisen kurssipalautejärjestelmän mukainen Webropol-palautekysely.
Tässä raportissa keskitytään kuitenkin vain osaamisprofiileissa esille nousseeseen, opiskelijoiden itsensä
sanoittamaan palautteeseen.

Opiskelijoiden mielipiteet kurssin sisällöstä ja toteutuksesta vaihtelivat, minkä vuoksi ei ole mielekästä tehdä
yhtenäistä ja selkeää johtopäätöstä kurssista. Opiskelijoiden palautteissa havaittiin kevään kurssimäärän,
kesätyön laadun ja opiskelijoiden yksilöllisen oppimistavan vaikuttavan kurssin mielipidejakaumaan. Suurin
osa opiskelijoista suhtautui kuitenkin positiivisesti kurssia ja sen suoritustapaa kohtaan ja koki kurssin
kehittäneen useita työelämän kannalta relevantteja taitoja.

2.2.2 Palaute työpajoista

Monikulttuurisuustyöpaja (IV) oli opiskelijoiden mielestä kaikista onnistunein ja hyödyllisin, sillä työpajan
vierailijaluennoitsija osasi palautteen mukaan tuoda innostuneisuutta ja energisyyttä mukaan
interaktiiviseen opetukseen. Opiskelijat pitivät myös aloitustyöpajasta (I), jossa he pääsivät jakamaan
ensimmäisen vuoden opiskelijoille omia kokemuksiaan työn hakemisesta ja kesätöitä.

Yleisesti ottaen työpajojen huonoksi puoleksi koettiin vaihtelevat ryhmäkoot. Ryhmätöitä sisältävissä
työpajoista oli moni poissa, minkä takia ryhmäkoko saattoi kutistua hyvinkin pieneksi. Ryhmissä oli myös
muutamia niin sanottuja vapaamatkustajia, jotka eivät osallistuneet täysipainoisesti ryhmätyön tekemiseen,
jolloin muiden ryhmän jäsenten työpanos kasvoi huomattavasti. Työnantajakuvausta avaavien työpajojen (II
ja III) hyöty nähtiin selvästi, mutta työpajoissa esitellyt arvoketjun ja johtamis- /organisaatiomallien käsitteet
koettiin hankaliksi ja näihin työpajoihin toivottiin vierailijaluennoitsijaa esimerkiksi kaupalliselta alalta tai
yritysmaailmasta.

2.2.3 Opiskelijoiden antama palaute

Kurssi sai opiskelijoiden antamissa palautteissa sekä risuja että ruusuja, mutta kokonaisuutta ajatellen kurssia
pidettiin onnistuneena ja tulevaisuuden kannalta hyödyllisenä. Parhaimmillaan kurssi auttoi opiskelijoita
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havainnoimaan omaa rooliaan työyhteisössä sekä omien työyhteisötaitojensa vaikutusta koko työyhteisöön.
Palautteissaan opiskelijat mainitsivat myös, että ilman kurssia työelämätaidot, työyhteisön hyvinvointi sekä
esimerkiksi yrityksen arvot ja strategia olisivat jääneet vähemmälle huomiolle.

Risuja kurssi sai kuormittavuudesta ja siitä, että osaamisprofiilitehtävät painottuvat kesätöiden aikaan.
Opiskelijat, jotka eivät kokeneet hyötyneensä kurssista, mainitsivat kurssin tuntuneen Työssäoppiminen-
kurssin kertaukselta. Lisäksi nämä opiskelijat kokivat kurssisuorituksen raskaaksi töiden ohella, mikä
puolestaan vaikutti selvästi opiskelijoiden motivaatioon ja tätä kautta kirjoitustehtävienkin laatuun.

Kesän aikana suoritettavista tehtävistä työnantajakuvausta pidettiin hyödyllisimpänä. Työnantajakuvauksen
osa-alueiden muodostama kokonaisuus auttoi opiskelijoita hahmottamaan ja ymmärtämään paremmin
yrityksen toimintaa. Osaamisprofiilien kirjoittaminen puolestaan oli opiskelijoiden mielestä eräänlainen
kasvuprosessi, jonka aikana pääsi kirjoittamaan ajatuksia ylös ja pohtimaan asioiden syy-seuraussuhteita
samalla uutta oppien.

2.2.4 Opiskelijoiden oivalluksista

Opiskelijat nostivat osaamisprofiileissaan esiin monia mielenkiintoisia oivalluksia ja näkökulmia kesän aikana
sekä osoittivat teksteissään kehittyneensä kesän aikana työntekijöinä ja työyhteisön jäseninä. Kaiken
kaikkiaan kurssilla käytiin läpi monipuolisesti työyhteisöön ja yrityksen toimintaan liittyviä aihepiirejä, jotka
opiskelijoiden mukaan auttoivat valmistautumaan työelämän rutiineihin ja haasteisiin. Samalla opiskelijoiden
kirjallinen osaaminen kehittyi selvästi kirjoitustehtävien kautta.

Toisen vuoden opiskelijoilla oli jo selvästi enemmän odotuksia kesätyölle kuin ensimmäisen vuoden
opiskelijoilla. Moni toisen vuoden opiskelija keskitti kesätyönhakua selvästi nimenomaan oman alan yrityksiin
ja tietynlaisiin tehtäviin. Myös osaamisprofiileista oli selvästi havaittavissa se, että opiskelijat alkavat
hahmottaa laaja-alaisemmin kemian tekniikan alaa ja sen tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia.

2.3 Toiminta työyhteisössä-kurssin hyväksilukeminen

Opiskelijalla on mahdollisuus myös hyväksilukea Toiminta työyhteisössä-kurssi joko 1) sellaisella
merkittävällä työkokemuksella (kokopäiväinen 12 kk), jossa kurssin osaamistavoitteiden voidaan katsoa
täyttyneen, 2) aiempiin korkeakouluopintoihin liittyneellä osaamistavoitteellisella työharjoittelulla
(vähintään 5 op) tai 3) varusmiespalvelun yhteydessä suoritetulla johtajakoulutuksella.

Työkokemukseen perustuvat hakemukset harkitaan tapauskohtaisesti ja hyväksytään, mikäli opiskelija
kykenee osoittamaan kaikkien osaamistavoitteiden täyttyneen osaltaan ja mikäli työkokemusta on riittävästi.
Mikäli opiskelija on aiemmin hyväksilukenut myös Työssäoppiminen-kurssin, vaaditaan uuden hyväksiluvun
perusteeksi 4 kuukautta kokopäiväistä yhtäjaksoista työkokemusta.  Aiemman työelämäkurssin työkokemusta
ei voi hyödyntää jälkimmäisellä työelämäkurssilla.

Opiskelija hakee hyväksilukua hyväksilukuhakemuksella. Hyväksilukuhakemuksen lisäksi opiskelija kirjoittaa
esseen, jossa arvioi ja perustelee kurssin kunkin osaamistavoitteen täyttymistä ja oman osaamisensa
kehittymistä hyväksilukuperusteena olevassa työkokemuksessa/ koulutuksessa. Esseessä tulee kuvata omaa
osaamista jokaiseen osaamistavoitteeseen liittyen – miten osaaminen on kehittynyt, millä tasolla taidot ovat,
millaisia haasteita on kohdannut liittyen osaamistavoitteisiin, miten osaamista ja taitoja on pystynyt
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hyödyntämään eri tilanteissa sekä miten osaaminen näkyy esim. nykyisissä opinnoissa. Varusmiespalvelun
johtajakoulutuksella hyväksilukua hakevien opiskelijoiden tulee tuoda esseessä esille, miten
johtajakoulutuksessa opittuja taitoja voi hyödyntää työelämässä. Hyväksilukua täydennetään
osaamistavoite-esseen lisäksi myös työnantajakuvauksella (kts. tämän raportin kappale 2.1.3).

Lisäksi kurssin hyväksilukuun kuuluu noin 45-60 minuutin hyväksilukuhaastattelu, jossa kurssihenkilökunnan
edustajan kanssa käydään vielä syventäen läpi kurssin osaamistavoitteisiin liittyvää osaamista,
työnantajakuvausta sekä työnhakutaitoja ja –valmiuksia.
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3 CHEM-A1510 Tutkimustyön perusteet

CHEM-A1510 Tutkimustyön perusteet –kurssi (5 op) kuuluu kemian tekniikan kandidaattiohjelman
valinnaisiin opintoihin. Kurssia on suositeltu suoritettavaksi pääsääntöisesti kandiohjelman työelämäkurssien
(joko CHEM-A1500 tai CHEM-C2510) yhteydessä, mikäli kesätöiden hankkiminen ei ole tuottanut tulosta.
Kurssin perusteella opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia tarvittavaa työkokemusta ja kirjoittaa myös
työelämäkurssien osaamisprofiilitehtävät. Joissakin tapauksissa kurssin voi suorittaa irrallisena
kokonaisuutena, esimerkiksi osana sivuainetta.

Projektityönä toteutetun kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tutkimusryhmän työhön.
Projektityössä opiskelija tutustuu tutkimusryhmän ja projektin tavoitteisiin sekä osallistuu tutkimusryhmän
työskentelyyn itsenäisesti ryhmän jäsenenä.  Lopuksi opiskelija raportoi tutkimustyön tulokset kirjallisesti
sekä esittää ne suullisesti seminaaritilaisuudessa.

3.1 Kurssikäytännöt lukuvuonna 2016-2017

3.1.1 Kurssin suorittaminen

Lukuvuoden 2016-2017 kurssi koostui aloitusluennosta, CHEM-tutkimusryhmissä suoritetusta noin viiden
viikon harjoittelusta touko-kesäkuun aikana, sekä seminaariesityksestä ja loppuraportin kirjoittamisesta.

3.1.2 Harjoittelupaikan haku

Kurssin opiskelijat hakivat itsenäisesti harjoittelupaikkaa jostakin itseään kiinnostavasta CHEMin
tutkimusryhmästä. Tutkimusryhmien vetäjiä oli informoitu kurssista ja he nimesivät harjoittelupaikkaa
hakeneelle ja valituksi tulleelle opiskelijalle ohjaajan. Harjoittelupaikan varmistuksen jälkeen opiskelijat
ilmoittivat tutkimusryhmän, ohjaajan ja harjoittelun ajankohdan kurssiassistenteille. Kurssiassistentit
lähettivät opiskelijoiden ohjaajille sähköpostitse lisätietoa kurssin suorittamisesta ja arvioinnista.

Kurssille osallistui yhteensä 24 opiskelijaa.

3.1.3 Tutkimustyö, raportti ja seminaari

Varsinainen tutkimusryhmätyöskentely ajoittui pääasiassa touko-kesäkuuhun. Poikkeustapauksissa
opiskelija sopi suoraan tutkimusryhmän vetäjän sekä ohjaajansa kanssa erilaisesta aikataulusta.
Työskentelyvaatimus työelämäkurssien opiskelijoille oli 4,5-5 viikkoa ja muille opiskelijoille noin 3 viikkoa.
Työelämäkurssien opiskelijoiden pidempi työskentelyvaatimus selittyy sillä, että opiskelijat hankkivat samalla
työelämäkurssin opintopistekertymään laskettavaa työkokemusta sekä kirjoittivat työn perusteella
osaamisprofiilinsa.

Harjoittelun aikana opiskelijat suorittivat heille määrättyä projektityötä tai tutkimustehtäviä. Kurssin
pakollisiin tehtäviin kuului varsinaisen tutkimustyön lisäksi myös kirjallinen raportti ja loppuseminaari
Raportin kirjoittamisessa pyydettiin noudattamaan CHEMin Kirjallisuustyöohjetta tai ohjaajan antamia
erillisiä ohjeita. Painopiste raportoinnissa oli työn kuvauksessa, tuloksissa ja johtopäätöksissä.

Kesäkuun lopussa järjestettiin kolme vaihtoehtoista seminaaritilaisuutta, joihin opiskelijat ilmoittautuivat
MyCoursesin kautta. Opiskelijat esittelivät loppuseminaarissa tutkimusryhmänsä sekä harjoittelun aikana
tekemänsä työn ja sen tulokset. Lisäksi opiskelijoita pyydettiin kommentoimaan tutkimusryhmää
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työyhteisönä sekä työn aikana kehittämiään työelämätaitoja.  Opiskelijoiden ohjaajat sekä tutkimusryhmien
muut jäsenet olivat myös tervetulleita seminaaritilaisuuksiin.

3.1.4 Arviointi

Kurssilla arvioitavia suorituksia olivat raportti, tutkimusryhmässä työskentely ja seminaariesitys. Ohjaajat
arvioivat opiskelijan työskentelyn sekä loppuraportin erillisen arviointilomakkeen mukaisesti. Ohjaajat
antoivat arviointilomakkeessa myös kirjallista palautetta opiskelijan suoriutumisesta.

Seminaariesityksen arvioivat kurssiassistentit, jotka arvioivat yleistä esiintymistaitoa sekä esityksen sisältöä.
Arvioitavat osa-alueet arvosteltiin arvosanalla 1-5. Kurssin lopullinen arvosana muodostui eri osa-alueiden
arvosanojen keskiarvona, kuitenkin niin, että työskentely muodosti 70 % kurssin loppuarvosanasta ja
seminaariesitys 30 %.

Kurssin lopussa kurssiassistentit lähettivät opiskelijoille sekä ohjaajien täyttämän arviointilomakkeen että
seminaariesityksen palautteen sähköpostitse. Kurssin pistetaulukko ja arvosanat julkaistiin MyCoursesissa.

Kurssin loppupalautteena käytettiin työelämäkurssien osaamisprofiileista poimittua opiskelijoiden itsensä
antamaa kurssipalautetta, niin ruusuja kuin risujakin. Tämän vertaisten näkemyksistä koostuneen palautteen
avulla haluttiin nostaa esille eri näkemyksiä kurssista. Tavoitteena oli saada opiskelijat huomaamaan erilaisia
hyötyjä ja oppeja, joita toiset olivat kurssin aikana oivaltaneet.

3.2 Opiskelijoilta ja ohjaajilta saatu kurssipalaute

Kurssipalautetta kerättiin Aallon yleisen kurssipalautejärjestelmän mukaisen Webropol –palautekyselyn
kautta sekä suullisesti seminaaritilaisuuksissa. Kurssi sai erittäin positiivista palautetta sekä opiskelijoilta että
ohjaajilta ja tutkimusryhmiltä. Moni opiskelija venyi erinomaisiin suorituksiin sekä tutkimusryhmän että
oman kehittymisensä kannalta tarkasteltuna.

Yleisesti ottaen kurssi antoi opiskelijoille hyvän mahdollisuuden tutustua tutkimusryhmän työhön ja
tutkimuksen tekemiseen yleensä. Lisäksi tutkimusryhmätyöskentely kehitti opiskelijoiden
laboratoriotyöskentelyn taitoja sekä tarjosi mahdollisuuden tutustua monikulttuurisessa työyhteisössä
työskentelyyn. Opiskelijoille kurssi näyttäytyi huojentavana mahdollisuutena suorittaa samalla myös
työelämäkurssi, mikäli kesätyötä ei saanut tai kesätyö alkoi vasta heinäkuussa.

Muutama opiskelija nosti esille sen, että osaamisprofiileja oli vaikea kirjoittaa tutkimustyön perusteella, sillä
työ saattoi olla lähinnä itsenäistä puurtamista, jolloin oli vaikea arvioida omia työyhteisötaitoja ja/tai
työyhteisön toimivuutta yleisesti.

Opiskelijat pitivät kuitenkin tutkimustyötään mielenkiintoisena ja harjoittelua kokonaisuutena antoisana.
Moni opiskelija mainitsi harjoittelun vaikuttaneen positiivisesti opiskelumotivaatioon sekä selkeyttäneen
urasuunnitelmia. Kurssin päätteeksi lähes kaikki opiskelijat pystyivät jatkamaan tutkimustyötään heinä-
elokuun ajan CHEM-koulun tarjoamassa kesätyössä.

Myös ohjaajat ja tutkimusryhmien vetäjät olivat erittäin tyytyväisiä kurssijärjestelyihin ja ohjaajat saivat
paljon irti opiskelijoiden ohjaamisesta. Kehitysehdotuksia tuli lähinnä vain hakuprosessin tehostamiseen ja
parantamiseen.

Ohjaajat antoivat myös palautetta opiskelijoiden tekemistä loppuraporteista. Ohjaajat toivat esiin sen, että
oikeanlaista raportointia on harjoiteltava enemmän jo ensimmäisenä opiskeluvuotena ja ohjeita
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noudatettava paremmin. Tutkimustyön raportoinnin ja muistiinpanojen kirjoittamisen tärkeyttä
työskentelyn aikana korostettiin.
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4 Työnantajayhteistyö kurssikonseptin puitteissa

Työelämäkurssien puitteissa on tehty myös yhteistyötä muutamien kurssikonseptiin mukaan lähteneiden
yritysten kanssa. Yhteistyöhön on pyydetty alan työnantajia, jotka ovat perinteisesti palkanneet Aalto
CHEMin opiskelijoita kesätöihin. Työnantajille yhteistyö on tarjonnut mahdollisuuden tutustua paremmin
opiskelijoihin ja kuulla heidän näkemyksistään ja odotuksistaan työelämää kohtaan. Lisäksi työnantajat ovat
päässeet tutustumaan Aalto CHEMin tutkinto-ohjelman tarjontaan ja kuulleet opiskelijoiden
urasuunnitelmista sekä suuntautumisesta eri pääaineisiin. Työnantajilla on ollut myös mahdollisuus vaikuttaa
kurssin tehtävänantoihin sekä kurssikonseptin toteutuksen kehittämiseen.

Lukuvuonna 2016-2017 yhteistyöyrityksiä olivat Neste, SAPPI ja Metsä Group. Vuonna 2018 mukaan
yhteistyökuvioon liittyivät myös Kemira ja Stora Enso. Kesällä 2017 yhteistyöyrityksissä työskenteli 10
työelämäkurssien opiskelijaa ja seuraavana kesänä jo 20. Yhteistyö on siis merkittävää ja voimakkaassa
kasvussa. Tässä kohden on kuitenkin hyvä mainita, että opiskelijat etsivät itse kesätyöpaikkansa eikä
yhteistyöyritykset sitoudu palkkaamaan yhtään kurssin suorittavaa opiskelijaa.

Yritysyhteistyö on tarkoittanut käytännössä sitä, että kevätlukukaudella yritykset ovat olleet mukana
työelämäkurssien työpajoissa mahdollisuuksiensa mukaan ja kesällä yritykset ovat osoittaneet Aalto
CHEMistä heille kesätyöhön rekrytoiduille opiskelijoille ohjaajan/mentorin kesän ajaksi. Ohjaajan on toivottu
tapaavan opiskelijan (tai opiskelijaryhmän) vähintään kaksi kertaa kesätöiden kuluessa.

Ohjaajan ja opiskelijan välisessä aloitustapaamisessa tarkoitus on käydä läpi työelämäkurssin
osaamistavoitteet, opiskelijan asettamat tavoitteet kesätyölleen sekä työnantajan toiveet ja tavoitteet
kesätyöntekijöille. Työn kuluessa järjestettävässä tapaamisessa ohjaaja keskustelee opiskelijoiden kanssa
erilaisten työelämätaitojen merkityksestä ja auttaa opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja taitojensa
kehittymistä. Lisäksi ohjaaja kertoo opiskelijoille erilaisista uramahdollisuuksista alalla diplomi-insinööriksi
valmistumisen jälkeen. Kesätöiden päätteeksi syksyllä, mahdollisuuksien mukaan, järjestetään tapaaminen
opiskelijoiden, ohjaajan ja yliopiston kesken. Tapaamisessa käydään läpi opiskelijan kesätyökokemusta
suhteessa tavoitteisiin.

Tapaamisessa opiskelijan kanssa ohjaaja voi:

· kertoa omasta urapolustaan – miten on päätynyt tämän hetkiseen työhönsä ja mitkä työelämätaidot
ja millainen alaan liittyvä substanssiosaaminen ovat olleet tärkeitä.

· kertoa kesätyön merkityksestä opiskelijan myöhemmälle uralle & kesätyöntekijöiden merkityksestä
työnantajalle.

· kertoa, miten on oppinut erilaisia työelämätaitoja ja millaiset taidot ovat olleet haastavia.
· kertoa, millaisia uramahdollisuuksia alalla on ja millaisia taitoja erityisesti olisi syytä kehittää, niin

yleisiä työelämätaitoja kuin alaan liittyvää substanssiosaamista.
· kysyä opiskelijan tulevaisuuden urasuunnitelmista ja herättää opiskelijan pohtimaan siihen liittyviä

valintoja opintojen ja tulevien (kesä)työkokemusten suhteen.
· kysyä, millaisia haasteita opiskelija on kohdannut työssään ja opinnoissaan ja miten on niissä

selvinnyt.
· kysyä opiskelijan erilaisista taidoista ja herättää opiskelijaa miettimään erilaisten taitojen tärkeyttä.
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· herättää opiskelijan pohtimaan esim. asenteen, työturvallisuuden ja vastuullisuuden merkitystä
työelämässä.

· kysyä palautetta opiskelijan kanssa työtä tekeviltä kollegoilta opiskelijan suoriutumisesta
työtehtävissä & opiskelijan työelämätaidoista ja keskustella palautteesta opiskelijan kanssa.

Aalto CHEM on pääsääntöisesti järjestänyt aloitus- sekä palautetapaamisen yhteistyöyritysten kanssa
kesätöiden alkuvaiheessa sekä syksyllä niiden päätyttyä. Palaute, sekä yhteistyöyrityksistä että opiskelijoilta,
on ollut hyvin positiivista. Ohjaajat ovat kokeneet keskustelut opiskelijan kanssa antoisiksi ja mielekkäiksi.
Ohjaajat ovat kokeneet saaneensa myös uutta näkökulmaa ja ymmärrystä nuorten tapaan nähdä työelämä
ja siihen liittyvät haasteet. Opiskelijat ovat olleet aktiivisia ja kiinnostuneita keskusteluissa ja myös ohjaaja
on saanut mahdollisuuden pohtia asioita, joihin muutoin ei välttämättä ole aikaa kiinnittää huomiota.
Opiskelijat ovat olleet kiitollisia saamistaan vinkeistä ja näkökulmista työelämän ja urasuunnittelun suhteen.
He ovat kokeneet, että kesätyökokemus on ollut antoisampi ohjauksen ansiosta.

Aalto CHEM on pyytänyt työnantajalta ja ohjaajalta myös palautetta ja kommentteja kurssikonseptin
edelleen kehittämiseksi. Työnantajalla on ollut myös mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden kurssille
suoritettavien tehtävien sisältöihin ja kehittämisideoinnin aihevalintoihin. Halutessaan työnantaja on voinut
antaa opiskelijoille aiheita tai ideoita pohdittavaksi tehtäviin liittyen. Opiskelijaa tai opiskelijaryhmää on
voinut pyytää perehtymään erityisesti johonkin tiettyyn teemaan työnantajakuvauksessa. Tällöin opiskelija
on voinut kirjoittaa muihin teemoihin liittyvän tarkastelun hieman suppeammin.

Uusia yhteistyöyrityksiä on pyydetty mukaan kurssikonseptiin tarpeen mukaan esimerkiksi Aalto CHEMin
Urafoorumi-tapahtumassa, missä alan yritykset tapaavat CHEMin kandi- ja maisteriopiskelijoita.
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5 Työelämäkurssien parasta antia

Työelämäkurssit ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi viedä työelämäasioita lähelle nuorta opiskelijaa.
Työelämäkurssien haasteena on, että kandidaattiopiskelijat ovat työkokemuksella mitattuna hyvin
heterogeeninen ryhmä; joillakin opiskelijoilla on jo melko runsaasti ja monipuolisesti työkokemusta, kun taas
toiset pääsevät ensimmäiseen oikeaan työpaikkaansa vasta ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Näin ollen
on selvää, että jotkut opiskelijat kokevat työelämäkurssien, etenkin ensimmäisen vuoden kurssin, aiheet
tutuiksi ja osin itsestäänselvyyksiksi, kun taas toisille koko työelämäkenttä on täysin uusi. Työelämäkurssit
kuitenkin haastavat myös enemmän työkokemusta omaavat opiskelijat pohtimaan työelämään liittyviä
asioita uusista näkökulmista ja kehittämään tietoisesti työelämätaitojaan.

Monille uusille opiskelijoille tulee suurena yllätyksenä se, että kesätyöprosessi käynnistyy heti
vuodenvaihteen jälkeen ja mukaan kelkkaan on hypättävä heti, mikäli mielii saada töitä etenkin omalta alalta.
Työelämäkurssien avulla voidaan herätellä opiskelijoita toimimaan ajoissa ja oikein. Suurin osa opiskelijoista
hakee töitä nimenomaan kemian tekniikan alalta, eli on ensiarvoisen tärkeää tarjota opiskelijoille
ajantasaista ja oikeaa tietoa alan työpaikoista ja siitä, minkälaisia asioita työtä hakiessa kannattaa nostaa
erityisesti esiin. Ne opiskelijat, jotka ovat valmiita lähtemään oman alan kesätyön perässä Suomen eri
tehdaspaikkakunnille, ovat etulyöntiasemassa niihin verrattuna, jotka hakevat kesätyötä nimenomaan vain
pääkaupunkiseudulta. Ylipäätään Aalto CHEMin kandidaattiopiskelijoille etenkin työelämäkurssien kautta
painotetaan työkokemuksen tärkeyttä omalta alalta ja ns. haalariharjoittelun merkitystä tulevan uran
kannalta.

Kesällä 2017 Työssäoppiminen-kurssin opiskelijoista 54 % työllistyi teollisuuteen, 24 % Aalto-yliopiston
tutkimusryhmiin ja 22 % muille aloille. Toiminta työyhteisössä –kurssilla 62 % työskenteli teollisuudessa, 26
% Aalto-yliopistossa ja 13 % muilla aloilla. Työelämäkursseilla tehtävän yritysyhteistyön avulla saadaan
suunnattua kesätyön kärkeä entistä voimakkaammin kohti teollisuuden työpaikkoja. Toisaalta on tärkeää
antaa nuorille se signaali, että kaikki työ on tärkeää ja jokainen työpaikka CV:ssä on seuraavaa
kesätyökierrosta ajatellen aina etu.

Teknisille aloille hakeutuvien opiskelijoiden joukossa on myös nuoria, joille sosiaaliset tilanteet saattavat olla
hankalia tai aiheuttaa jopa suoranaista ahdistusta. Työelämäkursseilta kerätyn palautteen perusteella on
havaittu, että työelämäkurssit ovat tarjonneet työkalun osin hallita työnhakutilanteisiin liittyvää pelkoa.
Työhaastattelutilanteiden harjoittelu, erilaisten yleisimpien haastattelukysymysten pohdiskelu, omien
tuntemusten pukeminen sanoiksi ja yhteistyöyritysten edustajien tapaaminen työpajoissa ovat lieventäneet
joidenkin opiskelijoiden kohdalla työnhakuun liittyvää jännitystä. Lisäksi Tutkimustyön perusteet –kurssi
toimii ikään kuin ponnahduslautana työelämään. Moni edellisenä kesänä työtä vaille jäänyt nuori työllistyi
seuraavana kesänä oman alan työpaikkaan Tutkimustyön perusteet- kurssilta saadun työkokemuksen kautta.
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6 Jatkokehityskohteet

Työssäoppiminen-kurssi on jatkossa ainoa pakollinen työelämäkurssi Aalto CHEMin kandidaatin tutkinto-
ohjelmassa. Kurssi nykyisessä muodossaan toimii hyvin, joskin työpajoja voisi keventää kolmen tunnin
pitkistä sessioista lyhyemmiksi. Työpajoissa on tehty monenlaisia harjoituksia ja ryhmätöitä, joiden
merkitystä opiskelijat eivät aina tunnu ymmärtävän. Joka vuosi työpajojen tehtävistä saadaan palautetta
siitä, että ne tuntuvat osin teennäisiltä ja opetukseen väkisin istutetuilta. Opiskelijat pitävät erityisesti
yritysvierailijoista, joten vaikuttaisi siltä, että työpajojen teemojen ja tehtävien suhteen kannattaisi nykyistä
enemmän hyödyntää yhteistyöyritysten tietotaitoa ja näkemystä. Esimerkiksi työturvallisuusasian lisääminen
Työssäoppiminen-kurssin sisältöihin olisi varmasti hyödyllinen asia sekä opiskelijoille että kesätyönantajille,
kun ottaa huomioon, että yli puolet työelämäkurssien opiskelijoista työllistyy turvallisuuskriittisiin
työpaikkoihin prosessiteollisuuteen.

Toiminta työyhteisössä –kurssi on syksyllä 2017 opintonsa aloittaneille opiskelijoille valinnainen kurssi.
Nykyisellään työelämäkurssit ovat sisällöllisesti ajateltuna melko lähellä toisiaan, joten kurssin
houkuttelevuuden kannalta kurssille voisi räätälöidä voimakkaammin esimerkiksi case-tyyppisiä ryhmätöitä,
joiden aiheet tulisivat tehtävänantoina yrityksiltä tai muuta kemian tekniikan alaan läheisesti liittyvää
sisältöä. Samalla kurssille voisi kehittää interaktiivista verkkosisältöä erilaisten tehtävien ja harjoitusten
muodossa. Myös yritysyhteistyötä voisi enenevässä määrin hyödyntää Toiminta työyhteisössä –kurssilla,
esimerkiksi työpajoissa ja tehtävissä.

Yleisesti ottaen työelämäkursseilla voisi jatkossa monipuolisemmin kiinnittää huomiota myös esimerkiksi
työelämän peruspelisääntöihin, alkaen työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Pienille työnantajille
työllistyvät nuoret voivat toisinaan törmätä mitä erikoisimpiin tapoihin ja sääntöihin, osin lainvastaisiinkin,
joten tietty työelämän pelisääntöjen tuntemus on varmasti paikallaan. Myös erilaisten uusien
työskentelymuotojen (etätyö, freelancer, kevytyrittäjyys) esittely voisi olla paikallaan, samoin startup-
toiminnan ja yrittäjyyden esillenosto. Työelämäkenttä on melkoisessa myllerryksessä ja nykyisten fuksien
valmistuttua näyttää työelämä todennäköisesti hieman toisenlaiselta kuin tänään.

Työelämäkursseja arvioidaan tällä hetkellä vain kirjoitustehtävien kautta. Tämä ei välttämättä anna riittävän
laaja-alaista kuvaa opiskelijan työelämätaidoista ja niiden kehittymisestä, vaan suosii nimenomaan parhaita
kirjoittajia. Jatkossa tulisi miettiä, miten työelämäkurssin arviointi olisi monipuolisempi ja kattavampi.
Toisaalta tulee myös miettiä, onko tarkoituksenmukaista käyttää tämän tyylisillä kursseilla numeroarviointia
vai toimisiko hyväksytty/hylätty –merkintä paremmin.

Työelämäkurssien kirjoitustehtäviä on kevennetty, mutta silti ne aiheuttavat monelle kesätöiden yhteydessä
päänvaivaa. Kyse on lähinnä siitä, että tehtävien tekemistä ei aloiteta ajoissa tai tehtäviin suhtaudutaan jo
lähtökohtaisesti negatiivisesti. Uutta kurssia suunniteltaessa voitaisiin kartoittaa sitä, voisiko yhden
kirjoitustehtävän siirtää kevätlukukauden lopulle huhti-toukokuulle. Tällöin opiskelijat voisivat pohtia
työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin teoriakäsitteitä ja esimerkiksi sitä, minkälaisia työelämässä
mahdollisesti tarvittavia taitoja ensimmäinen opiskeluvuosi ja/tai aiemmat työkokemukset (tai armeija,
harrastukset, aiemmat opinnot) ovat vahvistaneet. Alkukesästä opiskelija voisi asettaa juuri omaan
kesätyöhönsä tavoitteita ja sitten loppukesästä reflektoida sitä, miten taidot ovat karttuneet ja tavoitteet
saavutettu.
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Kemian tekniikan korkeakoulun työelämäkurssin käy vuosittain reilusti yli 120-130 opiskelijaa. Opiskelijoilta
voisi kerätä palautetta siitä, minkälaisia teemoja he kokisivat hyödyllisiksi ja mielenkiintoisiksi
työelämäkursseille. Näin voitaisiin lisätä opiskelijalähtöisyyttä ja myös todennäköisesti motivaatiota
työelämäkursseja kohtaan. Varmaa on, että opiskelijat kaipaavat apua ja tukea työnhakuun ja työelämässä
toimimiseen. Mikäli löydetään juuri oikeat keinot ja tavat tarjota tätä apua ja tukea työelämäkurssienkin
kautta, saadaan nykyiselläänkin hyvin toimivasta kurssikonseptista kehitettyä entistä parempi.




