


Welcome to land of LAB

Avaus, Arto Kutvonen, koulutuksen palvelujen päällikkö

Vararehtorin tervehdys, Merja Heino

Opiskelijakunta KOE:n tervehdys, Jenny Hieto

Opintojen aloitus

LAB opiskelijapalvelut

Sähköiset työvälineet (Peppi, Moodle, Time-edit) -videot





PAREMPI
TYÖELÄMÄ

Tavoitteena yhteistyöyritysten kasvu ja 
kansainvälistyminen

Uusia työpaikkoja

Enemmän korkeasti koulutettuja 
työntekijöitä



LAB lukuina

3
kampusta
Lappeenranta,
Lahti, verkko

67,7
miljoonaa

liikevaihto

500
opettajaa ja

TKI-asiantuntijaa

1 000
KV-tutkinto-

opiskelijaa

Lähes

8 900
opiskelijaa

6. suurin AMK



Opintotarjonta LABissa
Yli 60 AMK-tutkintoon johtavaa koulusta

10 englanninkielistä

Ylemmät AMK-tutkinnot kaikilla koulutusaloilla
20 koulutusta, joista 2 englanninkielistä

• 17 kokonaan verkossa toteutettavaa koulutusta

• Vaihto-opiskelu: 302 yhteistyökorkeakoulua 86 maassa



Kuvataiteilija
Kuvataide | valokuvaus

Medianomi 
Mediasuunnittelu

Muotoilija
Graafinen suunnittelu | Käyttökokemus- ja 
käyttöliittymämuotoilu | Puettava muotoilu | 
Teollinen muotoilu | Palvelumuotoilu | 
Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu

Bachelor of Culture and Arts
Sustainable Design Business

Kulttuuriala (YAMK)
Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut | 
Muotoiluajattelu ja muotoilujohtaminen| 
Kuvataide

Fysioterapeutti

Sairaanhoitaja

Sosionomi 

Ensihoitaja

Terveydenhoitaja

Bachelor of Health Care
Paramedic

Sosiaali- ja terveysala (YAMK)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
digiasiantuntija | Sosiaali- ja 
terveysalan uudistava johtaminen | 
Palvelumuotoilu | Lapsi- ja 
perhepalveluiden kehittäminen  | 
Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja 
terveysalalla | Integroitujen 
hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja 
johtaja

SOTE 
(3000 opiskelijaa)

Insinööri
Energia- ja ympäristötekniikka | 
Konetekniikka | Puutekniikka | 
Talonrakennustekniikka |  Infratekniikka | 
Yhdyskuntasuunnittelu | Tieto- ja 
viestintätekniikka | Sähkö- ja 
automaatiotekniikka

Bachelor of Engineering
Industrial Mechanical Engineering | Industrial 
Information Technology | Sustainable
Solutions Engineering

Rakennusmestari

Insinööri (YAMK)
Uudistava johtaminen | Kestävä 
kaupunkiympäristö |
Kestävä rakentaminen | IoT:stä tekoälyyn

Master of Engineering
Urban sustainability

Tekniikka 
(2000 opiskelijaa)

Tradenomi
Liiketalous | Liiketalous ja logistiikka | 
Tietojenkäsittely

Bachelor of Business 
Administration
Business Information Technology | 
International Business

Tradenomi (YAMK)
Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut | 
Uudistava johtaminen | Liiketoiminnan 
kehittäminen ja johtaminen

Master is Business Administration
International Tourism and Event
Management

Restonomi
Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta | 
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Bachelor of Hospitality
Management
Tourism and Hospitality Management 

International Business

Restonomi (YAMK)
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Liiketalous 
(2800 opiskelijaa)

Muotoiluinstituutti 
(1100 opiskelijaa)

LABin yksiköt ja koulutukset 
v.2022 Lahdessa 1800 ja Lappeenrannassa 1100 aloittanutta opiskelijaa



lab.fi | Social media: LABfinland

Let’s take on studies and the 
world of work together, 
seriously but with a smile J





THE BEST OF 
BOTH WORLDS

Opintojen aloitus ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon

Arto Kutvonen, koulutuksen palvelujen päällikkö



Agenda

• Opiskelijoiden palvelut
• Opiskelu LABissa
• Eettiset pelisäännöt
• Opintojen aloittaminen

Ø Kaikki tämän esityksen
asiat löytyvät eLABista!



Opiskelijapalveluiden palvelulupaus

Opiskelijapalveluissa... 
Palvelemme sinua ystävällisesti ja ammatillisesti

Palvelemme sinua kampuksilla ja verkossa 

Välitämme ja autamme sinua etsimään ratkaisuja

Kehitämme palveluitamme yhteistyössä 

Näin autat meitä onnistumaan: 
Seuraa viestintää, uutisia ja ohjeistuksia

Tutustu käytettävissä oleviin palveluihin 

Varaa tarpeeksi aikaa 

Anna meille palautetta, auta meitä onnistumaan! 



Opiskelijatiedottaminen

Korkeakoulun taso 

eLAB, kampusten infonäytöt & sähköposti

Opiskelijoiden virallinen tieto

Kaikkia opiskelijoita koskevat ajankohtaiset ja

tapahtumat

Avoin, ei kirjautumista

Henkilökohtainen taso (Tuudo)

• Opiskelijoiden henkilökohtainen tieto

• Lukujärjestykset

• Omat opinnot

• Personoitu ja kohdennettu tiedottaminen

• Hätäviestintä

• Kampuskartat

• Ruokalistat

• Paljon muuta!

• Kirjautumisen takana

HUOM! Näiden lisäksi aloilla voi olla myös käytössään omia kanavia 

Muistakaa pitää yhteystietonne

ajantasalla Pepissä!



Opiskelijapalvelut LAB
OPISKELIJOIDEN 
ASIAKASPALVELU

OPINTOJEN OHJAUS JA MUUT 
OPINTOJA TUKEVAT PALVELUT

TUKI- JA HYVINVOINTIPALVELUT

o Opiskeluun liittyvät käytännön asiat
o Opiskeluoikeudet
o Ilmoittautumiset (lukuvuosi, kurssi, 

tentti)
o Henkilötietojen muokkaus
o Opiskelutodistukset, 

opintosuoritusotteet, muut
opiskelija-alennuksuun oikeuttavat
dokumentit

o HUOM! ATOMI palvelu - viralliset
todistukset ja otteet verkosta

o Valmistuminen 
o Tapaturmailmoitukset
o Vilppiepäilyt

Ø studentservices@lab.fi

o Tutoropettajat
o Opintojen suunnittelu (HOPS)
o Aiemmin hankittu koulutus 

ja/tai osaaminen (AHOT, 
LAB-duuni) 

o Kielikeskus
o LUT-tiedekirjasto
o Urapalvelut
o Kansainväliset liikkuvuuspalvelut
o Opiskelun tietojärjestelmät
o IT tuki: studenthelpdesk@lut.fi
o Opiskelijakunta KOE 
o Ainealajärjestöt yms.  
o Opiskelijan aikataulut eLABissa

https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-
palvelut

o Opintopsykologit
o Pedagoginen erityisasiantuntija 
o Kampuspapit 
o OpiskelijaterveydenhuoltoYTHS
o MOVEO hyvinvointi ja liikuntapalvelu
o Opintotuki:  www.kela.fi/opiskelijat

https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-
palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-
hyvinvointipalvelut

mailto:studentservices@lab.fi
mailto:studenthelpdesk@lut.fi
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut
http://www.kela.fi/opiskelijat
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut


Mistä tietoa / apua 
Oma tutoropettaja, opettajat, opot 
KOEn tutorit 
Opiskelijapalvelut (studentservices@lab.fi)
IT-asiat (studenthelpdesk@lut.fi)  
eLAB (elab.fi) – opintojen aloittaminen
Tuudo
LAB newcomers  

ØMenestystä opintoihin! 🔥✨

mailto:studentservices@lab.fi
mailto:studenthelpdesk@lut.fi


Opiskelu LABissa
1. Mitä haluan opinnoilta?

Miksi olen täällä?
Mitä tavoitteita minulla on opinnoissa?
Mikä on minulle riittävä taso?

2. Realistinen ajankäyttö
Tehtävät + käytettävissä oleva aika = tavoitetaso

3. Opiskelukyky



Realistinen ajankäyttö
A) Aikataulun rakentaminen

1) lista tehtävistä -> kalenteriin
2) jokaiselle tehtävälle rajattu aika
Vaikein eka 
Käytä tarvittaessa ajanhallinta menetelmiä, 
kuten pomodoro
-> Kalenteriin myös vapaa-aika, lepo!

B) Tutustu itseesi
Kuvastaako ajankäyttö arvojani?
Mitä jaksan? Missä menevät rajat?
-> Mitä tapahtuu, jos en jaksa?

This image by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC

http://sonieland.com/2013/08/05/done-is-better-than-perfect/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/




Vinkit jaksamiseen! 
Säännölliset tauot – kone kiinni

Ulkoilukokoukset / kävelyluennot

Taukojumpat, aivot liikkeelle

Venyttely ja työasennon tarkastus

Kehon rauhoittaminen hengittämisellä

Palautuminen

Muistakaa ryhmän merkitys: vertaistuki!

Ø https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-
tuki-ja-hyvinvointipalvelut

Ø Opiskelun ja hyvinvoinnin tueksi -osiot! 

https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut


Eettiset pelisäännöt
Käytä tietoa oikein

Ø Luotettavan lähdemateriaalin löytäminen
Ø Löydetyn tiedon asianmukainen käyttäminen
Ø Tekijänoikeuksien huomioon otttaminen

Toimi sääntöjen mukaan
Ø Esim. tenttiohjeiden noudattaminen (löytyvät eLABsta!)
Ø Opettajan ohjeiden noudattaminen opintojaksolla
Ø Tutkintosääntö! 
Ø Kysy jos et tiedä!

Ole rehellinen ja reilu
Ø Älä tee vilppiä
Ø Kohtele toisia ihmisiä reilusti ja oikeudenmukaisesti
Ø Ole hyvä ryhmän jäsen



Opiskeluvilppi

Tentti / oppimistehtävä on aina yksilösuoritus ellei toisin mainita.

• Tenttivilppi: esim. lunttaaminen, kielletyt välineet tentissä, tentin tekeminen toisen puolesta, matkapuhelin
tentissä→ tentti hylätään ja kirjallinen huomautus

• Vilpillinen toiminta oppimistehtävässä: tulosten sepittäminen tai vääristely, kielletty yhteistyö tai 
ulkopuolinen apu, vapaamatkustaminen ryhmätyössä

• Plagiointi: piittaamattomuus viittauskäytänteistä, kopiointi

• Valehteleminen, väärentäminen ja oleellisen tiedon kertomatta jättäminen: esim. vilpillinen
vertaisarviointi, läsnäolotiedon väärentäminen, lisäajan pyytäminen väärin perustein jne.

• Opintosuorituksen arvioijaan vaikuttaminen tai sen yritys: esim. lahjonta, painostus, uhkailu, kiristäminen

• Häirintä ja sabotaasi: muiden opiskelijoiden opintosuorituksien haittaaminen esim. häiritsemällä
tenttitilaisuutta tai tuhoamalla tai varastamalla toisten töitä.

• Vilpin havaitseminen→ asia tutkitaan (amkin virallinen prosessi)

• Rangaistus: nuhtelu, kirjallinen varoitus, erottaminen.

• https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opintoja-ohjaavat-saadokset-ja-ohjeet/opiskeluvilppi



PAPERITENTTI
Saavu tenttiin hyvissä ajoin. 

Matkapuhelimet  on 
EHDOTTOMASTI jätettävä 
suljettuina ja muut ylimääräiset 
tavarat laukkuihin, mukaan lukien 
rannekellot. 

Laukut saa tuoda salin laidalle, 
mutta ei viedä istumapaikalle. 

Istumapaikalle saat ottaa mukaasi 
vain kirjoitusvälineet 
tenttipaperissa mainittujen 
materiaalien lisäksi.

Opiskelijoiden välinen keskustelu 
on ehdottomasti kielletty siitä 
lähtien kun he saapuvat saliin. 

Tentin voi aloittaa, kun valvoja on 
antanut luvan. 

EXAM – sähköinen tentti 
Tenttitilassa on valvontakameroita, joiden avulla 
tenttijöitä valvotaan. Järjestelmä tallentaa kuvan 
ja äänen.

Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin eikä 
tenttitilassa saa liikkua turhaan.

Tenttitilassa ei saa keskustella muiden kanssa, 
vilkuilla toisten koneita, tai olla missään 
kanssakäymisessä muiden tenttijöiden kanssa.

Kaikki tavarat kuten paperit, ruoka, juoma, 
puhelin tai muut elektroniset laitteet on jätettävä 
säilytyslokeroihin tentin ajaksi.

Mikäli tenttisi estyy tai häiriintyy teknisten tai 
muiden ongelmien johdosta, toimi 
”Ongelmatilanteet” -ohjeen mukaisesti. Ohje 
löytyy tenttikoneelta kansiosta Instructions.

MOODLE-TENTIT JA 
-TEHTÄVÄT 

• Tarkista opintojakson ohjeet

Moodlesta.

• Noudata opettajan antamia ohjeita.

• Tentti on yksilösuoritus ellei muuta ole 

erikseen ohjeistettu. 

• Kielletyt yhdessä tehdyt tehtävät

katsotaan vilpiksi, tehtävät hylätään ja 

vilpistä rangaistaan.

HUOM! ohjeet ja info eLABissa: 
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-
suorittaminen/tenttiminen

https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/tenttiminen
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/tenttiminen


Opintojen aloittaminen

Opintojen aloittaminen -sivut eLABissa

Orientaatio (yhteinen ohjelma + ryhmäkohtainen ohjelma) 

LAB newcomers -ryhmä

YAMK LAB@avain

Uuden opiskelijan muistilista

Videot & materiaalit

Opiskelijakunta KOE  

Ainealajärjestöt



Tervetuloa
opiskelemaan!

1. Yrittäkää parhaanne!  – Mitä enemmän itse
annatte, sitä enemmän saatte!  

2. Verkostoitukaa, luokaa ystävyyssuhteita!

3. Pitäkää hauskaa, nauttikaa! 

Menestystä opintoihin🙏



lab.fi | Sosiaalinen media: LABfinland I elab.fi

Kiitos! 🙏


