
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VERKKO-OPINNOT / LAB ammattikorkeakoulu 

 
Lämpimästi tervetuloa aloittamaan Insinööri (AMK) -opinnot LAB 
ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan 
verkkototeutuksessa. 
 
Tästä tiedotteesta sekä Tervetuloa opiskelemaan -sivuilta löydät 
tärkeää tietoa opintojesi aloitukseen liittyen 
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan  
 
Muistathan suorittaa LAB@avain -opintojakson 16.7.-16.8. 
välisenä aikana ennen opintojen orientaatiojakson alkamista. 
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan/opintojen-aloitus 

 
Orientaatiojakso 

Opinnot alkavat 25.8.-27.8. orientaatiojaksolla, jolla läsnäolosi 
on välttämätön. Orientaatio toteutetaan kokonaan verkossa, 
sinun ei siis tarvitse tulla missään vaiheessa koululle. 
Aloitus tiistaina 25.8. klo 9:00 Zoom-osoitteessa: 
https://lut.zoom.us/j/3570568216 

  
Orientaatiossa tutustut toisiin opiskelijoihin, opettajiin sekä 
opiskelussa tarvittaviin työkaluihin. Torstaina 27.8. osallistut 
ruotsin ja englannin kielten tasokokeisiin. Tasokokeiden avulla 
saat tietää, riittävätkö taitosi kielten opintojaksojen 
suorittamiseen vai tarvitsetko niitä ennen valmentavia opintoja. 
Tasokokeen voit tehdä vain kerran. Mikäli haluat kerrata ruotsia 
tai matematiikkaa/fysiikkaa, niin löydät itseopiskelumateriaalia 
osoitteesta https://www.lab.fi/fi/opiskelu/itseopiskelumateriaali 

 
Ennakkotehtävä  

Orientaatioviikon aikana tutustumme yhteisöön (opiskelijat / 
opettajat / henkilökunta), jonka voimin insinööritutkintoa 
lähdemme rakentamaan. Tutustuaksemme toisiimme jokaisen 
tulisi tehdä noin minuutin mittainen video itsestään. Videolla voit 
kertoa mm. nimesi, mistäpäin olet kotoisin, mikä motivoi 
opiskelemaan insinööriksi, harrastuksistasi, aikaisemmasta 
koulutuksesta ja työkokemuksesta. Video julkaistaan 
orientaatioviikon aikana Youtube.com:iin siten että linkki 
tarjotaan katsottavaksi mutta ei julkisena. Korvaamme tällä 
lähinnä normaalisti luokassa tehdyn “kerro jotain itsestäsi” -
esittelyn. 

 
Etäyhteyden testaus 

Orientaatioviikon sisältö ja merkittävä osa ryhmäytymisestä sekä 

syksyn opintojaksoista toteutetaan Adobe Connect Pro 

https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan/opintojen-aloitus
https://lut.zoom.us/j/3570568216
https://www.lab.fi/fi/opiskelu/itseopiskelumateriaali


ohjelmiston välityksellä. Ohjelmiston hyvä toiminta omalla 

tietokoneella tulee varmistaa etukäteen seuraavan nettisivuston 

avulla: https://zoom.us/test 

 

 
Opetuksen aikataulut 

Koulutuksessa ei ole yhteistä, pakollista lähiopetusta, vaan 
opiskelu tapahtuu verkossa. Opiskelu alkaa orientaatiolla 25.8. 
kello 9.00 Zoom-osoitteessa: https://lut.zoom.us/j/3570568216 
 
Saavu Zoom-osoitteeseen jo hyvissä ajoin ~8.30 ja varmista että 
verkkoyhteys ja tietokoneesi toimivat moitteettomasti. Mikäli 
ongelmia kuitenkin ilmenee, ota yhteyttä tutoropettajaasi Olli 
Koskimaa 044-7080965, niin pyrimme yhdessä saamaan 
orientaation käynnistymään miellyttävästi. 
 
Tutustumme orientaatiossa tarkemmin syksyn aikatauluun. 
Opiskelu verkkototeutuksessa on paikasta, mutta ei ajasta 
riippumatonta: opiskelet itsenäisesti verkossa ja ajoittain osallistut 
lukujärjestyksen mukaisiin oppimissessioihin verkossa yhdessä 
muiden kanssa. Lukujärjestykseen pääset tutustumaan 
osoitteessa https://lukkarit.lab.fi/ 
Ryhmä: TLTITVT20SV (Huom! Lukujärjestysmuutokset ovat 
mahdollisia!) 
 

Oma kannettava 
Opinnoissa tarvitset hyvän kannettavan ja mikrofonillisen 
headsetin (USB-liitäntä).  
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan/opiskelun-
tyokalut BYOD-ohjeessa on erilliset ohjeet tieto- ja 

viestintätekniikan tietokonelaitteista.  
 
 
 

  

https://zoom.us/test
https://lut.zoom.us/j/3570568216
https://lukkarit.lab.fi/
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan/opiskelun-tyokalut
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan/opiskelun-tyokalut


Orientaatioviikon ohjelma 
 

TIISTAI 25.8.  

9.00  – 10.30 Opiskelijoiden vastaanotto klo 9 (tiimipäällikkö 9:30-) 

Welcome to the Land of LAB  

(Auditorio ja verkko) klo 10 

10.30 – 11.00  

11.00 – 12.00 Lounas 

12.00 – 13.00  

13.00 – 14.00 Opiskelijakunta KOE info 
https://koeopiskelijakunta.fi/ 

 

14.00 – 16.00 Ryhmäytyminen 

 

KESKIVIIKKO 26.8.  

9.00 – 9:30 LAB opiskelijapalvelut (Jarkko Tuominen) 

9.30 – 10.00  
10.00 – 10.30 Sähköiset työkalut (Mirva Törmälä) 

10.30 – 11.00 AHOT- info (Siru Kilpilampi) 

11.00 – 12.00 Lounas  

12.00 – 15.00 Alakohtaista infoa, ops, eAhot, työn opinnollistaminen,... 

15.00 – 15.30 Polkuopiskelijoiden info 

15.30 – 16.00  

 

TORSTAI 27.8  

9.00 - 12.00 Ryhmäytyminen 

12.00 - 13.00 Lounas 

13.00 – 15.00 Kieli-info 13-13:30 

Tasokokeet (englanti, ruotsi) 13:30-15:00 

 

PERJANTAI 28.8  

8.00 – 16.00 Vapaapäivä 

 
 
Toivotamme mitä parhainta menestystä opintoihisi LAB-ammattikorkeakoulussa! 
 
 
Rami Kivilahti, Osaamispäällikkö    & Olli Koskimaa, 
  Lehtori, Tutoropettaja 
Tieto- ja viestintätekniikka   

https://koeopiskelijakunta.fi/
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