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LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT 

Lämpimästi tervetuloa aloittamaan Tradenomi (AMK) opinnot LAB 
ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen liiketalouden ja logistiikan 
verkkokoulutuksessa. 
 
Luethan tarkasti tämän tiedotteen, jossa on tärkeitä ohjeita opintojesi 
aloittamiseen liittyen. 
 

Opiskelupaikan vastaanottaminen 
Tutustu tärkeisiin ohjeisiin opiskelupaikan vastaanottamisesta täältä 
 

Lukuvuoden aloittaminen 
Lukuvuosi alkaa tiistaina 25.8.2020 klo 9:00 NiemiCampuksella, luokka 
C248 (2. krs), osoitteessa Mukkulankatu 19, Lahti. Opiskelijatutorimme 
ovat sinua vastassa kampuksen ala-aulassa ja ohjaavat oikeaan tilaan. 
 
Opinnot alkavat kahden päivän (ti 25.8. ja ke 26.8. klo 9:00 – n. 16:00) 
orientaatiolla, jolloin läsnäolosi on pakollinen. Tiistaina 25.8.2020 on 
yhteistä vapaamuotoista iltaohjelmaa alkaen klo 17:00. Ilmoittaudu 
iltaan tästä. 
 
Orientaatiossa tutustut toisiin opiskelijoihin, opettajiin sekä verkko-
opiskelussa tarvittaviin työkaluihin. Orientaation jälkeen on ruotsin ja 
englannin kielten tasokokeet, jotka teet verkossa. Tasokokeiden 
tarkoitus on selvittää, riittävätkö taitosi kielten opintojaksojen 
suorittamiseen vai tarvitsetko niitä ennen valmentavia opintoja. 
Tasokokeen voi tehdä vain kerran. Kielten itseopiskelupaketit löydät 
täältä.  
 

 
Ennakkotehtävä ennen HOPS-keskustelua 

Orientaatiopäivinä alkaa Ammatillinen kasvu -opintojakso, johon kuuluu 
ennakkotehtävä.  
 
Ammatillinen kasvu opintojakso 
Arvioi aikaisempi opinnoissa tai työssä hankittu osaaminen suhteessa 
opetussuunnitelmassa asetettuihin osaamistavoitteisiin. 
Osaamistavoitteet löydät opinto-oppaastasi. Ohessa linkki 
ennakkotehtävään, eli oman osaamisesi arviointiin 1. vuoden 
ydinosaamisten osalta.  

 
 
 
 

https://www.lab.fi/fi/koulutus/haku-ja-valinta/opiskelupaikan-vastaanottaminen
https://www.lyyti.in/ilmoittautumineniltaanlahti
https://lab.fi/fi/opiskelu/itseopiskelumateriaali
https://opinto-opas.lab.fi/fi/68178/fi/72760/LIL20SVLTI/year/2020
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DlOXnSePN0GiqVy03PJvLtvtTkTIXcNKmh9f_1Z0q91URU5SWVBOTzg5N1dMTUY1VTA0SVI1RU9MVi4u


 

 
 

 
Varaa aika tutoropettajasi kanssa ennakkotehtävän läpikäyntiä varten. 
Huomioithan, että olet tehnyt ennakkotehtävän ennen 
tutortapaamistasi. HOPS-keskustelu voi olla joko kampuksella 
Mukkulankatu 19, tai halutessasi verkossa. 
 

Ryhmä LLTILIL20SV 

HUOM! Tutoropettajasi nimi ilmoitetaan sinulle sähköpostitse, kun olet 
ottanut opiskelupaikan vastaan. Varaa aika HOPS-keskusteluun vasta, 
kun olet saanut tiedon tutoropettajastasi.  
 

Opiskelijat, joiden sukunimi alkaa A - XX  Markku Järvinen 
Ajanvaraus keskusteluun 

Opiskelijat, joiden sukunimi alkaa XX - V Riitta Turkia 
Ajanvaraus keskusteluun  

Keskusteluun osallistumiseen tarvitset verkkoyhteyden, tietokoneen ja 
USB-liitäntäisen, mikrofonillisen headsetin. HOPS-keskustelut pidetään 
Teamsilla tai Zoomilla. Teams on etäkokoustyökalu, jota LABissa käyte-
tään samanaikaisen etäopetuksen ja –ohjauksen toteuttamiseen.  

  
Tunnukset 

Kaikilla LABin opiskelijoilla on käytettävissään henkilökohtainen AD-
verkkotunnus eli LAB käyttäjätunnus. Saat tunnuksen käyttöösi hieman 
ennen opintojen alkua: 1.8.2020 alkaen voit rekisteröityä osoitteessa 
https://id.lut.fi/ LABin tietojärjestelmiin uutena käyttäjänä. Tarvitset 
pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin. Mikäli 
rekisteröityminen ei jostain syystä onnistu, tai et ole ennättänyt 
rekisteröityä ennen opintojen alkua, autamme sinua opintojen alkaessa. 

 
Opetuksen aikataulut 

Tutustumme orientaatiossa tarkemmin syksyn aikatauluun. Voit 
tutustua jo nyt syksyn alustavaan lukujärjestykseen osoitteessa 
https://lukkarit.lab.fi/  käyttämällä hakuehtona ryhmätunnusta 
LLTILIL20SV.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:markku.jarvinen@lab.fi
https://www.lyyti.in/MarkunHOPSkeskustelu
mailto:riitta.turkia@lab.fi
https://www.lyyti.in/RiitanHOPSkeskustelut
https://id.lut.fi/
https://lukkarit.lab.fi/


 

 
 

 
Oma kannettava mukaan orientaatioon! 

LABissa opinnot toteutetaan joustavasti digitaalisuutta hyödyntäen; 
oppimisprosessissa ja sisällöissä hyödynnetään digitaalisia työskentely-
ympäristöjä ja e-aineistoja. Opiskelija kytkeytyy oppimisympäristöön 
omalla päätelaitteellaan.   
 
Kun saavut orientaatiopäiviin, ota oma kannettava mukaan. Opinnoissa 
tarvitset hyvän kannettavan lisäksi mikrofonillisen headsetin. Sitä 
tarvitaan verkkotyöpajoissa, verkkoluennoilla ja verkon kautta 
tapahtuvassa ohjauksessa ja tiimityöskentelyssä.  
 

Aloita opiskelu Moodle – verkko-oppimisympäristössä 
Ennen opintojen alkua sinun tulee suorittaa LAB@avain 1 op. Pääset 
aloittamaan opintosi 16.7.2020 tämän linkin kautta. Huolehdi, että teet 
verkko-opintojakson valmiiksi 16.8. mennessä ja sen jälkeen olet valmis 
aloittamaan opintosi orientaatiopäivillä. 

 
Tutustu ryhmäsi opiskelijoihin ja esittäydy Padletissa 

Tutustutaan toisiimme jo ennen opintojen alkua.  
Ohjeet ja esittäytyminen. 

 
Opiskelijoiden ilmainen Office Proplus ohjelmistopaketti  

Asenna se tietokoneellesi täältä https://www.lab.fi/o365proplus tai 
https://www.office.com 

 
Kirjauduttuasi sähköpostiosoitteellasi valitse Office 365 portaalinäky-
mästä "Asenna Office / Install Office (Office 365 apps)" ja noudata näy-
tön ohjeita. 

 
LUT-tiedekirjaston kortti 

Halutessasi voit tilata LUT-tiedekirjastoon kirjastokortin. Kirjastot 
sijaitsevat Lahden Mukkulankadun ja Lappeenrannan Skinnarilan 
kampuksella. Voit tilata kirjastokortin täyttämällä ja lähettämällä 
sähköisen lomakkeen. Kirjastokortin voit noutaa valitsemastasi 
kirjastotoimipisteestä.  
 

Kulkukortti Lahden kampukselle  
Jos käyt kampuksella muulloinkin kuin orientaatiossa, suosittelemme 
kulkukortin hankintaa orientaatiopäivien jälkeen. Kaikilla LABin 
opiskelijoilla tulee olla kuvallinen henkilö- ja kulkukortti kampuksella 
liikkumista ja tunnistautumista varten. Sinulla voi olla käytössäsi 
kulkukortti tai voit hankkia itsellesi opiskelijajärjestön opiskelijakortin, 
joka myös toimii kulkukorttina.  

 

https://moodle.saimia.fi/amk/course/view.php?id=8021
https://padlet.com/susannalesch/nzcgfvrt349m
https://www.lab.fi/o365proplus
https://www.office.com/
https://forms.lut.fi/kirjasto/asiakastiedot.aspx
https://lamko.fi/nain-onnistuu-pelkan-kulkukortin-tilaus-uudelle-kampukselle/


 

 
 

Saapuminen Lahden kampukselle 
Tutustu ohjeisiin, miten kampukselle saavutaan ja millaisia pysäköinti-
mahdollisuuksia on tarjolla. Pysäköintitilaa on rajoitetusti ja julkisen lii-
kenteen hyödyntäminen on suositeltavaa, mikäli se on mahdollista.  

 
Tietoa koulutuksesta LABissa 

Olemme koonneet Tervetuloa opiskelemaan –sivuille hyödyllistä tietoa 
opiskelusta LABissa.  

 
Opiskelijakunta KOE tervehdys 

Opiskelijakuntamme KOE haluaa toivottaa sinut myös tervetulleeksi 
opiskelijakuntaan.  
 

Yhteystiedot 

Mikäli sinulla on kysyttävä opinnoista, ole yhteydessä  
Tutoropettaja Markku Järvinen, markku.jarvinen@lab.fi 
Tutoropettaja Riitta Turkia, riitta.turkia@lab.fi  
Tutoropettajat vapaajaksolla 15.6. – 9.8. 

    
Opinto-ohjaaja Susanna Lesch, susanna.lesch@lab.fi   
 
 
Onnea opiskelupaikan johdosta! 
 
 
LAB ammattikorkeakoulu 
Liiketoimintayksikkö 
 
Milla Laisi-Wessman 
Yksikön johtaja 

 

https://lab.fi/fi/info/kampukset/lahti/saapuminen-kampukselle
https://www.lamk.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan
https://www.lamk.fi/sites/default/files/2019-11/KOE%20tervetuloa%20fuksi%21%20.pdf
https://www.lamk.fi/sites/default/files/2019-11/KOE%20tervetuloa%20fuksi%21%20.pdf
mailto:markku.jarvinen@lab.fi
mailto:riitta.turkia@lab.fi
mailto:susanna.lesch@lab.fi,

