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Taustaa 

Halusimme  kartoittaa,  millaisia  kokemuksia  Oulun  yliopiston  opiskelijoilla  ja  heidän 
harjoitteluorganisaatioillaan  on  harjoittelusta,  ja  kehittää  harjoittelua  eteenpäin  näiden 
kokemusten  pohjalta.  Erityisesti  harjoittelun  ja  työtehtävien  suunnittelu  sekä  ohjauksen 
sujuvuus kiinnostivat meitä. Halusimme saada selville myös, miten opiskelijat löytävät ja millä 
perusteilla he valitsevat harjoittelupaikkansa, miten he valmistautuvat harjoitteluun ja kuinka 
hyödylliseksi he kokevat harjoittelun. 

Lähetimme  palautekyselyn  110  Oulun  yliopiston  Humanistisen  tiedekunnan  ja  Biologian 
laitoksen  opiskelijalle,  jotka  olivat  tehneet  harjoittelun  vuonna  2011.  Kyselyyn  vastasi  24 
opiskelijaa,  joista  19  oli  Humanistisen  tiedekunnan  opiskelijoita  ja  5  Biologian  laitoksen 
opiskelijoita. 

Teimme  palautekyselyn  myös  harjoitteluorganisaatiolle.  Lähetimme  kyselyn  55 
organisaatiolle,  jotka  olivat  palkanneet  Humanistisen  tiedekunnan  tai  Biologian  laitoksen 
opiskelijan harjoitteluun vuonna 2011. Saimme vastauksen 28 organisaatiolta. Palautteeseen 
vastasivat harjoittelusopimukseen nimetyt harjoitteluohjaajat. 

Taulukko. Palautekyselyssä kartoitetut asiat. 
Työnantajat  Harjoittelijat 
Harjoittelijan osaamisen tunteminen 

Harjoittelun tavoitteet 

Harjoittelun  ja  työtehtävien  suunnittelu  ja 
ohjaus 

Yhteistyö  ja  sen  tarve  yliopiston  kanssa 
harjoittelun suunnittelussa ja ohjauksessa 

Kansainvälisen opiskelijan palkkaaminen 

Kehittämistoiveet 

 

Harjoittelun tavoitteet 

Harjoittelupaikan etsiminen, valinta 

Työtehtävät 

Harjoittelun  ja  työtehtävien  suunnittelu  ja 
ohjaus yliopistolla 

Harjoittelun  ja  työtehtävien  suunnittelu  ja 
ohjaus harjoittelupaikassa 

Harjoittelun hyöty 

Kehittämistoiveet 
 



 

3 

Harjoittelupaikan valinta ja haku 

Kysyimme  opiskelijoilta,  miten  he  löysivät  ja  millä  perusteella  he  valitsivat 
harjoittelupaikkansa.  Suurin  osa  opiskelijoista  oli  löytänyt  harjoittelupaikkansa  itsenäisesti. 
10  opiskelijaa  oli  lähettänyt  kiinnostavaan  organisaatioon  avoimen  hakemuksen,  kuusi 
opiskelijaa  oli  vastannut  organisaation  harjoittelupaikkailmoitukseen.  Mielenkiintoista  oli, 
että  Oulun  yliopiston  harjoittelusivujen  kautta  harjoittelupaikan  oli  löytänyt  vain  kaksi 
opiskelijaa.  Loput  olivat  kuulleet  avoimesta  harjoittelupaikastaan  joko  tutuiltaan  (2)  tai 
opettajaltaan (1). Kukaan vastanneista opiskelijoista ei ollut löytänyt harjoittelupaikkaa oman 
oppiaineen, koulutusohjelman tai tiedekunnan harjoitteluvastaavan kautta. 

Myös  peräti  19  organisaatiossa  harjoittelija  oli  ottanut  heihin  yhteyttä  joko  puhelimitse  tai 
lähettämällä  avoimen hakemuksen  ja  ehdottanut harjoittelua. Organisaatioiden vastauksista 
ilmeni,  että  monestikaan  ei  tiedetä,  miten  ja  mitä  kautta  opiskelijat  parhaiten  tavoitetaan. 
Suurin  osa  palautekyselyyn  vastanneista  organisaatioista  ei  ollut  tietoinen Oulun  yliopiston 
harjoittelusivusta tai suomalaisten yliopistojen yhteisestä Aarresaari‐sivustosta. 

”Jonkinlainen  keskitetty  ja  helppokäyttöinen  työnvälitys  olisi  hyvä,  esim.  itse 
päivitettävä  ilmoitustaulu  tyyliin  tori.fi.  Nyt  haku  tapahtuu  jossain,  josta meillä 
työnantajilla ei ole tietoa, toivomme vain, että  joku  joskus ottaisi yhteyttä  jotakin 
kanavaa pitkin.” (organisaatio) 

”Olisi mukava  olla  esim.  jollakin  ”listalla”,  josta  opiskelijat  voisivat  katsoa, mitä 
meillä on tarjota harjoitteluun.” (organisaatio) 

Opiskelijat  kaipaavat  enemmän  apua  harjoittelupaikan  etsimisessä.  Osalle  opiskelijoista  on 
vaikea  hahmottaa, minkälaista  työtä  ja missä  he  voivat  tehdä. Moni  opiskelija  ehdotti,  että 
vanhempien opiskelijoiden harjoittelupaikkoja  ja kokemuksia  listattaisiin esimerkiksi Oulun 
yliopiston harjoittelusivulle. 

”Harjoittelumahdollisuudesta  voisi  tiedottaa  opiskelijoille  enemmänkin. 
Kirjallisuudenopiskelijat  mieltävät  oppiaineensa  helposti  abstraktiksi  ja 
kaukaiseksi  työelämästä  eivätkä  ymmärrä  hakea  harjoittelupaikkoja. 
Kulttuurialoilla  harjoittelu  on  kuitenkin  parhaita  keinoja madaltaa  työnantajan 
kynnystä uuden ihmisen palkkaamiseen.” (opiskelija) 

”Minusta  olisi  tärkeää  pitää  lista  entisistä  harjoittelupaikoista  ja  olisi myös  kiva 
saada lukea harjoittelijoiden kokemuksista ennen omaa harjoittelua.” (opiskelija) 

Harjoittelupaikan  valintaan  vaikuttivat monet  tekijät.  Suurin  osa  opiskelijoista  (14)  oli  sitä 
mieltä,  että  harjoittelupaikan  on  tarjottava mielenkiintoista  työtä,  jossa  pääsee  käyttämään 
opiskeluaikana hankittuja  tietoja  ja  taitoja  sekä oppimaan uusia,  hyödyllisiä  asioita. Neljälle 
opiskelijalle  oli  myös  tärkeää,  että  harjoittelupaikka  sijaitsi  lähellä.  Kaksi  opiskelijaa  oli 
valinnut harjoittelupaikan muilta opiskelijoilta saadun hyvän palautteen perusteella,  ja kaksi 
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oli  tehnyt  harjoittelun  jo  entuudestaan  tutussa  työpaikassa.  Moni  opiskelijoista  mainitsi 
tärkeäksi  valintakriteeriksi  sen,  että  harjoittelu  oli  palkallinen.  Kuitenkin  vain  seitsemälle 
työnantaja  maksoi  minimipalkkaa  suurempaa  palkkaa.  Harjoittelun  ajankohdalla  oli  myös 
merkitystä opiskelijoille. 

Neljä  opiskelijaa  oli  päätynyt  harjoittelupaikkaansa  ikään  kuin  vahingossa  tai  pakon 
sanelemana.  Tämäkin  kertoo  siitä,  että  opiskelijat  tarvitsevat  enemmän  ohjausta  sopivan 
harjoittelupaikan  etsimiseen.  Tosin  näistä  neljästä  kolme  oli  tyytyväisiä  harjoitteluunsa. 
Neljäs koki, ettei harjoittelusta ole hänen opinnoilleen tai työllistymiselleen hyötyä. 

”Hieman  vahingossa,  olin  kyselemässä  paikkaa,  otin  sen,  mikä  ensimmäisenä 
tärppäsi.” (opiskelija) 

”Otin ensimmäisen paikan, jonka sain, koska oli kiire löytää paikka.” (opiskelija) 

17 opiskelijaa teki harjoittelunsa kesällä. Kesä ei kuitenkaan ole aina paras mahdollinen aika 
harjoittelulle,  koska  organisaatioissa  ollaan  lomalla  ja  harjoittelusta  voi  tulla  hyvin 
katkonainen ohjaajien vaihtuessa tiuhaan tahtiin. 

”…puolet  ajasta  olin  itse  kesälomalla. Vuodenaika  ja  harjoitteluajan  lyhyys  eivät 
olleet otollisimpia vaativimpien tehtävien suunnitteluun.” (organisaatio) 

”Ohjausta vaikeutti kesälomaaika eli virkamiesten puuttuminen ja paikalla olevien 
virkamiesten kiireisyys heidän sijaistaessa toinen toisiaan.” (organisaatio) 

 

Harjoittelun tavoitteet sekä harjoittelun ja työtehtävien suunnittelu 

Suurin  osa  opiskelijoista  asetti  oppimistavoitteita  harjoittelulleen.  Useimmat  opiskelijat 
halusivat oppia esimerkiksi yksittäisiä työssä tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten uusia asioita 
museon näyttelyiden  rakentamisesta  tai  jonkin  tietokoneohjelman  käytön. Osa  halusi  oppia 
työnsä  ”kokonaisvaltaisemmin”.  Jotkut  taas  lähtivät  harjoitteluun  avoimin  mielin  sen 
kummemmin  tavoitteita  miettimättä.  Kukaan  opiskelijoista  ei  maininnut  tavoitteenaan 
yleisten työelämätaitojen, esimerkiksi ryhmätyöskentelytaitojen, oppimista. 

”Halusin  oppia,  mitä  organisaation  tiedotustehtäviin  kuuluu.  Halusin  oppia 
käyttämään  erilaisia  tietokoneohjelmia  sekä  käyttämään  webbisivueditoria 
sujuvasti.” (opiskelija) 

”En  erikseen  asettanut  sen  kummempia  tavoitteita,  vaan  lähdin  avoimin mielin 
oppimaan mahdollisimman paljon. Kaikkiin mahdollisiin työtehtäviin vastasin kyllä 
ja  sain  oppia  paljon  sellaisia  asioita,  joita  en  tiennyt  kohtaavani  harjoittelussa.” 
(opiskelija) 
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Kysyimme myös organisaatiolta, millaisia tavoitteita he asettivat harjoittelulle. Positiivista oli, 
että  suurimmalle  osalle  organisaatioista  oli  tärkeää,  että  harjoittelija  pääsee  tutustumaan 
työpaikkaan  ja  työhön  mahdollisimman  monipuolisesti  ja  oppimaan  uusia  asioita.  Näin  oli 
erityisesti  organisaatioissa,  joissa  oli  harjoittelussa  logopedian  tai  informaatiotutkimuksen 
opiskelijoita,  koska  näillä  aloilla  harjoittelun  tavoitteet  ovat  usein  melko  selkeästi  asetettu 
yliopiston  puolelta.  Osa  organisaatioista  oli  asettanut  tavoitteeksi  yksittäisten  tietojen  ja 
taitojen,  kuten  esimerkiksi  jonkun  tietyn  tutkimusmenetelmän,  oppimisen.  Jotkut 
organisaatiot  toivoivat  harjoittelijalta  määrättyjen  töiden  loppuunsaattamista  sen 
kummemmin tavoitteita miettimättä. 

”Harjoittelijan  tuli päästä  tutustumaan kaikkiin  työn eri vaiheisiin  suunnittelusta 
käytännön  toteutukseen  ja datan  tallennukseen asti. Mitään  töiden osaaluetta ei 
haluttu jättää esittelemättä, jotta harjoittelija saisi mahdollisimman monipuolisen 
kuvan työpaikasta.” (organisaatio) 

”Suunniteltujen työtehtävien menestyksekkään hoitamisen.” (organisaatio) 

Tärkeää onkin, että sekä opiskelijat ja organisaatiot asettavat harjoittelulle tavoitteita ja että 
tavoitteista  keskustellaan  yhdessä,  jotta  harjoittelu  olisi  mahdollisimman  hyödyllinen 
molemmille osapuolille. Tämä helpottaisi myös harjoittelun ja työtehtävien suunnittelua. 

Suurin  osa  opiskelijoista  uskoi,  että  heidän  työtehtäviään  oli  suunniteltu  etukäteen,  ainakin 
jonkun  verran.  22  organisaatiossa  harjoittelua  sekä  työtehtäviä  oli  suurimmaksi  osaksi 
suunniteltu  jo ennen harjoittelun alkua. Viidessä organisaatiossa harjoittelua oli  suunniteltu 
jonkin verran. 18 opiskelijaa oli pystynyt vaikuttamaan työtehtäviinsä harjoittelun aikana. 

Kahdeksan organisaatiota oli tehnyt yhteistyötä yliopiston kanssa harjoittelun suunnittelussa, 
vähintään  jonkin  verran.  18  organisaatiota  oli  suunnitellut  harjoittelun  itse.  Kysyimme, 
kuinka  hyvin  harjoittelijan  osaaminen  ja  hänen  koulutusalansa  tuomat  tiedot  ja  taidot 
tunnettiin  etukäteen.  Yhdeksässä  organisaatiossa  harjoittelijan  osaaminen  tunnettiin  hyvin, 
14 jonkin verran. Viidessä organisaatiossa harjoittelijan osaamista ei tunnettu juuri ollenkaan. 
Koska organisaatioille ei ole täysin selvää, minkälaista osaamista harjoittelijalla on, yhteistyö 
yliopiston  ja  opiskelijan  itsensä  kanssa  harjoittelun  ja  työtehtävien  suunnittelussa  olisi 
hyväksi.  Muutama  kommentoikin,  että  olisi  ollut  hyvä  tavata  myös  yliopiston 
harjoitteluohjaaja  tai  ainakin  saada  selville,  mitkä  yliopiston  tavoitteet  harjoittelun  suhteet 
ovat. 

”Harjoittelun  tavoitteet  yliopiston  tai  opiskelijan  oppiaineen  osalta  voisivat  tulla 
jossain muodossa myös ohjaajan tietoon.” (organisaatio) 

Harjoittelupaikasta  riippuen  työtehtävät  olivat  hyvinkin  erilaisia.  Suurimmassa  osassa 
harjoittelupaikoista, harjoittelijat pääsivät  tekemään normaaleja,  jokapäiväisiä  töitä.  Joissain 
organisaatioissa  harjoittelijalle  annettiin  oma  projekti.  Suurin  osa  organisaatiosta  oli  sitä 
mieltä,  että  työtehtävät  olivat  sopivan  haastavia  harjoittelijoille  ja  että  harjoittelijat 
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soveltuivat tehtäviin erinomaisesti tai hyvin. Myös suurin osa harjoittelijoista koki työtehtävät 
sopivan  haastaviksi.  Vain  kaksi  harjoittelijaa  oli  sitä  mieltä,  että  työtehtävät  olivat  liian 
helppoja. Suurin osa (23) oli myös sitä mieltä, että harjoittelun työtehtävät edellyttivät heidän 
opiskelemiensa  aineiden  tietoja  ja  taitoja.  Vain  muutama  ei  suositellut  harjoittelupaikkaa 
muille saman alan opiskelijoille. 

”Harjoittelupaikka sopi minusta jokseenkin koulutusohjelmani opiskelijoille, mutta 
se  ei  mielestäni  ole  tarpeeksi  haastava  työkuvansa  puolesta.  Siihen  kuului 
enimmäkseen  turistien  auttaminen  erilaisissa  kysymyksissä  ja  ongelmissa,  jossa 
kylläkin  pääsi  käyttämään  ihan  kaikkia  kieliä,  mitä  osasi.  Harjoittelupaikkana 
matkailuneuvonta sopii palvelualttiille ihmisille.” (opiskelija) 

”Vaikka  työ  vastasi  opiskelua,  se  olisi  voinut  vastata  sitä  paljon  myös  paljon 
enemmän ja monipuolisemmin.” (opiskelija) 

”…voisi  panostaa  tehtävien  suunnitteluun  kerran  kun  harjoittelijoita  palkkaa.” 
(opiskelija) 

Kysyimme opiskelijoilta, kokivatko he harjoittelusta olleen hyötyä. Suurin osa oli sitä mieltä, 
että he saavuttivat asettamansa tavoitteet. Neljä opiskelijaa ei kuitenkaan ollut aivan varmoja, 
saavuttivatko  he  tavoitteitaan  tai  oppivatko  he  uusia  asioita.  Suurin  osa  opiskelijoista  oppi 
yleisiä  työelämässä  tarvittavia  taitoja  kuten  ryhmätyöskentelytaitoja,  sosiaalisia  taitoja, 
ajankäytönhallintaa, kielitaitoja jne. Osa oppi myös tavoitteidensa mukaisia yksittäisiä työhön 
liittyviä  tietoja  ja  taitoja.  21  opiskelijaa  oli  sitä  mieltä,  että  harjoittelusta  on  hyötyä 
työelämässä  ja  12  arveli,  että  harjoittelusta  oli  hyötyä  myös  opinnoissa.  Vain  yksi  oli  sitä 
mieltä, että harjoittelusta ei ollut hyötyä. 

Työsuhde  oli  jatkunut  harjoittelun  jälkeen  13  organisaatiossa.  Työsuhdetta  jatkettaisiin 
mielellään  myöhemmin,  esimerkiksi  kesätöiden  tai  opinnäytetyön  parissa.  Vastanneista 
opiskelijoista  kahdeksalla  työsuhde oli  jatkunut harjoittelun  jälkeen. Organisaatiot  toivoivat 
myös, että opiskelijat toisivat enemmän omia ideoita harjoitteluun. Tämä viittaa myös siihen, 
että harjoittelua ja työtehtäviä olisi hyvä suunnitella yhdessä. 

”(Ohjauksen)  palkitsevuutta  ja  opittujen  taitojen  käyttömahdollisuuksia  lisäisi 
huomattavasti  mahdollisuus  palkata  harjoittelija  myöhemmin  tekemään 
opinnäytetyöhön tai esim. kesätyöhön.” (organisaatio) 

”Harjoittelija voisi tuoda myös omia  ideoitaan,  joko opiskeluun  liittyviä tai muita, 
harjoittelun pohjaksi: gradun aiheita,  tutkimusaiheita, kehitysideoita,  tapahtumia 
tai projekteja…” (organisaatio) 

”Yhdistää  harjoitteluun  myös  gradun  aineiston  keräämistä  ja  ohjausta.” 
(organisaatio) 
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Harjoittelun ohjaus yliopistolla 

Kysyimme opiskelijoilta, saivatko he riittävästi ohjausta yliopistolta ennen harjoitteluaan, sen 
aikana  ja  sen  jälkeen.  Opiskelijoiden  mielestä  yliopiston  ohjauksessa  on  puutteita. 
Kysymykseen vastasi 23 opiskelijaa, joista vain kahdeksan koki saaneensa riittävästi ohjausta 
ennen  harjoittelua.  Seitsemän  kertoi  saaneensa  jonkin  verran  ohjausta,  mutta  ei  riittävästi. 
Peräti yhdeksän opiskelijaa ei saanut ollenkaan ohjausta yliopistolta ennen harjoittelua. 

Harjoittelun aikana riittävästi ohjausta yliopistolta sai vain kolme harjoittelijaa. 17 opiskelijaa 
ei saanut ollenkaan ohjausta, tosin 10 heistä koki, että ei olisi tarvinnutkaan ohjausta. 

Viisi  opiskelijaa  kertoi  saaneensa  riittävästi  ohjausta  harjoittelun  jälkeen.  17  opiskelijaa  ei 
saanut  ollenkaan ohjausta  harjoittelunsa  jälkeen,  yhdeksän heistä  sanoi,  että  olisi  tarvinnut 
ohjausta. 

Kysyimme myös,  millaista  ohjausta  opiskelijat  yliopistolta  haluaisivat.  Erityisesti  kaivattiin 
apua sopivan harjoittelupaikan etsimiseen ja valintaan, niin kuin ensimmäisessä kappaleessa 
jo todettiinkin, sekä hakuprosessiin ja käytännön asioihin. 

”Olisi  ollut  hyödyllistä  tietää, missä  toiset  ovat  jo  tehneet  harjoittelun,  niin  sitä 
kautta olisin ehkä itsekin löytänyt paremman vaihtoehdon.” (opiskelija) 

”Jonkinlaista  ohjeistusta, mistä  ja millaisia  harjoittelupaikkoja  kannattaa  hakea 
sekä apua avoimen hakukirjeen kirjoitukseen ja CV:n laatimiseen.” (opiskelija) 

”Olisin  halunnut  tarkempaa  tietoa  harjoittelusopimuksen  solmimisesta  ja 
harjoitteluun liittyvistä käytännöistä.” (opiskelija) 

Muutama opiskelija koki,  että opinnot eivät anna  tarpeeksi  eväitä harjoitteluun  ja  toivoivat, 
että  harjoittelun  ja  sitä  kautta  myös  työelämän  vaatimukset  huomioitaisiin  paremmin 
opetuksessa. 

”Mahdollisuutta keskustella opetushenkilökunnan kanssa harjoittelun sisältämistä 
tehtävistä  ja  perehtyä  jo  hiukan  etukäteen  teorian  kautta  harjoittelupaikassa 
vastaantuleviin asioihin.” (opiskelija) 

”Ainoa  miinus  oli  ehkä  harjoittelun  ajankohta.  Monista  kursseista  olisi  saanut 
enemmän  irti  harjoittelun  jälkeen.  Toisaalta  mikään  käymistäni  kursseista  ei 
antanut  eväitä  harjoitteluun.  Kurssien  ja  harjoittelun  toisilleen  antamaa  hyötyä 
pitäisi käyttää paremmin.” (opiskelija) 
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Harjoittelun ohjaus työpaikalla 

Halusimme tietää myös, miten harjoittelun ohjaus työpaikalla sujuu. Jokaiselle harjoittelijalle 
nimetään  harjoittelusopimuksessa  harjoitteluohjaaja.  Tästä  huolimatta  kaksi  opiskelijaa 
vastasi, että heillä ei ollut nimettyä ohjaajaa harjoittelupaikassaan. Monissa organisaatioissa 
tuntuikin  olevan  hieman  epäselvää,  kuka  harjoittelua  ohjasi  tai  ohjaajia  saattoi  olla  useita. 
Opiskelijat toivoivat, että harjoitteluohjaajat sitoutuisivat ohjaukseen enemmän. 

”Koska harjoittelua ohjasi moni henkilö, ohjaus oli paikoin ristiriitaista –ohjaajat 
antoivat keskenään erilaista informaatiota.” (opiskelija) 

”Harjoittelua  ohjaava  työntekijä  sitoutuisi  neuvomaan  opiskelijaa,  ottaisi  selvää 
harjoittelun tavoitteista ja niiden toteutumiseen pyrittäisiin yhdessä.” (opiskelija) 

Seitsemällä  opiskelijalla  harjoittelun  ohjausta  oli  työpaikalla  suunniteltu  ennen  harjoittelun 
alkua  ja  kahdeksalla  opiskelijalla  harjoittelun  ohjausta  oli  suunniteltu  jonkin  verran. 
Kahdeksan  opiskelijaa  arveli,  että  heidän  harjoittelun  ohjaustaan  ei  ollut  suunniteltu 
harjoittelupaikassa etukäteen. 

Suurin  osa  (17)  opiskelijoista  koki  kuitenkin  saaneensa  riittävästi  ohjausta 
harjoittelupaikassaan. Viisi kertoi saaneensa jonkin verran ohjausta, mutta ei riittävästi. Kaksi 
opiskelijaa ei saanut ollenkaan ohjausta. 

Kysyimme,  millaista  ohjausta  opiskelijat  saivat  ja  millaista  ohjausta  he  olisivat  toivoneet. 
Kysymys  oli  avoin  kysymys  ja  siihen  vastasi  17  opiskelijaa.  Suurin  osa  opiskelijoista  koki 
saaneensa hyvää ja riittävää ohjausta. Osa sai ohjausta kysyessään. 

”Minulle kerrottiin  ja näytettiin  työkuvani. Opastus oli hyvää  ja  työkavereilta  sai 
apua tarvittaessa.” (opiskelija) 

”Jokaiseen työtehtävään sai apua ja neuvoja kysymällä ja usein tiettyjä tehtäviä sai 
ensimmäisen  kerran  tehdä  yhdessä  jonkun  henkilökuntaan  kuuluvan  kanssa.” 
(opiskelija) 

Kuusi opiskelijaa ei ollut täysin tyytyväinen saamaansa ohjaukseen. 

”Ohjaaja  oletti,  että  työtehtäväni  oli minulle  alusta asti  selvä,  vaikka minulla  oli 
vain hyvin hämärä kuva siitä, mitä työtehtäviini kuuluisi, millainen aikataulu olisi 
ja kuinka  laaja  työni  tulisi olla. Kysymällä asiat kuitenkin  selvisivät, mutta olisin 
kaivannut tarkempaa ohjausta etenkin alkuvaiheessa.” (opiskelija) 

”Varsinaista  perehdyttämistä  ei  ollut,  sain  nipun  papereita  luettavaksi  ja  lyhyen 
noin  parin  tunnin  perehdytyksen,  minkä  jälkeen  perehdyin  asiaan  itsenäisesti. 
Toisinaan näin ohjaajaani, noin kahden viikon välein.” (opiskelija) 
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Harjoittelun  lopuksi  palautekeskustelun  kävi  yhdeksän  opiskelijaa  23  vastanneesta.  14  ei 
käynyt minkäänlaista palautekeskustelua. 

Halusimme  tietää  myös,  miten  organisaatiot  kokevat  ohjauksen.  Yleisimmin  ohjausta 
annettiin harjoittelijan kysyessä apua tai harjoittelijan ensimmäisinä päivinä tai viikkoina. 13 
organisaatiossa  ohjausta  annettiin  jo  ennen  harjoittelua.  Monissa  tapauksissa  ohjaus  oli 
jatkuvaa. Vain kymmenessä organisaatiossa (28 organisaatiosta) pidettiin harjoittelun lopuksi 
palautekeskustelu. 

Suurin  osa  organisaatioiden  harjoitteluohjaajista  kertoi  ohjaamisen  sujuneen  hyvin.  Moni 
mainitsi kokeneensa ohjaamisen palkitsevaksi ja opettavaiseksi. 

”Harjoittelijan ohjaus oli helppoa  ja opettavaista, mutta samalla palkitsevaa, sillä 
se oli hyvin vuorovaikutteista.” (organisaatio) 

”Hyvän  (omatoiminen,  osaava,  aloitteellinen)  harjoittelijan  kanssa  on  helppoa. 
Myös työyhteisö saa paljon hyvältä harjoittelijalta.” (organisaatio) 

”Ainakin opettavaiselta ja palkitsevalta.” (organisaatio) 

Osa kuitenkin koki ohjaamisen raskaaksi. Ohjaamiselle ei ollut varattu aikaa ja se piti hoitaa 
muun työn ohella. 

”Jonkin  verran  työlästä,  koska  omat  työt  oli myös  hoidettava  lähes  normaalisti.” 
(organisaatio) 

”Tämän harjoittelijan jälkeen yksikkömme päätti että jatkuvat kahden kuukauden 
korkeakouluharjoittelijat  työllistävät  liikaa  vakinaista  henkilöstöä  eli 
perehdyttäjiä, että saattavat aiheuttaa pettymyksiä harjoittelijoille, jotka saattavat 
odottaa  intensiivisempää  ohjausta.  Päätimme  lopettaa 
korkeakouluharjoittelijoiden  ottamisen  harjoitteluajan  lyhyyden  takia.” 
(organisaatio) 

Kysyimme  myös,  olisiko  harjoitteluorganisaatio  tarvinnut  tukea  tai  apua  yliopistolta 
ohjaamiseen.  Suurimmalla  osalla  tarvetta  ei  ollut.  Yksi  vastaaja  kommentoi,  että  hänelle 
ohjaaminen on tuttua, mutta yliopiston tuesta voisi olla hyötyä muille organisaatioille. 

”Monet  työpaikat  varmaan  hyötyisivät  yliopiston  tuesta, mutta minulla  on  ollut 
harjoittelijoita  jo  niin  monena  vuotena,  että  nyt  ei  tukea  enää  tarvita.  Oulun 
yliopiston  työharjoittelu  on  lähtenyt  kehittymään  vasta  viime  vuosina  samaan 
suuntaan  kuin muissa  yliopistoissa. Esim.  Jyväskylän  yliopistoon  piti  työnantajan 
tehdä  harjoittelusuunnitelma,  jonka  opintoohjaaja  hyväksyi  ja  jakson  jälkeen 
harjoittelijan piti kirjoittaa harjoitteluraportti.” (organisaatio) 
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Muita esille nousseita asioita 

Muutama  vastaaja,  niin  opiskelija  kuin  organisaatio,  kritisoi  harjoittelun  lyhyyttä. 
Organisaatioilla  ja  opiskelijoilla  ei  ilmeisesti  ollut  tietoa  siitä,  että  vaikka  harjoittelun 
minimipituus on usein 1,5 kuukautta, tosin oppiaineesta riippuen, voi se kuitenkin olla myös 
pidempi. Koettiin, että koska harjoittelutukea saa vain tietyn summan, ei harjoittelukaan voi 
olla  pidempi.  Sekä  organisaatioita  että  opiskelijoita  pitäisi  kannustaa  tekemään  myös 
pidempiä harjoittelusopimuksia. 

”Harjoittelujakson  tulisi  olla  riittävän  pitkä,  jotta  harjoittelija  ehtisi  perehtyä 
erilaisiin  työtehtäviin  ja  kotiutua  työyhteisöön.  Jos  harjoitteluaika  on  lyhyt,  aika 
kuluu opetteluun ja opettamiseen, jos harjoittelijalle halutaan antaa monipuolinen 
kuva  työstä.  Tämä  on  tutkimusryhmälle  kohtuuton  rasite  varsinkin,  jos 
henkilökuntaa  on  vähän.  Harjoittelijan  palkka  pitäisi  olla  kohtuullinen 
suoritettuihin opintoihin nähden. Harjoittelun pitäisi olla motivoivaa tutustumista 
työelämään eikä pakkotyötä.” (organisaatio) 

”Tämän harjoittelijan jälkeen yksikkömme päätti että jatkuvat kahden kuukauden 
korkeakouluharjoittelijat  työllistävät  liikaa  vakinaista  henkilöstöä  eli 
perehdyttäjiä, että saattavat aiheuttaa pettymyksiä harjoittelijoille, jotka saattavat 
odottaa  intensiivisempää  ohjausta.  Päätimme  lopettaa 
korkeakouluharjoittelijoiden  ottamisen  harjoitteluajan  lyhyyden  takia.” 
(organisaatio) 

”Harjoittelu saisi olla pidempi  ja harjoittelijalle voisi antaa enemmän vastuuta  ja 
vaikeampia tehtäviä.” (organisaatio) 

”Kulttuuriantropologian pakollisen harjoittelun kestoa on laskettu 1,5 kuukauteen 
rahanpuutteen vuoksi. Se on aivan liian vähän.” (opiskelija) 

Eräässä  organisaatiossa  harjoitteluohjaaja  koki  harjoittelun  henkilökohtaisesti  erittäin 
myönteiseksi asiaksi. Hän totesi kuitenkin, että monissa organisaatioissa harjoittelija nähdään 
taakkana ja harjoittelijan ohjaaminen ylimääräisenä työnä, vaikka todellisuudessa harjoittelija 
tuo  organisaatioon  arvokkaan  työpanoksen.  Tämä  vastaaja  kehottikin  yliopistoa 
markkinoimaan  harjoittelua  enemmän.  Tämä  on  hyvä  idea.  Organisaatioilla  ei  näytä  olevan 
tarpeeksi  tietoa  yliopistoharjoittelijoista,  heidän  osaamisestaan  ja  palkkaamiseen  liittyvistä 
käytännöistä. 

”Jonkinlainen  ”kokeile  edes”  –  tyyppinen  kampanja  niille  laitoksille,  jotka  ei  ole 
koskaan harjoittelijaa käyttäneet.” (organisaatio) 

Muutamat opiskelijat kokivat, että harjoittelussa oli liikaa byrokratiaa. Käytännön asiat eivät 
myöskään olleet selviä kaikille. Harjoittelun ohjeistusta pitää selventää. 
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”Harjoitteluapurahojen  myöntämisen  käytännöt  ja  säännöt  ehdottomasti 
lainmukaiselle  tasolle;  tämän  kevään  tapahtumat  harjoitteluapurahojen  suhteen 
ovat  järkyttävä  esimerkki  siitä  miten  näissä  asioissa  voidaan  suosia 
suosikkioppilaita ja suorastaan pilata joidenkin urakehitysmahdollisuuksia. Lisäksi 
harjoitteluapurahoja  tulisi  olla  riittävästi  eikä  niitä  harjoittelupaikkojakaan 
koskaan liikaa ole.” (opiskelija) 
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Harjoittelun kehittämiskohteet ja ehdotukset 

 Organisaatioilla ei ole tarpeeksi tietoa yliopistoopiskelijoiden harjoittelusta eivätkä he 
tiedä, miten he tavoittaisivat opiskelijat 

Monilla  organisaatioilla  ei  ole  tarpeeksi  tietoa  yliopisto‐opiskelijoiden  harjoittelusta. 
Organisaatiot  eivät  välttämättä  tunne  opiskelijoiden  osaamista  eivätkä  he  tiedä,  millaisiin 
työtehtäviin opiskelijoita voi palkata. Osa organisaatioista näkee harjoittelijan palkkaamisen 
enemmänkin  taakkana  kuin mahdollisuutena. Organisaatiot  eivät myöskään  tiedä, miten  he 
tavoittaisivat opiskelijat. 

Osa  organisaatioista  kritisoi  harjoittelun  lyhyyttä.  Kaikilla  organisaatioilla  ei  ole  siis  tietoa 
siitä,  että  harjoittelu  voi  olla  pidempi  kuin  harjoittelutuen  säännöissä  määritellyn 
minimipituuden mittainen. 

Yliopiston  tulee  tehdä  harjoittelun  markkinointisuunnitelma,  jossa  kiinnitetään  huomiota 
erityisesti näihin asioihin. Monet organisaatiot toivoivat vastauksissaan, että yliopistolla olisi 
jokin verkkosivu,  jossa olisi keskitetysti kaikki  tieto yliopisto‐opiskelijoiden harjoittelusta  ja 
sen käytännöistä ja jossa organisaatiot voisivat julkaista harjoittelupaikkailmoituksiaan. Tällä 
hetkellä  yliopisto  ylläpitää  harjoittelusivua  ja  yliopistoilla  on  myös  yhteinen  Aarresaari‐
sivusto,  mutta  organisaatioilla  ei  näytä  olevan  tietoa  näistä  sivustoista.  Hankkeemme 
ehdottaakin,  että  yliopisto  keskittää  voimavaransa  yhden  toimivan  harjoittelusivuston 
kehittämiseen, josta tiedotetaan tehokkaasti sekä organisaatioille että opiskelijoille ja jossa on 
tietoa  harjoittelun  käytännöistä.  Pelkkä  sivusto  ei  kuitenkaan  riitä,  vaan  harjoittelua  ja 
harjoittelijoita  ja  heidän  osaamistaan  pitää  aktiivisesti  markkinoida  organisaatioille 
rakentamalla työelämäyhteyksiä. 

Markkinoinnissa  tulee  rohkeasti  käyttää  monia  eri  kanavia  kuten  henkilökohtaisia 
yhteydenottoja ja tapaamisia, tapahtumia ja sosiaalista mediaa. Useat organisaatiot käyttävät 
aktiivisesti  Facebook‐  ja  LinkedIn‐yhteisöjä.  Blogit  ovat  nykyisen  hyvin  suosittuja,  joten 
muutamaa opiskelijaa voisi pyytää pitämään julkista blogia harjoittelustaan. On tärkeää, että 
markkinointia  hoitava  henkilö  tuntee  sekä  harjoittelun  ja  sen  käytännöt  että  opiskelijoiden 
osaamisen hyvin ja että hänelle on varattu riittävästi aikaa työhönsä. 

 
 Opiskelijat tarvitsevat yliopistolta enemmän ohjausta ennen harjoittelua, sen aikana ja 

sen jälkeen 

Moni  opiskelija  kokee  tarvitsevansa  enemmän  ohjausta  yliopistolta  ennen  harjoittelua  sekä 
sen aikana että sen jälkeen. Erityisesti kaivataan apua sopivan harjoittelupaikan etsimiseen ja 
valintaan. Palautekyselyyn vastanneet opiskelijat ehdottivat, että vanhempien opiskelijoiden 
harjoittelupaikkoja  ja  harjoittelukokemuksia  listataan  yliopiston  harjoittelusivuille.  Näin 
opiskelijat  saisivat  ideoita  sopivan  harjoittelupaikan  etsimiseen  sekä  hahmottaisivat 
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paremmin,  mitä  asioita  harjoittelupaikan  valinnassa  tulee  ottaa  huomioon.  Hankkeemme 
kannattaa tätä ehdotusta. 

Tätä  varten  tulee  luoda  keskitetty  ja  toimiva  palautejärjestelmä  sekä  harjoittelun  tehneille 
opiskelijoille  että  heidän  organisaatioilleen.  Tällä  hetkellä  palautetta  ei  ole  pakko  antaa. 
Joissakin  oppiaineissa  palautetta  kerätään, mutta  sen  läpikäymiseen  tai  hyödyntämiseen  ei 
ole aikaa. Tärkeää onkin, että palautetta kerätään ja käsitellään keskitetysti yhdessä paikassa 
ja  että  sekä  opiskelijoille  että  harjoittelijoille  muistutetaan  palautteen  antamisesta 
harjoittelun  jälkeen.  Opiskelijoiden  tapauksessa  voitaisiin  esimerkiksi  toimia  niin,  että 
opiskelija ei saa harjoittelustaan opintopisteitä ennen kuin hän on antanut palautetta. 

Opiskelijat  kaipaavat  enemmän  apua  myös  hakemuksen  ja  ansioluettelon  laadintaan  sekä 
harjoittelun  tavoitteiden  asettamiseen.  Tukea  kaivataan  myös  harjoittelun  aikana  ja 
harjoittelun jälkeen. 

Joissakin  oppiaineissa  harjoitteluun  kuuluu  pakollisena  seminaari  ja  tapaamisia  ennen 
harjoittelua sekä sen jälkeen. Tällainen pakollinen harjoitteluseminaari on yksi keino tarjota 
opiskelijoille  enemmän  ohjausta.  Muita  keinoja  ovat  esimerkiksi  erilaiset  uraryhmät, 
teemailtapäivät  tai  oppaat.  Myös  alumni‐iltapäivien  järjestäminen,  jossa  alumnit  kertovat 
urapoluistaan, toisi työelämää lähemmäs opiskelijoita. Työpaikkavierailujen järjestäminen on 
myös hyvä idea. Uraohjausta voidaan antaa myös monitieteisissä ryhmissä. 

Hankkeemme mielestä  on  tärkeää  kiinnittää  erityistä  huomiota  opiskelijoiden  ohjaamiseen 
sekä  ennen  että  jälkeen  harjoittelun.  Näin  harjoittelusta  saadaan  opiskelijalle 
mahdollisimman hyödyllinen  ja motivoiva kokemus. Uraohjausta ei  voi kuitenkaan  rajoittaa 
vain  harjoittelun  yhteyteen,  vaan  sitä  pitää  tarjota  koko  opiskelun  ajan  ensimmäisestä 
opiskeluvuodesta valmistumiseen saakka. 

Ehdotamme  tiedekuntakohtaisten  työelämäkoordinaattoreiden  palkkaamista.  Näiden  tulee 
tuntea  opiskelijoiden  osaaminen,  markkinoida  harjoittelua  ja  opiskelijoiden  osaamista 
organisaatioille, rakentaa ja hoitaa työelämäyhteyksiä sekä tiedottaa opiskelijoita työelämästä 
ja tarjota monipuolista harjoittelu‐ ja uraohjausta. 

 
 Harjoittelua sekä harjoittelun tavoitteita ja työtehtäviä on hyvä suunnitella yhdessä 

harjoitteluorganisaation, opiskelijan ja yliopiston kanssa 

Koska  organisaatioilla  ei  välttämättä  ole  tarkkaa  tietoa  opiskelijoiden  osaamisesta,  tulee 
harjoittelua  ja  harjoittelun  työtehtäviä  suunnitella  yhdessä  joko  opiskelijan  tai  sekä 
opiskelijan että yliopiston kanssa. Organisaatioita  tulee  tiedottaa opiskelijoiden osaamisesta 
sekä siitä, millaisia työtehtäviä harjoittelijalle voidaan antaa. Osa organisaatioista toivoi, että 
opiskelijat toisivat myös omia ideoitaan mukanaan harjoitteluun, esimerkiksi opinnäytetöiden 
muodossa. Opiskelijoita tulee siis kannustaa omien ideoidensa ilmaisuun. 
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Jotta  harjoittelu  hyödyttäisi  mahdollisimman  paljon  kaikkia  osapuolia,  on  tärkeää,  että 
harjoitteluorganisaation,  opiskelijan  ja  yliopiston  tavoitteista  keskustellaan  ja  ne  sovitetaan 
yhteen.  Kun  opiskelijat  saavat  laadukasta  ohjausta,  he  pystyvät  asettamaan  tavoitteita 
harjoittelulleen ja keskustelemaan niistä työpaikkojen harjoitteluohjaajien kanssa. 

 
 Harjoittelupaikkojen harjoitteluohjaajien tulee sitoutua ohjaamiseen. 

Osa opiskelijoista kertoi toivovansa, että harjoittelupaikkojen harjoitteluohjaajat sitoutuisivat 
ohjaamiseen enemmän. Organisaatioille  ja organisaatioiden harjoitteluohjaajille tulee tarjota 
riittävästi  tukea  ja  konkreettisia  ohjeita  harjoittelun  ohjaamiseen  esimerkiksi  oppaiden 
muodossa, jotta he tietävät, mitä harjoittelun ohjaamiseen kuuluu. 

 
 Kesä ei ole välttämättä paras aika harjoittelulle.  

Useista  vastauksista  kävi  ilmi,  että  kesä  ei  välttämättä  ole  paras  aika  harjoittelulle,  koska 
organisaatioissa  ollaan  lomilla  ja  harjoittelusta  voi  tulla  hyvinkin  katkonainen  ohjaajien 
vaihtuessa.  Myöskään  tarpeeksi  vaativia  työtehtäviä  ei  aina  ole  kesäisin  tarjolla. 
Mahdollisuuksia  suorittaa harjoittelu myös  syksyllä  tai keväällä  tulee kehittää. Tapauksissa, 
jossa  opiskelijat  eivät  halua  jättää  lukukautta  väliin  harjoittelun  takia,  voidaan  miettiä 
esimerkiksi mahdollisuutta tehdä harjoittelu osa‐aikaisena, jolloin myös opiskelulle jää aikaa. 


