
gradukiihdyttämön  
toimintamalli 

Sujuvasti  
osaajaksi 
alueelle

Päijät-Häme tarvitsee lisää osaamista ja asukkaita, koulutettuja  
osaajia työntekijöiksi ja yrittäjiksi. Yksi vastaus haasteeseen on  
Gradukiihdyttämö – toimintamalli.

MALLIN AVULLA 

• saamme kiinnitettyä maisterivaiheen opiskelijoita tekemään 
 opinnäytteensä täkäläisiin yrityksiin. Samalla syntyy loppu- 
 töitä, joista yritykset hyötyvät ja joiden aiheista on sovittu 
 yhdessä yritysten kanssa.

• edistämme valmistuvien opiskelijoiden asettumista alueelle.

• lisäämme yritysten ymmärrystä, osaamista ja osallistumista 
 yliopistoyhteistyöhön.

• tuotamme kaupungille tietoa tekijöistä, joilla osaajia  
 houkutellaan Lahden alueelle.

Opinnäytetöiden yritysyhteistyökenttä on kovin kirjava ja osittain  
alkutekijöissään. Alueellinen malli on tarpeellinen lisä, ja antaa  
pontta ja pohjaa yhteistyölle. 

Opinnäytetyöprosessi ja sen edistäminen liittyy 
kiinteästi muuhun yritysten kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. Yrityksille ei kannata kaupata vain 
opinnäyteyhteistyötä, vaan koko yliopistollis-
ta palvelupalettia. Yliopistokentän ei myöskään 
usein kannata toimia yksin, vaan yhdessä muun 

oppilaitoskentän kanssa. Yritys hakee ratkaisua 
ongelmaansa, ei tiettyä oppilaitosta yhteistyö-
hön. Koko palvelupaletin esiintuominen ja yh-
teisensiintyminen tuo voimaa, uskottavuutta ja 
antaa varmimmin ratkaisun niin yritykselle kuin 
opiskelijallekin.
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V I I S I  A U T T A V A A  A S K E L T A :

KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ 

Opinnäytetyön aloitusvaihe on liian myö-
häinen vaihe kontaktin syntymiseen. Yhteys 
syntyy yhdessä tekemisestä, tutustumises-
ta, luottamuksen rakentumisesta sekä toi-
mivista teknisistä ratkaisuista, jotka tukevat 

tutuksi tulemista – hyvissä ajoin  
opintojen alusta alkaen.

 🔧 TYÖKALUT

1. Kohtaaminen verkossa: Job Teaser,  
 yliopistojen rekrypalveluiden sivut

2. Kohtaaminen opinnoissa: Lahti Venture 
 Program haasteohjelma, Kansainvälinen 
 kesäkoulu, Projektikurssit: kiertotalous, 
 valtiotieteellisen uusi suunnitteilla  
 oleva projektikurssi

3. Kohtaamiset messuilla ja tapahtumissa: 
 Duuniexpo, Valtiotieteilijämessut,  
 Match Made in Lahti

4. Koulutusohjelmien ja yritysten  
 kohtaamiset: yhteiset ideointityöpajat,  
 opinnäytetyöaiheet esiin ja jakoon
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OPISKELIJOIDEN 
 BUUSTAUS

Pelkkä tiedotus ei usein riitä saavut- 
tamaan opiskelijoiden mielenkiintoa.  

Tarvitaan näyttäviä tempauksia ja hou-
kuttimia, jotta Lahden seudun opinnäyte-

työmahdollisuudet nousevat esiin  
muusta tarjonnasta. 

 🔧 TYÖKALUT

1. Alueelliset apurahat ja stipendit:  
 tiedotus, Lahden Yliopistokampuksen 
 starttiraha lopputyötä aloittaville

2. Videot: Yrityksen ja /tai LADECin 
  mainosvideo opinnäytetyötä miettiville

3. Vierailut ja ekskursiot Lahden seudun  
 yrityksiin: Match Made in Lahti rekry- 
 tapahtuma, yksittäiset ekskursiot
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OPASTUS  
AUTTAA ETEENPÄIN

Yrityksellä voi olla halu ja idea opinnäyte-
työntekijän hyödyntämisestä. Usein hyvät 
aikeet voivat tyssätä tiedon puutteeseen. 
Myös aika on rajallinen ja toimintatapojen 
itse keksiminen työlästä. Tarvitaan opas-

tusta sekä malleja toimintaan. 

 🔧 TYÖKALUT

1. Opas yrityksille oppilaitosyhteistyöhön  
 (DYNAMO-hankkeen koordinoimana)

2. Opas opiskelijoille yritysyhteistyöhön 
 (DYNAMO-hankkeen koordinoimana)

3. Videoklippisarja opettajille: näin teet 
 yritysyhteistyötä opinnoissa
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ASIA TUTUKSI 

Iso osa yrityksistä ei tunnista opinnäyte-
töiden ja opinnäytetyöntekijöiden poten-
tiaalia yrityksen kehittämisessä. Siksi on 

tärkeää säännöllisesti viestiä asiasta  
ja tehdä asia tutuksi. 

 🔧 TYÖKALUT

1. Muistikirja/esite ”Yliopistojen palvelut 
 yrityksille Lahdessa” (julk. v. 2021)

2. Nettisivut: Yliopistokampuksen palvelut  
 yrityksille, Business Events Lahti kalenteri

3. Kausiluontoiset markkinointikampanjat: 
 Tekoja viivan alle -kampanja

4. ”Gradupankki”, jo tehtyjä opinnäyte- 
 töitä hyötykäyttöön (julk. v. 2021)
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VERKOSTOT  
KOHTAAMISEN AREENOINA

Koko yrityskentän tavoittaminen voi olla 
työlästä. Yliopiston jalkautuminen ja aidot 
kohtaamiset voivat käytännössä tapah-
tua vain jo valmiiden yritysverkostojen ja  
kohtaamisareenoiden kautta – ei yritys 

yritykseltä eikä vältämättä erillisissä  
räätälöidyissä tapaamisissa.

 🔧 TYÖKALUT

1. Alueelliset verkostot: Päijät-Hämeen  
 yrittäjät, Hämeen kauppakamari,  
 Kehitysyhtiö LADEC.

2. Alueelliset seminaarit, webinaarit:  
 Tiedeviikko, Niemi Campus Live

3. Business and Science konsepti  
 (kehit. Helsingin yliopiston kanssa)

4. Uudenlaiset kohtaamisareenat esim.  
 Speed Dating –sessiot 
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