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HEI SINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄ

Työelämä 3.0 kysyy jokaiselta omatoimisuutta, monipuolista osaamis-
ta sekä entistä vahvempaa sosiaalista kanssakäymistä. Koulussa opitut 
asiat ovat hyvä lähtöpiste omien taitojesi kehittämiseen, mutta pelkäs-
tään oppitunneilla käymällä et hyödynnä opiskeluaikaasi parhaalla mah-
dollisella tavalla. Opiskelijana mielessäsi saattaa pyöriä kysymyksiä:  
 

Miten löydän töitä? 
Mihin mahdollisuuksiin minun kannattaisi tarttua?  
Miten suunnittelen opintoni tukemaan uratavoitettani? 
Miksi rakentaisin omaa verkostoa jo opintojen aikana?  

Omalla polullani opiskelijasta oman yritykseni toimitusjohtajaksi olen op-
pinut yhdessä tekemisen voiman ja verkostojen merkityksen. Ilman osaa-
vaa, yhteen hiileen puhaltavaa tiimiä emme olisi saaneet valmiiksi maa-
ilman ensimmäistä 3D-tulostettua sarjatuotetta huonekalujätti Ikealle. 
Tavoitteenani on, että puhelimesta, sähköpostin osoitekirjasta tai Linke-
dInistä löytyy konktakti kaikkiin tilanteisiin.
 
Tämä Työelämäyhteistyön käsikirja on olemassa, jotta sinä voit suunni-
tella oman matkasi kohti unelmatyötäsi. Käsikirja opastaa sinut mietti-
mään työnhakuun liittyviä asioita, opintojen aikana tehtävien projektien 
merkitystä sekä yrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia.  
 
Kaikki opintojen aikana tekemäsi projektit, harjoittelut, tapahtumat ja 
kontaktit auttavat sinua työelämään siirtymisen kynnyksellä – ja usein jo 
ennen sitä! Keskity tekemään parhaasi jokaisessa tilanteessa. 

Jos voit tehdä jotain jo tänään, miksi odottaisit huomiseen? 

Lahdessa 29.4.2020

Mark Poutanen 
 
Kehittämispäällikkö, StartHub  
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01 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ

Työelämäyhteistyö on opiskelijoiden, oppilaitosten ja yritysten välistä 
yhteistyötä. Siitä muodostuu win-win-tilanne, jolla mm.

 • opiskelija kerryttää omaa ammatillista osaamistaan.

 • yritykset saavat uusinta tietoa ja osaamista liiketoimintaansa.

 • oppilaitos kehittää opetustaan vastaamaan paremmin  
 muuttuvan työelämän tarpeita.

5 SYYTÄ, MIKSI TEKISIT YHTEISTYÖTÄ OPINTOJEN AIKANA:

01 Oman osaamisen kasvattaminen oikeissa työelämäprojekteissa

02 Erilaisiin työtehtäviin, työympäristöihin ja yrityksiin tutustuminen 

 ↪ Helpottaa työnhakua sekä osaamisen ja opintojen kohden-
  tamista, kun tiedät, minkälaisesta työstä olet kiinnostunut!

03 CV:n ja LinkedIn-profiilin täydentäminen

04 Suosittelijat ja referenssit, joilla tukea omaa asiantuntijuutta

05 Kontaktien luominen

 ↪ Oma verkosto voi auttaa mm. työpaikan löytämisessä
 ↪ Myös opettajilta voit saada vinkkejä kontakteista

Työelämäyhteistyön tekeminen opintojen aikana on sijoitus paitsi  
nykyhetkeen myös tulevaan opintojen jälkeiseen aikaan! 
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Verkosto ja osaaminen kasvavat projekteissa

Keväällä 2020 palveluliiketoiminnan tradenomiksi valmistunut  
Jasmina Fettah tunnetaan ahkerana projekteihin osallistujana, hen- 
kilöbrändääjänä sekä markkinoinnin ja viestinnän osaajana. Opinto-
jensa aikana Jasmina on ollut mukana erilaisissa projekteissa, kuten 
rekrytointi- ja verkostoitumistapahtuma DuuniExpossa ja Yritysten 
Lahti -hackathonissa. 

Osallistumalla projekteihin olen 
päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin 
ja kehittämään ammatillista osaa-
mistani. Eri projektit, työharjoittelu-
jaksot ja opinnäytetyön tekeminen 
ovat vahvistaneet entisestään sitä, 
että valmistumisen jälkeen haluan 
työskennellä markkinoinnin ja  
viestinnän alalla.

Vaikka ammattikorkeakouluopintojen viimeistely on vienyt oman aikan-
sa, Jasmina ei ole jäänyt paikalleen. Tällä hetkellä hän toimii sosiaali-
sessa mediassa henkilöbrändäyksen viestinviejänä ja kannustaa jokais-
ta opiskelijaa miettimään omaa henkilöbrändiään jo opintojen aikana.

Projekteihin kannattaa lähteä rohkeasti mukaan — sitä ei 
koskaan tiedä, miten monta ovea avaat ja millaisia mah-
dollisuuksia ne sinulle tuovat. Verkostoituminen  
ja aktiivinen osallistuminen auttavat sinua valmistautu-
maan opiskelun jälkeiseen elämään. Jos jäät vain  
istumaan ja odottamaan, oikeaa hetkeä ei koskaan tule. 
Ylös ja tekemään!

Tutustu Jasminan Instagram-tiliin @palveluistabisnesta ja nappaa 
vinkit oman henkilöbrändin rakentamiseen!

”

https://www.instagram.com/palveluistabisnesta/
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02 TYÖELÄMÄÄN VALMISTAUTUMINEN

Haluatko tehdä vaikutuksen työnantajiin ja jäädä positiivisesti  
mieleen jo hakukirjettä lähettäessäsi?

5  VINKKIÄ TYÖNHAKUUN JA SIIHEN VALMISTAUTUMISEEN:

01 Valmistaudu kertomaan mitä osaat, mistä olet kiinnostunut 
 ja mitä olet aiemmin saavuttanut.

02 Rakenna henkilökohtainen työportfoliosi. Kerää siihen 
 erilaisia työnäytteitä, jotka esittelevät omaa osaamistasi 
 ja tukevat työnhaussa.  
 ↪  Portfolio voi olla digitaalinen (esim. nettisivu 
  tai video) tai fyysinen (kansio tai kirjanen).

03 Luo oma CV ja LinkedIn-profiili. 
 ↪ Käytä luovuutta ja tee niistä oman näköisesi!

04 Harjoittele video-CV:n tekemistä ja oman osaamisen esille 
 tuomista luontevasti puhuen. 
 ↪ Yhä useampi yritys käyttää video-CV:tä 
  rekrytointiprosessissaan.

05 Kohdenna hakemus työpaikkakohtaisesti ja oikolue se  
 ennen lähettämistä.  
 ↪ Voit myös pyytää toista henkilöä lukemaan 
  hakemuksesi ja antamaan palautetta.

       Nämä rakentavat

 
       Henkilöbrändiäsi!
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Oman alan asioita erilaisesta  
näkökulmasta

Salpauksen opiskelijat osallistuvat vuosittain Salpausselän kisojen jär-
jestelyihin osana opintojaan. Aiemmin lastenhoitajana työskennellyt 
Mailis Korhonen opiskelee nyt ympäristönhoitajaksi Koulutuskeskus 
Salpauksessa. Hän oli mukana viime vuoden kisoissa organisoimassa 
vapaaehtoisia ympäristötehtäviin ja opastamassa yleisöä ja urheilijoita 
jätteiden lajittelussa. Silloin hän kiinnostui Salpausselän kisojen Eko-
kompassi-ympäristöjärjestelmästä. 

Toive työskennellä ympäristöjärjestelmän parissa toteutui jo saman 
kevään aikana. Osana opintojaan Mailis pääsi osallistumaan monipuo-
lisesti ympäristöjärjestelmän ja -raportoinnin kehittämiseen.

Keväällä tutustuin järjestelmään  
ja kävin siihen liittyvässä koulutuk-
sessa. Syksyllä päivitin järjestelmään 
liittyviä asiakirjoja ja suunnittelimme 
yhdessä kisaorganisaation kanssa 
tavoitteita ja toimenpiteitä. Olen myös 
mukana auditoinneissa ennen kisoja 
ja niiden aikana.

Mailis on antanut kehitysideoita esimerkiksi jätteiden lajitteluun ja 
jäteopasteisiin. Olen päässyt näkemään ympäristöasioita tapahtu-
manjärjestäjän näkökulmasta sekä tutustumaan tapahtuman järjes-
tämiseen kokonaisuutena. Aloitteestani kisojen aikana on esimerkiksi 
kokeilussa sähköauto. Tänä vuonna oli tarkoitus katsoa, miten sähkö-
auto toimii täällä talviolosuhteissa, hän kertoo.       Nämä rakentavat

 
       Henkilöbrändiäsi!
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03 KESÄTYÖPAIKAT

Joka vuosi alueen yritykset tarjoavat lukuisia kesätyöpaikkoja haet- 
tavaksi opiskelijoille. Kesätöiden hakuaika sijoittuu vuosittain tammi- 
maaliskuuhun ja kesätyöpaikkoja hakiessa oma aktiivisuus ja panos-
tus ratkaisevat!

Kesätyöpaikkojen hakuun kannattaa alkaa valmistautua jo syksyllä. 
Suunnitelmallisuus auttaa: käy läpi mitä asioita sinun kannattaa sel-
vittää ennen työnhaun aloittamista.

TEE SUUNNITELMA:

 • Milloin kesätyöpaikkoja haetaan ja kuinka kauan hakuaika kestää?

 • Mihin tehtäviin voin hakeutua? 

 ↪ Mitä vaaditaan, toivotaan, mikä on eduksi?

 • Voinko sisällyttää kesätyön opintoihini?

 • Mitä asiakirjoja ja liitteitä hakemukseen tarvitaan?

 ↪ Voinko liittää hakemukseen video-CV:n tai portfolion?
 ↪ Miten teen erottuvan hakukirjeen?

 • Miten tuen kesätyöpaikan hakua LinkedIn-profiilissani?

 • Miten valmistaudun työhaastatteluun?

 • Mitkä ovat oikeuteni kesätyöntekijänä? 

 ↪ Palkkaus, lomat, kirjallinen työsopimus, työaika, 
   perehdytys, työtodistus ym. 

 • Mitkä ovat velvollisuuteni kesätyöntekijänä? 

 ↪ Työhön liittyvät lait ja määräykset, vaitiolovelvollisuus ym.
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MISTÄ APUA TYÖNHAKUUN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ? 

› Oman oppilaitoksen opinto-ohjaajalta 

› TE-toimisto tukee laaja-alaisesti työnhakuun liittyvissä 
 asioissa: www.te-palvelut.fi 

› Ohjaamo Lahti auttaa työnhaussa alle 30-vuotiaita: 
 www.ohjaamolahti.fi

› Vauhdittamo auttaa työnhaussa jo 30-vuotta täyttäneitä 
 lahtelaisia: www.vauhdittamolahti.fi

          note  TO self:

   Hae  ajoissa!

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://ohjaamolahti.fi
http://www.vauhdittamolahti.fi
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04 HARJOITTELU

Tutkintosi yksi tärkeä osa on harjoittelu, joka avaa oven työelämään. 
Harjoittelussa sovelletaan koulussa opittua, opitaan uutta ja luodaan 
kontakteja.  

Yritykset etsivät motivoituneita ja oma-aloitteisia harjoittelijoita, jotka 
ovat kiinnostuneita yrityksen toiminnasta ja toimialasta. 

TEE SUUNNITELMA JA HYÖDYNNÄ HARJOITTELUAIKA:

 • Mihin tehtävään hakeudun?

 ↪ Minkälaisia työtehtäviä tehdyt opintoni tukevat?
 ↪ Millaisesta harjoittelupaikasta olisi hyötyä tulevaisuudessa 

  oman uran rakentamisessa?

 • Missä opintojen vaiheessa voin aloittaa harjoittelun?

 • Voiko kesätyön lukea harjoitteluksi? 

 • Maksetaanko harjoittelusta palkkaa, palkkiota tai lounasetua?

 ↪ Vaikuttaako palkka opiskelijan tukiin?
 ↪ Yliopistoissa harjoitteluun voi saada harjoittelutukea,  

  selvitä se omasta oppilaitoksestasi.

 • Kuinka pitkä harjoittelujaksoni on, voinko jakaa sen osiin?

 • Kuka vastaa perehdyttämisestäni?

 • Kuka oppilaitoksestani auttaa harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä?

 • Mitä asioita harjoittelusopimuksessa sovitaan?

 ↪ Työtehtävät
 ↪ Työajat (luennot, koulujen lomat)
 ↪ Harjoittelun ohjaus ym.

     Tee harjoittelusi

      ulkomailla!
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OPIT HARJOITTELUSSA

› käyttämään alakohtaisesti tärkeimpiä  
työvälineitä ja -menetelmiä

› työelämässä toimimista, käytäntöjä ja tapoja

› oman osaamisen soveltamista ja sen arvioimista.

     TÄHTÄÄTKÖ KANSAIn-

     Tee harjoittelusi

 
       VÄLISIIN  TehtäviiN?

      ulkomailla!
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Harjoittelu avasi oven työelämään 

Laura Schroderus on taloushallinnon tradenomi, jonka tavoitteena oli 
jo ensimmäiseltä luokalta asti päästä työskentelemään numeroiden 
parissa. Korkeakouluopintojen alettua hän suunnitteli määrätietoisesti 
kurssit, jotka tukisivat häntä matkalla kohti ammatillista unelmaansa. 

Opintojensa loppuvaiheessa Laura suoritti viiden kuukauden mittai-
sen harjoittelun päijäthämäläisessä talous- ja henkilöstöhallinnon pal-
velukeskus Provincia Oy:ssä. Harjoittelun aikana Laura tutustui Cont-
rollerin työnkuvaan monipuolisesti ja hänen tehtäviinsä kuului muun 
muassa liiketuloksen budjetointia, yrityksen palveluiden hinnoittelua, 
kuukausittaisen tuloslaskelman analysoimista, talouskatsauksen laa-
timista ja KPI-mittaamisen seurantaa. 

Harjoittelussa parasta oli se, että pääsi vaihtamaan 
ajatuksia alalla jo useamman vuoden ja jopa vuosikym-
menten ajan työskennelleiden kanssa sekä kertomaan 
heille myös omia tuoreita näkökulmiani ja ideoitani.

Laura koki erittäin hyödylliseksi sen, että suoritti ennen harjoittelua 
lähes kaikki tarjolla olevat taloushallinnon kurssit. Koulussa opitut 
asiat nivoutuivat yhteen työn teon kanssa synnyttäen uusia oivalluk-
sia ja oppimisen kokemuksia. Myös taloushallinnon järjestelmät tulivat  
tutuiksi harjoittelun aikana. 

Harjoittelunsa jälkeen Laura työllistyi Provinciaan Assistant Control-
leriksi ja on tyytyväinen omaan määrätietoisuuteensa sekä opintojen 
suunnittelemisen että harjoittelupaikan valinnan suhteen.  

”
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Laura Schroderu 
kuva: Ville Syttäne”Harjoittelupaikan etsimiseen 

ja itse harjoittelujaksoon 
kannattaa panostaa täysillä. 
Lisäksi kannattaa jo opintojen 
alkuvaiheessa miettiä se jokin 
juttu, jolla voit itse erottautua 
positiivisesti työelämässä! 

Laura Schroderus, Assistant Controller
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05 OPPISOPIMUS JA  
    KOULUTUSSOPIMUS 

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa opintoja käytännön työ- 
tehtävissä oppi- tai koulutussopimuksella. Oppisopimuksessa opis-
kelija on määräaikaisessa työsuhteessa ja työaika on vähintään 25 
tuntia viikossa. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan palkkaa työeh-
tosopimuksen mukaisesti.

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen, vaan 
suorittaa yrityksessä osan tutkinnostaan. Sopimus tehdään yrityksen 
ja oppilaitoksen välillä, eikä työnantaja maksa palkkaa opiskelijalle. 
Opiskelijan on mahdollista saada opintotukea ja muita opintososiaali-
sia etuja.

SELVITÄ JA TEE SUUNNITELMA:

 • Mitkä opinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuksella  
 tai koulutussopimuksella?

 • Mikä voisi olla työpaikka, jossa pääsen oppimaan uutta?  
 Millaiset työtehtävät edistävät opintojani?

 • Voisiko kesä- tai muun kausityön tehdä oppisopimuksella  
 ja samalla edistää opintoja? 

 • Keneltä oppilaitoksesta saan tietoa oppi- ja koulutussopimuksesta? 

 • Miten oppi- tai koulutussopimus tehdään?

 • Kuka toimii työpaikkaohjaajanani?

 • Mistä asioista oppi- tai koulutussopimuksessa sovitaan?

 ↪ Työtehtävät
 ↪ Jakson pituus
 ↪ Työajat (oppitunnit, koulujen lomat)

     Suorita tutkinto

      töitä tehden!
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TIESITKÖ?

› Oppi- tai koulutussopimuksen voi tehdä lyhyeksikin aikaa,  
 esimerkiksi vain kuukaudeksi. 

› Oppisopimuksella voi opiskella myös koko ammatillisen  
 tutkinnon.

     Suorita tutkinto
      töitä tehden!
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Työpaikalla oppimista koulutus-  
ja oppisopimuksilla

Hanna Hiltunen valmistui merkonomiksi Koulutuskeskus Salpaukses-
ta. Ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella hän valitsi suunnak-
seen talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan.

Opintojen edetessä hän laittoi hakemuksen Accountorin tilitoimistoon 
Lahteen ja pääsi haastatteluun. Hän aloitti siellä koulutussopimuksella.  
Hanna kävi työpaikalla oppimassa kaksi tai kolme päivää viikossa ja 
opiskeli muun ajan koulussa muiden kanssa. Hän suoritti koulutehtä-
vien rinnalla harjoittelua ja sai nopeammin edistystä opintoihin.

Keväällä oli jo syntynyt ajatus oppisopimuksesta Accountorilla ja ennen 
kesälomaa se varmistuikin. Oppisopimus on Hannan kokemuksen mu-
kaan hyvä tapa suorittaa opintoja ja tehdä samalla töitä. 

Täällä Accountorilla on todella mukava ilmapiiri,  
siistit ja toimivat työtilat sekä paljon ammattilaisia 
lähellä auttamassa tarpeen vaatiessa.

Valmistuttuaan Hanna sai tutkintotodistuksen lisäksi vakituisen työ-
paikan, mukavat työkaverit ja paljon osaamista. Oppiminen jatkuu var-
masti niin kauan kuin töitä riittää, koska koko ajan tulee uusia asioita ja 
erilaisia asiakkaita. 

”
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”Oli mukavaa vaihtelua 
opiskelulle, kun pääsi  
tekemään ihan oikeita  
töitä. Siinä myös oppi  
eri lailla arvostamaan  
koulua.

Hanna Hiltunen, merkonomi
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06 HARJOITUSTYÖT JA  
   OPISKELIJAPROJEKTIT

Tekemällä harjoitustöitä ja osallistumalla opintojen aikana erilaisiin 
opiskelijaprojekteihin ja oppimisympäristöihin voit edistää omaa  
työllistymistäsi. Ja mikä parasta – tarjolla on projekteja joka lähtöön! 
Kohdenna tekemisesi tehtäviin, joihin tähtäät opintojesi päätyttyä.

TEE SUUNNITELMA:

 • Mihin yritykseen tai aiheeseen liittyviä projekteja  
 minun olisi järkevää tehdä?

 ↪ Minkälaisia projekteja tehdyt opintoni tukevat?
 ↪ Mistä projekteista olisi hyötyä tulevaisuudessa 

  oman uran rakentamisessa?

 • Voinko sisällyttää projektioppimisen opintoihini?

 • Kerryttävätkö oppimisympäristöt ja osuuskunnat opintopisteitä?

 • Maksetaanko projekteista palkkaa? 

 • Miten tekijänoikeudet määritetään?

TIESITKÖ?

Oppilaitoksissa toimii erilaisia oppimisympäristöjä sekä opiskeli- 
joiden osuuskuntia, joiden kautta voit osallistua itseäsi kiinnostaviin 
projekteihin. Tarjolla on myös eri oppilaitoksien ja koulutusalojen  
yhteisiä kursseja ja projekteja, joista saa kokemusta monialaisessa  
tiimissä toimimisesta. 

     TArjolla on 

     projekteja 

 
      JOka lähtöön!
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     TArjolla on 
     projekteja 

 
      JOka lähtöön!
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Souvissa opit tekemällä

Opiskelijoiden perustama Souvi Group Osk on tekijöiden osuuskun-
ta. Souvin kautta voit tehdä opintojesi ohella esimerkiksi projekteja 
tai testata omaa liikeideaasi ja yrittäjyyttä ilman, että perustat omaa 
yritystä. 

Vuonna 2018 perustettu osuuskunta on kuluneen kahden vuoden aika-
na toteuttanut projekteja muun muassa Lahden kaupungille, kouluille, 
teollisuuteen sekä yksityisille asiakkaille. Projektit ovat olleet erilaisia 
kehitys- ja innovaatioprojekteja, mutta joukkoon on mahtunut kaikkea 
aina markkinoinnista kukkapenkin kitkemiseen.  

Yksi isoimmista ja mielenkiintoisimmista projekteista 
toteutettiin kesällä 2019, kun saimme tehtäväksemme 
valmistaa ja pystyttää Kouvolan asuntomessuille  
Lahden kaupungin paviljongin. Paviljongin suunnitte-
livat Muotoiluinstituutin opiskelijat, jonka jälkeen me 
teimme suunnitelmien pohjalta tekniset piirustukset, kil-
pailutimme tavarantoimittajat, budjetoimme projektin ja 
lopulta pystytimme koko komeuden Kouvolan  
asuntomessualueelle.

Souvin perustajajäsenet Juuso Jääskeläinen ja Dima Kaartinen

Souvissa korostuu tekemällä oppiminen. Juuson ja Diman mielestä 
parasta onkin se, että jokaiselle opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus 
oppia omalla tavallaan ja juuri siitä aiheesta, mikä itseä eniten kiin-
nostaa. 

Haluatko oppia tekemällä? Lue lisää Souvista www.souvi.fi

”
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Jo yksi onnistunut projekti 
CV:ssä näyttää tulevan 
työnantajan silmään hyvältä. 
Alkavalle yrittäjälle Souvissa 
tehdyt projektit tarjoavat 
erinomaisia referenssejä. 
Mahdollisuuksia on monia!

Juuso Jääskeläinen, Souvin puheenjohtaja

”
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07 LOPPUTYÖT 

Lopputyöllä voit osoittaa asiantuntemuksesi toimeksiantajalle, josta 
voit parhaassa tapauksessa löytää työpaikan tai saada suosittelijan 
työnhakuun. Lopputyön aiheen valintaan kannattaa panostaa: se hel-
pottaa toimeksiannon löytämistä, tekee työn teosta mielenkiintoista 
sekä auttaa luomaan uraa omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

SUUNNITTELE LOPPUTYÖPROSESSI:

 • Missä vaiheessa opintoja lopputyö tehdään?

 • Miten valitsen lopputyön aiheen? 

 • Mistä löydän toimeksiantajan?

 • Mitä sopimuksia toimeksiantajan kanssa tehdään?

 • Mitkä ovat velvollisuuteni toimeksiantajalle?

 • Kuka vastaa perehdyttämisestäni?

 • Saanko lopputyöstä korvauksen?

 • Ovatko lopputyöt salassapidettäviä?

 • Miten raportoin toimeksiantajalle lopputyön tuloksista?

KUINKA KAUAN VARAAN AIKAA LOPPUTYÖN TEKEMISEEN?

› Alemman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyön 
kesto vastaa noin 2–4 kuukauden työskentelyä.

› Kandidaatintutkinnon päättötyö vastaa 2–4 kuukauden työskentelyä.

› Maisterivaiheen diplomityöt ja pro gradut vastaavat noin 6–8  
kuukauden työskentelyä.

     LOPPUTYÖ SYVENTÄÄ

      OMAA OSAAMISTASI
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     LOPPUTYÖ SYVENTÄÄ
      OMAA OSAAMISTASI

      OIKEISSA TÖISSÄ!
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08 YRITTÄJYYS OPINTOJEN AIKANA 

Yrittäjyys on hyvä mahdollisuus oman uran rakentamiseen juuri sen 
aihealueen ympärille, minkä parhaiten osaat! Yrittäjänä tarjoat omaa 
osaamistasi yrityksille ja muille sitä tarvitseville. 

Päijät-Häme tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yrityksen perusta-
miseen jo opintojen aikana, sillä tukea on tarjolla runsaasti.

TEE SUUNNITELMA:

 • Mitä tarvitsen yrittäjäksi ryhtymiseen? 

 ↪ Toimitila, laitteet ja tarvikkeet

 • Mistä saan apua yrittäjyyden suunnittelemiseen ja aloittamiseen?

 • Mitä kustannuksia tulee yrityksen perustamisesta?

 • Mitä tukia voin saada yrittäjänä? 

 • Voinko harjoittaa liiketoimintaa kevytyrittäjänä tai freelancerina? 

 • Voinko sisällyttää yrittäjyyden opintoihini?

 ↪ Voinko tehdä lopputyön tai harjoittelun omaan yritykseen?
 ↪ Voinko suorittaa yrittäjän oppisopimuksen?

 • Mitä yrittäjyysopintoja oppilaitokseni tarjoaa? 

     Apua 
       Yrittämiseen!
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SUUNNITTELETKO YRITTÄJYYTTÄ? 

Tutustu Päijät-Hämeen alueen maksuttomiin tukipalveluihin:

› Lahden Seudun Kehitys LADEC tarjoaa yrityksen perustamispalve-
luja kaikille yrityksen perustamisesta kiinnostuneille, www.ladec.fi

› TE-toimisto tarjoaa yrittäjäkoulutusta, www.te-palvelut.fi

› StartHub tarjoaa tukea ja toimitilan aloittaville startup-yrityksille,  
www.starthub.fi

› Business Finland ja Finnvera tarjoavat rahoituspalveluja mm.  
tuotekehitykseen ja erilaisiin investointitarpeisiin,  
www.businessfinland.fi & www.finnvera.fi

› Lahden 4H-yhdistys ry tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille  
koululaisille (13-28-vuotiaat) keinoja kokeilla omaa yritysideaa  
käytännössä, www.lahti.4h.fi

› Yrityskummit auttavat jo aloittaneita yrityksiä, www.yrityskummit.fi

› Yrittäjyyden aloittamiseen ja siihen liittyvissä asioissa sinua 
 auttavat myös oman oppilaitoksesi asiantuntijat ja opettajat!

     Apua 
       Yrittämiseen!

https://www.ladec.fi
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.starthub.fi
https://www.businessfinland.fi
https://www.finnvera.fi
https://lahti.4h.fi
https://www.yrityskummit.fi/fi/etusivu
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Lahti Venture Program toi uusia näkökulmia 

Lahti Venture Program on englanniksi toteutettava ohjelma, joka tuo 
yhteen alueen korkeakouluopiskelijat. Opiskelijat muodostavat monia-
laisia joukkueita, jotka ratkovat yritysten haasteita mentorien tukemina.

Niklas Kaikonen kuului vuonna 2019 ohjelman voittaneeseen tiimin, 
jonka muut jäsenet olivat LAB-ammattikorkeakoulun Ha Bui sekä  
yhdysvaltalainen vaihto-opiskelija Erika Lobo. Haasteessa tiimi loi  
sisältöä ja liiketoimintamallia Kiinaan rakentuvalle lumimaailmalle ja 
hiihtotunnelille. Erikalle kokemus oli uusi, sillä hän oli tottunut työs-
kentelemään yksin omissa opinnoissaan Yhdysvalloissa. 

Halusin saada kokemusta monialaisessa ryhmässä  
työskentelemisestä. Oli ilahduttavaa työskennellä eri 
taustoista tulevien ihmisten kanssa. Minulla oli muotoilun 
opiskelijana vankka ennakkokäsitys innovaatioprosessin 
etenemisestä, mutta pian huomasin, että lähestymista-
poja haasteen ratkomiseen on monia.

Erika Lobo, vaihto-opiskelija

Kilpailussa mukana olleet yritykset kokivat opiskelijoiden kanssa teh-
dyn yhteistyön hyödylliseksi ja ennen kaikkea virkistäväksi. Ohjelmas-
sa yritykset ”saivat sitä mitä eivät tilanneet” eli antoivat ryhmille vapaat 
kädet toimia ja saivat vastineeksi ratkaisuideoita oikeisiin haasteisiin-
sa boksin ulkopuolelta. 

Niklaksella on myös näkemys yleisemmin siitä, miten opiskelijoiden ja 
yritysten yhteistyö sujuu opinnoissa. Opiskelijoiden ja yrityksen yhteys-
henkilön lisäksi myös opettaja osallistuu aktiivisesti projektiin ja jakaa 
omaa erikoisosaamistaan. Myös yrityksen tulee olla aktiivisesti mukana 
prosessissa, jolloin opiskelijat voivat kokea varmuutta halutun loppu-
tuloksen suhteen. Nämä edellytykset täyttyivät erinomaisesti ja toivon, 
että yrityksetkin kokivat saaneensa vastiketta osallistumiselleen.

”
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 Voittajatiim
i 

kuva: Kaisa Vuorivirta”Ohjelmassa sain uusia näkökulmia 
innovaatiotoimintaan ja ongelman  
ratkaisutehtäviin. Suunnittelimme  
liiketoimintamallin ja tilaratkaisuja  
uuteen hiihtokeskukseen. Opimme  
käyttämään näiden kehittämisessä  
hyödynnettäviä työkaluja.

Niklas Kaikonen, opiskelija LUT-yliopiston yrittäjyyden maisteriohjelmassa

Lahti Venture Program on Lahden Yliopistokampuksen koordinoima. Se toteutetaan LUT-yli- 
opiston, LAB-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja kehitysyhtiö LADECin yhteistyönä. 
Lue lisää: www.lahtiventureprogram.com

https://lahtiventureprogram.com
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09 WORKING LIFE COOPERATION 
   FOR STUDENTS

Working life cooperation refers to cooperation between students,  
educational institutions and working life. 

Cooperation and work-based learning can refer to:

 • summer jobs

 • practical training and internships

 • apprenticeship training and training agreements

 • study projects and portfolios

 • employment-oriented learning environments and co-operatives

 • final projects and theses

 • entrepreneurship as part of studies

WHY?

All parties benefit from working life cooperation. Companies gain new 
fresh perspectives and skills for their business, educational institutions 
develop work-oriented learning methods, and students learn concrete 
skills in a Finnish working environment.

International students are valuable to Finnish business due to their lin-
guistic and cultural background. You can help companies to interna-
tionalise by becoming an expert of the market and business culture of 
your home country.

Students who work alongside their studies find better employment op-
portunities after graduation and earn more than students who only focus 
on studying. 
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   Brand yourself

HOW?

› Find your personal interests and goals. Companies are seeking  
motivated and committed workers. You don’t need prior work  
experience to get started.

› Make an employment-oriented study plan with a strong emphasis  
on learning Finnish. 

› Identify and develop skills that are in demand in the Finnish  
labour market. 

› Create a LinkedIn profile. Start networking. Brand yourself.

› Update your CV. Use good language and avoid typos in your  
application letter. A poorly written application is easy to ignore.

› Grab your phone and call potential employers up. Different  
generations have different communication styles, many employers 
prefer a phone call to an email or text. Prepare for the call.

› Be an active member of your community. The next person you  
talk to may be the key to your success.

› Consult your study counsellor or teachers for more information  
on work-based learning. Teachers may also provide you with useful 
contacts.
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TIPS AND TRICKS

Job interviews are often competence-based. This means that you 
should be able to clearly verbalise the skills and qualities you have to 
succeed in the job.

 ↪ Give as concrete examples as possible. 
 ↪ Ask for assistance from your study counsellor.

Recruiters appreciate self-knowledge and the ability to reflect. They 
might for example ask you what you have learned in a certain situation 
and what you would do differently in the future. 

 ↪ Be honest and open in your answers.

A sense of belonging to the working culture of the potential employer 
contributes to your well-being and motivation. 

 ↪ Ask questions and communicate your own expectations.  

Transversal skills are in demand. 
 ↪ Acquire skills such as adaptability and tolerance by working  

   in diverse environments.

Make a written work contract.

EMPLOYMENT SERVICES IN ENGLISH:

TE Services www.te-palvelut.fi/te/en

Ohjaamo Lahti www.ohjaamolahti.fi/about

LEARNING FINNISH:

Ossi-portaali www.alipi.fi/ossi

      Ask for assistance

      You're not

     alone!

         study counsellor

http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html
http://ohjaamolahti.fi/about/
http://www.alipi.fi/ossi/
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      Ask for assistance
      You're not

     alone!

          From your

         study counsellor
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Determined to stay in Finland 

Erika Bottacci is from Italy and she came to Finland in 2015. Even 
though she had previous studies and work experience, it was difficult 
for her to find a job due to language barriers. However, she was deter-
mined to stay in Finland. She got a job through which she started to 
learn Finnish. 

Working gives you easy access to the Finnish language, 
and with practice, you can finally start to learn it.

After a couple of years, she decided to go back to study in the Degree 
Programme of International Business. She had the opportunity of doing 
her internship at the Chamber of Commerce in Lahti and wrote her thesis 
on the Finnish labour market and internationalisation. Through research 
for her thesis, she understood that the Finnish government and high-
er education were aware of the difficulties international students face 
in Finland when looking for a job. As she noticed how institutions were 
looking for solutions, she got really enthusiastic and wanted to help. 

I suggest to all my friends from abroad to look for  
a job while studying. If you know what kind of expert  
you want to become, then achieving your goals  
becomes much easier.

At the end of her internship, she got a summer job in the Student Ex-
change Services and in 2020 she became a Project Coordinator at 
LAB University of Applied Sciences. Erika highlights that people have 
been the most important part of her success. She was also an active 
team member - during her studies, she liked to share experiences with 
teachers and participated in study and work fairs. She decided to be 
more active on social media and improve her presence on LinkedIn.

”

”
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”

Erika Bottacci 
photo: SolBridge International School of Business

Don’t be afraid to show  
your personality and 
your point of view, to ask 
questions and, first and 
foremost, to fail and learn 
from your mistakes.

Erika Bottacci, Project Coordinator



LAB-AMMATTIKORKEAKOULU

www.lab.fi

LAHDEN KAUPUNKI

www.lahti.fi

HÄMEEN KAUPPAKAMARI

www.hamechamber.fi

YLIOPISTOJEN TYÖELÄMÄ- JA 
URAPALVELUIDEN VERKOSTO

www.aarresaari.net

KOULUTUSKESKUS SALPAUS

www.salpaus.fi

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

www.lahdenyliopistokampus.fi

HELSINGIN YLIOPISTO

www.helsinki.fi

LUT-YLIOPISTO

www.lut.fi

Business Culture Agents
Expanding your business horizons

      Käsikirjan vinkit tarjosi:

https://www.lab.fi/fi
https://www.lahti.fi
https://www.hamechamber.fi
https://www.aarresaari.net
https://www.salpaus.fi
http://www.lahdenyliopistokampus.fi
https://www.helsinki.fi/en
https://www.lut.fi
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