
MALLI: Yliopiston opiskelijalle ohjeistus harjoitteluraportista  

Huomioitavaa 

Harjoitteluraportin 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, varmista asia aina työnantajalta. 

Raportin sisältö: 

1. Kansilehti (linkki tähän laitetaan) 

2. Harjoitteluun valmistautuminen 

Mistä kaikkialta etsit harjoittelumahdollisuuksia? Mitä tarjolla olevaa materiaalia hyödynsit 

harjoittelupaikan etsinnässä ja saamisessa (työpaikan löytyminen, CV:n laatiminen, haastatteluun 

valmistautuminen jne.)? Minkälaista tukea olisit kaivannut lisää harjoittelupaikan löytämiseen, 

löytyneen paikan saamiseen tai muuhun harjoitteluun valmistautumiseen? 

3. Työnantaja ja harjoitteluorganisaatio 

Kuvaa harjoitteluorganisaatiosi rakenne kaaviokuvana. Merkitse kaavioon organisaation osa jossa itse 

toimit sekä ne osat, joiden kanssa tein yhteistyötä. Mitkä ovat harjoitteluorganisaation merkittävimmät 

kohderyhmät/asiakkaat? Millä tavoin olit tekemisissä eri kohderyhmien kanssa? 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 

Kuvaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti suorittamasi työtehtävät. Millaisia kehityskohteita tunnistit 

työtehtäviin liittyvissä prosesseissa harjoittelun aikana? Millaisia kehitystoimenpiteitä suosittelisit 

tunnistettuihin kohteisiin? Millaisia johtamistapoja kohtasit työssä? Millaisia itsenäisiä päätöksiä sait 

tehdä ja millaista vastuuta sinulle annettiin harjoittelun aikana? 

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 henkilökohtaisia kehittymistavoitteita asettaisit itsellesi tulevia opintoja ja työuraa silmällä 

pitäen? Mitä uusia työtehtäviä löysit harjoittelun aikana, joissa voisit mahdollisesti toimia 

valmistumisen jälkeen? Oliko harjoittelulla vaikutusta henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi? 

Kuinka sanoitit harjoittelussa kasvaneen henkilökohtaisen osaamisesi CV:ssä, sosiaalisen median 

profiileissa sekä muissa työllistymiseen vaikuttavissa medioissa? Suosittelisitko harjoittelupaikkaa 

muille opiskelijoille? 

7. Ehdotukset tutkinto-ohjelman kehittämiseksi 

Millaisia kehittämisideoita antaisit tutkinto-ohjelmalle harjoittelukokemuksen perusteella? 

Raportin pituus tulee olla kansilehden ja sisällysluettelon lisäksi vähintään viisi A4-sivua (2000 sanaa omaa 

sisältöä, joka ei sisällä ohjetekstejä ja apukysymyksiä, fonttikoko max 12, riviväli max 1,5), pituudelle ei ole 

ylärajaa. Raporttiin tulee liittää harjoittelupäiväkirjat/viikkopäiväkirjat, opintorekisteriote sekä kopio 

työnantajan allekirjoittamasta työtodistuksesta.  

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

täydennysten toimittamatta jättäminen voi johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen. Arviointi toteutetaan 

arvosanalla hyväksytty/hylätty.  

 


