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1. JOHDANTO 

1.1 Raportin taustaa  

Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella tehtiin yhteistyössä yliopiston ura- ja rek-

rytointipalvelujen kanssa touko- ja kesäkuussa 2008 katsaus siitä, kuinka Helsingin 

yliopistossa on toteutettu työelämään orientoivia kursseja tai vastaavia työelämää 

käsitteleviä jaksoja. Aikaisemmin vastaavia selvityksiä ei ole tehty, joten katsottiin 

että yhtenäisen tiedon kerääminen aiheesta on tarpeellista. Katsauksen pääpaino on 

hyviksi havaituissa käytänteissä ja sisällöissä, joita kymmenellä yliopiston työelämä-

kurssilla on toteutettu. Aihe on ajankohtainen myös siksi, että yhä useammat laitok-

set ovat lisäämässä työelämään liittyvää opetusta opintosuunnitelmaansa. Selvitys 

toimii siten eräänlaisena ohjenuorana aloitteleville työelämäkurssien järjestäjille ja 

peilauspintana niille laitoksille, joilla kursseja on ehditty järjestää jo pariinkin ottee-

seen.  

 

1.2 Raportin toteuttaminen 

Selvityksen toteutti maantieteen laitoksen työelämäkurssin kurssiassistentti Ilkka Oi-

karinen. Oikarisen apuna selvitystä tekemässä oli ohjausryhmä, johon kuuluivat alue-

tieteen yliopistonlehtori Katariina Kosonen maantieteen laitokselta ja suunnittelijat 

Leena Itkonen ja Heidi Layne yliopiston ura- ja rekrytointipalveluista. Itkonen kirjoitti 

myös raportin toisen luvun ”Työelämäorientaatio Helsingin yliopistossa”. 

 

Raporttiin haastateltiin yhteensä kymmentä opettajaa yliopiston työelämäkursseilta. 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina yhteisen kysymysrungon pohjalta (liite 

3) touko-kesäkuussa 2008. Opettajista yhdeksää haastateltiin henkilökohtaisesti ja 

haastattelut nauhoitettiin. Valtiotieteellisen tiedekunnan työelämäyhteyshenkilö Antti 

Eronen vastasi kysymyksiin sähköpostitse, ja kappale 4.7 ”Työelämäorientaatio ul-

komaalaisille opiskelijoille” onkin muutamia muokkauksia lukuun ottamatta hänen 

kirjoittamansa. 
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1.3 Raportin rakenne 

Raportti jakaantuu seitsemään lukuun. Toisessa, johdannon jälkeisessä luvussa esi-

tellään Helsingin yliopiston työelämään orientoivien opintojen taustaa ja ura- ja rekry-

tointipalvelujen roolia siinä. Kolmannessa luvussa käydään läpi toteutettujen kurssien 

tavoitteita ja kurssin esivalmisteluun ja suunnitteluun liittyviä seikkoja, joihin haasta-

teltavien mukaan kannattaa kiinnittää huomiota. Neljännessä luvussa esitellään to-

teutettujen kurssien kurssisisältöjä ja hyväksi havaittuja käytänteitä. Viidennessä lu-

vussa käydään läpi opiskelijoiden näkemyksiä yliopiston työelämäkursseista ja pohdi-

taan, missä vaiheessa opintoja kurssi kannattaisi järjestää. Kuudennessa luvussa 

esitellään esimerkinomaisesti, kuinka työelämäorientaatiokurssi toteutettiin maantie-

teen laitoksella. Seitsemäs ja viimeinen luku keskittyy siihen, kuinka työelämäkurs-

seilta saatuja kokemuksia voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää muussa 

opetuksessa ja muuten laitosten ja tiedekuntien toiminnassa. Raportin loppuun on 

koottu liitteiksi muistilista kurssia suunnittelevalle, haastattelujen kysymysrunko, 

maantieteen laitoksen työelämäkurssin kurssipalautelomake ja toteutettujen työelä-

mäkurssien kurssiohjelmia.  

 

2. TYÖELÄMÄORIENTAATIO HELSINGIN YLIOPISTOSSA 

2.1 Työelämäorientaatiota ja urahallintataitoja 

Helsingin yliopistossa kaikkiin tutkintoihin liittyy työelämään orientoitumista. Urahallin-

tataidot ja hyvät työelämävalmiudet ovat aiempaa merkityksellisempiä, koska uuden-

laiset työtehtävät ja työskentelytavat vaativat substanssiin liittyvän osaamisen lisäksi 

yhä parempia ja laajempia työelämätaitoja. Yksi työelämäorientaation tavoite onkin 

laadukas sijoittuminen työelämään. Myös yliopiston näkökulmasta tämä on tärkeää. 

Näin saamme jatkossakin houkuteltua hyviä hakijoita Helsingin yliopistoon.   

 

Työelämäorientaatio-opinnot liittyvät koulutuksen työelämärelevanssiin (employabili-

ty). Parhaimmillaan opiskelija saa työelämäorientaatiossa työvälineitä, joiden avulla 

hän ymmärtää urasuunnittelun prosessimaisen luonteen. Hänellä on selkeä kuva 

omista tiedoistaan ja taidoistaan sekä tietoisuus työelämän odotuksista ja mahdolli-

suuksista. Hän oppii tekemään opintoja ja uraa koskevia valintoja ja päätöksiä, ja 
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hänen työnhakutaitonsa kehittyvät. Näin voidaan myös hälventää tulevaisuuteen liit-

tyvää epävarmuutta ja parantaa tai säilyttää opiskelumotivaatiota.   

 

2.2 Konsistorin päätöksestä se lähti 

Työelämäorientaatio tuli tutkintoihin konsistorin päätöksellä 18.8.2004. Päätöksessä 

todettiin, että kandidaatin tutkintoon sisällytetään asiantuntijuutta kehittävää harjoitte-

lua tai opintoja, jotka tukevat työelämään orientoitumista. Työelämään orientoivat 

opinnot voidaan toteuttaa erillisinä opintokokonaisuuksina tai ne voidaan kytkeä 

osaksi muita opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, jolloin niiden edellyttämä työ-

määrä lisätään opintopisteinä kyseisten opintojaksojen tai opintokokonaisuuksien 

laajuuteen. Maisterin tutkintoon päätöksessä suositeltiin asiantuntijuutta syventävää 

harjoittelua. Mikäli maisterin tutkintoon ei sisälly harjoittelua, opintoihin voidaan myös 

tässä vaiheessa sisällyttää työelämään orientoitumista tukevia opintoja. Samaisessa 

istunnossa päätettiin myös, että tutkintoihimme sisältyy henkilökohtainen opinto-

suunnitelma (HOPS).  

 

Konsistorin päätöksen myötä ura- ja rekrytointipalveluiden monivuotisen koulutustoi-

minnan painopiste muuttui kaikille opiskelijoille avoimen työelämä- ja urahallintakou-

lutuksen tarjoamisesta laitoskurssiosioiden räätälöintiin. Ura- ja rekrytointipalvelut on 

osallistunut useilla laitoksilla opiskelijoiden työelämäorientaatio-opetukseen ja 

tarjonnut tukeaan tiedekunnille ja laitoksille kursseja suunniteltaessa. Näillä kursseilla 

opettajien ja opiskelijoiden toiveet ja tarpeet, koulutuksen tavoite sekä ryhmän koko 

ja opintojen vaihe ovat vaihdelleet kovastikin. Yhteisissä työpajoissa kurssien 

opettajat ovat vaihtaneet kokemuksia ja oppineet toisiltaan niin, että hyvä käytänteet 

ovat levinneet laitokselta toiselle, tiedekuntien välillä ja kampukselta toiselle. 

 

2.3 Urasuunnittelukolmiosta mallia kurssisisällöille 

Työelämäorientaatio-opintojen tukemiseksi ura- ja rekrytointipalvelut otti vuonna 

2006 käyttöön urahallintataitojen kolmiomallin (kuva 1), joka muodostuu neljästä it-

senäisestä osiosta (alkuperäinen malli, josta kolmio muokattiin, on Florida State Uni-

versityn Career Centerin kehittämä). Urakolmion ideana on havainnollistaa sekä 
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kurssia suunnitteleville laitoksille että yksittäiselle, omaa tulevaisuuttaan suunnittele-

valle opiskelijalle urahallinnan osa-alueet, jotka ovat: 

 

1. itsetuntemus 

(oma asiantuntemus ja osaaminen, taidot ja vahvuudet, arvot, kiinnostuksen 

kohteet) 

2. työelämätuntemus 

(tieto omista mahdollisuuksista ja kiinnostavista uravaihtoehdoista, työnantaji-

en odotuksista ja työelämän osaamistarpeista) 

3. päätösten, valintojen, suunnitelmien ja aikataulujen tekeminen   

(opintoihin liittyvät valinnat, toimintasuunnittelu, aikataulutus) 

4. työnhakutaitojen kehittyminen (työnhaun asiakirjat ja työhaastattelu)  

 

 

 

 
                 
       Kuva 1. Urahallintataitojen kolmiomalli 
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Tähän raporttiin on koottu erilaisia kokemuksia, käytänteitä ja hyviä esimerkkejä 

työelämäorientaatiosta. Näillä kursseilla kolmion osa-alueita on painotettu eri tavoin. 

Opiskelijoiden työelämätuntemusta on kartutettu esimerkiksi opiskelijoiden tekemillä 

työnantaja- ja informaatiohaastatteluilla, joiden anti on jaettu oppimisalustoilla koko 

ryhmälle. Myös alumnivierailijat ja pienillä kursseilla tutustumiskäynnit yrityksiin ovat 

olleet tavallinen tapa kartuttaa opiskelijoiden tietämystä erilaisista mahdollisuuksista. 

Kursseilla on pohdittu omaa osaamista ja asiantuntemusta esimerkiksi kirjoittamalla 

uraesseitä ja tekemällä portfolioita, joista parhaat ovat olleet huikeita visuaalisia do-

kumentteja työnäytteineen ja osaamisprofiileineen. Välillä työelämäorientaatiokurssil-

la on haluttu erityisesti tukea opiskelijoiden suuntautumisvaihtoehdon tai pääaineen 

valintaa. Näin kurssilla on haettu yhteyksiä myös HOPS-työskentelyyn. Työnhakutai-

toihin painottuneista kursseista erityisen hyvin ovat onnistuneet kurssit, joissa opiske-

lijat ovat tehneet haastatteluharjoituksia tai kirjoittaneet taitopohjaisia ansioluetteloja. 

Tällöin opiskelijat ovat joutuneet pohtimaan dokumenteissaan ja haastatteluvastauk-

siaan sitä, kuka olen, mitä osaan ja mitä elämältäni haluan. Näin on palattu taas py-

ramidin perustaan, urasuunnittelun peruskysymyksiin itsetuntemuksesta.   

 

3. TYÖELÄMÄKURSSIEN TAVOITTEET JA ESIVALMISTELUT 

3.1 Kurssien tavoitteet 

Helsingin yliopiston työelämäkurssien yleisenä tarkoituksena on kartuttaa opiskelijoi-

den työelämätaitoja, antaa ideoita opiskelijoille koulutusta vastaavista työtehtävistä, 

esitellä yliopiston ja työelämä- ja urasuunnittelupalveluita sekä lisätä opiskelijoiden 

uskoa ja luottamusta omiin työllistymismahdollisuuksiinsa. Haastateltujen kurssiopet-

tajien vastausten perusteella toteutettujen työelämäkurssien keskeiset tavoitteet voi-

daan jakaa neljään kategoriaan:  

 

1) Työelämätiedon kartuttaminen  
• tiedottaa opiskelijoille, mihin heidän on mahdollista työllistyä  

• valottaa omalta laitokselta / tiedekunnasta valmistuneiden ammattikuvia 

• kartoittaa työelämänäköaloja 

• määritellä omaa osaamista ja kartoittaa omia urapolkuja 

• antaa opiskelijalle valmiuksia etsiä, keksiä ja löytää itselleen paikka työelämässä 
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2) Työnhakutaitojen parantaminen  
• antaa valmiuksia työnhakutilanteeseen 

• kartuttaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja työnhakuun liittyviä taitoja 

 

3) Opiskelijoiden motivointi ja itsetuntemuksen parantaminen työelämään liittyen  
• kohottaa opiskelijoiden itsetuntoa suhteessa työelämään ja koulutukseen 

• motivoida opiskelijoita itse hahmottamaan ja suunnittelemaan omaa tulevaisuutta työelämään 

liittyen 

• luoda parempaa yhteishenkeä opiskelijoiden keskuudessa 

• kannustaa opiskelijoita miettimään opintojaan pidemmällä aikavälillä  

• näkemään kokonaiskuva tulevista opinnoista 

 

4) Kontaktien ja verkostojen luonti työnantajakentällä  
• ohjata harjoittelupaikan valintaa 

• kartoittaa sekä työelämää että laitoksen alumniyhteyksiä 

• luoda kontakteja työnantajiin 

• verkostoitua työnantajakentällä 

 

3.2 Kurssien esivalmistelut 

Työelämäkurssin esivalmisteluihin ja kurssin suunnitteluun kannattaa haastateltavien 

mukaan kiinnittää runsaasti huomiota. Kurssi kannattaa myös mahdollisuuksien mu-

kaan räätälöidä joka vuosi jollain tapaa uusiksi. Opiskelijat kannattaa kytkeä kurssiin 

jo suunnitteluvaiheessa, ja tiedustella millaisista harjoituksista he olisivat kiinnostu-

neita ja mitkä työnantajat olisivat mahdollisesti kiinnostavia ekskursiokohteita. Kurs-

sin osallistujamäärä kannattaa myös selvittää etukäteen, jotta kurssi voidaan muoka-

ta sisällöltään ja tehtäviltään sopivaksi. Esimerkiksi erilaisten yritysekskursioiden jär-

jestäminen voi olla hankalaa, jos kurssien osallistujamäärä on kovin suuri. Suuret 

kurssit asettavat opettajalle myös muita haasteita, jotka on hyvä huomioida etukä-

teen.  

 

Joillain laitoksilla kurssin järjestämistä on sen sijaan haitannut kurssien pieni osanot-

tajamäärä. Esimerkiksi ryhmätöiden tekeminen ei pienillä kursseilla onnistu. Opiskeli-

joilta kannattaa myös tiedustella hyvissä ajoin ennen kurssin alkua, mistä työelämään 

liittyvistä osa-alueista he ovat erityisen kiinnostuneita, ja huomioida ehdotukset kurs-
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sin sisältöä suunnitellessa. Myös ura- ja rekrytointipalvelujen asiantuntemusta kan-

nattaa monien haastateltavien mukaan käyttää apuna kurssia suunniteltaessa.  

 

4. TOTEUTETTUJEN KURSSIEN KURSSISISÄLTÖJÄ 

4.1 Itsetuntemuksen parantaminen ja arvojen kartoittaminen  

Lähes kaikki selvitykseen haastatellut opettajat olivat teettäneet kurssilaisilla itsetun-

temuksen parantamiseen ja arvomaailman tutkiskeluun liittyviä tehtäviä. Tehtävien 

kautta opiskelijat ovat kartoittaneet omaa osaamistaan, kiinnostuksen kohteita, tule-

vaisuuden tavoitteitaan, arvojaan ja omaa persoonallisuuttaan. Harjoitusten tavoit-

teena on, että opiskelija oppii kiteyttämään opintojen, työkokemuksen ja harrastusten 

tuottamaa osaamista sekä markkinoimaan osaamistaan potentiaaliselle työnantajalle. 

Opiskelija saa myös valmiuksia tehdä uraan liittyviä valintoja ja urasuunnitelmia. It-

sensä hyvin tunteva henkilö näkee mahdollisuutensa, luottaa itseensä, osaa suunnis-

taa eteenpäin ja hallitsee myös paremmin tulevaisuuden epävarmuutta.  

 

Itsetuntemuksen parantamiseen ja arvojen tutkiskeluun liittyvät harjoitukset onnistui-

vat kurssin opettajien mukaan pääosin hyvin. Etenkin yliopiston ura- ja rekrytointipal-

velujen kanssa yhteistyössä toteutetut tehtävät osoittautuivat haastateltujen mielestä 

toimiviksi.  

  

Sen sijaan itsetuntemustehtäviin opiskelijat suhtautuivat ristiriitaisesti. Haastateltavi-

en mukaan osa opiskelijoista piti em.  tehtäviä hyödyllisinä ja koki oman urasuunnit-

telun ja tulevaisuuden suunnittelun yleisesti helpottuvan tämän tapaisten tehtävien 

avulla. Osa taas koki tehtävät tarpeettomiksi ja kritisoi jyrkästi tehtävien mielekkyyttä. 

Opiskelijan ikä vaikutti muutamien haastateltavien mukaan asiaan. Juuri lukiosta 

valmistuneet opiskelijat kertoivat, että itsetuntemustehtäviä oli tehty lukiossa run-

saasti, joten yliopistoon he eivät niitä enää kaivanneet. Osa vanhemmista opiskeli-

joista piti itsetuntemustehtäviä sen sijaan hyödyllisinä, ja koki oman urasuunnittelun 

helpottuneen niiden myötä. Kaiken kaikkiaan enemmistö opiskelijoista suhtautui itse-

tuntemustehtäviin kuitenkin myönteisesti.  
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4.2 Työelämätietouden lisääminen  

Opiskelijoiden työelämätietouden parantaminen oli tärkeä osa lähes jokaista työelä-

mäkurssia. Tavoitteena oli antaa opiskelijalle välineitä perehtyä oman alansa työ-

markkinoihin, ja lisätä ymmärrystä siitä, että työelämätuntemuksen ja omien mahdol-

lisuuksien kartoittaminen on aktiivista tiedonhankkimista ja vaatii aikaa. Tavoitteena 

oli niin ikään antaa opiskelijoille vinkkejä, miten tätä tietämystä voi lähteä kartutta-

maan ja lisätä tiedon kartoittamisen ja verkostoitumisen tärkeyden ymmärtämistä. 

Keskeistä oli myös tunnistaa työmarkkinoiden yleisiä osaamisvaatimuksia ja peilata 

omaa osaamistaan näihin yleisempiin vaatimuksiin.  

 

Opiskelijoiden työelämätietoutta lisättiin kursseilla pääasiassa seuraavasti: 

• kutsumalla laitoksen alumneja tai muita oppiaineen kannalta kiinnostavia 

henkilöitä puhumaan kurssille omasta työnkuvastaan, ja siitä kuinka on pää-

tynyt nykyiseen työpaikkaan 

• kurssilaiset ovat haastatelleet opiskelujensa kannalta itseään kiinnostavia 

työelämässä olevia laitoksen tai tiedekunnan alumneja 

• järjestämällä ekskursioita opiskelijoita kiinnostaviin työpaikkoihin 

• kurssilaiset ovat jakautuneet toiveammattiryhmiin, joiden opettajina ovat toi-

mineet sekä laitoksen alumnit että opettajat  

 

Alumnivierailut 
Monilla työelämäkursseilla laitoksen tai tiedekunnan alumnit ovat käyneet kertomas-

sa työnkuvastaan ja urapoluistaan. Tilaisuuksista on pyritty tekemään keskustelevia, 

joihin opiskelijat osallistuisivat aktiivisesti.  Osallistuminen on kuitenkin usein ollut 

valitettavan passiivista. Metsäekonomian laitoksella opiskelijoita onkin pyritty aktivoi-

maan jakamalla heidät kolmen tai neljän hengen ryhmiin, joista kukin sai ”vastuul-

leen” yhden vierailijan. Opiskelijat ottivat siis yhteyttä heitä itseään kiinnostavaan 

alumniin, ja pyysivät häntä kurssille luennoimaan, toimien samalla vierailujen isäntinä 

esitellen vierailijan kurssille ennen hänen luentoaan. Opiskelijat selvittivät myös 

alumnin taustoja, miettivät etukäteen kysymyksiä vierailijalle ja toimivat esityksen yh-

teydessä ”puheenjohtajana”, eli esittelivät vierailijan yleisölle, valvoivat ajankäyttöä ja 

pitivät yllä keskustelua.   
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Yleisen kirjallisuustieteen, kasvatustieteen ja länsi- ja eteläslaavilaisten kielten työ-

elämäkursseilla kurssiopettaja valitsi kurssilla luennoivat alumnit. Alumnien valintaan 

tuleekin kiinnittää erityistä huomiota, sillä heidän urapolkunsa ja esimerkkinsä saatta-

vat vaikuttaa merkittävästi esim. opiskelijoiden sivuainevalintoihin, ja ohjata opiskelu-

ja tiettyyn suuntaan. Olisi myös hyvä, jos alumnit edustaisivat mahdollisimman moni-

puolisesti oppiaineen aloja. Pitkään työelämässä olleiden ns. ”konkarialumnien” valit-

semista kannattaa erään haastateltavan mukaan välttää, sillä he eivät välttämättä 

hahmota nykypäivän työelämää opiskelijanäkökulmasta. Joskus heidän näkemyk-

sensä työelämän vaatimuksista saattavat tuntua opiskelijoista myös liian haastavilta. 

Paras vaihtoehto olisi valita alumni, joka on ollut työelämässä kolmesta kymmeneen 

vuoteen. Silloin on saanut jo hyvää tuntumaa työelämään mutta opiskeluajat eivät ole 

vielä täysin unohtuneet. Opiskelijat myös kokevat, että heillä on enemmän yhteistä 

nuorempien alumnien kanssa. Alumneilta saatu vertaistuki on koettu tärkeäksi opis-

kelijoiden keskuudessa. 

 

Välillä etenkin opiskelujen alkuvaiheessa olevat kurssilaiset kokevat, että aikaper-

spektiivi työelämässä oleviin, vaikkakin nuoriin, alumneihin on sekin kovin pitkä. Eräs 

opiskelija ehdottikin, että työelämäorientaatiossa voisi vierailla myös loppuvaiheen 

opiskelija, joka kertoisi siitä, miten ensimmäinen alan kesätyöpaikka löytyi. Hyvät 

opiskelijaesimerkit voisivat toimia kimmokkeena myös vaikkapa vaihto-opiskeluun tai 

graduyhteistyöhön yritysten kanssa.  

  

Muutamat opettajat olivat etukäteen ohjeistaneet alumneja esim. siitä, millaisia asioi-

ta heidän on suotavaa ottaa esityksissään esille. Kaikilla aloilla työllisyystilanne ei 

tällä hetkellä ole paras mahdollinen, mistä myös alan opiskelijat ovat yleensä jo sel-

villä. Siksi onkin hyvä huomioida, etteivät kyseisillä aloilla työskentelevät painota esi-

telmissään liikaa oman alansa ongelmallista työllisyystilannetta. Tervettä realismia 

tulee esitelmissä toki olla, mutta tarpeettoman synkän tulevaisuuskuvan maalaami-

nen ei edistä työelämäkurssin tarkoitusperää.  

 

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelman työelämäkurssille oli kutsuttu 

luennoimaan Akavan lakimies. Kurssin opiskelijat olivat kiinnostuneita työnantajan ja 

työntekijän välisiin oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, ja kyseinen luento osoittautui 

kurssin opettajan mukaan erittäin hyväksi. Työelämän oikeudellisia kysymyksiä kan-
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nattaisikin mahdollisuuksien mukaan käsitellä myös muilla työelämäkursseilla. Tätä 

tietoutta voisi tarjota myös isommalle joukolle samanaikaisesti. Näin on esimerkiksi 

tehty Kumpulan ja Viikin kampusten työelämäviikoilla, joilla on tarjottu luentoja työ-

elämän pelisäännöistä, palkoista ja työsopimuksista. 

   

Haastattelut 
Muutamilla kursseilla opiskelijat saivat tehtäväkseen haastatella yksin tai ryhmissä 

laitoksen alumneja, tai heidän oppiaineensa kannalta kiinnostavassa työpaikassa 

työskenteleviä henkilöitä. Kysymysrunko oli yleensä kaikilla sama, jota oli mahdollista 

oman mielenkiintonsa mukaan täydentää. Haastattelut nauhoitettiin, raportoitiin kirjal-

lisesti ja käytiin läpi kaikkien kurssilaisten kesken. Tällä tavoin opiskelijoiden tietämys 

oman alansa työpaikoista kasvoi merkittävästi, ja samalla he harjoittelivat haastatte-

lun tekemistä. Opiskelijat saivat myös suoran kontaktin tulevaisuuden mahdollisiin 

työnantajiinsa, sillä haastattelut toteutettiin pääasiallisesti haastateltavan työpaikalla. 

Muutama opiskelija onnistui myös saamaan kesätöitä tai harjoittelupaikan haastatte-

lujen kautta. Alumnien haastattelu osoittautuikin erittäin toimivaksi harjoitukseksi työ-

elämäkursseilla. 

 
Ekskursiot 
Esimerkiksi geologian ja yleisen kirjallisuustieteen työelämäkursseilla järjestettiin 

ekskursioita erilaisille työpaikoille. Yleensä ekskursiokohteessa työskenteli laitoksen 

alumni, joka esitteli kurssilaisille työpaikkaansa ja kertoi omasta työnkuvastaan. 

Erään haastateltavan mukaan kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan kokeneet tutustumis-

retkiä mielekkäiksi. Osa opiskelijoista koki työpaikkojen esittelytilaisuudet vain erään-

laisiksi mainospuheiksi, jotka eivät tosiasiassa opettaneet heille mitään paikassa 

työskentelevän henkilön työnkuvasta.  

 

Toiveammattiryhmät 
Biotieteellisen tiedekunnan ammattikuvakurssilla opiskelijat jakautuivat toiveammatti-

ryhmiin, joiden opettajina toimivat sekä laitoksen opettajat että alumnit. Ryhmät sy-

ventyivät tarkemmin opiskelijoita kiinnostaviin ammattikuviin ja laativat esitelmän tai 

posterin omasta kiinnostuksenkohteestaan. Haastatellun kurssinvetäjän mukaan täl-

laisen työskentelymetodin kohdalla alumnien pedagogiset taidot nousevat erittäin 
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tärkeään asemaan, ja jatkossa opettaja-alumnien valintaan on hänen mukaansa syy-

tä kiinnittää erityisen suurta huomiota.  

 

4.3 Työnhakutaitojen parantaminen  

Työnhakutaitojen parantaminen, kuten ansioluettelon ja uraportfolion laadinta, työha-

kemusten kirjoittaminen ja työhaastatteluun valmistautuminen ja haastattelussa toi-

miminen, olivat haastateltujen opettajien mukaan hyviä harjoituksia. Harjoitusten ta-

voitteena on, että opiskelija ymmärtää työnhakuasiakirjojen, itsetuntemuksen ja työ-

elämätuntemuksen välisen yhteyden. Hän osaa laatia ansioluettelon ja hakemuksen 

ja tietää myös, että hakemukset on syytä räätälöidä haettavan paikan mukaan. Har-

joitukset valmentavat opiskelijoita hakemaan työtä myös piilotyömarkkinoilta. Ura- ja 

rekrytointipalvelut vastasivat pääosin näiden harjoitusten toteuttamisesta, ja haasta-

teltavien mukaan heidän asiantuntemuksensa ansiosta harjoitukset sujuivatkin erit-

täin hyvin.    

 

Ansioluettelon laadinnassa keskityttiin kahdella laitoksella erityisesti tavallisen ansio-

luettelon jalostamiseen taitopohjaiseksi ansioluetteloksi. Tämä osoittautui haastatel-

tavien mukaan hyväksi käytännöksi etenkin nuorempien opiskelijoiden kohdalla. Heil-

lä on yleensä vähemmän oman alan työkokemusta, ja taitopohjaisen ansioluettelon 

avulla he pystyvät tuomaan jäsennellysti esille omaa osaamistaan ja vielä vähäisissä 

kokemuksissa opittuja taitoja. Kurssin vetäjät kommentoivat valmiita ansioluetteloita, 

ja esittivät opiskelijoille parannusehdotuksia. Suuremmilla kursseilla hyväksi käytän-

nöksi osoittautui vertaisarviointi, jossa opiskelijat kommentoivat toinen toistensa an-

sioluetteloita. 

 

Muutamilla kursseilla laadittiin myös erilaisia uraportfolioita, joihin opiskelijat kokosi-

vat esimerkiksi näytteitä tekemistään kurssitöistä, taitomatriisin ura- ja rekrytointipal-

veluiden ohjeiden mukaan, mahdollisia työ- ja opiskelutodistuksiaan ja muita hyödyl-

liseksi katsomiaan liitteitä. Joillain kursseilla portfolioon lisättiin myös kurssilla laadit-

tuja oppimispäiväkirjoja, mikä herätti hämmennystä opiskelijoissa. Haastateltavien 

mukaan portfolion laatiminen kannattaakin ohjeistaa tarkasti, ja tehdä selvä ero kurs-

silla laadittavan kurssiportfolion ja varsinaisen, työhaastatteluun vietävän uraportfoli-

on välillä. Muutamalla kurssilla on myös harkittu erillisen nettiportfolion laatimista, 
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jossa portfolio yhdistyisi kotisivujen tekemiseen. Nettipohjaiset portfoliot ovat yleisty-

mässä tulevaisuudessa, joten niiden tekeminen voisi olla järkevää myös työelämä-

kursseilla. E-portfolioista on myös paljon kansainvälisiä kokemuksia. Jatkossa voisi-

kin miettiä mahdollisen e-portfolion yhteyttä e-hopsiin. 

 

Työhakemusten laadintaa, työhaastatteluun valmistautumista ja itse haastattelua har-

joiteltiin myös monilla kursseilla. Etenkin työhakemuksen tekemiseen liittyvät harjoit-

teet saivat kiitosta sekä kurssien vetäjiltä että opiskelijoilta. Sen sijaan osa opiskeli-

joista koki työhaastattelutilannetta simuloineet harjoitukset tarpeettomiksi ja jollain 

tapaa epämotivoiviksi. Esimerkiksi maantieteen laitoksen työelämäkurssilta saadun 

opiskelijapalautteen perusteella juuri em. harjoituksiin suhtauduttiin ristiriitaisimmin 

koko kurssilla. Toisaalta opiskelijat kokivat oppivansa eniten haastattelijan roolissa, 

jolloin he saivat myös vinkkejä itselleen toisen tavasta vastata kysymyksiin, ja ym-

märsivät tilanteessa tapahtuvia asioita paremmin, kun kokeilivat siinä myös toista 

näkökulmaa. Myös ura- ja rekrytointipalvelujen esittelemä, työhaastatteluun kytkeyty-

vä ”hissipuhe” (elevator speech) oli sekä kurssin vetäjistä että opiskelijoista kiinnos-

tava esimerkki siitä, kuinka omaa osaamistaan voi tuoda tiiviissä muodossa esille. 

Hissipuheella tarkoitetaan oman osaamisen tiivistä suullista esittelyä.  

 

Yleisesti työnhakutaitojen parantamiseen liittyvät tehtävät, etenkin ansioluettelon ja 

työhakemuksen laatiminen, olivat sekä opettajista että opiskelijoista hyödyllisiä ja 

onnistuneita.  
  

4.4 Internet apuna työelämäkurssilla  

Monet haastatelluista kurssinvetäjistä olivat hyödyntäneet aktiivisesti internetpohjai-

sia oppimisalustoja kursseillaan. Kursseilla oli käytetty mm. Blackboardia, BSCW-

oppimisalustaa, Moodlea, ApuMattia, yliopiston blogeja ja Alman työryhmäaluetta.  

 

Blackboard, BSCW ja Moodle osoittautuivat haastateltavien mukaan erittäin toimivik-

si alustoiksi. Esimerkiksi tehtävien palautus, palautusten seuranta ja kurssimateriaa-

lien jakaminen oli vaivatonta järjestää kyseisten alustojen kautta. Opiskelijoiden oli 

mahdollista palauttaa tekemänsä tehtävät suoraan alustoille, johon he saivat kurssin 

vetäjältä myös henkilökohtaisen palautteen. Keskustelualueilla opiskelijat saattoivat 



 15

esim. ilmoittaa ketä alumnia he olivat menossa haastattelemaan ja kertoa kuinka he 

olivat kyseisen henkilön löytäneet. Alustat saivat kiitosta myös yksinkertaisista käyttö-

liittymistään; kurssialustan avaaminen ja ylläpitäminen oli mutkatonta, eikä se edellyt-

tänyt suurempaa tietoteknistä osaamista.  

 

ApuMatti ja Alman työryhmäalue eivät osoittautuneet aivan yhtä toimiviksi opetus-

alustoiksi. Niitä moitittiin mm. kankeudesta ja epäselvästä käyttöliittymästä. Alma-

työryhmä on myös rakennettava joka vuosi uudestaan, mikä oli muutamasta haasta-

teltavasta turhauttavaa. Opiskelijoille on mahdollista antaa oikeudet lisätä linkkejä ja 

tiedostoja kurssin työryhmäalueelle, mutta ellei tämä ominaisuus ole käytössä, täytyy 

tehtävien palautukset hoitaa alustan ylläpidon (eli käytännössä opettajan) kautta.  

 

Länsi- ja eteläslaavilaisten kielten työelämäkursseilla on hyödynnetty jo useana vuo-

tena yliopiston blogeja. Erilaisia vaihtoehtoja, kuten ryhmäblogia ja opiskelijoiden 

omaa blogia on kokeiltu. Blogit osoittautuivat toimiviksi erityisesti kurssilla, jossa edel-

lytetään opiskelijoilta aktiivista keskustelua. Opiskelijat ovat raportoineet blogiinsa 

omaa oppimis- ja ajatteluprosessiaan. Blogin kautta kurssin opettajan on myös help-

po tarkastaa ovatko opiskelijat tehneet heille annetut tehtävät, ja se on hyvä väline 

kurssin vetäjälle koko oppimisprosessin havainnoimiseen. Myös opiskelijat ovat pitä-

neet blogeista. Opiskelijat voivat kommentoida ja kysyä opettajalta suoraan blogin 

kautta heitä askarruttavista asioista. Ryhmäblogi ei sen sijaan osoittautunut yhtä toi-

mivaksi. Opiskelijat esimerkiksi kaipasivat tarkempaa tehtävänantoa siitä, mitä hei-

dän pitää ryhmäblogiin kirjoittaa. Myöskään keskustelua ei ryhmäblogeissa syntynyt 

toivotulla tavalla.  

 

Jatkossa länsi- ja eteläslaavilaisten kielten työelämäorientaatiokurssilla olisi tarkoitus 

jalostaa blogitekniikkaa pidemmälle. Mielenkiintoinen idea olisi esimerkiksi sellainen, 

jossa kurssin opettajalla on oma pääblogi, johon hän vastaanottaa RSS-syötteenä 

reaaliaikaista tietoa opiskelijoiden blogeissa tapahtuneista päivityksistä ja muutoksis-

ta. RSS-syötteellä (RSS-stream) tarkoitetaan ohjelmia, joita kutsutaan lukijoiksi tai 

lukijaohjelmiksi. Käyttäjä tilaa syötteen antamalla lukijalleen linkin syötteeseen, jonka 

lukijaohjelma voi sitten tarkistaa uuden sisällön varalta. Jos uutta sisältöä on tullut 

edellisen tarkistuksen jälkeen, lukijaohjelma hakee kyseisen sisällön ja näyttää sen 

käyttäjälle. 
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Biotieteellisessä tiedekunnassa työelämäkurssin rinnalla on kehitetty opetusteknolo-

giapalkinnon mahdollistaman rahoituksen voimin ns. ammattikuvakone (Akukone), 

joka vertailee vaalikoneista tuttuun tyyliin kyseisestä tiedekunnasta valmistuneen 

opiskeluvalintoja ja kiinnostuksen kohteita opiskelijan suunnitelmiin ja kiinnostuksiin. 

Vertailujen pohjalta ammattikuvakone esittelee opiskelijalle työelämässä toimivan 

biotieteilijän, jonka ammattiprofiili/työnkuva vastaa parhaiten opiskelijan kiinnostuk-

sen kohteita (kts. http://www.cs.helsinki.fi/group/ohtu/k-2006/ammattikuvakone.html). 

Samanlainen ammattikuvakone on pilottikäytössä myös useilla humanistisen tiede-

kunnan kielten laitosten työelämäorientaatiokursseilla. Siellä ammattikuvakone kul-

kee nimellä Kieli-AKU. 

 

4.5 Uraesseet ja oppimispäiväkirjat kurssisuorituksena  

Alku- ja loppuesseet, unelmatyöpaikkaesseet ja erilaiset oppimispäiväkirjat olivat 

yleisesti hyväksi havaittuja harjoituksia monilla työelämäkursseilla. Harjoitusten kaut-

ta opettajat saattoivat myös seurata opiskelijoiden ajatteluprosessin kehittymistä 

kurssin aikana.  

 

Useilla kursseilla opiskelijat kirjoittivat kurssin alussa esseen, jossa he pohtivat esim. 

näkemyksiään omasta oppiaineestaan, tulevaisuudestaan ja siitä, mitä toiveita heillä 

on kurssiin liittyen. Kurssin loputtua opiskelijat palasivat samojen teemojen pariin ja 

pohtivat, mitä kurssista oli jäänyt käteen ja ovatko heidän näkemyksensä tulevaisuu-

desta ja työllistymisestä kurssin tuloksena jollain tapaa selkiytyneet.  

 

Geologian laitoksen kurssilla opiskelijat kirjoittivat kurssin päätteeksi ns. ”uravisioes-

seen”, jossa he pohtivat, millaisiin työtehtäviin he tulevat mahdollisesti päätymään 

tulevaisuudessa, ja miten kurssi on selkiyttänyt ajatuksia omasta oppiaineestaan. 

Yleisesti oman tulevaisuuden pohtiminen ja omien näkemysten prosessointi on koet-

tu hyväksi sekä opiskelijoiden että opettajien keskuudessa.  

 

Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen työelämäkurssilla opiskelijat kirjoitti-

vat ennen kurssin alkamista ”unelmatyöpaikkaesseen”, jossa he pohtivat tulevaisuu-

den unelmatyöpaikkaansa ja sitä, onko heillä mahdollisesti jo valmiiksi jotain kontak-

teja, joiden kautta he kyseisen työpaikan voisivat saada.  
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Yleisen kirjallisuustieteen työelämäkurssilla opiskelijat kirjoittivat heti kurssin alussa 

esseen samaan aikaan järjestetyn ”Humanisti URA” -tapahtuman pohjalta, jossa he 

pohtivat työelämään liittyviä suunnitelmiaan. Kurssin lopussa opiskelijat kirjoittivat 

itsetuntemusesseen ja pohtivat kysymyslistaa apunaan käyttäen humanistiprofiiliaan 

ja asioita, jotka he kokivat kurssilla itselleen tarpeellisiksi.  Kirjoitusten pohjalta opis-

kelijoiden ajattelussa oli havaittavissa kehityskaari. Kurssin alussa kirjoitetuissa es-

seissä opiskelijoita huolestutti humanisti-identiteetti. Loppuesseissä ajatteluun oli tul-

lut mukaan arkirealismia ja konkreettisuutta. Moni opiskelija oli tehnyt oivalluksia 

omien uratavoitteiden ja työelämätuntemuksen suhteen. Myös maantieteen opiskeli-

joiden kurssiesseistä oli löydettävissä samankaltaisia ajatuksia.  

 

Oppimispäiväkirjat olivat käytössä muutamilla työelämäkursseilla. Haastateltavien 

mukaan opiskelijoiden oppimisprosessin kuvaaminen ja oppimisen kehityksen käsit-

tely tulivat oppimispäiväkirjojen kautta hyvin esiin. Kurssin opettajan oli siten myös 

helppo seurata, ovatko opiskelijat sisäistäneet kurssille asetetut tavoitteet. Päiväkirjat 

myös luettiin tarkasti läpi, ja niistä annettiin opiskelijoille henkilökohtaista palautetta.  

 

4.6 Työelämäorientaatio ja HOPS-työskentely toistensa tukena 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdistämistä työelämäkursseihin on 

kokeiltu joillain laitoksilla. HOPSin tarkoituksena on selkiyttää oman opiskelun lähtö-

kohtia ja päämääriä, sekä kirjata ylös konkreettisia tavoitteita opintojen etenemiselle. 

HOPSin aihepiirit, kuten suunnitelmallisuus ja päätöksenteko, ovat siis jossain mää-

rin yhteisiä työelämäkurssin teemojen kanssa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

laaditaan yleensä ensimmäisenä opiskeluvuotena, mutta sitä voidaan opintojen ede-

tessä ja suunnitelmien selkiytyessä muuttaa.   

 

Esimerkiksi metsäekonomian laitoksella HOPS-työskentely liittyy tiiviisti työelämä-

kurssiin. Laitoksen työelämäkurssi käydään jo opiskelujen ensimmäisenä vuotena, 

joten sen yhdistäminen opintosuunnitelmaan on sen vuoksi luontevaa. Kurssilla käy-

dään HOPSiin liittyviä teemoja, kuten JOO-opintoja (JOO = Joustava opinto-oikeus), 

vaihto-opiskelua ja yliopistoharjoittelua läpi. Opiskelijat ovat myös päivittäneet opin-

tosuunnitelmaansa kurssin loputtua.  
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Länsi- ja eteläslaavilaisten kielten työelämäkurssi on myös yhdistetty HOPSiin. Heillä 

on kurssilla kaksi tuntia HOPS-työskentelyä. Teologisessa tiedekunnassa taitopoh-

jaisen CV:n laatiminen on myös HOPS-tehtävä, joten sen voi suoraan liittää opinto-

suunnitelmaan.  

 

Monilla kursseilla HOPSia ei kuitenkaan ole suoraan kytketty varsinaiseen työelämä-

kurssiin. Kursseilla saattaa olla eri vaiheessa olevia opiskelijoita, joista osalla HOPSit 

on jo tehty. Myös sivuaineopiskelijoiden suuri määrä kursseilla vaikuttaa siihen, ettei 

opintosuunnitelmaa ole kytketty erikseen kurssiohjelmaan.  

 

Toisaalta, vaikka kurssia ei olisi suoraan kytketty HOPSiin, se antaa sen tekemiseen 

valmiuksia ja motivoi yleisesti suunnittelemaan opintoja pidemmällä tähtäimellä. Muu-

tamilla laitoksilla HOPS-työskentelyyn ei liity varsinaista työelämäkurssia. Työelämä-

asioita käsitellään kuitenkin orientoivissa opinnoissa HOPS-luentojen yhteydessä.  

 

4.7 Työelämäorientaatio ulkomaalaisille opiskelijoille  

Työelämäorientaatiokursseja ulkomaalaisille ja vieraskielisille opiskelijoille on erik-

seen järjestetty valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Biotieteellisen tiedekunnan am-

mattikuvakurssilla on myös ollut yksi englanninkielinen toiveammattiryhmä.  

 

Valtiotieteellinen tiedekunta järjesti keväällä 2008 toista kertaa ulkomaalaisille kandi-

vaiheen tutkinto-opiskelijoille suunnatun Labour Market Orientation -kurssin (LMOC). 

Kurssi koostui neljästä luennosta ja muutamasta enemmän tai vähemmän suuritöi-

sestä kotitehtävästä. Opiskelijoita kurssille osallistui noin 15. Opintopisteitä kukin sai 

yhden.  

 

Kurssin koordinoinnista vastasi valtiotieteellisen tiedekunnan työelämäyhteyshenkilö 

Antti Eronen. Pääasiallisesti opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta huolehti ura- 

ja rekrytointipalveluiden Leena Itkonen. Kurssin tavoitteet olivat hyvin yleisiä, mutta 

myös työhakemuksen ja ansioluettelon tekoa harjoiteltiin.  

 

Ykköstavoitteena oli kertoa opiskelijoille suomalaisten työmarkkinoiden erityispiirteis-

tä. Toisaalta kurssilla pyrittiin kehittämään opiskelijoiden itsetuntemusta ja tarjoa-
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maan heille työkaluja työmarkkinoiden aktiiviseen pohdiskeluun. Opetus keskittyi 

työmarkkinoiden yleisiin periaatteisiin, mikä oli opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet 

huomioon ottaen hyvä asia.  

 

Kurssi oli tiedekuntatasoinen, eikä yksityiskohtaisiin työnkuviin tai urapolkuihin ollut 

sen vuoksi mahdollista syventyä. Tämä on hyvin yleinen lähtökohta valtiotieteellises-

sä tiedekunnassa – oppiaineiden erilaisuuden sijaan pyritään korostamaan niiden 

synnyttämien työmarkkinavalmiuksien samankaltaisuutta. Yksi oppimistavoitteista 

liittyikin kykyyn tunnistaa opintojen kehittämiä taidollisia ja tiedollisia osaamisalueita. 

Luentojen käytänteistä parhaiten onnistuivat kotitehtävät, jotka aktivoivat opiskelijoita 

miettimään omaa tulevaisuuttaan ja suhdettaan suomalaisiin työmarkkinoihin. Kurs-

silla laadittiin myös ansioluettelo. Kurssin opettaja kommentoi jokaista ansioluetteloa 

erikseen, mistä oli konkreettista hyötyä kaikille opiskelijoille.  

 

Toisena kotitehtävänä oli luento-osuuden jälkeen kirjoitettava noin kolme sivua pitkä 

essee. Teksteissä käytiin läpi suomalaisten työmarkkinoiden erityispiirteitä, omia tu-

levaisuuden suunnitelmia sekä erityisesti haasteita ja mahdollisuuksia, joita kansain-

välinen valtiotieteiden opiskelija kohtaa Suomessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin kie-

litaidon merkitykseen, mikä olikin kurssin kantavia teemoja. Myös tiedekunnan ope-

tus ja tutkinto saivat osakseen rakentavaa palautetta. Esseet sisältävät paljon sellais-

ta materiaalia, jota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi opetuksen suunnittelussa. 

 

Kolmas kotitehtävistä oli kaikkein haastavin. Opiskelijat toteuttivat informaatiohaas-

tattelun, jonka puitteissa heille tarjoutui mahdollisuus toimia aktiivisesti työmarkkinoi-

den suuntaan. Opiskelijoita pyydettiin ottamaan yhteyttä heitä itseään kiinnostavaan 

henkilöön ja sopimaan tämän kanssa haastattelu. Haastattelu purettiin noin 3–5 si-

vun mittaiseksi raportiksi, joka liitettiin kurssin BSCW -alueelle. Informaatiohaastatte-

lu koettiin hankalaksi tehtäväksi, mutta juuri haastavuutensa takia se antoi opiskeli-

joille paljon itseluottamusta ja myös tärkeää informaatiota. BSCW -alueen avulla 

opiskelijat pääsivät lukemaan toistensa raportit ja näin tuloksista saatu hyöty levisi 

muillekin.  

 

Haastateltavina oli erittäin monipuolinen joukko ihmisiä aina Risto E.J. Penttilästä 

Kiinan valtionpankin virkamieheen. Opiskelijat olivat löytäneet kiitettävästi omalta 
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kannaltaan hyödyllisiä kontakteja. Onnistunut keskustelu olikin monelle opiskelijalle 

erittäin positiivinen kokemus. Haastattelun sai suorittaa olosuhteiden niin edellyttäes-

sä myös puhelimitse tai sähköpostilla. Informaatiohaastattelu on tehtävänä työläs, 

mutta se on yksi parhaista työelämäorientaation muodoista. Ura- ja rekrytointipalve-

luilla on kattavat ohjeet informaatiohaastatteluiden tekemiseen. Valtiotieteellisen tie-

dekunnan kurssia varten nämä ohjeet käännettiin englanniksi.  

 

Yksi luennoista oli tarkoitus järjestää alumnipaneelin muodossa, mutta tähän ei yri-

tyksestä huolimatta kyetty. Yksi kansainvälisen taustan omaava alumni saatiin kui-

tenkin paikalle puhumaan ja hän tarjosikin mielenkiintoisen esimerkin. Alumnirekry-

toinnin vaikeutena oli ennen kaikkea valmistuneiden kansainvälisten tutkinto-

opiskelijoiden vähäinen määrä ja heikot yhteydet heidän suuntaansa. Alumnipuheen-

vuorot ovat tämän kaltaisilla kursseilla kuitenkin ehdottoman tärkeitä. Ne tarjoavat 

konkreettisia esimerkkejä vaikeasti tavoitettavan tuntuisella aihealueella. Valtiotie-

teellisessä tiedekunnassa tämä on ehdottoman tärkeää. 

 

Kaikkein kaikkiaan LMOC tuntui täyttävän tehtävänsä hyvin. Opiskelijat vaikuttivat 

varsin tyytyväiseltä, että työelämäasioita edes jollain tasolla koetetaan heille avata. 

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat kun ovat jokseenkin selkeästi vielä suuremman 

haasteen edessä kuin suomalaiset opiskelijat. Jatkossa voisi myös pohtia, voiko ul-

komaalaisten opiskelijoiden työelämäorientaatiota tehdä osin yhdessä esimerkiksi 

kampustasolla ja voisiko suomalaisten työelämäorientaatiokursseja edes osin yhdis-

tää. Tästä hyötyisivät etenkin ulkomaalaiset opiskelijamme, jotka kipeästi tarvitsisivat 

suomalaisia verkostoja. 
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5. OPISKELIJAT TYÖELÄMÄKURSSEILLA 

5.1 Opiskelijoiden määrä työelämäkursseilla 

Työelämäkurssien osanottajamäärät ovat vaihdelleet alle kymmenen opiskelijan 

pienkursseista 150 opiskelijan jättikursseihin. Ryhmäkoko asettaakin kurssin vetäjälle 

erilaisia haasteita.  Pienten kurssien ongelmia ovat olleet esimerkiksi vierailijaluento-

jen järjestäminen. Jos kurssilla on ainoastaan kymmenen osanottajaa, ja heistäkin 

vain viisi paikalla, saattaa vierailijoiden kutsuminen kurssille tuntua opettajasta kiusal-

liselta. Pienestä ryhmästä saattaa muodostua myös opiskelijoille tilanteena epämoti-

voiva. Toisaalta pieni ryhmä mahdollistaa yksilöllisen palautteenannon ja ryhmässä 

voidaan tarkemmin miettiä opiskelijoiden yksittäisiä urapolkuja. Pienessä ryhmässä 

syntyy myös enemmän vuoropuhelua ja vapaata keskustelua kurssilaisten kesken.  

 

Suuri ryhmä tuo myös omat haasteensa kurssin opettajalle. Suurten ryhmien ongel-

mia ovat mm. ekskursioiden järjestämiseen liittyvät vaikeudet. Yhteisten vierailujen 

järjestäminen on ongelmallista, jos kurssilla on paljon opiskelijoita. Myös vapaata 

keskustelua syntyy suurissa ryhmissä yleensä vähemmän, eikä ilmapiiri muodostu 

yleisesti keskustelevaksi.  Toisaalta suuri ryhmä mahdollistaa myös sellaisen opetuk-

sen, joka ei pienryhmässä olisi mahdollista. Esimerkiksi ammattikuvan mukaan muo-

dostetut pienryhmät ovat suurten kurssien etuja.  

 

5.2 Ilmapiiri kursseilla 

Opiskelijoiden suhtautuminen työelämäkursseihin on ollut pääosin positiivista. Kurssi 

on ollut yleisesti opettavainen kokemus ja se on avannut opiskelijoiden silmiä työ-

elämään liittyen. Kurssi on myös kohottanut opiskelijoiden itsetuntoa, lisännyt toiveita 

työllistymisestä ja antanut opiskelijoille mahdollisuuden oppia tuntemaan toiset opis-

kelijat paremmin. Opiskelijoiden mielikuvat työmahdollisuuksista ovat selkiytyneet, ja 

he ovat jollain tapaa ymmärtäneet, mikä on realistista työelämässä. Ajatukset kurs-

sista ovat tosin vaihdelleet laitosten ja tiedekuntien välillä, ja joillain kursseilla opiske-

lijoiden epävarmuus työllistymisestä ja tulevaisuudesta on jopa lisääntynyt.  

 

Palaute kurssista on vaihdellut ääripäästä toiseen. Monilla kursseilla myös opiskelijat 

ovat olleet erittäin heterogeenistä ikään, sukupuoleen ja taustaan katsoen. Osalle 
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kursseista on hakeutunut erityisesti sellaisia opiskelijoita, joille valmistuminen ja työ-

elämään hakeutuminen on ajankohtaista. Joillain kursseilla nuoret opiskelijat, joilla on 

vähemmän kosketusta työelämään, ovat pitäneet kurssia yleisesti vanhempia opiske-

lijoita hyödyllisempänä. Toisaalta muutamilla kursseilla tilanne on ollut päinvastainen; 

nuoret opiskelijat ovat kokeneet työelämän ja kurssin aihepiirit itselleen vieraiksi ja 

epäajankohtaisiksi, ja vanhemmat lähellä valmistumista olevat taas pitäneet kurssista 

enemmän. Naispuoliset opiskelijat ovat yleensä kokeneet kurssien toiminnalliset har-

joitukset, kuten esim. työhaastatteluharjoittelun, miespuolisia opiskelijoita mielek-

käämmiksi.  

 

Osa opiskelijoista on pitänyt työelämäopintoja liian käytännönläheisenä. On esitetty 

kommentteja, että yliopistossa tulisi opiskella akateemisia oppiaineita eikä käytän-

töön valmentavaa epätieteellistä asiaa. Myös työelämäorientaatiokurssin pakollisuus 

tai pakollinen läsnäolo tuo omat haasteensa ja vaikuttaa osin opiskelijoiden asentee-

seen.  

 

Moni haastateltava nosti esiin protestiryhmien vaikutuksen kurssi-ilmapiiriin. Jos 

kurssilla on pienikin joukko opiskelijoita, joiden motivaatio on erittäin alhainen, saat-

taa se vaikuttaa negatiivisesti koko kurssin ilmapiiriin ja onnistumiseen. Osallistujien 

heterogeenisyys asettaakin kurssin vetäjälle haasteen. Kuinka toteuttaa sellainen 

työelämäkurssi, joka palvelee jokaista osallistujaa ikään, sukupuoleen ja taustaan 

katsomatta?   

 

Tehtävistä eniten ristiriitaisia mielipiteitä ovat kirvoittaneet itsetuntemus- ja arvotehtä-

vät. Lähes jokaisella kurssilla ainakin osa opiskelijoista koki nämä tehtävät jollain ta-

paa ahdistaviksi. Osa opiskelijoista koki myös työhaastattelua jäljitelleet toiminnalliset 

harjoitukset jollain tapaa epämielekkäiksi, jotka eivät todellisuudessa valmentaneet 

oikeaan työhaastattelutilanteeseen. Toisaalta tehtävät saivat myös paljon positiivista 

palautetta osakseen, ja osa opiskelijoista piti niitä koko kurssin parhaana antina.  

 

Itsetuntemukseen ja arvojen tutkiskeluun liittyvien tehtävien kautta opiskelijat käsitte-

levät hyvin henkilökohtaisia ja kiinteästi omaan persoonaansa liittyviä kysymyksiä. 

Siksi kurssia olisi hyvä pohtia etukäteen myös tästä näkökulmasta, sillä kurssi-

ilmapiiriin saattaa vaikuttaa merkittävästi myös se, että käsiteltävät asiat ovat monelle 
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opiskelijalle erittäin henkilökohtaisia ja yksityisiä. Niistä keskusteleminen ei välttämät-

tä ole helppoa.  

 

5.3 Missä vaiheessa opintoja? 

Jotta työelämäkurssille osallistuva opiskelija hyötyisi kurssista parhaalla mahdollisella 

tavalla, tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, missä vaiheessa opintoja kurssi jär-

jestetään. Kurssia ei välttämättä kannata tarjota heti ensimmäisenä opiskeluvuotena, 

vaan se olisi hyvä sijoittaa esimerkiksi opintojen keskivaiheelle tai kandivaiheen lop-

puun. Opiskelijalla pitäisi siis olla jonkinlainen tuntuma omasta oppiaineestaan ja sii-

tä, miten opittuja taitoja voisi hyödyntää työelämässä.  

 

Opintojen toisen vuoden kevät tai kolmannen vuoden syksy sopii hyvin työelämä-

kurssille, jolloin sen voisi yhdistää kätevästi HOPSin päivitykseen. Tämä aika on 

usein hedelmällinen myös muista syistä. Opiskelijoiden opiskelumotivaatio voi not-

kahtaa opintojen keskivaiheella, ja tätä notkahdusta voidaan työelämäorientaatio-

ohjauksella ehkäistä. Kandivaiheessa taas työelämä on jo lähempänä ja paine kesä-

töiden, harjoitteluiden ja muiden näyttöjen suhteen on jo suurempi. Toisaalta taas 

opiskelija ehtii vielä tässä vaiheessa tehdä opintoja ja hankkia ehkä parhaimmat ko-

kemuksensa tulevaisuutta ajatellen.  

 

Eräiden haastateltavien mukaan sekä kandi- että maisterivaiheen opintoihin voisi si-

sällyttää oman työelämäkurssin erillisine painotuksineen. Kandivaiheen työelämä-

kurssi voisi painottua esimerkiksi erilaisten ammattikuvien ja urapolkujen esittelyyn, 

joiden kautta opiskelija voisi fokusoida ja suunnitella esimerkiksi kanditutkielmansa 

aihetta, maisterivaiheen opintojaan ja sivuainevalintojaan. Maisterivaiheessa, valmis-

tumisen ja työelämän lähestyessä työelämäkurssi voisi sen sijaan painottua käytän-

nön työnhakutaitojen parantamiseen, kuten työnhakuasiakirjojen laadintaan ja työ-

haastatteluun valmistautumiseen. Maisterivaiheessa olisi mahdollisuuksien mukaan 

hyvä järjestää myös ns. työelämään sitouttavia kursseja. Tällaisia voisivat olla esi-

merkiksi projektikurssit, johon olisi integroituna yritys. Näin opiskelijat pääsisivät hyö-

dyntämään omaa substanssiosaamistaan. Kurssi toimisi samalla myös ponnahdus-

lautana työelämään, ja opiskelijat saisivat konkreettista oman alansa työkokemusta 

ansioluetteloonsa.  
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6. TYÖELÄMÄKURSSI MAANTIETEEN LAITOKSELLA 

6.1 Yleistä 

Maantieteen laitoksen ensimmäinen työelämäkurssi järjestettiin toukokuussa 2008. 

Kurssi toteutettiin neljän opintopisteen laajuisena intensiivikurssina, tiiviissä yhteis-

työssä yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen kanssa. Kurssin opettajina toimivat Ka-

tariina Kosonen maantieteen laitokselta ja Leena Itkonen ja Heidi Layne ura- ja rekry-

tointipalveluista. Kurssiassistenttina toimi Ilkka Oikarinen. Osallistujia kurssilla oli yh-

teensä 14. Ohjelmaan kuului viisi lähiopetuspäivää, joilla oli pakollinen läsnäolo. Lä-

hiopetuksen lisäksi opiskelijat tekivät kirjallisina töinä taitopohjaisen CV:n, uraportfo-

lion ja haastatteluraportin. Kurssin arvioinnissa painotettiin opiskelijoiden itsearvioin-

tia ja reflektiota. 

 

6.2 Kurssin suunnittelusta 

Maantieteen laitoksella ajatus opiskelijoille järjestettävästä työelämäkurssista oli itä-

nyt jo jonkin aikaa. Opetushenkilökunnan yhteisissä suunnittelupalavereissa päätet-

tiin aloittaa suunnittelu syksyllä 2008 ja järjestää kurssi ensimmäisen kerran keväällä 

2009. Tilanne kuitenkin muuttui, kun havaittiin, että varsin monelta maisteriksi jatka-

valta opiskelijalta puuttui kandidaatin tutkinnostaan vain työharjoittelu – eikä harjoitte-

lupaikoista ollut tietoa. Ensimmäinen intensiivikurssi syntyi siis pika-avuksi opiskeli-

joille, joiden piti saada kandidaatin tutkintonsa suoritettua ennen syksyllä alkavia 

maisteriopintoja. 

 

Laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmän keskusteluista laadittiin ”tärkeiden taitojen” 

muistilista, jonka pohjalta kurssin vastuuopettaja laati alustavan kurssiohjelman. 

Muutama suunnittelupalaveri Leena Itkosen kanssa osoitti, että ura- ja rekrytointipal-

velujen avulla kurssi olisi mahdollista toteuttaa hyvinkin ripeällä aikataululla. Alusta 

lähtien iti myös ajatus siitä, että kurssista jäisi sellaista pysyvää tietoa, jota muut lai-

tokset voisivat halutessaan hyödyntää. Kurssia suunnitellessa kun ilmeni, ettei ma-

temaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vielä tällaisia kursseja geologian lai-

tosta lukuun ottamatta järjestetä, ja että käytännöt eri laitoksilla ja tiedekunnissa 

eroavat huomattavasti. Laitos sai hankkeelle tiedekunnan opetuksen kehittämisra-

haa. Sen avulla kurssille pystyttiin palkkaamaan kurssiassistentti, jonka tehtäviin kuu-
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lui paitsi kurssilla avustaminen, myös kurssilla havainnointi, erilaisten työelämäkurs-

sien tietojen keruu, niiden vastuuhenkilöiden haastattelut ja kokoavan raportin kirjoit-

taminen.  

 

6.3 Kurssin toteutuksesta ja arvioinnista 

Maantieteen laitoksen kurssilla hyödynnettiin monipuolisesti raportin kolmannessa 

luvussa esiteltyjä menetelmiä. Kurssin alussa opiskelijat orientoituivat aiheeseen kir-

joittamalla alkuesseen, jossa he kävivät läpi ajatuksiaan maantieteestä, omasta tule-

vaisuudestaan ja esittivät toiveitaan kurssiin liittyen. Ensimmäisellä kurssikerralla 

opiskelijat myös pohtivat ryhmissä, mitä tietoa heillä jo on työelämästä, ja millaista 

tietoa he kaipaavat ja esittelivät pohdintansa tuloksia fläppisessiossa. Osa kurssilai-

sista oli hyvinkin epävarmoja tulevaisuutensa suhteen. Etenkin kehitysmaantietee-

seen suuntautuneet opiskelijat suhtautuivat tulevaisuutensa ja työllistymismahdolli-

suutensa epäilevästi.  

 

Opiskelijat tekivät kurssilla myös itsetuntemukseen ja omien arvojen kartoittamiseen 

liittyviä tehtäviä. Suhtautuminen kyseisiin tehtäviin oli ristiriitaista, mikä oli yleistä 

myös muilla työelämäkursseilla. Osa opiskelijoista piti tehtävistä paljon, osa taas kri-

tisoi kovasti. Jotkut kommentoivat tehtäviä tapaan, ”ihan kuin olis työkkärissä”. Osa 

taas koki kiinnostavaksi hahmottaa itseään adjektiivien kautta. Arvotehtävän lopputu-

lokset olivat myös osalle kurssilaisista yllättäviä. Esimerkiksi hyvä palkka ei loppujen 

lopuksi osoittautunutkaan eräälle opiskelijalle tärkeäksi arvoksi työelämässä, toisin 

kuin hän oli aluksi kuvitellut. Tärkeintä itsetuntemusosiossa oli kuitenkin se, että 

opiskelijat sanoittivat tehtävien, taitopohjaisen CV:n ja uraportfolion avulla oma 

osaamistaan, asiantuntemustaan ja taitojaan, eli sitä mihin he ovat opinnoissaan 

keskittyneet.  Kun tähän lisätään vielä omien persoonallisuuspiirteiden tutkiskelu, tu-

lee urasuunnittelusta henkilökohtainen prosessi. 

 

Alumnien haastattelutehtävä osoittautui yhdeksi kurssin parhaista harjoituksista. 

Haastattelun runko koottiin opiskelijoiden kanssa yhdessä ja teemoiteltiin kysymyk-

siin, jotka käsittelivät alumnien opintotaustaa, työhistoriaa, työnhakuprosessia sekä 

nykyistä työnkuvaa. Tämä jälkeen jokainen kurssilainen haastatteli yhtä laitokselta 

valmistunutta alumnia joko kasvotusten tai puhelimitse. Haastattelut toteutettiin tii-
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viissä aikataulussa yhden viikon aikana, ja jokainen opiskelija kirjoitti haastattelus-

taan noin kolmen sivun pituisen raportin. Raporttien valmistuttua ne siirrettiin Moodle-

oppimisalustalle, josta kurssilaiset lukivat ne kaikki läpi. Näin haastatteluista saatu 

hyöty levisi muillekin. Mielenkiintoista haastatteluista jälkeenpäin keskusteltaessa oli 

se, että enemmistö opiskelijoista piti jotakin muuta kuin omaa haastattelua kaikkein 

kiinnostavimpana. Haastattelujen kautta opiskelijoille avautui myös maantieteen alo-

jen laaja kirjo. Alumnien ammatit vaihtelivat aina ruokatoimittajasta ympäristöhallin-

non ylimpään johtoportaaseen.  

 

Opiskelijat laativat kurssilla myös taitopohjaisen ansioluettelon ja portfolion. Molem-

pia harjoituksia pidettiin yleisesti erittäin hyödyllisinä. Ura- ja rekrytointipalveluiden 

opettajat kommentoivat henkilökohtaisesti jokaista cv:tä ja portfoliota. Osa opiskeli-

joista panosti tehtäviin tosissaan, ja etenkin osa portfolioista oli todella näyttäviä, hie-

nosti taitettuja ja oivaltavasti kirjoitettuja, joista on epäilemättä opiskelijoille hyötyä 

myös tulevaisuudessa työnhaun yhteydessä.  

 

Kurssilla hyödynnettiin aktiivisesti Moodle-oppimisympäristöä. Alustalle liitettiin esi-

merkiksi kurssin aikataulu, tehtävät ohjeistuksineen, luentomateriaali ja internetlink-

kejä erilaisille aihetta käsitteleville sivuille. Kurssin keskustelualueella opettajat infor-

moivat kurssilaisia tärkeistä tapahtumista, ja opiskelijat ilmoittivat esim. ketä he ovat 

menossa haastattelemaan. Opiskelijat saivat myös yhteisen palautteen portfoliosta 

Moodlen kautta. Kaiken kaikkiaan Moodle toimi kurssiympäristönä erittäin hyvin. 

Alusta oli helppokäyttöinen ja sen perustaminen ja ylläpito oli vaivatonta. Moodlea 

tullaan oletettavasti hyödyntämään myös jatkossa maantieteen laitoksen tulevilla työ-

elämäkursseilla. Lisäksi on päätetty perustaa tehtyjen haastattelujen pohjalta laitok-

sen ”uraprofiilipankki”. Se toteutetaan aluksi laitoksen sisäisenä blogina, mutta tämän 

lisäksi laitoksen sivujen yhteyteen luodaan www-sivut, joilla on myös asiasta tietoa ja 

joiden kautta alumnit voivat käydä jättämässä oman uraprofiilinsa ja näin kartuttaa 

tietoa maantieteilijöiden sijoittumisesta työelämään.   

 

Viimeisellä kurssikerralla keskusteltiin vapaasti siitä, mitä kokemuksia opiskelijoille oli 

kurssilta kertynyt, millaisia ajatuksia esim. haastattelut olivat herättäneet ja mitä pa-

rannusehdotuksia opiskelijoilla oli kurssiin liittyen. Opiskelijat kirjoittivat myös lop-

puesseen, jossa he pohtivat samoja teemoja kuin kurssin alussa kirjoitetussa alkues-
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seessä, ja täyttivät kurssipalautelomakkeen (liite 2). Opiskelijoiden arvioinnissa kes-

keisellä sijalla oli itsearviointi. Tärkeintä oli käynnistää myönteinen ajatusprosessi 

omasta roolista maantieteilijänä ja peilata mielikuvia maantieteestä urana harjoitus-

ten synnyttämien keskustelujen kautta. Suoritusmerkintä kurssista oli hyväksyt-

ty/hylätty. 

 

Kurssin opettajien loppupalaverissa pohdittiin, kuinka laitoksen työelämäkurssi tulisi 

jatkossa järjestää. Kurssin intensiivinen tahti koettiin pääosin positiiviseksi, ja todettiin 

yhteistuumin kurssin pysyneen hyvin kasassa juuri intensiivisen aikataulun vuoksi. 

Opiskelijoiden vireystaso pysyi läpi kurssin korkealla, sillä kaikki tehtävät toteutettiin 

tiiviissä aikataulussa, eivätkä palautusten välit venyneet liian pitkiksi. Tämän vuoksi 

kurssi tullaan myös jatkossa toteuttamaan intensiivikurssina.  

 

Projektiosaamisen lisääminen koettiin tärkeäksi ja pohdittiin, pitäisikö laitoksen ope-

tukseen sisällyttää projektikursseja. Näihin olisi integroituna yritys, jolle tehdään 

konkreettinen, tieteellistä ja ammatillista asiantuntijuutta vaativa työ. Näin opiskelijat 

pääsisivät hyödyntämään omaa osaamistaan. Kurssi toimisi samalla monille opiskeli-

joille ensikosketuksena oman alan työelämään, ja opiskelijat saisivat käytännön työ-

kokemusta ansioluetteloonsa. 

 

Opiskelijapalautteesta kävi ilmi, että opiskelijat olisivat kaivanneet kurssille enemmän 

tehtäviä ja kurssi olisi voinut olla työläämpi ja pidempi. Kurssilta sai myös työmäärään 

nähden paljon opintopisteitä (4 op). Uusissa tutkintovaatimuksissa (2008–2010) työ-

harjoittelu tai työelämään orientoivat opinnot on 2–4 opintopisteen laajuinen. Jos 

kurssi järjestetään tulevaisuudessa 4 op:n laajuisena, siihen sisällytetään jatkossa 

oheislukemistoa ja mahdollisesti myös muita harjoituksia ja tehtäviä.  

 

Kaiken kaikkiaan kurssin opettajien ja opiskelijoiden yhteinen kokemus kurssista oli, 

että se todella on tarpeen. Lähes kaikki kurssilaiset kokivat keskustelujen ja tehtävien 

selkeyttäneen tulevaisuuspohdintojaan ja omaa ammattikuvaansa sekä antaneen 

myös paljon aivan konkreettista apua esimerkiksi työnhakuasiakirjojen laatimiseen ja 

oman osaamisen esille tuomiseen. 
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7. TYÖELÄMÄORIENTAATIOSTA SAATUJEN KOKEMUSTEN 
HYÖDYNTÄMINEN MUUSSA OPETUKSESSA SEKÄ LAITOSTEN JA 
TIEDEKUNTIEN TOIMINNASSA 

 

Haastattelujen yhteydessä nousi esiin kysymys siitä, kuinka työelämäorientaatiosta 

saatuja kokemuksia voisi hyödyntää muussa opetuksessa ja laitoksien ja tiedekunti-

en toiminnassa. Työelämäorientaatio voisikin muutamien haastateltavien mukaan 

olla laitoksen yhteinen asia, jossa syntyviä tietoja ja taitoja jaetaan myös yleisesti 

eteenpäin. Muutamilla laitoksilla näin onkin jo tehty.  

 

Esimerkiksi alumnitietopankin kartuttaminen on saanut alkunsa työelämäkurssien 

alumnihaastatteluista. Yleisen kirjallisuustieteen työelämäkurssilla alumnitietopankin 

ylläpitovastuuta on myöhemmin pyritty delegoimaan ainejärjestölle. Myös muilla lai-

toksilla nimenomaan ainejärjestöt voisivat olla oikea organisaatio ylläpitämään päivit-

tyvää tietopankkia valmistuneista. Tietopankki olisi hyvä sijoittaa esim. laitoksen in-

tranetiin, tai mikäli siitä halutaan tehdä julkinen, laitoksen kotisivuille. Monien haasta-

teltavien mukaan juuri alumnitietopankista on laitokselle paljon hyötyä, ja siitä hyötyi-

sivät muutkin kuin työelämäkursseille osallistuvat opiskelijat. Aasian ja Afrikan kielten 

ja kulttuurien laitoksella alumniyhteistyöhön ja alumniverkoston kartoittamiseen on 

paneuduttu tosissaan. Laitoksella tehtiin vuonna 2007 selvitys vuosina 1997–2006 

laitokselta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään. Valmistuneet pyritään myös 

sitouttamaan laitokselle alumneiksi, ja pitämään heihin yhteyttä myös valmistumisen 

jälkeen. 

 

Työelämänäkökulman voisi integroida mahdollisuuksien mukaan myös muuhun ope-

tukseen, ja yhdistää esimerkiksi luentosarjoihin. Opiskelijat myös haastavat opettajia 

epäsuorasti, tuomalla kursseilla esiin, millaista opetusta he kaipaisivat enemmän eri-

tyisesti työelämän silmällä pitäen. Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella 

osa opettajista on yhdistänyt työelämänäkökulman kaikkeen toimintaan, niin ohjauk-

seen kuin opetukseenkin. Muutamilla muilla laitoksilla työelämäkurssin palautteesta 

on pidetty infotilaisuus muille opettajille. Joillain laitoksilla on pyritty myös siihen, että 

henkilökunnan viestintä opiskelijoille muuttuisi työelämää kohtaan positiiviseksi ja 

kannustavaksi. 
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Biotieteellisessä tiedekunnassa ammattikuvakone on yhdistetty tiedekunnan laatujär-

jestelmään. Tiedekunta saa ammattikuvakoneen kautta jatkuvaa palautetta alumneil-

ta erityisesti siitä, mihin suuntaan opetusta tulisi kehittää työelämän kannalta. Myös 

opiskelijoiden alumnihaastattelujen ja alumnien esitysten kautta on tullut palautetta 

opinnoista. He ovat kertoneet, mitä olisivat kaivanneet tutkinnosta. Asioista on kes-

kusteltu laitoksen kehittämispäivillä ja laitospalavereissa.  

 

Joillain laitoksilla on myös pohdittu, kuuluuko työelämäopetus ylipäätään yliopistoon. 

Eräs haastateltava ilmaisi huolensa siitä, että työelämäorientaatio-opetuksen ylen-

määräinen painottaminen saattaa ohjata opiskelijoita suuntaamaan opintojaan liian 

pragmaattiseksi. Esimerkiksi jos sivuainevalintoja tehdään ainoastaan työelämää 

silmälläpitäen, saattaa se vaikeuttaa graduprosessia, jossa mitataan erityisesti aka-

teemisia kykyjä. Yksi haastateltavista myös painotti, että yliopistosta saatu akateemi-

nen osaaminen on varsinaisesti se kaikkein kantavin voima työelämässä.  

 

Toisaalta yliopisto ja akateeminen maailma eivät voi täysin irrottautua nykyaikaisen 

työelämän vaatimuksista. Opiskelijoita täytyy valmentaa kohtaamaan työelämän läh-

tökohdat ja vaatimukset jo opiskeluaikana. Uudenlaiset työtehtävät ja työskentelyta-

vat vaativat oman oppiaineen sisältöön liittyvän osaamisen lisäksi yhä parempia ja 

laajempia työelämätaitoja. Myös yliopiston näkökulmasta tämä on tärkeää, sillä tällä 

tavoin varmistetaan jatkossakin Helsingin yliopiston houkuttelevuus hyvänä oppilai-

toksena. Työelämäorientaation tärkein anti onkin ehkä juuri se, että vankka akatee-

minen osaaminen osataan pukea sanoiksi, markkinoida eteenpäin ja että opiskelijalle 

tulee mielikuvia siitä missä juuri hän voisi valmistuttuaan työskennellä. Pelkkä tutkinto 

kun ei valitettavasti nykypäivänä välttämättä työelämään kanna. Tämän vuoksi onkin 

suositeltavaa, että työelämäorientaatioon ja siihen liittyviin teemoihin kiinnitetään yli-

opisto-opetuksessa myös jatkossa huomiota. 
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LÄHTEET 

 

Haastattelut 
 

Aalto, Tuomo, amanuenssi, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos 

Haastattelu Helsingissä 26.5.2008. 

Eronen, Antti, työelämäyhteyshenkilö, valtiotieteellinen tiedekunta. Sähköpostihaas-

tattelu 29.5.2008.  

Ikonen, Teemu, yliopistonlehtori, taiteiden tutkimuksen laitos, humanistinen tiedekun-

ta. Haastattelu Helsingissä 27.5.2008. 

Johansson, Heidi, suunnittelija, Renvall-instituutti, kulttuurienvälisen vuorovaikutuk-

sen maisteriohjelma. Haastattelu Helsingissä 29.5.2008. 

Kotilainen, Mia, amanuenssi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, geologian 

laitos. Haastattelu Helsingissä 28.5.2008. 

Lehtonen, Jukka T., suunnittelija, bio- ja ympäristötieteiden laitos, biotieteellinen tie-

dekunta. Haastattelu Helsingissä 30.5.2008. 

Nylund, Jaana, amanuenssi, teologinen tiedekunta. Haastattelu Helsingissä 

29.5.2008. 

Pacek, Katri, tuntiopettaja, slavistiikan ja baltologian laitos, humanistinen tiedekunta. 

Haastattelu Helsingissä 26.5.2008.  

Saarnivaara, Minna, arabian kielen ja islamin tutkimuksen assistentti, humanistinen 

tiedekunta, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos. Haastattelu Helsingissä 

2.6.2008. 

Sarkki, Asta, opintoneuvoja, metsäekonomian laitos, maatalous-metsätieteellinen 

tiedekunta. Haastattelu Helsingissä 27.5.2008. 
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mään – koulutuskokonaisuus.10.6.2008. 

<http://www.helsinki.fi/rekry/opiskelijat/koulutus.htm> 

Tietojenkäsittelytieteen laitos (2006). Ammattikuvakone. 6.6.2008 

<http://www.cs.helsinki.fi/group/ohtu/k-2006/ammattikuvakone.html> 
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Valtiotieteellinen tiedekunta (2007). Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). 

16.6.2008. <http://www.valt.helsinki.fi/fuksit/post3.htm> 

Walmiiksi Wiidessä Wuodessa (2007). Työelämä-orientaatiotyöpaja 7.6.2008. 

<http://www.w5w.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=144> 

Wikipedia (2008). RSS. 11.6.2008 <http://fi.wikipedia.org/wiki/RSS> 

 

 
LIITTEET 
 
LIITE 1 
 
Työelämäkurssia suunnittelevan muistilista 
 

• Mitkä ovat kurssin oppimistavoitteet? 

• Voiko kurssin tehdä yhteistyössä jonkun toisen laitoksen kanssa?  

• Voiko kampuksen työelämäviikkoa tai muita tapahtumia hyödyntää? 

• Miten kurssi nivotaan laitoksen muihin käytänteisiin?  

• Miten kurssin tuottama materiaali ja tieto säilytetään ja miten sitä jatkossa kartute-

taan? 

• Opiskelijan rooli. Urasuunnittelua ei voi vain luennoida, vaan osallistujien tulisi olla 

aktiivisesti mukana keskustelemassa ja pohtimassa omaa tulevaisuuttaan. Miten 

kurssi rakennetaan niin, että se on mahdollista? 

• Ura- ja rekrytointipalveluiden tuki ja apu kurssin toteutuksessa.  
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LIITE 2 
 
Maantieteen laitoksen työelämäkurssi 56032 
Kurssipalautelomake 
 
Monivalintakysymykset 
 
   Liian Melko                                 Melko          
     helppo     helppo               Sopiva                
vaikea                 Vaikea 
 
1. Kurssin vaatimustaso               
   
 
   Täysin                Jokseenkin           Ei samaa         Jokseenkin                 
Täysin  
   samaa   samaa                eikä eri               eri                             
eri              
   mieltä  mieltä                 mieltä                 mieltä                       
mieltä 
2. Sain selkeän kuvan siitä, 
mihin oppimaani tarvitsen               
  
  
3. Työelämäkurssi tukee omia  
opintojani ja urasuunnitelmiani hyvin               
  
 
4. Tunsin syventyneeni  
kurssin aihepiiriin                
  
 
5. Kurssilla oli hyvä  
opiskeluilmapiiri                
  
 
6. Kurssin opettajat aktivoivat  
opiskelijoita                 
  
 
7. Opettajat tekivät selvän eron  
olennaisen ja epäolennaisen välille               
  
 
8. Opettajat esittivät vaikeatkin asiat  
ymmärrettävästi                
  
 
9. Oma motivaationi oli kurssilla 
kohdallaan                 
   
 
10. Kokonaisuutena olen kurssiin  
tyytyväinen                 
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Avoimet kysymykset 
 
 
 
11. Miltä kurssin työskentelytavat tuntuivat? Tukivatko ne hyvin oppimaasi? 
 
 
 
 
 
 
 
12. Tukivatko kurssin luennot ja harjoitukset toisiaan? 
 
 
 
 
 
 
13. Olivatko kurssin aikataulu / pituus / vauhti sopivia? 
 
 
 
 
 
 
 
14. Kehitysehdotuksia ja vapaata palautetta kurssin vetäjälle. 
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LIITE 3 

Haastattelujen kysymysrunko 
 
Yleistä 
 
Kuinka kauan laitoksellanne on järjestetty työelämäkursseja? 
 
Mitkä ovat työelämäkurssinne tavoitteet? 
 
Käytänteistä 
 
Mitkä kurssinne käytänteet nostaisitte esiin erityisen onnistuneina? 
 
Missä asioissa olisi parantamisen varaa / mitkä käytänteet eivät osoittautuneet toimi-
viksi? 
 
Oletteko hyödyntäneet internetpohjaisia oppimisalustoja (esim. WebCT, BSCW, 
Blackboard, Moodle, blogit) kurssillanne? Miten?  
 
Onko kursseillanne hyödynnetty laitoksenne alumneja? Miten? 
 
Onko kurssinne kytketty jollain tavalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan 
(HOPS)? Jos on, miten? 
 
Onko työelämäkurssiltanne saatuja kokemuksia hyödynnetty muussa opetuksessa ja 
muuten laitoksen toiminnassa? Jos on, miten? 
 
Opiskelijat 
 
Kuinka paljon osallistujia kurssillanne on keskimäärin ollut? 
 
Ovatko opiskelijat kokeneet kurssin hyödyllisenä? Millainen ilmapiiri kurssillanne on 
ollut? 
 
Ovatko myös jatko-opiskelijat (ja graduvaiheen opiskelijat) osallistuneet työelämä-
kurssillenne? 
 
Onko laitoksellanne järjestetty työelämäkursseja ulkomaalaisille opiskelijoille? 
 
Mihin kohtaan opintoja työelämäkurssi sopisi mielestänne parhaiten? 
 
Vinkkejä ja ehdotuksia työelämäkurssien järjestäjille 
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LIITE 4 
 
TOTEUTETTUJEN KURSSIEN OHJELMIA 
 
 
MAANTIETEEN LAITOKSEN TYÖELÄMÄKURSSI, KEVÄT 2008 
 
ke 14.5.2008 Orientoituminen aiheeseen 
klo 10–12 
- ”lähtöesseen” kirjoittaminen: mitä ajatuksia maantieteestä, mitä ajatuksia omasta tulevai-
suudesta, mitä toiveita kurssista?  
- kurssin rakenne ja suoritustapa  
klo 12–14 
- mitä tietoa työelämästä opiskelijat kaipaavat?: ryhmätyö + yhteenveto  
- kotitehtäväksi oman cv:n laatiminen (purku 3. päivänä) 
 
to 15.5.2008 Teemana itsetuntemus 
klo 10–12 
- mitä osaamista minulla on?: tehtävä itsetuntemuksesta  
klo 12–14 
- teemahaastattelun runko: ryhmätyö + yhteisen lomakerungon teko  
 
ma 19.5.2008 Teemana työnhakuasiakirjat 
klo 10–12 
- opiskelijoiden alustavien cv-paperien käsittely + niiden herättämät kysymykset  
- taitopohjainen cv  
klo 12–14 
- portfolio  
- työhakemus  
- tehtäväksi oman cv:n laajentaminen taitopohjaiseksi cv:ksi sekä uraportfolion laatiminen 
(palautetaan Moodleen su 25.5. mennessä) 
 
ti 20.5.2008 Teemana työhaastattelu 
klo 10–12 
- työhaastattelu  
klo 12–14 
- haastatteluharjoituksia: ”hissihaastattelu”, ryhmähaastattelut  
 
to 15.5. – su 25.5.2008 aikaa teemahaastattelujen toteuttamiseen (yksin 1 haastattelu, parina 2 
haastattelua) ja tekstien laatimiseen  
su 25.5.2008 klo 20 mennessä taitopohjaisen cv.n, portfolion ja teemahaastatteluraportin pa-
lautus Moodleen 
ma 26.5. – ti 27.5.2008 aikaa teemahaastatteluraporttien lukemiseen 
 
ke 28.5.2008 Loppuseminaari 
klo 10–12 
- keskustelu haastattelujen pohjalta  
klo 12–14 
- loppuesseen kirjoitus  
- kurssipalautteen keruu: paperilomake + yhteinen keskustelu, noin 15 min. 



 36

GEOLOGIAN LAITOS  
 
54046 Geologien työelämäorientaatio (3 op) 
1.kerta to 1.11. Sali D112, muuten pe klo 12–14 (9.11.–14.12.) Sali E205. 
Opiskelija tutustuu työelämään luentojen, vierailijaluentojen ja työpaikkavierailujen 
avulla.  Kurssiin kuuluu Rekryn luennoimat osuudet ”urasuunnittelu opintojen osana” 
ja ”työnhakuosaaminen”. 
 
1. kerta 1.11. Kurssin tavoitteet ja ohjelma. 

Juha Karhu: Geologian laitokselta valmistuneiden sijoittuminen työelä-
mään 
Juha Vauhkonen: YKL, geologi valtakunnallisessa työkentässä 
Tehtävänanto kurssilaisille: Kirjoita CV työpaikan hakua varten ja palau-
te se Rekryn ensimmäisellä luennolla 30.11. Anna palautetta kaverin 
CV:stä. Kirjoita essee ”Geologin uravisiot”, palautus 10.12 mennessä. 

 
2. kerta 9.11. Vierailijaluennot: geologina työelämässä (Insinööri- ja ympäristökonsul-
tointi: Joonas Klockars: Pöyry Oy, yksityiset malmifirmat: Laura Lauri, Areva Oy, jat-
ko-opiskelijana omalla laitoksella: Tomi Luoto, HY) 
 
3. kerta 16.11. Vierailu Suomen Ympäristökeskukseen 
 
4. kerta 23.11. Vierailu Geologian tutkimuskeskuskeen GTK:lle 
 

- välitehtävä kirjoita CV ja anna palautetta kaverin CV:stä 
 
5. kerta 30.11. Rekry: Urasuunnittelu opintojen osana ja kurssilaisten tekemien an-
sioluetteloiden palautus 
 
6. kerta 7.12. Rekry: Työhakuosaaminen; toimiva CV (palaute CV:stä), haastattelu-
taidot 
 
– välitehtävä 10.12. palauta Geologin uravisiot – essee 
 
7. kerta 14.12. Geologin uravisiot – esseen palautetilaisuus, kurssin yhteenveto 
 

- Kurssilla vaaditaan 6/7 osallistumiskertaa 
- Kurssiin kuuluu CV:n kirjoitustehtävä. Opiskelijat pyytävät palautetta kaveril-

ta omaan CV-luonnokseensa ennen kuin palauttavat sen 30.11. luennolla. CV-
palautteen pyytämiseen käytetään CV-palautelomaketta. Palautelomake jäte-
tään täytettynä CV:n kanssa 30.11. 

- Kurssiin kuuluu essee ”Geologin uravisiot”, joka palautetaan 10.12. men-
nessä 
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METSÄEKONOMIAN LAITOS 

Urasuunnittelukurssi 2008 

Ajoitus: 14.3.–2.5.2008, perjantaisin klo 12–14, luentosali 152A (A-talossa atk-
aseman vieressä, Kielikeskuksen luokka) 

 
Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia opinto- ja urasuunnitteluun ja työn-
hakuun, sekä tutustuttaa opiskelija metsäalan organisaatioihin ja työpaikkoihin 

 
Sisältö: Työn hakeminen, urasuunnittelu, yleiskuva metsäsektorin yrityksistä, julki-
sesta hallinnosta ja tutkimuksesta, ja niissä toimivien metsänhoitajien työnkuva. 
Kurssilla opiskelijat tekevät haastatteluja metsäalan organisaatioissa ja raportoivat 
niistä kurssin muille osallistujille. Lisäksi järjestetään pääaineilta 31.3. 

Suorittaminen:  
 
1) Läsnäolo luennoilla; mahdolliset poissaolot korvataan tapauskohtaisesti.  
 
2) Osallistuminen paritehtävään ja raportoiminen Blackboardissa.  
 
3) Loppuraportin kirjoittaminen. 
 
 
Alustava aikataulu: 
 
Pe 14.3.08, 12:15-13:45 

l 

Yleistä kurssista, JOO-opinnot 

 
Harjoittelut 

Parityön ohjeistus 

Asta Sarkki 

 
Pipsa Salolammi 

Pe 28.3.08, 12:15-13:45  Ura- ja rekrytointipalvelut
Ma 31.3. Pääaineilta  
Pe 4.4.08, 12:15-13:45  Ura- ja rekrytointipalvelut
 Haastatteluraportit Blackboardiin  
Pe 25.4.08 12:15–13:45 Palautekerta Asta Sarkki 
Pe 2.5.08 Loppuraportin deadline  
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YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE, TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT 
OPINNOT  
 
Tavoitteet 
Kurssi antaa kirjallisuudenopiskelijalle valmiuksia etsiä, löytää ja keksiä itselleen 
paikka työelämässä. Kurssilla esitellään kirjallisuustieteestä valmistuneiden urapolku-
ja, tutustutaan työnhaun menetelmiin sekä annetaan välineitä omatoimiseen ura-
suunnitteluun ja akateemisten taitojen soveltamiseen työelämässä. Kurssin tavoit-
teena on antaa monipuolinen kuva työnantajista, työllistymisen tavoista ja toimenku-
vista kirjallisella alalla laajasti ymmärrettynä (tutkimus, taide, kustannus- ja lehtiala, 
kulttuuritoimi) ja helpottaa yhteyksien luomista opintojen ja työelämän välille.  
 
Suoritustapa 

1) Luennoille ja tapahtumiin osallistuminen (vaaditaan 8/10 osallistumiskertaa) 
2) Itsetuntemus-essee 
3) Haastattelu + sen raportointi ja esittäminen 
4) Työhakemuksen ja ansioluettelon laadinta 
5) Muiden kurssilla annettujen tehtävien suorittaminen 

 
Kurssin ohjelma 
1. ma 19.3. klo 10–12: Johdanto 
Kurssin osa-alueiden esittely: itsetuntemus, työelämätuntemus, urasuunnittelu, työn-
hakutaidot 
 
Tehtävänanto I: Itsetuntemus-essee 
Esseen palautus pe 23.4. 
 
Tehtävänanto II: Haastattelut 
Haastattelujen purku ryhmittäin 2.4.–20.4. 
 
Tehtävänanto III: Kysymysten laadinta ryhmissä vierailuja varten 
 
Tehtävänanto IV: Raportti HumanistiUra-tapahtumasta 
 
Tehtävänanto V: ”Kandivaiheen valintoja” - tehtävän täyttö 
 
Tehtävänanto VI: ”Opi analysoimaan itseäsi” - tehtävän täyttö 
 
 
2. KESKIVIIKKO 21.3.: Osallistuminen HumanistiUra-tapahtumaan (Bio Rex, klo 
9.30-16) 
 
3. ma 26.3. klo 10–12: Urasuunnittelu 
Vieraana Leena Itkonen (HY:n Ura- ja rekrytointipalvelut) 
 
4. pe 30.3. klo 14–16: Työelämätuntemus 1 
Työpaikkavierailu: Helsingin Sanomat 
Tapaaminen Sanomatalon neuvonnassa klo 14.00 
Ryhmät 1 ja 2 kysyvät 
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5. ma 2.4. klo 10–12: Urapolkuja 1 
Tehtävien palautus 
Ryhmät 3 ja 4 esittelevät haastattelunsa 
 
6. pe 13.4. klo 14–16: Urapolkuja 2 
Ryhmä 7 esittelee haastattelunsa 
Vieraana kirjailijat Saila Susiluoto ja Juulia Niemi 
Ryhmät 3 ja 4 kysyvät 
 
Tehtävänanto VII: luetaan T. Makkosen (toim.) Kustannustoimittajan kirja 
 
7. ma 16.4. klo 10–12: Työelämätuntemus 2 
Ryhmät 5 ja 6 esittelevät haastattelunsa 
Vieraana kustannustoimittaja Ani Kuusjärvi 
Ryhmä 7 kysyy 
 
8. pe 20.4. klo 14–16: Työelämätuntemus 3 
Ryhmät 1 ja 2 esittelevät haastattelunsa 
Vieraana kustannustoimittaja Silja Hiidenheimo 
Ryhmät 5 ja 6 kysyvät 
 
Tehtävänanto VIII: Työpaikkailmoitusten kerääminen ja analysointi seuraavaa kertaa 
varten 
 
Tehtävänanto IX: ”Työnhakuprosessi- tehtävän täyttö 
 
Tehtävänanto X: Oman työhakemuksen ja ansioluettelon alustava laadinta 
 
9. ma 23.4. klo 10–12: Työnhaku: miten markkinoin osaamistani? 
Vieraana Leena Itkonen, HY:n Ura- ja rekrytointipalvelut 
 
10.pe 27.4. klo 14–16: Työharjoittelu 
Vieraillaan FILI:ssä ja SKS:ssä 
Kurssipalaute 
 
Palaute CV:stä ja Itsetuntemus-esseestä opettajan vastaanotolla 
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VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
 
Labour Market Orientation Course  
 
Hoping to land a job in Finland after finishing your studies? The labour market orien-
tation course will provide you with practical information on Finnish labour market and 
job search in Finland. 
 
Course Description 
 
The aim of the course is to familiarize international degree students of the Faculty 
with Finnish labour market. Students will learn what kind of careers graduates of the 
Faculty have followed. The course will also offer practical advice for job hunting in 
Finland. The ultimate objective of the course is to help the students in the planning of 
their own studies and career. 

The course is obligatory for bachelor’s degree students of the Faculty. Master’s de-
gree students are strongly encouraged to join the course. 

Labour market orientation course is worth 1 credit (1 op). 

Time and Location  

Spring term 2007, four sessions, 8 hours in total. Wed 24.1.16-18, Fri 26.1. 10-12, 
Wed 31.1. 16-18 and Fri 2.2. 10–12. Location: Unioninkatu 37, Faculty meeting room 
(first floor). 

Content  

First session: Wednesday 24.1. (16-18)  
Speakers: Antti Kosonen, Labour Market Contact Person, Faculty of Social Sciences, 
Leena Itkonen, Planning Officer, Career Services, University of Helsinki, Alumni 
speaker (to be confirmed later) 
 
Issues to be covered: 

• Introduction to the course. 
• Special features of the Finnish labour market. 
• Experiences of an international graduate of the Faculty 

Second session: Friday 26.1. (10-12)  
Speaker: Leena Itkonen, Planning Officer, Career Services, University of Helsinki 
 
Issues to be covered: 
 

• Practical tips on how to land a job in Finland: contact with employers, job 
seeker’s documents 

• Preparing a Curriculum Vitae 
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Third session: Wednesday 31.1. (16-18)  

Speakers: Antti Kosonen, Labour Market Contact Person, Faculty of Social Sciences 

Issues to be covered: 

• Career placement surveys 
• Internship 

Fourth session: Friday 2.2. (10-12)  

Speaker: Leena Itkonen, Planning Officer, Career Services, University of Helsinki 

Issues to be covered: 

• Job seeker’s documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

BIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
 
 
570013 Ammattikuvakurssi, 3 op 
Erityisesti toisen vuoden opiskelijoille ja uuteen tutkintojärjestelmään siirtyneille opis-
kelijoille tarkoitetun työelämään orientoivan jakson tavoitteena on esitellä opiskelijalle 
erilaisia ammattikuvia ja niissä tarvittavia taitoja sekä vahvistaa omia ura- ja opinto-
suunnitelmia. 
 
SUORITUSTAVAT: 
Kurssi jakaantuu kahteen osioon: 
1. Kaikille yhteisessä osiossa työelämään siirtyneet entiset tiedekunnan opiskelijat 
(alumnit) esittelevät erilaisia ammatteja ja niissä tarvittavia taitoja. Lisäksi ura- ja rek-
rytointipalvelut luennoivat työnhausta ja urasuunnittelusta. 
 
2. Opiskelijat jakautuvat toiveammattiensa mukaisiin ryhmiin, joissa syvennytään 
ammattikuviin tarkemmin ja tehdään omista kiinnostuksen kohteista posterit. Opiske-
lijat myös haastattelevat työelämään siirtyneitä bio- ja ympäristötieteilijöitä. 
 
Saadakseen kurssista hyväksytyn arvosanan opiskelijan on laadittava oma ansioluet-
telo eli CV, kirjoitettava lyhyt pohdinta vähintään kuuden alumnin esityksestä, haasta-
teltava vähintään yksi alumni, laadittava posteri yhdessä pienryhmänsä kanssa sekä 
tehtävä mahdolliset muut toiveammattiryhmissä jaetut tehtävät. Toiveammattiryhmis-
sä on läsnäolopakko. 
 
Perehtyessään erilaisiin ammattitehtäviin kurssilaiset voivat käyttää apunaan uutta 
tiedekunnassa luotua urasuunnittelun apuvälinettä Akukonetta, jossa on hyödynnetty 
vaalikoneiden ideaa. 
 
VAADITTAVAT EDELTÄVÄT OPINNOT : Edeltäviä opintoja ei vaadita. 
 
ARVIOINTI: Opinto-oppaan tiedoista poiketen kurssi arvostellaan asteikolla hyväk-
sytty/ hylätty. 
 
AIKATAULU 2007: 
Kurssi järjestetään sekä Viikin että Lahden kampuksilla . 
 
VIIKIN KAMPUS: 
Kaikille yhteiset tilaisuudet (avoimia kaikille kiinnostuneille) 
Ti 4.9. klo 16-17 (Info 1) : Kurssin infotilaisuus 
To 6.9. klo 8-10 (Info 1): Ura- ja rekrytointipalveluiden luennot 
Ma 8.10. klo 12-16 (Bio2, aud 1041): Alumniesityksiä 
To 11.10. klo 13-16 (Info 1): Alumniesityksiä 
Ma 15.10. klo 12-16 (B-talo, ls 2): Alumniesityksiä 
To 18.10. klo 13-16 (Bio2, aud 1041): Kurssin posteriseminaari 
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Toiveammattiryhmät (ks. kuvaukset alla) : 
Viikin kampus: 11.9.-18.10. (paitsi viikolla 41). Kukin opiskelija osallistuu yhteen ryh-
mään, jotka 
kokoontuvat joko ti klo 8-10, ti klo 16-18 tai to klo 8-10. 
Helsingin yliopisto http://www.helsinki.fi/bio/opiskelu/ammattikuvakurssi.htm 
2 of 3 24.6.2008 13:27 
LAHDEN KAMPUS 
alustava aikataulu: 12.9. ja 24.9. klo 12.15 -15, 26.9., 28.9., 1.10. ja 4.10. klo 12-14. 
Lahdessa 
kokoontuu vain yksi pienryhmä, joten kaikille yhteisten tilaisuuksien ja toiveammatti-
ryhmien aikoja 
ei ole eritelty. 
Lisätietoa: Jukka.T.Lehtonen(ät)helsinki.fi 
 
TOIVEAMMATTIRYHMIEN KUVAUKSET: 
Hallinto- ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Tutkimus: laboratoriotieteet / Tutkimus: Ekologia ja ympäristötieteet / International 
Research 
Tiedeviestintä 
Asiantuntijana kehitysmaissa 
Yritysmaailma 
Ympäristöekologien ryhmä (Lahden kampus) 
 
Hallinto- ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (HYV) -ryhmä, 
ti klo 8-10 tai ti klo 16-18 
Ryhmiä koordinoi Saara Lilja-Rothsten 
 
Hallinnon piirissä toimivia meidän alaltamme valmistuneita työskentelee niin ministe-
riöissä, 
ympäristökeskuksissa, sektoritutkimuslaitoksissa (esim. EVIRA, MTL, Metla, KTL, 
RKTL, 
Työterveyslaitos), järjestöissä kuin kunnissakin. Järjestöpuolella meitä löytyy erilaisis-
ta 
ympäristöalan järjestöistä, mutta myös Suomen Punaisesta Rististä, Metsästäjäin 
keskusjärjestöstä, Kalatalouden keskusliitosta tai vaikkapa Väestöliitosta. 
 
Tutkimus: Laboratoriotieteet, 
ti 16–18 Ryhmää koordinoi Laura Kerosuo 
to 8-10 Ryhmää koordinoi Tanja-Maria Ranta 
 
Tutkimus: Ekologia + ympäristötieteet 
ti 8-10 Ryhmää koordinoi Jonna Katajisto 
 
International Research 
Tue 16-18. Coordinated by Stephen Venn. In this group we will focus on ecological 
and bioscientific research in an international environment. Both international and Fin-
nish students are welcome! 
 
Tiedekunnastamme valmistuvista maistereista noin kolmasosa suorittaa tohtorin tut-
kinnon, mikä on varmin reitti tutkijan uralle. Bio- ja ympäristötieteilijät työskentelevät 
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tutkijoina kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen lisäksi sektoritutkimuslaitoksissa 
(esim. Evira, MTL, Metla, KTL, RKTL, työterveyslaitos), ympäristökeskuksissa, yksi-
tyisissä yrityksissä ja erilaisissa järjestöissä. Vaikka opinnot antavatkin vankan poh-
jan työhön, niin tutkijan arki ei välttämättä ole kaikille kovin tuttua. Tutkimus-
aiheisissa ryhmissä paneudutaan erityisesti tutkijan työn arkeen: keskustellaan jatko-
opinnoista, tutkimusrahoituksen hakemisesta ja niihin liittyvistä seikoista. Tutkijan työ 
on nykyään hyvin kansainvälistä. Voit saada tuntumaa kansainvälisyyteen, osallistu-
malla englanninkieliseen ryhmään. 
 
Tiedeviestintä 
ti 8-10 
Ryhmää koordinoi Tanja-Maria Ranta 
 
Tiedeviestintä on tieteen popularisointia eli kansantajuistamista eli tutkimustulosten 
muokkaamista sellaiseen muotoon, jota tavallinen pulliainenkin ymmärtää. Tiedetoi-
mittajan tehtävänä on perustella, miksi vastaanottajan pitäisi kiinnostua aiheesta, mi-
kä siinä on oleellista ja miten tulokset meidän elämäämme vaikuttavat - houkutella 
lukija tai kuulija ajattelemaan ehkä hieman itsekin. Toimittajalla on lisäksi mahdolli-
suus suunnata vastaanottajien mielenkiinto tärkeisiin kysymyksiin. Jo pelkkä näkö-
kulman valinta ohjaa lukijan tai kuulijan ajatuksia tiettyyn suuntaan. Varsin moni alal-
tamme valmistunut on päätynyt tiedottajan tai toimittajan tehtäviin. Lisäksi freelance-
tiedetoimittajan työ tuo hyvää harjoitusta ja lisätienestiä niin tutkijoille kuin opettajille-
kin. Meitä löytyy toimittajina niin YLEltä kuin Tiede-lehdestä, kustannustoimittajina 
kaikista suuremmista painotaloista, tiedottajina ympäristöalan järjestöistä, Kalatalou-
den keskusliitosta, BirdLife Suomesta tai Korkeasaaresta. Tiedeviestinnän ryhmässä 
paneudutaan tieteen popularisointiin niin painetussa kuin sähköisessä mediassa. 
 
Asiantuntijana kehitysmaissa (KEHY-ryhmä), 
to klo 8-10 
Ryhmää koordinoi Jukka T. Lehtonen 
 
Entistä useammin suomalainen bio- ja ympäristötieteilijä löytää itsensä työskentele-
mästä 
Aasiasta, Afrikasta tai Etelä-Amerikasta. Puhtaimmin kehitysmaihin painottuneita 
pestejä löytyy esimerkiksi kansainvälisistä järjestöistä (esim. YK, EU, kansainvälinen 
luonnonsuojeluliitto ja WWF), eri ministeriöistä ja konsulttiyrityksistä mutta myös moni 
tutkija tekee kenttätöitä kehitysmaissa. Kehitysmaissa rekrytoitavilta henkilöiltä toivo-
taan usein työkokemusta Suomen ulkopuolelta, projektisyklin tuntemusta, vahvaa 
kielitaitoa, sopeutumiskykyä ja kykyä toimia vieraissa kulttuureissa. KEHY-ryhmässä 
pyritään valottamaan, miten näitä valmiuksia voi kartuttaa jo opiskeluaikana ja mitä 
erityispiirteitä kehitysmaissa työskentelyyn liittyy. 
 
Yritysmaailma 
ti klo 16-18 
Ryhmää koordinoi Jukka T. Lehtonen 
 
Jotta tiedekunnastamme valmistuvien työtilanne kohenisi, pitäisi meistä useamman 
pyrkiä 
tekemään bio- ja ympäristötieteistä taloudellisesti tuottavaa eli tunkeutua yritysmaa-
ilmaan. Eniten bio- ja ympäristötieteilijöitä värvänneet yritykset toimivat biotekniikan, 



 45

lääketeollisuuden ja konsultoinnin saralla. Toisaalta alasta riippumatta lähes kaikista 
isoimmista yrityksistä löytyy ainakin yksi ympäristöasioista vastaava ja jollei löydy, 
niin ne joutuvat ostamaan ympäristöasiantuntemusta konsulttirityksiltä. Ryhmässä 
perehdytään niin isommissa yrityksissä työskentelyyn kuin yksityisyrittäjäksi 
ryhtymiseen. 
 
Ympäristöekologit ( Lahden kampus) 
12.9. ja 24.9. klo 12.15 -15, 26.9., 28.9., 1.10. ja 4.10. klo 12–14 
Ryhmää koordinoi Oll-Pekka Penttinen 
 
Ympäristöekologia pyrkii ymmärtämään ihmistoimintojen kuten kemikalisoitumisen, 
ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen aiheuttamia häiriövaikutuksia ympäristös-
sämme. 
Ympäristöekologian laitoksella tutkimuksen pääpaino on maaperä- ja vesistöekologi-
assa, 
ympäristöbiotekniikassa sekä uutena suuntana kaupunkiekosysteemin tutkimukses-
sa. Näitä vahvistavia tieteenaloja ovat ekotoksikologia ja ympäristökemia. Ympäris-
töekologit koulutetaan tutkijoiksi ja ympäristöekologian asiantuntijoiksi. Ympäristö-
ekologian laitokselta valmistuneita työskentelee tutkijoina kotimaisissa ja ulkomaisis-
sa yliopistoissa ja sektoritutkimuslaitoksissa (esim. SYKE, Metla) sekä konsulttiyrityk-
sissä. Lahden kampuksen ryhmässä paneudutaan erityisesti tutkijan työn arkeen 
ympäristöekologin 
näkökulmasta, mutta myös muihin ammattitehtäviin. 
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AASIAN JA AFRIKAN KIELTEN JA KULTTUURIEN LAITOS 
TYÖELÄMÄKURSSI 
 
Kohderyhmä: 
Tarkoitettu kaikille vähintään perusopinnot tehneille AAKKL:n pääaineopiskelijoille. 
 
Tavoite: 
Hahmottaa opiskelijoiden omaa osaamista, kartoittaa ja vahvistaa opiskelijoiden työ-
elämätaitoja ja -valmiuksia ja kartoittaa työelämäkenttää. 
 
Sisältö: 
Kurssilla vierailee työelämän asiantuntijoita ja työelämässä olevia laitoksen vanhoja 
opiskelijoita. Kurssilla osallistutaan kurssitapaamisiin, tehdään harjoituksia ja tehtä-
viä, ja osallistutaan muutamaan ekskursioon eri työpaikoille kurssitapaamisten ulko-
puolella. 
Kurssin ohjelmaan saattaa tulla muutoksia, mutta alustava ohjelma on: 
 
1.10. Johdantoluento 
8.10. Oma osaaminen ja laitokselta sijoittuminen työelämään 
15.10 Työelämän tarpeet ja odotukset 
29.10 Työharjoittelu 
5.11 Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien opettajaksi 
12.11 Freelancerina ja yrittäjänä toimiminen 
19.11 Alumni-kerta 
26.11 Jatko-opinnot, väylä tutkijan uralle 
3.12 Työelämäsuunnittelu työnhaun näkökulmasta 
10.12 Purku 
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SLAVISTIIKAN JA BALTOLOGIAN LAITOS 
 
LÄNSI- JA ETELÄSLAAVILAISTEN KIELTEN TYÖELÄMÄKURSSI  
 
Kurssiohjelma: 
 
ke 7.9. Johanna Virkkula: HOPS ja opintopolut 
ma 12.9. Johanna Virkkula: HOPS ja opintopolut 
ke 14.9. Urasuunnitelma 
Vierailija: Tutkijakoulutettava Nina Graves / Slavistiikan ja baltologian laitos 
ma 19.9. Vierailija: Projektipäällikkö Jouni Järvinen / Aleksanteriinstituutti 
 
Urasuunnitelma 
ke 21.9. Työharjoittelu ja työnteko opiskelun ohessa 
ma 26.9. Työharjoittelutehtävän purku 
 
Ammatillinen pätevöityminen (ammattiliitot, kääntäjän tutkinto ja gradu 
toimeksiantona) 
ke 28.9. Vierailija: Projektipäällikkö Olivia Šetk / MLL, Kainuun monikulttuurinen 
toimintakeskus 
 
Portfolion perustaminen 
ma 3.10. Akateeminen osaaminen ja sen kehittäminen 
Vierailija: Freelancertulkki ja kääntäjä, luennoitsija Päivi Paloposki 
ke 5.10. Työpaikkojen löytäminen I – työpaikkailmoitukset 
(ATK luokassa U40 s 19) 
 
ma10.10. Työpaikkojen löytäminen II – rekrytointi(tapahtumat) 
ke 12.10. CV:n ja hakemuksen teko 
ma 17.10. Työpaikkojen luominen – piilotyöpaikat ja yrittäjyys 
ke 19.10. CV:n ja hakemusten käsittely 
Työhaastattelu 
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