Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen
harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia,
18 op
Harjoittelun koordinaattori: NN

Opintojakso

Kuvaus

Toteutus

Polkuja työelämään –kurssin
käytyään opiskelija

Seminaarityöskentelyä 32 h:
alustuksia, vierailukäyntejä,
keskustelua, harjoituksia sekä
omatoimista työskentelyä.

Kandidaatin tutkinto

411014A Polkuja
työelämään 2.3.syyslukukausi 4 op

-

-

-

-

-

411015A
Projektiharjoittelu
3. kevätlukukausi. 4 op

osaa pohtia ja arvioida omia
kiinnostuksen kohteitaan
opiskelemallaan alalla ja tätä
kautta hahmottaa myös pääja sivuainevalintojaan sekä
omaa ammatillista identiteettiään
kykenee lisäämään itsetuntemustaan
osaa hankkia tietoa sujuvasti
hahmottaa koulutuksen ja
työelämän mahdollisuuksia
(sivuaineet, harjoittelu, gradu,
vaihto-opiskelu, työelämän
vaatimukset, työpaikat jne.)
osaa määritellä ja arvioida
kasvatusalan työkenttää ja
työelämää yleisesti
osaa arvioida työelämän elementtejä kuten työelämäosaamista, yleisiä taitoja ja
jaksamista
kykenee pohtimaan omaa
sijoittumistaan työelämässä

Tutustuminen yhteen
kasvatusalan alueeseen (ohjaus,
neuvonta, koulutus ja sen
suunnittelu, opetus, tutkimus,
henkilöstöasiat) osallistumalla
mahdollisuuksien mukaan
toimintaan ja perehtymällä ko.

Vaihtoehtona ryhmälle on
kirjallisuuteen tms. materiaaliin
perustuva muu suoritustapa, josta
tulee sopia opintojakson
vastuuhenkilön kanssa.

Orientoiva luento sekä tehtävänanto
2 h. Opiskelija laatii
projektisuunnitelman, jonka
mukaisesti osallistuu valitun
projektin toimintaan, esim.
toimimalla vertaisohjaajana tai
työskentelemällä tutkimus- tai

organisaatioon.

kehittämisprojektissa, tai
tutustumalla kiinnostuksensa
mukaiseen työtehtävään noin 40 h
ajan. Projektiraportissa opiskelija
arvioi suunnitelman toteutumista
sekä omaa toimintaansa.
Yhteenvetoseminaari 4 h.

Omien ammatillisten taitojen,
valmiuksien ja kiinnostusten
kokeilu käytännössä ja niiden
täsmentäminen. Ammattiidentiteetin pohtiminen. Omien
työtapojen analysointi yksin ja
ryhmässä.

Harjoittelua noin 200 h, pedagogista
ryhmäohjausta 8 h sekä itsenäistä
työskentelyä 67 t, raportti

Maisterin tutkinto

413019S Harjoittelu
4.-5. vsk. 10 op

Osa kursseista voidaan toteuttaa kirjallisuuspaketteina tai muulla opiskelijan omatoimisella
opiskelulla.

413019S Harjoittelu 10 op

Maisterivaiheen harjoittelun tavoitteena on tutustua kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian
ammatillisiin sovelluksiin, tukea opiskelijan ammatillista suuntautumista ja urasuunnittelua sekä
syventää teoriaopintojen yhteyksiä käytäntöön. Harjoittelu sijoittuu 4.-5. opintovuoteen n. 180
op:n jälkeen. Harjoittelu–opintojakso on pakollinen.
Kasvatustieteiden koulutuksen maisterivaiheen harjoittelu koostuu seuraavista osista:
- Orientaatioseminaari
- Työharjoittelu
- Ohjausseminaari
- Harjoitteluraportti
- (Arviointiseminaari)

Orientaatioseminaari
4 h harjoitteluun valmentava seminaari

Työharjoittelujakso

Harjoittelua noin 200 h, pedagogista ryhmäohjausta 8 h sekä itsenäistä työskentelyä 67 t.
Harjoittelupaikkoja on julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Harjoitella voi sekä
kotimaassa että ulkomailla. Harjoittelu voi ajoittua mihin vuodenaikaan tahansa. Harjoittelun
tavallisimpia sisältöalueita ovat koulutus, koulutussuunnittelu, opetus, ohjaus ja neuvonta,
tutkimus- ja selvitystyö, henkilöstön kehittäminen sekä erilaiset koordinointitehtävät.
Esimerkkejä harjoittelupaikoista em. sisältöalueittain:
KOULUTUS, OPETUS, KOULUTUKSEN SUUNNITTELU
-

Oppilaitokset: Perusaste, toinen aste, ammattikorkeakoulut, yliopistot, aikuiskoulutus,
kansanopistot jne.

-

Yritykset

-

Järjestöt

TUTKIMUS-/ SELVITYSTYÖ
-

Yliopistot

-

Järjestöt ja säätiöt

-

Erilliset tutkimuslaitokset

-

Kaupungit ja kunnat

-

Ministeriöt

-

Opetushallitus

-

Aluehallintovirasto

-

Työvoimahallinto, ELY-keskus

OHJAUS JA NEUVONTA
-

Oppilaitokset

-

Järjestöt ja yhdistykset

-

Työvoimahallinto

-

Lasten- ja nuorisokodit

-

Erityisryhmille suunnatut palvelut

HENKILOSTÖASIAT
-

Pienet ja keskisuuret yritykset

-

Suurten yritysten henkilöstöosastot

-

Henkilöstönvuokrausfirmat

-

Kaupunkien henkilöstöpalvelut

-

Oppilaitosten henkilöstöpalvelut

KOORDINOINTI/ JÄRJESTELY
-

Kaikki edellä mainitut

Ohjausseminaarit harjoittelun aikana ja lopussa
Harjoittelun aikaisen seminaarin tarkoituksena on tukea harjoittelua, varmistaa harjoittelun
onnistuminen, toimia harjoittelun ja muun opiskelun välisenä linkkinä sekä selkiyttää opiskelijan
ammatillista suuntautumista. Seminaari järjestetään pääsääntöisesti Optimassa.
Seminaarin teemat ovat harjoittelun aikana esille tulevia keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia. Esim.
-

harjoittelupaikan hankkimiseen ja harjoittelun alkamiseen liittyvät asiat

-

työyhteisöön sisälle pääseminen

-

kasvatusalan työtehtävät eri paikoissa

-

koulutuksen ja työelämän välinen suhde

-

työn oppiminen

-

ongelmat työyhteisössä ja työssä

-

omien työskentelytapojen pohtiminen

-

jne.

Työskentelystä, tehtävistä ja teemoista sovitaan etukäteen.

Harjoitteluraportti
Harjoittelusta laaditaan ongelmakeskeinen raportti. Harjoitteluraportti on oman harjoittelun
kuvaus, jossa voit ottaa esille samoja teemoja, joita ohjausseminaareissa on käsitelty.
Raportin kirjoittamisessa kannattaa hyödyntää mahdollista harjoittelupäiväkirjaa ja ohjausseminaareissa käymääsi keskustelua. Näistä voit poimia suoraan osia raporttiin, joka syntyy tällä
tavoin harjoittelun kuluessa. Raportin voit halutessasi toimittaa myös harjoittelupaikalle.
Muotoseikat: Pituus noin 10 s. Sivun asetukset tiedekunnan käytännön mukaiset.
Lähteitäkin voi käyttää. Tällöin niihin viitataan tieteenalan vakiintuneen käytännön tapaan (=APAstandardin mukaisesti: Pekkari, 2009, s.202.)
Raportti palautetaan harjoittelun päätyttyä tai syyslukukauden loppuun mennessä harjoittelun
vastuuhenkilölle.

Harjoittelun rahoitus
Yliopisto tukee jossain määrin vuosittain opiskelijoidensa harjoittelua. Harjoittelun tuki tulee
käyttää opiskelijoiden urasuunnittelua ja työhönsijoittumista edistävään harjoitteluun.
Tavoitteena on, että opiskelija saa kokemusta sellaisista työtehtävistä, joihin hän voi sijoittua
valmistumisensa jälkeen. Etusijalla tukeen ovat sellaiset opiskelijat, joilla ei vielä ole oman alan
työkokemusta. Harjoittelusta maksettava tuki on tarkoitettu kattamaan osa työnantajalle
harjoittelun järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.
Työnantaja on oikeutettu yliopiston myöntämään harjoittelutukeen, kun työnantajan
harjoittelijalle maksama palkka on vähintään 1172 €/kk (Kelan määrittelemä palkansaajan
työssäoloehto v. 2017). Yliopistolta laskutettava harjoittelutuen suuruus on korkeintaan 1 600 € ja
se tulee laskuttaa yliopistolta heti harjoittelun päätyttyä sen kalenterivuoden aikana, jolloin
harjoittelu tapahtuu. Harjoittelussa oleva opiskelija on työsuhteessa työnantajaan. Työnantajan
tulee laatia kirjallinen työsopimus harjoittelussa olevan opiskelijan kanssa. Harjoittelutuen
myöntämisen edellytyksenä on, että harjoittelujakson aikana kertyvän työkokemuksen määrä on
vähintään 1,5 kk.
Ohjeistus harjoittelun rahoituksen yksityiskohtiin annetaan harjoittelun orientaatioseminaarissa.
Lisätietoja myös yliopiston harjoittelun nettisivuilta http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34851.

