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Opiskelun ja työn
parhaat puolet
samasta paikasta.

LAB on ammattikorkeakoulu niille, joilla on tahto
tehdä ja ratkaista sekä halu päästä pintaa syvemmälle. Me haastamme ja olemme haastettavana.
LAB onkin ammattikorkeakoulu kaikille, jotka ovat
valmiita tekemään töitä ja laittamaan itsensä likoon.

Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunkina ja
Lappeenrannan kampus Suomen vihreimpänä
kampuksena tukevat LABin vahvuuksia: kiertotaloutta, designia, innovaatioiden kaupallistamista
sekä hyvinvoinnin palveluinnovaatioita.

LABissa kokeillaan uusia asioita ja tekemisen
tapoja yhdessä yritysten kanssa. Siksi LABammattikorkeakoulua kutsutaan myös työelämän
innovaatiokorkeakouluksi. Me kuitenkin tiedämme,
että innovaatio on totta vasta sitten, kun se on
testattu ja toteutettu. LABissa matka tuumasta
toimeen on lyhyt.

LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja
työelämää – tehdä työstä merkityksellisempää.
Siksi me LABissa lupaamme sinulle opiskelun ja
työn parhaat puolet. LABista saat sekä tutkinnon
että valmiudet ja verkostot työelämää varten.

LABin kampukset löytyvät Lahdesta ja
Lappeenrannasta, sekä tietenkin verkosta.

Tervetuloa opiskelemaan ja tekemään töitä.
Tositarkoituksella.
Turo Kilpeläinen, rehtori
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Kampukset Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa

Sisältö

Mikä LAB?

Vinkkejä hakemiseen ja tärkeät päivämäärät

Sosiaali- ja terveysala
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Liiketalous

Hotelli-, ravintola- ja matkailuala

Muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä

Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot

Avoin ammattikorkeakoulu, polkuopinnot
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Lahden kampus
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”Kampus tarjoaa kaiken, mitä onnistuneeseen
opiskelijaelämään tarvitset.”
Lahti on loistava opiskelukaupunki keskeisellä paikalla
Päijät-Hämeessä. Se tunnetaan urheilukaupunkina ja sitä
arvostetaan maailmalla myös muotoiluosaamisen ja korkeatasoisten kulttuuripalveluiden ansiosta. Asukkaita on noin
120 000. Ison kaupungin urbaani kulttuuri ja monipuolinen
palvelutarjonta yhdistyvät Lahdessa pienen kaupungin
kotoisaan tunnelmaan, näppäriin etäisyyksiin sekä luonnonläheisyyteen.
Lahden sijainti on täydellinen. Helsinkiin pääsee tunnissa
junalla ja matka maksaa opiskelijalle alle 6 euroa. Lahti
sijaitsee myös lähellä Suomen väestöllistä keskipistettä eli
kohtaa, johon kaikilla suomalaisilla on keskimäärin lyhin
matka. Lahdesta pääsee junalla suoraan vaikkapa Pietariin
tai Moskovaan saakka.
Lahti on myös kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki,
joka nimettiin ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina
Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2021. Lahden
kaupunkiseudun tavoitteena on olla Suomen yritysystävälli-

sin ja rohkein kestävä kasvukeskus, jossa tehdään energiatehokkaita päätöksiä asukkaiden ja ympäristön hyväksi.
LAB-ammattikorkeakoulun kampus valmistui syksyllä 2018
Mukkulaan, jonne on keskustasta noin kolme kilometriä.
Kampus on uuden ajan oppimisympäristö, joka on saneerattu vanhaan tehdaskiinteistöön. Uutta ja vanhaa sekoittamalla saatiin käyttöön uniikit, erilaiseen oppimiseen sekä
työn tekemiseen innostavat tilat.
Kampuksella on 5000 opiskelijaa, joista 400 on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Kaikki eri alojen opiskelijat löytyvät
saman katon alta.
Kampus tarjoaa kaiken, mitä onnistuneeseen opiskelijaelämään tarvitset. 24 h -kampus palvelee kellon ympäri tarjoten
monipuolisia liikunta- ja ruokailumahdollisuuksia, ja kampukselta löydät jäätelöbaarin lisäksi myös baarin. Lahden
kampuksella liikut, opiskelet ja kohtaat kavereita – vaikka
vuorokauden ympäri.

Lappeenrannan
kampus
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”Lappeenrannassa opiskelet Kaakkois-Suomen
suurimmalla korkeakoulukampuksella.”
Lappeenranta on kansainvälinen yliopistokaupunki Saimaan rannalla Kaakkois-Suomessa. Asukkaita on noin
73 000, ja joka kymmenes heistä on korkeakouluopiskelija.
Lappeenrantaan on helppo tulla: junamatka Helsinkiin
kestää kaksi tuntia ja Joensuuhun vain hieman kauemmin.
Pietariin on noin 200 kilometrin matka, ja moniin KeskiEuroopan kohteisiin pääsee suoraan lentokentältä.
Kaupungista löytyy kattavasti erilaisia palveluita opiskeluun
ja vapaa-aikaan – esimerkiksi kahviloita, ravintoloita, viisi
kauppakeskusta, teatteri ja elokuvateatteri sekä laajasti
liikuntapalveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Lappeenrannan satamasta löydät kesäisin jotain valtakunnallisestikin
ainutlaatuista – nimittäin kolme miljoonaa kiloa painavan
hiekkalinnan.
Lappeenrannassa opiskelet LABin ja LUT-yliopiston yhteisellä, Kaakkois-Suomen suurimmalla korkeakoulukampuksella. Kampuksella työskentelee noin 10 000 ihmistä, joista
3400 on LABin opiskelijoita. Noin seitsemän kilometrin matka

kampukselta keskustaan taittuu näppärästi niin bussilla
kuin kaupunkipyörälläkin.
Tarjoamme opiskeluun loistavat puitteet: Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan laboratoriot ovat yhdet Suomen
parhaista. Hotelli- ja ravintola-alaa opiskelet syksyllä 2019
avatuissa tiloissa, esimerkiksi upouudessa älykeittiössä ja
baariluokassa. Myös kuvataiteen opetustilat ovat uudet –
täältä löydät niin monipuoliset työskentelytilat kuin gallerialuokankin.
Kampukselta löydät myös tiedekirjaston, viisi opiskelijahintaista ravintolaa, kahvilan ja ruokakaupan sekä liikuntapalveluita palloilu- ja lajivuoroista ryhmäliikuntaan ja
kuntosaliin. Kielikeskuksessa voit opiskella yhdeksää kieltä –
eurooppalaisten kielten lisäksi kiinaa ja japania.
Tutorit pitävät huolen siitä, että kampus, Lappeenranta ja
opiskelukaverit tulevat tutuiksi – meillä et jää yksin.

Verkkokampus

”Verkkokampuksella
opiskelet joustavasti,
paikasta riippumatta.”
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LAB-ammattikorkeakoulun verkkokampuksella opiskelet
tutkinnon joustavasti, paikasta riippumatta. Verkko-opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua, reaaliaikaisia verkkotapaamisia ja vuorovaikutteista ryhmätyöskentelyä. Lisäksi opintoihin voi sisältyä ammatillista harjoittelua työelämässä.
Kevään 2020 yhteishaussa on mukana kolme AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, jotka järjestetään verkkokampuksella: tieto- ja viestintätekniikka, liiketalous sekä liiketalous
ja logistiikka.

12

8500
850
330
302

Mikä LAB?

opiskelijaa

kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa

vaihto-opiskelijaa

kansainvälistä yhteistyökorkeakoulua
86 maassa
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Suomen kansainvälisin ammattikorkeakoulu

kampusta: Lahti, Lappeenranta ja verkkokampus

koulutusalaa:
sosiaali- ja terveysala
tekniikka
liiketalous
hotelli-, ravintola-ja matkailuala
muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä
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Vinkkejä
hakemiseen

Kuinka haetaan?

Kuinka opiskelijat valitaan?

Ammattikorkeakouluun haetaan Opintopolkupalvelussa osoitteessa opintopolku.fi. Palvelu
ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa
hakemisesta.

Yhteishaussa AMK-opiskelijat valitaan pääsääntöisesti kahdella tavalla: todistusvalinnalla tai
AMK-valintakokeella. Todistusvalinnassa pisteytetään hakijan ylioppilastutkinto tai ammatillisen
perustutkinnon todistus. AMK-valintakokeessa
hakija suorittaa ammattikorkeakoulujen yhteisen,
digitaalisen valintakokeen. Yhdellä kokeella voi
hakea useisiin eri ammattikorkeakouluihin ja
koulutusohjelmiin.

Päiväopinnot vai monimuoto?
Päivätoteutuksessa opetus järjestetään pääsääntöisesti päiväsaikaan, ja opiskelu vaatii läsnäoloa
kampuksella.
Monimuotototeutuksessa läsnäoloa vaativaa
opetusta on iltaisin, viikonloppuisin tai intensiivijaksoina. Osa monimuotototeutuksista järjestetään 100 % verkossa, eli voit opiskella paikasta
riippumatta.

Osa AMK-koulutuksista jää edellä mainittujen
valintatapojen ulkopuolelle. LABin kevään 2020
haussa poikkeuksena ovat Muotoiluinstituutin
koulutukset (muotoilija, medianomi ja kuvataiteilija
AMK). Myös englanninkielisiin koulutuksiin on
erilaisia valintatapoja. Tarkista kunkin hakukohteen valintatavat verkosta. Onnea hakuun!

Lue lisää

LABin eri kampusten koulutukset ovat Opintopolussa omina hakukohteinaan, eli jos haet esimerkiksi restonomikoulutukseen sekä Lahteen
että Lappeenrantaan, molemmat merkitään lomakkeelle erikseen. Jos koulutuksessa on suuntautumisvaihtoehto, se valitaan yleensä vasta
opintojen aikana.

• lab.fi
• opintopolku.fi
• ammattikorkeakouluun.fi
(ammattikorkeakoulujen yhteinen sivusto)

Tärkeät päivämäärät
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8.–22.1.
18.3.–1.4.
27.5.
5.6.
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Yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin,
hakuaika päättyy 22.1. kello 15.00.

Yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin,
hakuaika päättyy 1.4. kello 15.00.

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille
(suomenkieliset koulutukset).

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille
(englanninkieliset koulutukset).

8.7.
10.7.
15.7.
elo–syyskuu
Muiden kuin todistusvalinnan tulokset
ilmoitetaan hakijoille (suomenkieliset koulutukset).

Opiskelupaikan vastaanottaminen kello 15.00 mennessä
(englanninkieliset koulutukset).

Opiskelupaikan vastaanottaminen kello 15.00 mennessä
(suomenkieliset koulutukset).

Opinnot alkavat.

Make
real changes
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big

Dream
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Sosiaalija terveysala
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LAB – Sosiaali- ja terveysala
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Fysioterapeutti on
kuntoutuksen ammattilainen
Fysioterapeuttina olet liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutuksen asiantuntija. Työskentelet esimerkiksi terveyskeskuksessa,
sairaalassa, kuntoutus- tai hoitolaitoksessa,
yrityksessä tai terveyden edistämiseen liittyvissä kehittämis- ja koulutustehtävissä.
Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, yrityksessä tai järjestössä. Voit myös perustaa
oman yrityksen.
Fysioterapeuttiopintojen keskeisiä sisältöjä
ovat tutkiminen ja arviointi, ohjaus ja neuvonta, terapiaosaaminen sekä kuntoutusteknologia. Perehdyt ihmisen anatomiaan ja
fysiologiaan, opit analysoimaan ja tukemaan
ihmisten toimintakykyä ja liikkumista sekä
ennaltaehkäisemään ja kuntouttamaan
erilaisia sairauksia ja vammoja.

aidoissa asiakastilanteissa, työelämän hankkeissa ja osana moniammatillisia ryhmiä.
Lappeenrannan fysioterapeuttikoulutus
painottaa ammatissa tarvittavia kädentaitoja, terveysteknologian hyödyntämistä
sekä valmentavaa otetta. Opiskelet muun
muassa biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratorioissa sekä aidoissa ja simuloiduissa toimintaympäristöissä.

L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
Fysioterapeutti (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 45 op.

Fysioterapeutti
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Lahden fysioterapeuttikoulutuksessa korostuvat aktiivinen ja liikunnallinen fysioterapia
sekä asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Opinnot toteutetaan aidoissa
ja simuloidussa ympäristöissä tiimioppimisen
menetelmiä hyödyntäen. Voit valita yrittäjyyttä tukevan polun ja opiskella opiskelijaosuuskunnassa.

Opiskelu on käytännönläheistä. Pääset
soveltamaan ja harjoittelemaan oppimaasi

Sosionomi on
arjen moniosaaja
Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä
hänen arjessaan. Työsi keskipisteenä on
ihminen. Osaat tukea ja ohjata eri elämän
tilanteissa olevia asiakkaita sekä toteuttaa ja kehittää sosiaalialan työtä. Työhösi
kuuluu myös yhteistyötä muiden ohjauksen,
kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten
kanssa.

mat ja sairaalat. Osa sosionomeista toimii
lähiesimiestehtävissä.

Sosionomit työskentelevät esimerkiksi sosiaali- ja perhepalveluissa, päiväkodeissa ja
kouluissa, asumis-, kuntoutus- tai palveluyksiköissä, digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa ja maahanmuuttajatyössä.
Sosionomeja työllistävät myös hyvinvointi
alan kehittämishankkeet, järjestöt, Kela ja
TE-palvelut sekä terveys- ja hyvinvointiase-

Sosionomikoulutus on käytännönläheistä,
ja koulutuksessa korostuvat tulevaisuuden
osaamisvalmiudet. Opiskelet oikeissa työelämäympäristöissä, kampuksella ja verkossa.
Opit kehittämään arkilähtöisiä prosesseja,
palveluita ja toimintamalleja, jotka vahvis
tavat yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista
osallisuutta.

LAB – Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapeutti

Jos sisällytät opintoihisi 60 opintopistettä
varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan
opintoja, saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina (varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Päivätoteutus
Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
Fysioterapeutti (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 45 op.

Sosionomi
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 45 op.

Sosionomi
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus
Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 45 op.
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Ensihoitaja on akuutin
hoitotyön asiantuntija
Ensihoitajana vastaat äkillisesti sairastuneiden tai onnettomuuteen joutuneiden potilaiden kiireellisestä hoidosta. Hälytystehtävien
lisäksi työhösi kuuluu kiireetöntä hoitoa: potilaiden tutkimista, tilanteiden kartoittamista
ja jatkohoidon suunnittelua. Teet hoitotyön
päätöksiä ja voit toimia myös tiimin johtajana ja vetäjänä.
Ensihoitajan työ vaatii paineensietokykyä,
hyviä vuorovaikutustaitoja sekä riittävää
fyysistä kuntoa. Työssä on osattava tehdä
nopeita päätöksiä yllättävissäkin tilanteissa.
Monet ensihoitajat työskentelevät ambulans
seissa, mutta voit löytää työpaikan myös esimerkiksi sairaalan päivystyspoliklinikalta tai
teho-osastolta.

LAB – Sosiaali- ja terveysala

Ensihoitajakoulutus antaa pätevyyden toimia myös sairaanhoitajana (AMK) Suomessa
ja muualla Euroopan unionin alueella.

Ensihoitaja

Ensihoitajakoulutus vastaa tulevaisuuden
ensihoitajan osaamisvaatimuksiin sekä teoriassa että käytännössä. Lähes kolmasosa
opinnoista on harjoittelua aidoissa hoito
työn ympäristöissä ja esimerkiksi simulaatio
harjoituksissa.

Sosiaali- ja terveysalan
ammattitutkinto

Tutustut myös hoitotyön teknisiin innovaatioi
hin, kuten hoitorobotiikkaan ja älykkäisiin
itsehoitosovelluksiin, ja opit hyödyntämään
niitä asiakkaasi ja potilaasi parhaaksi. Voit
halutessasi suorittaa osan opinnoistasi kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus

Ensihoitaja (AMK),
sisältää sairaanhoitajan (AMK)
tutkinnon
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 75 op.

LAB – Sosiaali- ja terveysala

26
27

Terveydenhoitaja on terveyden
ja hyvinvoinnin edistäjä
Terveydenhoitajana kohtaat eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita.
Työsi ydintä on yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja väestön terveyden, hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn edistäminen.
Toimit asiakaslähtöisesti ja tunnistat asiakkaittesi tuen tarpeet. Osaat tukea yksilöitä ja
perheitä tavoitteellisesti, ja toimit johdonmukaisesti haastavissakin tilanteissa. Motivoit
asiakkaitasi, teet tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä yhdessä heidän kanssaan ja
ohjaat tarvittaessa lisäavun piiriin. Terveydenhoitajan tutkinto antaa pätevyyden työskennellä myös sairaanhoitajana (AMK) Suomessa ja muualla Euroopan unionin alueella.
Terveydenhoitajat työskentelevät mm. lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa,
työterveyshuollossa tai ikäihmisten parissa.

Voit toimia myös terveydenhoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä ja kehittämisprojekteissa.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan koulutus vastaa tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja antaa tarvittavan teoreettisen ja käytännön hoitotyön
osaamisen. Yli kolmasosa terveydenhoitajan
AMK-tutkinnosta on ammatillista harjoittelua
aidoissa hoitotyön ympäristöissä. Varmistat
ammatillisen osaamisesi esimerkiksi simulaatioharjoitusten avulla.

Sosiaali- ja terveysalan
ammattitutkinto

Sairaanhoitajan työllistymisnäkymät ovat
hyvät. Työpaikkoja on mm. sairaaloissa,
terveyskeskuksissa ja kotihoidossa.
Yli kolmannes koulutuksesta on ammatillista
harjoittelua aidossa hoitotyön ympäristössä,
ja esimerkiksi simulaatioharjoitukset auttavat sinua varmistamaan ammatillisen osaamisesi. Tutustut opinnoissasi myös hoitotyön
teknisiin innovaatioihin, kuten hoitorobotiikkaan ja älykkäisiin itsehoitosovelluksiin.

Päivätoteutus

Terveydenhoitaja (AMK),
sisältää sairaanhoitajan (AMK)
tutkinnon
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 85 op.

Tutustut myös hoitotyön teknisiin innovaatioihin, kuten hoitorobotiikkaan ja älykkäisiin
itsehoitosovelluksiin, ja opit hyödyntämään
niitä asiakkaasi ja potilaasi parhaaksi. Voit
halutessasi suorittaa osan opinnoista myös
kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Sairaanhoitaja on
hoitotyön asiantuntija
Sairaanhoitajana ennaltaehkäiset sairauksia,
hoidat sairastuneita sekä edistät terveyttä ja
hyvinvointia. Teet hoitotyön päätöksiä sekä
itsenäisesti että osana moniammatillisia tiimejä. Voit työskennellä myös tiimin johtajana
ja vetäjänä.

L AP P E E N R AN NAN KAM P US

LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelet joustavasti omia kiinnostuksen kohteitasi painottaen. Hakukohteet ovat erilliset, eli haet
opiskelemaan joko Lahden tai Lappeenrannan kampukselle ja suoritat pääosan opinnoistasi kyseisellä kampuksella. Voit valita
opintoja molempien kampusten tarjonnasta
ja suunnata osaamistasi esimerkiksi akuutti
hoitotyöhön tai älykkäisiin kotiin vietäviin
palveluihin.
Halutessasi voit suorittaa osan opinnoistasi
englanninkielisessä Nursing-koulutuksessa
tai lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Sairaanhoitajan (AMK) tutkinto antaa
sinulle pätevyyden toimia sairaanhoitajana
kaikkialla Euroopan unionin alueella.

Sairaanhoitaja
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 75 op.

Sairaanhoitaja
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus
Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 75 op.

Sairaanhoitaja
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Monimuotototeutus
Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
Sairaanhoitaja (AMK)

LAB – Sosiaali- ja terveysala

Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 75 op.
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Registered nurse –
an expert in health care
As a registered nurse (RN), your work in the
growing health care sector will be challenging and independent. RNs are key actors
delivering patient-centred, safe, effective
and evidence-based health care services.
You will promote and support the health and
well-being of individuals, families, and communities. You will also make independent
decisions in nursing, lead teams and perform
supervisory duties. As an RN, you will work
e.g. in hospitals, clinics and home care.
The studies emphasise competencies that
will be needed in health care in the future.
The focus is on evidence-based nursing.
The degree programme in nursing is carried
out on the Lahti and Lappeenranta campuses. The Lappeenranta campus boasts
strong knowledge of surgery care and
emergency care and offers the perfect
facilities for specialising in these areas.

LAB – Sosiaali- ja terveysala

The Lahti campus emphasises competencies
in modern technological approaches in which
smart self-care solutions promote the health
and well-being of individuals and families.
Smart self-care solutions include, for example, a variety of e-health services and robotic
opportunities for patients and customers.

Application period:
8–22 January 2020

Degree Programme
in Nursing
L AH T I C AM P US

Degree: Bachelor of Health
Care, Registered Nurse
Degree title in Finnish:
Sairaanhoitaja (AMK)
Full-time studies

Language of instruction is English. Applicants to nursing studies in Lahti are required
to have basic Finnish skills, and Finnish language studies are a part of both degree
programmes.
Clinical training in authentic health care environments is an integral part of your studies on
both campuses. You will study in an inspiring
multicultural community and have a possibility
to enhance your expertise abroad in student
exchange. The education will open up a wide
range of career opportunities in Finland and
abroad, as you will possess a nurse's qualification in accordance with EU directives.

Duration and extent of studies:
3.5 years, 210 ECTS credits, incl.
75 credits of work placement
Language requirement: basic
Finnish skills (CEFR level A2)

Degree Programme
in Nursing
L AP P E E N R AN TA C AM P US

Degree: Bachelor of Health
Care, Registered Nurse
Degree title in Finnish:
Sairaanhoitaja (AMK)
Full-time studies
Duration and extent of studies:
3.5 years, 210 ECTS credits, incl.
75 credits of work placement

Tekniikka
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Kiertotalouden
ammattilaiseksi
Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä olet ympäristö-, energia- ja resurssi
tehokkuuden asiantuntija. Suunnittelet ja
toteutat asiakkaillesi erilaisia ratkaisuja
sekä edistät yhdyskuntien elinvoimaisuutta.
Opinnoissasi painottuvat kiertotalouden
ratkaisut ja kestävä kaupunkiympäristö.
Voit syventyä opinnoissasi yhdyskuntasuunnitteluun tai ympäristötekniikkaan. Yhdyskuntasuunnittelun opinnoissa opit kehittämään rakennettua ympäristöä ja luomaan
edellytyksiä kiertotalouden toteutumiselle.
Tutustut ympäristöinvestointeihin, suunnitteluohjelmistoihin ja kaavoituksen menetelmiin,
ja opit parantamaan yhdyskuntarakenteen
energiatehokkuutta. Osaat kehittää yhdyskuntia kestävästi alueen, palvelut ja asiakkaat huomioiden.

Ympäristötekniikan opinnoissa erikoistut
ympäristö-, energia- ja materiaalitekniikan
menetelmiin ja opit toimimaan oman alasi
asiantuntijana monialaisissa tiimeissä ja erilaisissa työympäristöissä. Tärkeää osaamista
työurallasi ovat muun muassa resurssitehokkaat menetelmät ja ratkaisut, uusiutuva
energia, ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan kunnostusprosessi ja vesienkäsittelyn perustekniikoiden hallinta.
Energia- ja ympäristötekniikan opiskelu on
käytännöllistä ja opintoihin kuuluu myös
yhteistyöprojekteja yritysten ja julkisten
organisaatioiden kanssa. Opinnot antavatkin erinomaiset verkostot ja työkalut kierto
talouden kehittämistehtäviin yrityksissä,
julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Energia- ja
ympäristötekniikka
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK),
yhdyskuntasuunnittelu tai
ympäristötekniikka
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Rakennetun ympäristön
suunnittelijaksi ja ylläpitäjäksi
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit
ovat tärkein ammattikunta kestävän, puhtaan, esteettömän ja hyvinvointia edistävän
elinympäristön luomisessa ja ylläpitämisessä.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset rakentamisen tekniikan ja talouden. Osaamisesi kulmakiviä
ovat rakentamisen tekninen perusta, talouden hallinta ja projektien johtaminen. Osaat
työskennellä kansainvälisessä ympäristössä,
neuvotella ja viestiä ammatillisissa tilanteissa sekä toimia nopeasti muuttuvassa
ympäristössä.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi joko talonraken-

LAB – Tekniikka

nusalan tai infra-alan suunnittelu-, johtamisja kehittämistehtäviin. Opintoihisi kuuluu
rakennesuunnittelua, talonrakentamista
sekä liikenneväylien, vesihuoltoverkkojen ja
maa-, ympäristö- ja kalliorakentamisen opintoja. Käytännön työssä tarvitset lisäksi kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä vuorovaikutustaitoja. Tietomallien kanssa työskentely
on osa arkipäivääsi.
LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneet
rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit
toimivat vaativissa asiantuntija- ja projektinjohtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Työtehtäviä ovat esimerkiksi suunnittelija, rakennuttaja tai projekti-, työmaa- tai
tuotantopäällikkö. Myös yrittäjyys on yksi
uravaihtoehto.

Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus
Tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK),
talonrakennustekniikka tai
infratekniikka
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

LAB – Tekniikka

34
35

Tietotekniikan insinööriä
tarvitaan kaikkialla
Digitaaliset palvelut ovat osa arkea, ja niiden toimivuus nousee tulevaisuudessa yhä
keskeisempään rooliin. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä kehität ja toteutat käyttäjälähtöisiä palveluita ja niiden toimintaan
tarvittavia järjestelmiä. Tieto- ja viestintätekniikan osaamista tarvitaan lähes kaikilla
aloilla, ja voit työllistyä erilaisiin tehtäviin niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Opintojesi alussa opiskelet ohjelmistojen
kehittämistä, teknistä visualisointia sekä tietoverkkoja ja teollista internetiä (IoT, Internet
of Things) monipuolisesti. Sen jälkeen valitset
suuntautumisvaihtoehdoksesi mediatekniikan,
ohjelmistotekniikan tai IoT:n ja tietoverkot.
Mediatekniikassa opit parantamaan käyttökokemusta visuaalisen ja graafisen ilmeen
avulla. Opiskelet esimerkiksi 3D-mallinnusta
ja animaatiota. Opinnot antavat perusvalmiudet myös pelialalla työskentelyyn.

Ohjelmistotekniikassa opit suunnittelemaan
ja toteuttamaan verkkopohjaisia palveluita
eri päätelaitteille sekä huomioimaan käyttäjäkokemuksen niin peleissä kuin perinteisissä
www-palveluissakin.

Tieto- ja
viestintätekniikka

IoT ja tietoverkot -suuntautumisvaihtoehdossa rakennat vikasietoisiin tietoverkkoihin
perustuvia digitaalisia palveluita. Perehdyt
pilvipalveluiden, virtualisoinnin, sulautettujen
järjestelmien ja teollisen internetin erityispiirteisiin.

Tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus
toteutetaan kokonaan verkossa. Opinnot
järjestetään digiajan uusimpia työkaluja hyödyntäen, ja samalla opit myös toimimaan verkossa aktiivisesti ja yhteisöllisesti. Opiskelu
on paikasta riippumatonta ja itsenäisempää
kuin kampuksella opiskelu, mutta opintoihin
kuuluu myös opetusryhmän yhteisiä, aikataulun mukaisia oppimissessioita.

Puutekniikan insinööri on
teollisuuden ammattilainen
Uusiutuva ja luonnonmukainen puu on
arvostettu raaka-aine niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Puutekniikan insinöörinä työskentelet esimerkiksi sahateollisuuden tai rakennus- ja huonekaluteollisuuden
suunnittelu- ja johtotehtävissä.
Puutekniikan insinööriopinnoissa yhdistyvät
teoria, käsillä tekeminen ja käytännönläheiset projektit. Perehdyt puutuoteteollisuuden
tuotantomenetelmiin, tuotekehityksessä tarvittavaan suunnitteluun sekä uusiin, työelämässä hyödyllisiin työskentelytapoihin.
LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelijat ovat
mukana kehittämässä innovaatioita – eli
puualan ja koko Suomen tulevaisuutta.
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Lahti on luonteva paikka puutekniikan
opiskeluun, sillä alueella toimii Suomen
monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Harjoittelet työelämää varten esimerkiksi projekteissa, jotka toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa – kenties tulevalla työpaikallasi.
Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuuksia,
joista kannattaa ottaa hyöty irti.

VE R K KOKAM P US

Monimuotototeutus,
verkko-opinnot.

Insinööri (AMK),
mediatekniikka,
ohjelmistotekniikka tai
IoT ja tietoverkot
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Puutekniikka
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK),
puutekniikka
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Puutekniikka
L AH DE N KAM P US

Voit suunnata opintojasi esimerkiksi suunnitteluun, myyntiin tai johtamiseen. Puukaupallinen linja mahdollistaa opintojen
täydentämisen kaupallisilla opinnoilla.
Opinnot antavat valmiudet myös yrittäjänä
toimimiseen. Opiskelu on joustavaa, ja voit
valita päivä- tai monimuoto-opiskelun.

Monimuotototeutus
Tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK),
puutekniikka
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.
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Konetekniikan insinööri on
luovan suunnittelun uranuurtaja
Konetekniikan insinöörinä olet luovan suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntija. Voit
työskennellä esimerkiksi kone-, koneautomaatio- tai laitesuunnittelijana, tuotekehitysinsinöörinä tai teollisuuden palvelujen
asiantuntijana. Työllistymismahdollisuudet
ovat hyvät, sillä alan osaajista on Suomessa
jo pulaa.
Konetekniikan koulutuksessa yhdistyvät
teoria ja käytäntö. Opinnoissa saat vahvan
koneteknisen perusosaamisen ja opit tuottamaan innovaatioita sekä energia- ja
materiaalitehokkaita ratkaisuja ja vientiliiketoimintaa.

Konetekniikan insinöörikoulutusta järjestetään sekä Lahden että Lappeenrannan
kampuksilla. Voit valita suuntautumisvaihtoehdoksesi joko kone- ja tuotesuunnittelun
tai koneautomaation.
Mikäli olet kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä, voit suorittaa osan opinnoistasi
myös LAB-ammattikorkeakoulun englanninkielisessä Mechanical Engineering and
Production Technology -koulutuksessa.

Konetekniikka
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK), koneja tuotesuunnittelu tai
koneautomaatio
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Konetekniikka
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus
Tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK), koneja tuotesuunnittelu tai
koneautomaatio
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

International career in
mechanical engineering
The Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology prepares
you for an international career especially in
the fields of machine and automation design,
production planning and research and development.
The LAB University of Applied Sciences is an
active partner in the forest cluster and metal
industry, and we teach experts to meet the
requirements of the local and global industry
as well as business life. Graduates of the programme will work as technological experts,
managers, designers, developers and sales
engineers in the metal and forest industries,
automation and information technology in
Finland, Europe and all over the world.

LAB – Tekniikka

At LAB, you will study mechanical engineering in an international environment. Lectures,
exercises, and team and laboratory work
are an essential part of the learning process. To facilitate your adaptation to the new
learning environment and processes, we will
arrange an individual orientation consultation with you to prepare your personalised
curriculum.
Every student has a chance to participate
in student exchange in one of our partner
universities. During the exchange studies,
you can complete a double degree and
receive a diploma from two universities.
As an alternative to exchange studies, we
offer an opportunity to study Master’s level
courses at LUT University or Bachelor’s lever
courses on LAB’s Lahti campus.

Application period:
8–22 January 2020

Mechanical
Engineering
and Production
Technology
L AP P E E N R AN TA C AM P US

Full-time studies
Degree: Bachelor of
Engineering
Degree title in Finnish:
Insinööri (AMK)
Duration and extent of
studies: 3.5 years (including
one summer semester),
240 ECTS credits, including
30 credits of work placement
Language of instruction:
English

Liiketalous
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Liiketoiminnan digitalisoitumisen
asiantuntijaksi
Tietojenkäsittelyn tradenomit ovat digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijoita. Koulutuksessa yhdistyvät kaupallinen ja tieto- ja viestintätekniikan (IT) osaaminen. Valmistumisen
jälkeen voit työskennellä esimerkiksi tieto
hallinnon ammattilaisena, IT-asiantuntijana
tai digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä.
Koulutuksen ytimen muodostavat liiketa
louden opinnot, digitaalisten palveluiden ja
sovellusten kehittäminen sekä ohjelmointi.
Lappeenrannan kampuksella voit valita
opintojesi painopisteeksi ohjelmoinnin tai
digitaaliset palvelut. Lahdessa suuntaudut
joko ohjelmistokehitykseen tai projektiosaamiseen.

Opinnoissa korostuvat joustavuus, opiskelijalähtöisyys ja tulevaisuuden ennakointi. Käytännöllinen, yhdessä yritysten kanssa toteutettava koulutus antaa vahvan ammatillisen
osaamisen. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea paitsi kauppatieteen maisteriopintoihin,
myös LUT-yliopiston tietotekniikan maisteriopintoihin.
LAB-ammattikorkeakoululla on yhteistyökorkeakouluja eri puolilla maailmaa, ja tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Voit esimerkiksi suorittaa osan
opinnoistasi opiskelijavaihdossa tai lähteä
työharjoitteluun ulkomaille.

Tietojenkäsittely
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Liiketalouden alan
ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK),
tietojenkäsittely
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Tietojenkäsittely
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus
Liiketalouden alan
ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK),
Tietojenkäsittely
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Liiketalouden osaamista
tarvitaan aina
Tradenomina olet liiketalouden ja elinkeinoelämän asiantuntija, joka tuntee menestyvän
ja kannattavan liiketoiminnan edellytykset.
Voit työskennellä liike-elämän palveluksessa
sekä monissa julkisen sektorin tehtävissä.

paikkakunnasta riippumatta. Voit painottaa
valitsemiasi teemoja ja rakentaa omaa osaamisprofiiliasi joustavasti kattavasta täydentävien opintojen tarjonnastamme. Opettajatutorisi auttaa opintojen suunnittelussa.

Liiketalouden koulutus yhdistää sopivassa
määrin teoriaa ja tekemistä. Opetusta toteutetaan yhdessä alueen yritysten kanssa, projekteissa ja simulaatioiden avuilla. Opintoihisi sisältyvät perusasiat yritystoiminnasta,
laskentatoimesta, juridiikasta ja markkinoinnista sekä IT-, kieli- ja viestintäopintoja.

Koulutuksessa korostuvat joustavuus,
opiskelijalähtöisyys sekä tulevaisuuden
ennakointi. Osa opintojaksoista toteutetaan
englanninkielisenä.

Lappeenrannassa voit syventää opintojasi
laskentatoimeen ja taloushallintoon, yritysjuridiikkaan tai markkinointiin. Lahdessa
voit syventyä taloushallintoon, markkinointiin, johtamiseen tai liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Voit myös laajentaa osaamistasi LABin muusta tarjonnasta

LAB – Liiketalous

Liiketalous
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Liiketalous
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus

Tarjoamme myös monipuoliset mahdollisuudet arvokkaan kansainvälisen osaamisen ja
kielitaidon hankkimiseen. Voit suorittaa osan
opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme
eri puolilla maailmaa tai suorittaa työharjoittelun ulkomailla. Meille tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on
aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille
lähtisikään.

Liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK), laskentatoimi, markkinointi tai
yritysjuridiikka
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.
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42
43

Opiskele tradenomiksi
verkossa
Voit opiskella tradenomiksi kokonaan verkossa. Verkko-opintoina järjestettävät koulutukset antavat sinulle vahvan liiketalouden
osaamisen paikasta riippumatta, vaikka työn
ohella opiskellen.
Opit liiketalouden käytännölliset perustiedot
ja -taidot sekä teoreettiset perusteet. Tunnet
menestyvän, kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja osaat soveltaa niitä käytännössä.
Voit syventää opintojasi laajasta täydentävien opintojen tarjonnasta esimerkiksi palveluliiketoimintaan, logistiikkaan, johtamiseen,
markkinointiin tai taloushallintoon. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Verkko-opinnot sisältävät reaaliaikaisia
verkkotapaamisia, itsenäistä opiskelua ja
ryhmissä tapahtuvaa vuorovaikutteista
verkkotyöskentelyä. Laadit yhdessä oman
opettajatutorisi kanssa henkilökohtaisen
opintosuunnitelman, jossa huomioidaan
aiemmin työssä, harrastuksissa tai koulutuksissa hankkimasi osaaminen. Voit halutessasi
suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa työharjoittelun ulkomailla.
Valmistuttuasi voit työllistyä liike-elämän palvelukseen sekä myös moniin julkisen sektorin
tehtäviin, joiden kelpoisuusehtoihin on määritelty soveltuva korkeakoulututkinto.

Liiketalous ja
logistiikka
VE R K KOKAM P US

Monimuotototeutus,
verkko-opinnot
Liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Liiketalous
VE R K KOKAM P US

Monimuotototeutus,
verkko-opinnot
Liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

BBA for International
Business Experts
The Bachelor’s Degree Programme in International Business introduces you to the
world of contemporary business in a modern,
international learning environment. The programme combines theory and practice, and
you will develop into an international business professional with strong business management skills, communication skills and the
ability to work in multicultural environments.
The content of the studies is continuously
updated together with potential employers
to meet labour market needs. The studies
are carried out entirely in English in an international environment and they include an
exchange period or work placement abroad.

In the first year, you will develop a good foundation in different areas of business. At the
Lahti campus from the second year onwards,
you can personalize your studies by completing complementary competence studies.

Application period:
8–22 January 2020

International
Business
L AH T I C AM P US

Degree: Bachelor of Business
Administration (BBA)
Degree title in Finnish:
Tradenomi (AMK)
Full-time studies

At the Lappeenranta campus, you may
choose whether to deepen your expertise in
leadership, international marketing or supply
chain management. Foreign languages, different cultures and global business operations
form an essential part of the programme.
Both campuses also offer modules combining
expertise from various fields. You can also
complete part of your studies in multidisciplinary development projects and learning
environments.

Duration and extent of studies:
3.5 years, 210 ECTS credits, incl.
30 credits of work placement
Language of instruction:
English

International
Business
L AP P E E N R AN TA C AM P US

Degree: Bachelor of Business
Administration (BBA)
Degree title in Finnish:
Tradenomi (AMK)
Full-time studies
Duration and extent of studies:
3.5 years, 210 ECTS credits, incl.
30 credits of work placement

LAB – Liiketalous

Language of instruction:
English

Hotelli-, ravintolaja matkailuala
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LAB – Hotelli-, ravintola- ja matkailuala
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Restonomi on
elämysten asiantuntija
Restonomina työskentelet ihmisten elämäntyylien, tarpeiden ja trendien aitiopaikalla.
Yhdistät kannattavan liiketoiminnan ja asiakkaiden tunnekokemukset vastuullisesti.
Uudistat ja kehität matkailu- ja ravitsemisalan palveluita sekä liiketoimintaa.
Restonomikoulutus antaa valmiudet monipuolisiin työtehtäviin. Voit työskennellä esimerkiksi matkailun kehittäjänä, matkailupäällikkönä, tapahtumatuottajana, palvelukehittäjänä, hotellipäällikkönä, ravintolaesimiehenä, revenue managerina, markkinointipäällikkönä tai yrittäjänä.
LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelet kansainvälistä alaa kansainvälisessä ympäristössä. Haastat itseäsi, hankit työssä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä autat alan yrityksiä
oikeissa kehittämisprojekteissa. Keräät käytännönläheistä asiantuntijaosaamista ja luot

You will learn how to design hotel, restaurant and touristic services, how to manage
a business and how to be a successful leader.
Sales and marketing skills are also needed,
as well as intercultural communication and
wide-ranging language skills.
The courses are carried out using diverse
learning methods from lectures and group
work to project-based studies in our own
restaurant and in co-operation with local
companies. Online learning is also employed.

LAB – Hotelli-, ravintola- ja matkailuala

L AH DE N KAM P US

kontakteja matkailu-, majoitus-, ravintola- ja
tapahtuma-alan toimijoihin heti opintojesi
alusta lähtien. Osa opinnoista järjestetään
englannin kielellä.

Päivätoteutus

Lahden kampuksella restonomikoulutus painottuu matkailu- ja tapahtumaliiketoimintaan. Opiskelet tekemisen kautta, asiakasja yrityskontaktit edellä.

Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Lappeenrannan kampuksella painopisteenä
on hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto.
Opiskelet käytännönläheisesti ja esimieheksi
tähdäten.
Opiskelu on joustavaa. Voit painottaa sinua
kiinnostavia aihepiirejä ja osallistua LABin
restonomiopiskelijoiden yhteisiin projekteihin.
Suosittelemme opiskelijoillemme myös opiskelijavaihtoa tai työharjoittelua ulkomailla.

Solid foundation for
a successful career
The Degree Programme in Tourism and Hospitality Management offers you a wide range
of studies that prepare you to provide highclass, innovative services that clients today
require.

Matkailu- ja
tapahtumaliiketoiminta

The studies are carried out entirely in English
and they include an exchange period or work
placement abroad.
Graduates of the degree programme will
work as experts or supervisors in the hotel,
restaurant and tourist sector. They can be
employed in different management, planning
and development positions for example as
reception managers, restaurant managers,
hotel sales managers, area managers in restaurant chains, or destination developers.
To be an effective manager, practical and
operational expertise is essential. This particular aspect is accomplished through
a compulsory placement period.

Matkailu- ja ravitsemisalan
ammattikorkeakoulututkinto
Restonomi AMK, matkailu- ja
tapahtumaliiketoiminta

Hotelli- ja ravintolaalan liikkeenjohto
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus
Matkailu- ja ravitsemisalan
ammattikorkeakoulututkinto
Restonomi (AMK), hotelli- ja
ravintola-alan liikkeenjohto
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Application period:
8–22 January 2020

Tourism and
Hospitality
Management
L AP P E E N R AN TA C AM P US

Degree: Bachelor of
Hospitality Management
Degree title in Finnish:
Restonomi (AMK)
Full-time studies
Duration and extent of
studies: 3.5 years, 210 ECTS
credits, including 30 credits
of work placement
Language of instruction:
English

Muotoilu, taide ja
visuaalinen viestintä
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Uusi korkeakoulu,
pitkä historia
Muotoilu ja visuaalinen viestintä | Lahden kampus
LABin Muotoiluinstituutti jatkaa Lahden Muotoiluinstituutin pitkää perinnettä.
Lahden kampuksella opiskelet luovassa ja yhteisöllisessä ympäristössä, jonka
tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen, ajanmukaisen työskentelyn.
Kuvataide | Lappeenrannan kampus
Kuvataidetta on opetettu Lappeenrannan kampuksella syksystä 2019 lähtien.
Sitä ennen opetus järjestettiin Imatralla. LABin kuvataiteen koulutus on jatkoa
Imatran taidekoululle. Lappeenrannan kampuksen uudet, avarat opetustilat
mahdollistavat monipuolisen taiteen tekemisen, ja monialaisella kampuksella
voit yhdistää myös esimerkiksi taidetta ja teknologiaa.

Kuvataiteilija on
oman aikansa tulkitsija
Kuvataiteilijana käyt vuoropuhelua taiteen
keinoin. Toteutat erilaisia hankkeita yksin
ja yhdessä muiden kanssa. Työsi ytimen
muodostavat teosten ideointi, suunnittelu,
toteutus, esittäminen sekä vuorovaikutus
taiteen vastaanottajien kanssa. Kuvataiteilijat
voivat tehdä myös opetus- ja suunnittelutöitä
tai työllistyä erilaisiin projekteihin.
Kuvataiteen koulutuksessa opiskelet taidetta
monipuolisesti. Opintojesi alussa hankit moni
puolisen kuvan kuvataiteen eri menetelmistä
ja taiteellisesta ilmaisusta. Sen jälkeen voit syventyä yhden taiteenalan opintoihin tai kerätä
opintoihisi yhdistelmän eri taiteenlajeja.
LABin kuvataiteen koulutuksen vahvuuksia
ovat erityisesti taidegrafiikka, valokuva,
maalaus, kuvanveisto sekä korutaide, jonka
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AMK-opintoja tarjoamme ainoana Suomessa.
Koulutuksen keskiössä ovat taiteen tekemi
nen, ammattitaiteilijaksi kasvaminen sekä
taiteen sisällölliset kysymykset. Uudet tekno
logiat kulkevat perinteisten kuvataiteen
tekemisen tapojen rinnalla.
Koulutuksen päätoimisia opettajia ovat opettajiksi pätevöityneet taiteilijat. Heidän lisäkseen opetusta tarjoavat vierailevat opettajat:
suomalaiset ja kansainväliset taiteilijat sekä
eri taiteenalojen erikoisasiantuntijat.
Teet opinnoissasi yhteistyötä myös yritysten
ja julkisen sektorin kanssa, ja voit osallistua
tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Pääset
luomaan ammatillisia verkostoja jo opiskelu
aikana, ja voit halutessasi lähteä myös ulkomaille kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Kuvataide
L AP P E E N R AN NAN KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Kuvataiteilija (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.
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Mediasisällön suunnittelija
tekee tarinasta totta
Mediasisällön suunnittelun koulutuksesta
valmistuneena medianomina olet digitaalisen viestinnän ja kerronnan ammattilainen.
Voit työskennellä monipuolisissa tehtävissä
esimerkiksi mediatalossa, pelifirmassa tai
suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimistossa.
Perehdyt opinnoissasi audiovisuaaliseen kerrontaan, pelisuunnitteluun, informaatiomuotoiluun sekä uusien teknologioiden luomiin
mahdollisuuksiin viestinnässä. Valitset erikoistumisalasi oman mielenkiintosi mukaan.
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Mediasisällön suunnittelun opiskelu on
yhteisöllistä ja käytännönläheistä. Opiskelet
moderneissa, työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, ja luot yhteyksiä työelämään
jo opiskeluaikana – moni medianomi löytää
ensimmäisen työpaikkansa opinnoissa luotujen kontaktien kautta.
Media-ala kehittyy jatkuvasti ja uusia työmahdollisuuksia avautuu koko ajan lisää. Voit
valmistuttuasi työskennellä niin Suomessa
kuin ulkomaillakin. Kansainvälistä kokemusta
voit myös hankkia jo opiskeluaikana lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaille.

Mediasisällön
suunnittelu
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Medianomi (AMK),
mediasisällön suunnittelu
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.
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Graafinen suunnittelija
on media-alan moniosaaja
Graafista suunnittelua opiskelleena medianomina olet visuaalisesti vahva ja monipuolinen media-alan osaaja. Työpaikkasi voi
olla esimerkiksi viestintä- tai mainostoimisto,
mediatalo, kustantamo, pelifirma tai palvelumuotoiluun erikoistunut toimisto Suomessa
tai ulkomailla.
Saat opinnoistasi valmiuksia monipuolisiin
työtehtäviin esimerkiksi julkaisemisen, markkinointiviestinnän, visuaalisen ilmeen suunnittelun, brändäämisen, kuvittamisen, sarja
kuvan, animaation, informaatiomuotoilun,
peli-, käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun tai kirjainmuotoilun parissa.

Opinnoissasi hankit ja kehität ammatissa
tarvittavia taitoja, esimerkiksi luovuutta ja
visualisointikykyä sekä ammatillisia viestintätaitoja ja yleissivistystä. Opit omaksumaan alan nopeat muutokset ja kehittämään omaa osaamistasi. Voit myös laajentaa
ammatillista osaamistasi lähtemällä kansainväliseen opiskelijavaihtoon ulkomaille.
Graafisen suunnittelun koulutus toteutetaan
kiinteässä yhteydessä työelämään, ja työelämän kanssa tehtävien projektien ja hankkeiden ansioista työllistymismahdollisuutesi ovat
hyvät. Ensimmäisen työpaikan saat usein
opintojen aikana luotujen kontaktien kautta.

Graafinen
suunnittelu
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Medianomi (AMK), graafinen
suunnittelu
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Valokuvaaja havainnoi,
rakentaa ja tulkitsee
Valokuvausta opiskelleena medianomina
havainnoit, tulkitset ja rakennat todellisuutta.
Voit keskittyä studiotyöhön, valaisemiseen
ja teknisesti laadukkaiden kuvien rakentamiseen, tai voit kuvata maailman ilmiöitä
havainnollisesti journalistisiin medioihin.
Työpaikkasi voi olla esimerkiksi mediatalo,
kustantamo, viestintä- tai mainostoimisto.
Monet valokuvaajat toimivat myös yrittäjinä.
Valokuvaajana sinulla on oma, vahva ja
puhutteleva kuvallinen kieli. Toisaalta työssä
vaaditaan myös digitaalisten työprosessien
hallintaa. Esimerkiksi videokuvaus ja 3Dtyöskentely ovat tulleet osaksi monien
valokuvaajien työtä.
LAB-ammattikorkeakoulun valokuvauksen
opinnoissa painottuvat havainnoiva ja doku-
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mentaarinen lähestymistapa. Tulkitset ajan
ilmiöitä ja luot kuvakertomuksille uudenlaisia
esittämistapoja niin kuvataiteen kuin journalisminkin käyttöön. Saat opettajiltasi yksilöllistä ohjausta, jossa huomioidaan omat
vahvuutesi.
Opetus toteutetaan luovassa ja yhteisöllisessä oppimisympäristössä. Opiskelet usein
erilaisissa opiskelijaryhmän projekteissa tai
työelämähankkeissa, ja ensimmäinen työpaikka tai ensimmäiset asiakkaat löytyvät
usein opiskelun aikana luotujen kontaktien
kautta.
Tarjoamme myös mahdollisuuden laajentaa
ja syventää omaa osaamista vaihto-opintojaksolla ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissamme.

Valokuvaus
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Medianomi (AMK),
valokuvaus
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.
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Luovaksi ammattilaiseksi
pakkausten ja brändien pariin
Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutuksessa
suunnittelet pakkauksia ja brändimateriaaleja teollisuudelle ja yrityksille. Saat valmiudet suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämis
tehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun ja
brändinrakennuksen kentällä.
Koulutuksen ydinosaamista ovat luova
ongelmanratkaisutaito sekä kyky toimia
tiimeissä ja projekteissa yhteistyössä
monien eri alojen ammattilaisten kanssa.
Opit tarkastelemaan suunnittelukohteita
monipuolisesti sekä pakkausalan vaatimusten että brändien ja asiakkaiden näkökulmista. Toimit kaupallisessa ympäristössä,
mutta osaat huomioida myös ihmisten sosiaaliset ja eettiset tarpeet sekä ympäristön
ekologiset tarpeet.
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Koulutus keskittyy graafisen suunnittelun ja
teollisen muotoilun työskentelytapoihin sekä
pakkausten ja brändimateriaalien suunnitteluun. Opinnot toteutetaan kiinteässä yhteydessä työelämään.
Painotat opinnoissasi sinua kiinnostavia
aihealueita. Painotuksesta riippuen tulevaisuuden työpaikkasi voi olla esimerkiksi mainos- ja muotoilutoimistossa, pakkausteollisuudessa, bränditalossa tai kaupan alalla.
Pakkausala on kansainvälisesti suuri ja
monipuolinen työllistäjä, ja suomalainen
pakkausmuotoilun osaaminen on alan
huippua. Pakkaus- ja brändimuotoilun
koulutuksella on vahvat kansainväliset
suhteet muun muassa yhteistyöprojektien
ja vaihto-opintojen kautta.

Pakkaus- ja
brändimuotoilu
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Muotoilija (AMK), pakkaus- ja
brändimuotoilu
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.
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Kokemus- ja palvelumuotoilija
on luova ongelmanratkaisija
Kokemus- ja palvelumuotoilu on ihmis- ja
käyttäjälähtöistä suunnittelua. Alaa opiskelleena muotoilijana voit työskennellä esimerkiksi pelifirmassa, palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautuneessa yrityksissä
tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoavassa toimistossa Suomessa tai
ulkomailla.
Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyky. Perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja opit tarkastelemaan
suunnittelukohteita monipuolisesti. Tunnistat ihmisten tarpeet ja kehität palveluita
ja strategioita niiden pohjalta. Opiskelet
monitilaista suunnittelua ja opit luomaan
ratkaisuja niin rakennettuun ympäristöön,

verkko- ja mobiiliympäristöihin kuin lisättyihin
todellisuuksiinkin (VR ja AR).
Opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä
hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa.
Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan ongelmia.
Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen
ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys. Opiskelu on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta
– meillä et vain opiskele, vaan olet mukana
kehittämässä muotoilun tulevaisuutta.

Kokemus- ja
palvelumuotoilu
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Muotoilija (AMK), kokemusja palvelumuotoilu
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Puettavien tuotteiden
muotoilijaksi
Puettavaa muotoilua opiskelleena muotoilijana olet muoti- ja vaatetusteollisuuden
ammattilainen. Osaat suunnitella ja kehittää
kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja
ekologisesti korkeatasoisia mallistokonsepteja ja tuotteita.
Lahden kampuksella opiskelet puettavaa
muotoilua luovassa ja nykyaikaisessa ympäristössä. Kestävä kehitys on opinnoissasi
keskeisessä roolissa. Opintoihisi kuuluu myös
erilaisia yritysyhteistöitä ja tutkimusprojekteja, ja pääset luomaan työelämäyhteyksiä
jo opiskeluaikana.
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Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi
vaatteiden ja muiden puettavien tuotteiden
tuotekehitystiimissä tai palvelujen tai teollisen muotoilun parissa. Työpaikkasi voi löytyä myös viestinnän, stailauksen tai kaupan
alalta. Moni menestynyt muotoilija työskentelee itsenäisenä yrittäjänä.
Ala on tunnetusti kansainvälinen, ja työpaikkasi voi löytyä kiinnostuksesi mukaan myös
ulkomailta. Pääset halutessasi kartuttamaan
kansainvälistä kokemusta jo opiskeluaikana
esimerkiksi lähtemällä opiskelijavaihtoon.

Puettava muotoilu
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Muotoilija (AMK),
puettava muotoilu
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.
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Kalustemuotoilun ja tilojen
suunnittelun ammattilaiseksi
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun
koulutuksesta valmistut kalusteiden ja tilojen
muotoilun asiantuntijaksi. Saat valmiudet
suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun moninaisella ammattikentällä. Voit työskennellä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistossa,
huonekaluja tai kalusteita valmistavassa yrityksessä sekä itsenäisenä yrittäjänä.
Opinnoissasi perehdyt käyttäjälähtöiseen
muotoiluun ja tilasuunnitteluun. Pääset
kehittämään ratkaisuja erilaisiin suunnittelutehtäviin, ja opit huomioimaan suunnittelutyössäsi käyttäjien henkilökohtaiset, sosiaaliset ja kulttuuriset toiveet sekä ympäristön
asettamat vaatimukset.

Koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja
julkisten tilojen, kuten työ- ja vapaa-ajan
ympäristöjen ja kaupallisten ympäristöjen
suunnitteluun. Opiskelet myös tiloihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden suunnittelua.
Keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys,
toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.
Koulutus toteutetaan toimintaympäristössä,
jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä
on suuri merkitys. Opiskelu tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään.

Sisustusarkkitehtuuri ja
kalustemuotoilu
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Muotoilija (AMK),
sisustusarkkitehtuuri ja
kalustemuotoilu
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.

Teollisen muotoilun
laajaan maailmaan
Teollisen muotoilun koulutuksessa opiskelet
monipuolisesti erilaisten tuotteiden ja käyt
töliittymien luovaa suunnittelua sekä valmistettavuutta osana kaupallista toimintaa.
Voit erikoistua vaikkapa uusien ajoneuvojen, kulkuvälineiden ja liikennejärjestelmien
suunnitteluun ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Teollinen muotoilu tarjoaa alana
laajoja mahdollisuuksia.
Opinnoissa painotetaan muun muassa
käyttäjälähtöisen ja ympäristöystävällisen
tuotannon prosessia osana kestävän kehityksen liiketoimintaa. Muotoilijan erikoistaidot, kuten visualisointi- ja mallinnustekniikat ovat opinnoissasi keskeisessä roolissa.
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Lahden kampuksen oppimistilat ja erikoislaitteet tarjoavat monipuolisen ja ajanmukaisen opiskeluympäristön. Opiskelet kiinteässä
yhteydessä työelämään – erilaiset, yritysten
ammattilaisten kanssa toteutettavat aidot
yhteistyöprojektit ovat opintojen suola.
Valmistuttuasi voit työskennellä tuotteiden,
oheispalveluiden tai käyttöliittymien muotoilijana osana tuotekehitysryhmää niin valmistavan teollisuuden kuin kaupankin alalla tai
esimerkiksi muotoilu- ja insinööritoimistoissa.
Teollisen muotoilun ammattilaiset työllistyvät
erittäin hyvin Suomessa ja ulkomailla. Useimmat heistä ovat myös yrittäjiä.

Teollinen muotoilu
L AH DE N KAM P US

Päivätoteutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
Muotoilija (AMK),
teollinen muotoilu
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä,
josta harjoittelua 30 op.
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Ylemmät
ammattikorkeakoulututkinnot
Haluatko jatkaa opiskelua AMK-tutkinnon suoritta- kintoa tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa
misen jälkeen? Ammattikorkeakoulussa voit suorit- sekä aina työkokemusta. LAB-ammattikorkeakoulu
taa ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK).
tarjoaa ylempiä AMK-opintoja useilla eri aloilla.
Ylempi AMK-tutkinto antaa julkisiin virkoihin
saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu
ylempi korkeakoulututkinto. Hakevalta edellytetäään yleensä soveltuvaa ammattikorkeakoulutut-

Tutustu LABin ylempiin AMK-koulutuksiin ja lue
lisää hakemisesta: lab.fi.

Avoin ammattikorkeakoulu
ja polkuopinnot
Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella
pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta eri
koulutusalojen ammattikorkeakouluopintoja.
Avoimen AMK:n kautta voit suorittaa yksittäisiä
opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia.

Opiskelu ei johda suoraan tutkintoon, mutta voit
polkuopintojen jälkeen hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Jos saat opiskelupaikan, avoimen AMK:n kautta suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi.

Voit aloittaa opiskelun myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijana. Polkuopinnot ovat
laajoja opintokokonaisuuksia, jotka koostuvat
pääasiassa kunkin koulutuksen ensimmäisen
opiskeluvuoden opinnoista.

Polkuopinnot toteutetaan tutkintoa suorittavien
opiskelijoiden ryhmissä. Polkuopiskelupaikkoja on
lähes kaikissa LABin koulutuksissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja ilmoittautumisaika alkaa yhteishaun tulosten julkistamisen
jälkeen. Polkuopiskelu on maksullista.
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Hakijapalvelut
hakijapalvelut@lab.fi
040 480 9970

Yliopistonkatu 36
53851 Lappeenranta

Lappeenrannan kampus

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@lab.fi
044 708 1386
044 708 1385

Mukkulankatu 19
Niemenkatu 73
15101 Lahti

Lahden kampus

