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E T E L Ä - K A R J A L A

TYÖELÄMÄ-
YHTEISTYÖ

Käsikirja opiskelijoille



Työelämäyhteistyön käsikirja on toteutettu osana Talent-
HUB Etelä-Karjala hanketta ja sen teossa on hyödynnetty 
DYNAMO-hankkeessa tehtyä vastaavaa julkaisua.

Sinun vuorosi loistaa

Korkeakoulussa hankittu kou-
lutus on todennäköisesti  elä-
mäsi  suurin ja tärkein inves-
tointi .  Korkeakoulutuksen 
avul la saat rakennettua itsel-
lesi  juuri  näköisesi  kokonai-
suuden t ietoja ,  taitoja ,  arvoja 
sekä asenteita,  joiden avul la 
tulet  työurasi  ja  elämäsi  aika-
na tekemään maailmasta pa-
rempaa paikkaa elää ja ol la .

Kun itse opiskel in yl iopistos-
sa (ok ,  v i ime vuosituhannel-
la) ,  i tsel leni  ol i  selvää se,  että 
opiskelujen l isäksi  on enem-
män kuin järkevää kasvaa 
osaksi  työelämää jo opintojen 
aikana.  Mukavaa ol i  toki  saada 
tekemisistä pientä palkkaa, 
joskin jälkikäteen pohdittuna 
kaikesta arvokkainta ol i  saada 
nähdä mitä eri laisempia työ-
yhteisöjä ja tutusta uusi in 
ihmisi in.  Joskus tein osa-ai-
kaisesti  oman alani  töitä ,  jos-
kus työskentel in ni in kauka-
na omista opinnoistani  kuin 
mahdoll ista .  En minäkään 
t iennyt kauan sitten DJ:nä 
työskennellessäni  myös sen 
kokemuksen auttavan yl iopis-
ton reksin hommissa.

Koska meil le opiskelemaan 
päästyäsi olet todistettavas-
ti  älykäs,  toivoisin sinun eri-
tyisesti  muistavan muutaman 
asian. Ensinnäkin harva tul-
laan kotoa hakemaan töihin 
-  en tunne ketään, jol le olisi 
noin käynyt .  Ota itse yhteyt-
tä.  Käy f irmassa l ivenä. Soita 
puhelimella.  Toiseksi työsken-
telitpä sitten missä tahansa, 
kohdemaan eri laisten ihmis-
ten, historian, kulttuurin sekä 
kielen pienikin osaaminen on 
ihan mieletön etu. Mitä enem-
män aidosti  tunnet eri laisia ih-
misiä ja kykenet heidän kans-
saan luontevasti  viestimään, 
sitä useampi ovi voi avautua. 
Kolmanneksi sinnikkyys ja 
nöyryys auttavat eteenpäin: 
voit yl lättyä millaisesta työko-
kemuksesta saatat elämässäsi 
myöhemmin hyötyä.

Juha-Matti Saksa
rehtori, LUT-yliopisto
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Työelämään
valmistautuminen
Haluatko tehdä vaikutuksen 
työnantajiin ja jäädä positiivises-
ti mieleen jo hakemusvaiheessa?

5 VINKKIÄ TYÖNHAKUUN JA 
SIIHEN VALMISTAUTUMISEEN:

 › Valmistaudu kertomaan 
mitä osaat ,  mistä olet  ki in-
nostunut ja mitä olet  aiem-
min saavuttanut .

 › Luo oma CV-pohja ja Linke-
dIn-prof i i l i .  Käytä luovuutta 
ja tee ni istä oman näköisesi !

 › Kohdenna aina CV:si  ja  ha-
kemuksesi  työpaikkakoh-
taisesti  ja  oikolue ne ennen 
lähettämistä.  Voit  myös 
pyytää toista henki löä luke-
maan hakemuksesi  ja  anta-
maan palautetta tai  hyödyn-
tää LUT&LAB Urapalveluja 
(moodle.lut.f i )

 › Harjoittele video-CV:n te-
kemistä ja oman osaamisen 
esi l le  tuomista luontevasti 
puhuen.  Yhä useampi yritys 
käyttää videopohjais ia ha-
kemustyyppejä rekrytointi-
prosessissaan.  Vinkit  hyvään 
videoon ja sen harjoitteluun 
(sekä palautteeseen) löy-

dät LUT&LAB Urapalvelujen 
Moodlesta: 
moodle.lut.f i

 › Rakenna henkilökohtainen 
työportfoliosi. Kerää siihen eri-
laisia työnäytteitä, jotka esitte-
levät omaa osaamistasi ja tu-
kevat työnhaussa. Portfolio voi 
olla digitaalinen (esim. somea-
lusta, nettisivu tai video) tai 
fyysinen (kansio tai kirjanen) 
alasi käytännöistä riippuen.

Nämä rakentavat 
henki löbrändiäsi !

uraloikka.f i

Työelämäyhteistyö

→

MIKSI?

Työelämäyhteistyö on opiske-
l i joiden, oppilaitosten ja yri-
tysten välistä yhteistyötä.  Si itä 
muodostuu win-win-ti lanne, 
jol la mm. opiskeli ja kerryttää 
omaa ammatil l ista osaamis-
taan. yritykset saavat uusinta 
tietoa ja osaamista l i iketoi-
mintaansa. Myös kansainväli-
nen osaaminen on tärkeä osa 
nykypäivän työmarkkinoita.

5 SYYTÄ, MIKSI TYÖELÄMÄ 
ON SINULLE ELINTÄRKEÄ 
OPISKELUAIKANA

 › Oman osaamisen kasvat-
taminen oikeissa työelä-
mäprojekteissa.

 › Eri lais i in työtehtävi in,  työ-
ympäristöihin ja yrityksi in 
tutustuminen helpottaa 
työnhakua sekä osaamisen 
ja opintojen kohdentamis-
ta,  kun t iedät ,  minkälaises-
ta työstä olet  ki innostunut!

 › CV:n ja LinkedIn-prof i i l in 
täydentäminen työelämäs-
tä hankitul la osaamisel la . 
Suomessa minkä alan työ-
kokemus tahansa on plus-
saa työnhaun asiakir joissa.

 › Suosittelijat ja referenssit, 
joilla tukea omaa asian-
tuntijuutta 

 › Kontaktien luominen ja 
verkoston kasvattaminen. 
Oma verkosto voi auttaa 
mm. työpaikan löytämises-
sä:  noin 80 % työpaikoista 
täytetään pii lotyönhaun (eli 
mm. verkostojen) kautta.

Työelämäyhteistyön teke-
minen opintojen aikana on 
sijoitus paitsi nykyhetkeen 

myös tulevaan opintojen
jälkeiseen aikaan!

1

https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2653
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2653
https://www.uraloikka.fi/
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MITEN?

 › Kartoita henki lökohtaiset 
ki innostuksenkohteesi  ja 
tavoitteesi .  Yritykset etsivät 
motivoituneita ja s itoutu-
neita työnteki jöitä .  Kahlaa 
omaa alaasi  läpi  yritys yri-
tykseltä,  se on aikapanostus 
tulevaisuuteesi ,  mikä 
kannattaa tehdä.

 › Tee työl l istymiseen tähtää-
vä opintosuunnitelma.  Sel-
vitä esim. mil laiset s ivuai-
neet ovat hyödyl l is impiä 
urasuunnitelmaasi  ajatel len. 
Kysy alal tasi  v inkkejä!

 › Kehitä jo opintojen aikana 
t ietoisesti  ni itä työelämätai-
tojasi ,  joita tarvitset myös 
työmarkkinoi l la ,  esim. ajan-
hal l intataitoja ,  toimimista 
monikulttuurisessa työym-
päristössä luontevasti  tai 
paineensietokykyä.

 › Aloita verkostoituminen jo 
opintojen alussa akti ivisesti 
niin sähköisessä maailmassa 
kuin face-to-face-ti lanteissa.

 › Päivitä työnhaun asiakir jasi , 
sekä selvitä mil lais ia 
tarvitset alal lasi .

 › Hyödynnä oppilaitoksesi 
henki lökuntaa ja LUT&LAB 
Urapalveluja ( lut . jobteaser.
com) työmarkkinatietouden 
l isäämisessä.

VINKKEJÄ:

 › Työhaastattelut ovat yleensä 
pätevyysperustaisia .  Harjoit-
tele kertomaan taidoistasi 
ja  ni istä ominaisuuksistasi , 
joi l la  pärjäis it  töissä hyvin.

 › Käytä aina mahdoll isuuk-
sien mukaan esimerkkejä 
kokemuksistasi  ni in hake-
mustekstissäsi  kuin 
haastatteluissa.

 › Rekrytoi jat  arvostavat itse-
t ietoisuutta ja kykyäsi  re-
f lektoida toimintaasi .  He 
saattavat kysyä mm. mitä 
olet  oppinut jostain t i lan-
teesta tai  mitä tekisit  tois in 
tulevaisuudessa.

 › Ole avoin ja rehel l inen vas-
tauksissasi  (kukaan ei  ole 
täydel l inen)

 › Muista tehdä kir jal l inen 
työsopimus!

3
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Case: Sami Markkanen 
AFRY Oy

Moikka!  Olen Sami Markkanen, 
4 .  vuoden konetekniikan opis-
kel i ja  LUT-yl iopistosta.  Toimin 
teräsrakennesuunnittel i jana 
AFRY Finland Oy: l lä .  Ajauduin 
AFRYlle onnistuneen kesätyö-
haun tuloksena vuonna 2020, 
s i l lä  tuol loin 3 .  vuoden opis-
kel i jal le ol i  tar jol la noin kym-
menkunta eri  kesätyöpaikkaa 
mistä val ita .  Mielestäni  menes-
tyksekäs kesätyön haku johtui 
kyvystä myydä omaa teknistä 
osaamista,  mitä koulussa sekä 
aiemmissa kesätöissä on opit-
tu.  Työnantajan val intaan vai-
kutti  mm. taattu DI-työ,  pitkä 
trainee -ohjelma sekä laaja toi-
mipisteiden verkosto.

En omannut suuremmin ko-
kemusta teräsrakenteiden 
suunnittelusta, mutta sain tar-
vittavaa oppia ja aikaa pereh-
tymiseen, jolloin pystyin osal-
listumaan jo ensimmäisten 
viikkojen aikana projekteihin. 
Olenkin kiitollinen tämänkaltai-
sesta ensi kosketuksesta sekä 
mahdollisuudesta työskennellä 
koulun ohella. Tätä nykyä teen-
kin koulun ohella täysiä työtun-
teja ja valmistuminen näyttäisi 
tapahtuvan 4,5 vuodessa.

Tiedän useita eri tekniikan alo-
jen opiskelijoita, jotka on vedet-
ty jo opiskeluvaiheessa työelä-
mään, ja näkisin tämän ilmiön 
olevan vain kasvussa. Koulun 
saralla menestyneimmät opis-
kelijat ovatkin jo nimekkäissä 
yrityksissä töissä koulun ohella. 
Toinen havainto on teknologia-
teollisuuden yritysten perusta-
mat tuotekehitysyksiköt yliopis-
tokaupunkeihin innovatiivisten 
osaajien takaamiseksi.  Mediassa 
on myös yhä enemmän uutisia, 
kuinka tekniikan alojen osaa-
jista on pulaa tulevaisuudessa. 
Näiden seikkojen vuoksi näki-
sinkin yritysten tehtävän pereh-
dyttää opiskelijoita heidän tule-
vaisuuden työtehtäviinsä hyvin 
ajankohtaisena ja tärkeänä.

Kilpailu osaajista on kovaa
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Tekemällä harjoitustöitä ja 
osal l istumalla opintojen aikana 
eri lais i in opiskel i japrojekteihin 
ja oppimisympäristöihin voit 
edistää omaa työl l istymistäsi , 
sekä saat arvokasta t ietoa työ-
markkinoista.  Ja mikä paras-
ta –  tarjol la on projekteja joka 
lähtöön!  Kohdenna tekemisesi 
tehtävi in,  joihin tähtäät opin-
tojesi  päätyttyä.

TEE SUUNNITELMA

 › Mihin aiheeseen l i i ttyviä 
projekteja minun ol is i 
järkevää tehdä?

 › Minkälais ia projekteja teh-
dyt opintoni  tukevat?

 › Mistä projekteista ol is i  hyö-
tyä tulevaisuudessa oman 
uran rakentamisessa?

 › Voinko sisäl lyttää projek-
t ioppimisen opintoihini?

 › Kerryttävätkö oppimisympä-
ristöt ja  osuuskunnat 
opintopisteitä?

 › Maksetaanko projekteista 
palkkaa?

 › Miten teki jänoikeudet 
määritetään?

Harjoitustyöt ja 
opiskelijaprojektit

Metallipajasta juhlatilaksi

Rämö otti  LAB-ammattikor-
keakouluun yhteyttä ja toivoi 
opiskeli joi l ta toteutettavak-
si  Suomi 100 –juhlaprojektin 
yrityksen omissa ti loissa.  Toi-
veina oli  rento tunnelma, ron-
ski suomalainen ruoka ja ti-
laisuus,  josta vierail la ei  ole 
kiire pois.  Tapahtuma tehtiin 
yhteistyössä LABin opiskeli joi-
den ja Lappeenrannan kam-
pusravintoloiden kanssa.  Opis-
keli jat vastasivat toteutuksen 
suunnittelusta sekä juhlapäi-
västä aikataulutuksineen ja 
suunnittelivat kampusravin-
toloiden kanssa yhteistyössä 
menun, sekä astioiden ja lo-
gisti ikan toimivuuden.

Tapahtuma toteutett i in suun-
nitelman mukaisesti  opiskel i-
japrojektina.  Lopputuloksena 
ol i  hyvä tapahtuma, tyytyväi-
nen t i laaja sekä vieraat .  L isäk-
si  projektiryhmä (opiskel i jat , 
kampusravintolan edustajat 
ja  ohjaava opettaja)  onnistui 
tavoitteessaan tapahtuman 
toteuttamiseksi  ja  opiskel i jat 
saivat opintopisteitä projek-
t in vastatessa opintojaksossa 
määritel tyihin tavoitteis i in .

Opiskel i jat  oppivat rohkeut-
ta tarttua haasteisi in ,  pai-
neensietokykyä,  luovaa ongel-
manratkaisua,  t i lannetajua, 
kokonaisuuksien hal l intaa, 
vastuunkantamista ja etenkin 
ammati l l isen identiteetin ke-
hittymistä aidossa t i lanteessa 
toimimisesta.

Case: Rämö Oy
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My team created a concept 
of  an augmented real ity,  a 
way-f inding application for 
shopping center vis itors .  City-
con commented on our pro-
posed solution as feasible and 
temporal  and it  incorporated 
innovative thinking on how 
to create value for  mult iple 
dif ferent stakeholders in the 
shopping center environment . 
It  was also interesting to re-
al ize when we were l istening 
to other teams’  pitches that 
we’d already thought of  and 
discussed about other teams’ 
solutions before that .  In the 
end we WON! Check the at-
mosphere and the Dash 2020 
event website is  here

If you are interested of partici-
pating in the future: The Dash 
website is here, and the Insta-
gram is @dashdesign.off icial.

Init ial ly  I  saw a social  media 
ad about this  hackathon 
(cal led Dash as you might’ve 
noticed) .  I  appl ied for  it  just 
for  fun,  learning,  experience, 
and networking because I 
found the concept of  this  Dash 
very interesting and kind of 
unheard of ;  I  didn’t  even know 
that there would be winners 
and prizes as there was no info 
about it  on its  off ic ial  website. 
There were 2 ways of  regis-
tering,  i .e .  individual ly  or  as a 
team. I  registered individual ly 
because registering as a team 
was only val id when there 
were also 3 other individuals 
s imultaneously.  I  got accepted 
after a week and that I  was put 
randomly in a team.

Teams were formed random-
ly (except those registering as 
a team).  My team was diverse, 
not in terms of  al l  factors 
but some. We were al l  of  dis-
t inct study backgrounds even 
though I ’m the only one f rom 
a different educational  institu-
t ion (they were al l  f rom Aalto 
University) .

Dash has been organized a few 
years already. It’s held annually. 
This year the event lasted 2 days 
and due to the 2020 pandemic a 
concept called ‘hack in a hotel’ 
was executed. The idea was to 
decrease social contact but to 
give team members a chance 
to work in a workplace-like en-
vironment. So, each team was 
given a hotel room to work to-
gether. Also, anyone of age could 
apply irrespective of educa-
tional institution or study back-
ground and partake in Dash for 
f ree (food and drinks, mentoring, 
virtual excursions etc. - basically 
everything included).

There were 5 companies partic-
ipating in Dash this year, which 
means there were also 5 chal-
lenges, including Citycon, Fazer, 
Vaisala, F-Secure and Tikkurila. 
With each challenge 6-8 teams 
involved. My team’s challenge 
was Citycon’s. The challenge 
was to create an innovative and 
novel design or service that 
helps physical and digital values 
meet each other seamlessly in 
future shopping center.

Nationwide possibilities during 
your studies
Case: Huy To

https://2020.dash.design/
https://www.dash.design/
https://www.instagram.com/dashdesign.official/?hl=fi
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HARJOITTELU

Harjoittelu on mahdoll isuus, 
joka avaa oven työelämään. 
Harjoittelussa sovel letaan teo-
riassa opittua,  opitaan uutta 
ja luodaan kontakteja.  Yrityk-
set etsivät motivoituneita ja 
oma-aloitteis ia harjoittel i joita , 
jotka ovat ki innostuneita yri-
tyksen toiminnasta ja toimi-
alasta.

TEE SUUNNITELMA JA HYÖ-
DYNNÄ HARJOITTELUAIKA

 › Mihin tehtävään hakeudun? 
Minkälais ia työtehtäviä 
tehdyt opintoni  tukevat?

 › Mil laisesta harjoittelupai-
kasta ol is i  hyötyä tulevai-
suudessa oman uran 
rakentamisessa?

 › Missä opintojen vaiheessa 
voin aloittaa harjoittelun?

 › Voiko kesätyön lukea har-
joitteluksi?

 › Maksetaanko harjoittelus-
ta palkkaa,  palkkiota tai 
lounasetua? Miten palkka 
vaikuttaa opiskel i jan tuki in 
(kela. f i )?  Onko alal lasi  har-
joittelul le suositel tua pal-
kan määrää?

 › Kuinka pitkä harjoittelujak-
soni  on? Voinko jakaa sen 
osi in?

 › Kuka vastaa perehdyttämisestä-
ni ja harjoittelun ohjauksesta?

 › Kuka oppilaitoksestani  aut-
taa harjoitteluun l i i ttyvissä 
kysymyksissä?

 › Mitä asioita harjoittelusopi-
muksessa sovitaan?

OPIT HARJOITTELUSSA

 › käyttämään alakohtaises-
t i  tärkeimpiä työväl ineitä ja 
-menetelmiä

 › työelämässä toimimista, 
käytäntöjä ja tapoja

 › oman osaamisen sovelta-
mista ja sen arvioimista.

Tähtäätkö kansainväl is i in teh-
tävi in tai  haluatko l isää koke-
musta kansainväl isessä työyh-
teisössä toimisesta?

Tee harjoittelusi ulkomailla!
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Case: Olga Forssel

Kuvataiteen opiskelija harjoittelussa 
Stora Ensolla

Kaikkiin ammattikorkeakoulu-
tutkintoihin kuuluu vähintään 
6 kk pakollista harjoittelua. 
Sosiaali- ja terveysalan opiske-
lijoille jopa puolet opinnoista 
suoritetaan harjoitteluina työ-
paikoilla, yrityksen edustajan 
ohjauksessa. Harjoittelun tarkoi-
tuksena on yhdistää kursseilla 
opittu teoria ja tietotaito käy-
täntöön. Harjoittelu on tavoit-
teellista ja käytännönläheistä 
oppimista ja sitä voi tapahtua 
myös julkishallinnon tai kolman-
nen sektorin organisaatioissa.

Opiskel i jan harjoittelu voi  jät-
tää yritykseen myös pysyvän 
jäl jen,  kuten tapahtui  kuvatai-
tei l i jaopiskel i jan Olga Forsse-
l in kohdal la ,  s i l lä  hän suorit-
t i  harjoittelun opintopisteitä 
tekemällä Stora Enson Imatran 
tehtaiden rakennuksen por-
taikkoon t i lataideteoksen ni-
meltä Kotiseuturakkautta.
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LOPPUTYÖT

Päättötyöllä voit osoittaa asian-
tuntemuksesi toimeksiantajalle, 
josta voit parhaassa tapauksessa 
löytää työpaikan tai saada suosit-
telijan työnhakuun. Aiheen va-
lintaan kannattaa panostaa: se 
helpottaa toimeksiannon löytä-
mistä, tekee työn teosta mielen-
kiintoista sekä auttaa luomaan 
uraa omien kiinnostuksen kohtei-
den mukaan.

SUUNNITTELE 
LOPPUTYÖPROSESSI:

 › Missä vaiheessa opintoja 
lopputyö tehdään?

 › Miten val itsen lopputyön 
aiheen ja mistä saan tukea 
val intaani?

 › Mistä löydän toimeksianta-
jan?

 › Mitä sopimuksia toimeksi-
antajan kanssa tehdään?

 › Mitkä ovat velvol l isuuteni 
toimeksiantajal le?

 › Kuka vastaa perehdyttämi-
sestäni  ja  ohjaa työtäni?

 › Saanko lopputyöstä 
korvauksen?

 › Ovatko lopputyöt salassa 
pidettäviä?

 › Miten raportoin toimeksianta-
jalle lopputyön tuloksista?

KUINKA KAUAN LOPPUTYÖN 
TEKEMINEN VIE?

 › AMK:n opinnäytetyö ja yl i -
opiston kandidaatintutkin-
non päättötyö vastaa noin 
2 kuukauden työskentelyä.

 › Maisterivaiheen diplomityöt 
ja pro gradut vastaavat noin 
6 kuukauden työskentelyä.
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Case: Pallo-kodit

Opinnäytetyöyhteistyö: 
Lastensuojelun laatu syntyy 
ihmisten kohtaamisista

Pallo-kodit on lastensuojelun 
si jaishuollon palvelua tarjoava 
yksityinen yritys,  joka on toi-
minut 20 vuotta Lappeenran-
nassa.  Anni Lemisen ja Stina 
Lensun LAB-ammattikorkea-
kouluun tehdyssä ylemmän 
ammattikorkeakoulututkin-
non opinnäytetyössä tutkit-
ti in,  mistä Pallo-kotien laatu 
koostuu Pallo-kotien hoito- ja 
kasvatushenkilökunnan näke-
myksen mukaan. Lastensuojelu 
on ollut yhteiskunnassa esil lä 
vi ime vuosina ja lastensuojelun 
laatuun ja valvontaan on halut-
tu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota.  Lastensuojelun si-
jaishuollon palvelua tarjoavil la 
yrityksil lä on kuntien kilpailu-
tusten myötä tarve tuoda esil le 
toimintaa ja laatua näkyväm-
min si joittavil le kunnil le yl läpi-
tääkseen toimintaansa.

LAB-ammattikorkeakoulus-
sa tehdyssä opinnäytetyössä 
Pal lo-kotien laatua tutkitt i in 
kolmen eri  teeman puitteissa, 
joita ol ivat ammati l l inen osaa-
minen,  arvot ja avainteki jät 
kasvatustyössä.  Tutkimuksen 

mukaan Pal lo-kotien työnteki-
jöiden ammati l l inen osaami-
nen koostuu kokemuksel l isesta 
osaamisesta,  oman persoonan 
käytöstä työssä,  tahdosta ja 
ki innostuksesta työhön,  t ie-
dol l isesta osaamisesta ja 
t i imiosaamisesta.

Useimmissa ammattikorkea-
koulun opinnäytetöissä kehi-
tetään yritys-  ja  työelämää, 
s i l lä  ne ovat käytännönlähei-
siä .  Tämänkin opinnäytetyön 
tuloksena tehti in Pal lo-kotien 
laatulupaus,  jota käytetään yri-
tyksessä jatkossa apuna toi-
minnan kuvaamiseen yhteis-
työkumppaneil le sekä apuna 
organisaation sisäisessä pe-
rehdytyksessä.
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Diplomityön kautta lisäarvoa 
verkostoitumiseen

Olen Suvi-Tuuli  Lappalainen, 
kotkalainen 43-vuotias me-
rikapteeni,  ja kohta kemian-
tekniikan diplomi-insinööri . 
Työskentelen Suomen suurim-
massa vientisatamassa Hami-
naKotkassa apulaisl i ikenne- ja 
turvall isuuspääll ikkönä. Aiem-
min olen työskennellyt mm. 
kemikaaliterminaalin turval-
l isuuspääll ikkönä, rahtilaivan 
perämiehenä sekä l inja-auton-
kuljettajana. Innostuin kovasti 
löytäessäni netistä Bioref ine-
ries -maisteriohjelman, koska 
uusiutuvien raaka-aineiden ke-
hitysmahdoll isuudet tuntuivat 
valtavan kiinnostavalta aiheel-
ta.  Halusin opiskella aihetta, 
joka on tärkeä i lmastonmuu-
toksen hil l itsemisen kannalta. 
Uskon myös, että tulevaisuu-
dessa vihreä teknologia on kil-
pailuvaltti  koko Suomelle.

Diplomityön aihe löytyi  sattu-
malta:  ot in työn kautta yhteyt-
tä uuden biojalostamoprojek-
t in vastuuhenkilöihin,  ja  sain 
hei l tä toimeksiannon.  Yhdis-
t in diplomityössä satama-alan 
osaamiseni  biojalostamon 
tuotteista oppimiini  asioihin ja 

lopputuloksena ol i  työ,  joka ol i 
hyödyksi  sekä työnantajal le-
ni  satamalle ,  uudel le satamaan 
si joittuval le biojalostamolle ja 
itsel leni .  Tutustuin diplomi-
työn kautta uusi in yhteistyö-
kumppaneihin ja opin valta-
vasti  uutta ja mielenki intoista 
biojalostamon suunnittelu-
prosessista.  Myös diplomityön 
teossa noudatin samaa periaa-
tetta kuin muussa opiskelus-
sa:  tee joka päivä edes vähän. 
Lyhyitä lopputyön ohjauspa-
lavereita pidetti in pyynnöstä-
ni  kahden vi ikon välein koko 
prosessin ajan,  se auttoi  minua 
pysymään aikataulussa.  Sovim-
me aina palaverissa professo-
rin ja toimeksiantajan kanssa 
mitä teen seuraavaksi ,  ja siten 
sain tärkeitä aikarajoja työlleni.

Sain opintojen aikana uudelta 
alalta myös mielenkiintoisen 
työtarjouksen, kun olin osoit-
tanut hyvää asennetta erääs-
sä yhteistyössä.  Tämä on hyvä 
muistutus si itä,  että kaikki työt 
kannattaa tehdä hyvin ja po-
siti ivisella asenteella,  ni in voi 
tehdä vaikutuksen työnantaji in.  
Opiskelussa kannattaa myös 

Case: Suvi-Tuuli Lappalainen

rohkeasti  hyödyntää omia vah-
vuuksia ja niitä aiheita,  jotka 
jo ovat tuttuja.  Tein opintojen 
aikana monta harjoitustyötä, 
joissa yhdistin merenkulun ja 
kemiantekniikan aiheita,  ja 
sain niistä uutta osaamista ja 
hyötyä opintojen l isäksi myös 
päivätyöhöni.

Olen iloinen ja ylpeä, että suo-
ritin Bioref ineries -maiste-
riohjelman loppuun asti! Sain 
opinnoista ylemmän korkea-
koulututkinnon, uutta osaa-
mista ja yhteistyökumppaneita, 
mutta ennen kaikkea itsevar-
muutta ja uskoa siihen, että 
selviän mistä vaan.
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Etelä-Karjalan el inkeinoelä-
mälle tärkeän Saimaan kana-
van sulkujen pidentämisre-
montti  sai  Suomen hal l i tuksen 
rahoituspäätöksen vuosi l le 
2021 ja  2022.  Urakka tarjoaa 
työtä jopa 1200 suomalaisel le . 
LAB-ammattikorkeakoulun yh-
dyskuntatekniikan insinöörin 
Aleksi  Jerkun opinnäytetyö l i i t-
tyi  ajankohtaiseen aiheeseen 
ja sai  myös palkinnon Destian 
vuoden 2020 opinnäytetyöki l-
pai lussa.

Aleksi toteutti  opinnäytetyön 
nykyiselle työnantajalleen 
GRK Inf ra Oy:l le.  Työ käsit-
teli  Saimaan kanavan sulku-
jen alaportti lehtien ti iveyteen 
vaikuttavia tekijöitä sekä vaih-
toehtoisia toteuttamistapoja. 
”Aihe l i ittyi  urakkaan, jossa olin 
mukana opiskelujen ohessa, 
mutta kyllähän opinnäytetyön 
saama positi ivinen vastaanot-
to yl lätti .  Hieno oli ,  että työll is-
tyin itse ja että opinnäytetyöni 
hyödytti  urakkaan osall istuvaa 
työnantajaani,”  Aleksi kertoo.

Opinnäytetyö hyödyttää työelämää 
ja työllistää opiskelijan
Case: Saimaan Kanava
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Joka vuosi  yritykset tarjoavat 
lukuisia kesätyöpaikkoja haet-
tavaksi  opiskel i joi l le .  Kesätöi-
den hakuaika si joittuu vuosit-
tain edel l isestä marraskuusta 
tulevan vuoden maaliskuuhun 
ja kesätyöpaikkoja hakiessa 
oma akti iv isuus ja panostus 
ratkaisevat!  Kesätyöpaikkojen 
hakuun kannattaa alkaa val-
mistautua jo syksyl lä .  Suunni-
telmall isuus auttaa:  käy läpi 
mitä asioita s inun kannat-
taa selvittää ennen työnhaun 
aloittamista.

TEE SUUNNITELMA!

 › Mi l loin eri  aloi l la  kesätyö-
paikkoja haetaan ja kuinka 
kauan hakuaika kestää?

 › Mihin tehtävi in voin hakeu-
tua? Mitä vaaditaan,  toivo-
taan,  mikä on eduksi?

 › Voinko sisäl lyttää kesätyön 
opintoihini?

 › Mitä asiakir joja ja l i i ttei-
tä hakemukseen tarvitaan? 
Voinko l i i ttää hakemukseen 
video-CV:n tai  portfol ion?

 › Miten teen erottuvan 
hakemuksen?

 › Miten tuen kesätyöpaikan 
hakua LinkedIn-prof iilissani?

 › Miten valmistaudun työ-
haastatteluun?

 › Mitkä ovat oikeuteni kesätyön-
tekijänä? Palkkaus, lomat, kir-
jallinen työsopimus, työaika, 
perehdytys, työtodistus ym.

 › Mitkä ovat velvol l isuuteni 
kesätyönteki jänä? Työhön 
l i i ttyvät lait  ja  määräykset , 
vait iolovelvol l isuus ym.

MISTÄ APUA TYÖNHAKUUN?

 › Oman oppilaitoksesi opet-
taji l ta ja LUT&LAB Urapalve-
luista ( lut . jobteaser.com )

 › Ammatti l i i tot  jär jestävät 
usein kesätyötä tukevia in-
foja tai  antavat vinkkejä

 › TE-toimisto tukee laaja-alai-
sesti  työnhakuun l i i ttyvissä 
asioissa: 
te-palvelut.f i

 › Ohjaamo auttaa työnhaussa 
al le 30-vuotiaita : 
ohjaamot.f i

MUISTUTUS:

Hae ajoissa!

KESÄTYÖPAIKAT

http://lut.jobteaser.com
https://www.te-palvelut.fi/
https://ohjaamot.fi/
https://ohjaamot.fi/
https://ohjaamot.fi/
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Yrittäjyys on hyvä mahdoll i -
suus oman uran rakentami-
seen juuri  sen aihealueen ym-
päri l le ,  minkä parhaiten osaat! 
Yrittäjänä tarjoat omaa osaa-
mistasi  yrityksi l le  ja  muil le s itä 
tarvitsevi l le .  Etelä-Karjala ja 
Päi jät-Häme tarjoaa erinomai-
set mahdoll isuudet yrityksen 
perustamiseen jo opintojen 
aikana,  s i l lä  tukea on tarjol-
la runsaasti .  Opintojen aikana 
testattu idea on helpompi to-
teuttaa valmistumisen jälkeen. 

Yrittäjäksi  ryhtyminen vaati i 
oikean asenteen,  selkeän ta-
voitteen ja l i ikeidean,  jonka voi 

toteuttaa.  Yleensä opiskelujen 
aikana yrittäjyyskipinä lähteen 
alkuun yksin ja porukassa syn-
tyneestä l i ikeideasta.  Tämän 
jälkeen mielessä alkaa si intää 
tavoite menestyvästä yrittäjyy-
destä.  Lopuksi  asia on ki inni 
oikeasta asenteesta.  Keskus-
tele eri  ihmisten kanssa ide-
oistasi  ja  suunnitelmistasi .  Se 
jalostaa varmasti  yritysideaa 
eteenpäin.

Näitä asioita ei  s inun tarvitse 
pohtia yksin.  Etelä-Karjalas-
sa saat tukea Business Mil l in 
asiantunti joi l ta ja  opiskel i joi-
den yrittäjyysyhteisö LUTESilta . 
Näiden toimijoiden kautta saat 
t ietoa ja sparrausta l i ikeidean 
kehittämiseen ja yrityksen pe-
rustamiseen.  Business Mil l i l lä 
on laajat  asiantuti javerkostot 
ja se toimii  t i iv i issä yhteistyös-
sä eri  yritystoimintaa tukevien 
toimijoiden kanssa.  Saat palve-
lun samasta paikasta maksutta 
ja luottamuksel l isesti .

LUTES on LUT-yliopiston opis-
kelijoista koostuva yrittäjyys-
yhteisö, joka järjestää yrittä-
jyystapahtumia ja -ohjelmia 
opiskelijoille sekä kannustaa ja 

MIKSI  haluan yrittäjäksi?
-  vapaus vai  vaurastuminen?

MIKÄ  on tavoitteeni?
– kotimaassa vai ulkomaille?

MITEN  pääsen sinne?
-  toimintasuunnitelma?

KETÄ ja MITÄ
tarvitsen? 
-  yhdessä vai  yksin?

YRITTÄJYYS URA-
VAIHTOEHTONA

ohjaa opiskelijoita startup-toi-
mintaan. Toiminta on avointa 
sekä LABin että LUTin opiske-
lijoille. LUTES ja Business Mill 
järjestävät vuosittaisen IDEA-
RACE-kilpailun, jossa on oma 
kilpailuluokka opiskelijoille.

Halutessasi Business Mill  jat-
kaa kumppaninasi myös sen 
jälkeen, kun olet perustanut 
yrityksen ja kohtaan alun haas-
teita ja muutostilanteita. Ole 
rohkeasti jo aivan yritysidean 
alkuvaiheessa yhteydessä Bu-
siness Milli in ja LUTESiin. Saat 
varmasti näkemystä ja apua 
idean eteenpäin viemiseen.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

 › Etelä-Karjalan ja Päi jät-Hä-
meen alueen maksuttomat 
tukipalvelut

 » Wirma Lappeenranta on 
Lappeenrannan kaupun-
gin el inkeino- ja yri-
tyspalveluyksikkö,  joka 
tarjoaa yrityksen perus-
tamispalveluja kaiki l -
le yrityksen perustami-
sesta ki innostunei l le , 
wirma.f i

 » Kehy on Imatran kaupun-
gin elinkeino- ja yritys-
palveluyksikkö 
kehy.f i

 » Ladec on Lahden kau-
pungin el inkeino- ja 
yrityspalveluyksikkö 
ladec.f i

 › StartHub tarjoaa tukea ja 
toimiti lan aloittavi l -
le startup-yrityksi l le , 
starthub.f i

 › TE-toimisto tarjoaa yrittäjä-
koulutusta te-palvelut.f i

 › Business Finland ja Finnve-
ra tarjoavat rahoituspalve-
luja mm. tuotekehitykseen 
ja eri lais i in investointitar-
peisi in ,  businessf inland.f i 
& f innvera.f i

 › 4H-yhdistykset tarjo-
avat yrittäjyydestä ki in-
nostunei l le koululais i l le 
( 13-28-vuotiaat)  keinoja 
kokei l la  omaa yritysideaa 
käytännössä

 » Etelä-Karjala 
yhdistysinfo.f i

 » Päijät-Häme lahti .4h.f i

 › Yrityskummit auttavat jo 
aloittaneita yrityksiä , 
yrityskummit.f i

 › Yrittäjyyden aloittamiseen 
ja s i ihen l i i ttyvissä asioissa 
s inua auttavat myös oman 
oppilaitoksesi  asiantunti jat 
ja  opettajat !

https://www.wirma.fi/
https://www.kehy.fi/
https://www.ladec.fi/
https://www.starthub.fi/
https://www.te-palvelut.fi/
https://www.businessfinland.fi/
https://www.finnvera.fi/
https://www.yhdistysinfo.fi/toimija/etela-saimaan-4h-yhdistys-ry/
https://lahti.4h.fi/hankkeet/worklab/paijat-hame/
https://www.yrityskummit.fi/fi/etusivu
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Mika Salosen,  41 ,  opintopolku 
ei  ole se tavanomaisin lukios-
ta ammattikorkeakouluun ja 
s iel tä työelämään.  Aikoinaan 
hänen yl ioppilastutkintonsa jäi 
ki inni  parista kurssista ja re-
puttamisesta äidinkielen ko-
keessa.  Mikan sanojen mukaan 
hän kir joitt i  enemmän äidistä 
kuin tyttäristä,  vaikka asia pit i 
mennä juuri  tois in päin.  Töitä 
löytyi  kuitenkin Stora Ensol-
ta trukinkuljettajana,  jossa 
Mika vi ihtyi  14 vuotta,  kunnes 
tympääntyi  vuorotyöhön.  Työn 
ohessa hän suoritt i  prosessi-
tekni ikan ammattitutkinnon. 
Vuorotteluvapaansa aikana 
hän päätti  kokei l la  yrittäjyyt-
tä ja jäi  s i l le  t iel leen.  Vuonna 
2012 syntyi  korjausrakentami-
seen erikoistunut yritys nimel-
tä Rakennusvelhot ,  joka tänä 
päivänä työl l istää noin 10 hen-
ki löä ympäri  vuoden.  Yrityksen 
valtt i  on,  että samasta osoit-
teesta saa ni in korjaus-,  putki- 
kuin sähkötyötkin.

Korjausrakentamisen projek-
tit yksityisasiakkailta ovat kui-
tenkin pieniä: uusia saunoja ja 
kylpyhuoneita, jotka työllistä-
vät kerrallaan yhden tai kaksi 

työmiestä muutamaksi viikok-
si,  mutta tarkoittavat yrittäjälle 
yhtä isoa dokumentaatiota kuin 
isommat urakat. ”Kunnille teh-
tävät isommat urakat puoles-
taan edellyttävät korkeampaa 
koulutuspohjaa ja tutkintoa, 
että voi toimia vastaavana työn-
johtajana, eikä työvalvontaa tar-
vitse ostaa ulkopuoliselta. Niis-
tä unelmoin,” Mika kertoo.

Rakennusmestarikoulutuksen 
monimuoto-opintoja on taka-
na nyt kaksi vuotta.  Matemaat-
tiset aineet ovat olleet Mikan 
vahvuus – niissä on auttanut 
lukion pitkä matikka. Opintojen 
alkuvaiheessa uutta tietoa ei 
ole hirveästi  tullut ,  mutta oppi-
minen on syventänyt ammatil-
l ista osaamista.  ”Ennen tiesin, 
että saunaan seinään pitää lait-
taa alumiinipaperi  ennen pane-
lointia.  Nyt ymmärrän, miksi se 
pitää laittaa sinne.”,  Mika ha-
vainnoll istaa oppimaansa.

Tuleva tutkinto mahdollistaa 
myös yrityksen li iketoiminnan 
kasvun ja kehittämisen. ”Raken-
nusvelhot myy tulevaisuudessa 
korjausrakentamisen valvon-
tapalveluja ja tulen tekemään 

Menestyvästä yrittäjästä tulevaksi 
rakennusmestariksi
Case: Mika Salonen

enemmän konsultointia esim. 
homevaurioihin li ittyen.”

Tälläkin hetkellä Mika edis-
tää oppilaitosten ja yritysten 
välistä työelämäyhteistyötä. 
”Ammattiopisto Samposta on 
säännöllisin väliajoin meillä 
eri-ikäisiä työssäoppijoita ja 
ensi vuonna aloittaa yksi työn-
tekijä oppisopimuskoulutuk-
sen.” Yrittäjänä Mika on avoin 
myös li iketoiminnan kehittämi-
seen liittyville ammattikorkea-
kouluopiskelijoiden opinnäy-
tetöille. ”Kehittämistyöhön ei 
meinaa yrittäjänä paukut enää 
riittää, kun viikot menevät 
töissä, joka toinen viikonloppu 

opintojen parissa ja sitten joka 
toinen viikonloppu omien ko-
titehtävien ja harjoitustöiden 
parissa. Piippuun ei pidä it-
seään kuitenkaan ajaa.”
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Tatjana Tikka muutti  vuonna 
2004 Venäjäl tä opiskelemaan 
Suomeen ja Nurmekseen,  jossa 
hän opiskel i  matkai lua Nur-
meksen ammattiopistossa. 
Inspiraatio valokuvaukseen ol i 
syntynyt jo aiemmin elokuvi-
en innoittamana ja näin hän 
hakeutui  opiskelemaan kuva-
taidetta Saimaan ammattikor-
keakouluun (LAB-ammattikor-
keakoulu vuodesta 2020) ,  josta 
hän valmistui  vuonna 2011  eri-
koistumisalanaan valokuvaus.

Valmistumisen jälkeen ol i  ä i-
t iyden ja lasten vuoro.  Vuonna 
2017 hän aloitt i  kevytyrittäjä-
nä ja suoritt i  yrittäjyyskurssin, 
s i l lä  kuvataiteen opintoihin ei 
kuulunut yrittäjyyttä.

” Yrittäjän uran alussa pelkona 
ol i ,  että tuleeko kukaan ku-
vattavaksi ,  koska olen venä-
läinen.”,  Tatjana sanoo.  Pelko 
osoittautui  kuitenkin turhaksi , 
vaikka ensimmäinen yrittäjä-
vuosi  ol ikin hi l jainen.  Sen jäl-
keen asiakkaita alkoi  kuiten-
kin tul la enemmän ja ol i  a ika 
hankkia oma kuvausstudio ja 
vaihtaa kevytyrittäjyys koko-
päiväiseksi  yrittäjyydeksi .

”Yrittäjyys ei tuhoa taiteelli-
suutta ja taiteili jan sielua. Ha-
lusin tehdä alusta alkaen kau-
pallisia kuvia hienostuneella 
tyylil lä taiteellisuutta unohta-
matta. On myös ihanaa, kun 
voin itse päättää, milloin teen 
töitä ja milloin on perheen 
vuoro.” Tatjana kertoo. Kuvaus-
tyyliään hän kuvaa klassiseksi, 
jossa kuvaustrendit kuten Bo-
ho-tyyli näkyvät. Tyyli on myös 
kehittynyt kolmen vuoden yrit-
täjyyden aikana. Valmis en ole 
kuitenkaan, vaan jatkuva kou-
luttautuminen on tärkeää. ”Nyt 
opiskelen etänä mm. videoku-
vausta ja graaf ista suunnittelua.”

Tatjanan yritystoimintaan kuu-
luvat myös yritys-, tuote- ja 
prof iil ikuvat sekä yrityksille 
tehtävä visuaalinen suunnitte-
lu Instagramiin. ”Monet yrittä-
jät eivät ymmärrä Instagramin 
mahdollisuuksia myynnin kas-
vattamisessa tai yrityskuvan 
peilinä. Siinä on mahdollisuus 
li iketoimintani kasvattamiselle.”

Joulukuussa 2020 Tatjana pal-
kitt i in Etelä-Karjalan Vuoden 
yksinyrittäjäpalkinnol la .

Herkissä lapsikuvissa yhdistyy 
taide ja tärkeät perhemuistot
Case: Tatjana Tikka
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Käsikirjan vinkit tarjosivat:

LAB-AMMATTIKORKEAKOULU
lab.f i

LUT-YLIOPISTO
lut.f i

LUT & LAB URAPALVELUT
lut.f i - rekrytointipalvelut

Opiskelijoille: 
lut.jobteaser.com

BUSINESS MILL
Businessmill.f i

https://www.lab.fi/fi
https://www.lut.fi/
https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/rekrytointipalvelut
http://lut.jobteaser.com
https://www.businessmill.fi/

