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LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT 

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

Opiskelupaikan vastaanottaminen 
Tutustu tärkeisiin ohjeisiin opiskelupaikan vastaanottamisesta täältä 
 

Lukuvuoden aloittaminen 
Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 26.8.2020 klo 9:00 Skinnarilan 
kampuksella, osoitteessa Yliopistonkatu 36, Lappeenranta. 
Tutoropiskelijamme ovat sinua vastassa kampuksen ala-aulassa ja 
ohjaavat oikeaan tilaan. 
 
Opinnot alkavat kahden päivän (ke 26.8. ja to 27.8. klo 9:00 – n. 16:00) 
orientaatiolla, jolloin läsnäolosi on pakollinen. Keskiviikkona 26.8.2020 
on yhteistä vapaamuotoista iltaohjelmaa alkaen klo 17.00. Ilmoittaudu 
iltaan tästä. Illanviettopaikka vahvistetaan myöhemmin, kun 
koronatilanne syksyn osalta selkiytyy. 
 
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/iltaohjelma
https://lab.fi/fi/opiskelu/itseopiskelumateriaali
https://opinto-opas.lab.fi/fi/68178/fi/68124/LII20SVLPR/year/2020
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DlOXnSePN0GiqVy03PJvLtvtTkTIXcNKmh9f_1Z0q91UOUI1NzRJR1kxRFRVU09DRlY2WDI3QjlOOC4u


 

 
 

 

Varaa aika tutoropettajasi kanssa ennakkotehtävän läpikäyntiä varten. 
Huomioithan, että olet palauttanut ennakkotehtävän kaksi päivää ennen 
tutortapaamistasi. HOPS-keskustelu voi olla joko kampuksella 
Yliopistonkatu 36, tai halutessasi verkossa. 
 

Ryhmä LLPRLII20SV 

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  Kaisa Liukko 
Ajanvaraus keskusteluun 

Opiskelijat, joiden sukunimi alkaa xx- V Saara Heikkonen 
Ajanvaraus keskusteluun  

Keskusteluun osallistumiseen tarvitset tietokoneen, web-kameran ja 
USB-liitäntäisen, mikrofonillisen headsetin. HOPS-keskustelut pidetään 
Zoomilla tai paikan päällä kampuksella. Zoom on etäkokoustyökalu, jota 
LABissa käytetään 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, ole yhteydessä LINKKI  

 
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 sekä web-
kameran. Niitä tarvitaan verkkotyöpajoissa, verkkoluennoilla ja verkon 
kautta tapahtuvassa ohjauksessa ja tiimityöskentelyssä.  
 
 
 
 
 
 

mailto:kaisa.liukko@lab.fi
https://www.lyyti.fi/reg/Kaisanhopskeskustelu
mailto:saara.heikkonen@lab.fi
https://www.lyyti.fi/reg/Saaranhopskeskustelu
https://id.lut.fi/


 

 
 

 

 
Aloita opiskelu Moodle – verkko-oppimisympäristössä 

Aloita opintosi jo ennen orientaatiopäiviä tekemällä LAB@avain 1 op -
opintojakso 16.7.2020 alkaen tämän linkin kautta. Huolehdi, että teet 
verkko-opintojakson valmiiksi 16.8. mennessä ja sen jälkeen olet valmis 
aloittamaan opintosi orientaatiopäivillä. 
 
Kun olet saanut aktivoitua LAB-käyttäjätunnuksesi 1.8.2020 alkaen 

1. kirjaudu ryhmän verkkoalustalle osoitteessa 
https://moodle.saimia.fi/amk/enrol/index.php?id=8203 Kurssiavain 
uusialku2020 

2. ja tee itsestäsi esittely verkkoalustalle 

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 kampukselle 
Ammattikorkeakoulun rakennuksessa voi opiskella klo 7.00 – 22.00. 
Opiskelijat voivat halutessaan lunastaa avaimen 10€ käteismaksua 
vastaan KOEn toimistosta. Lisätietoja täältä. 

     

Saapuminen kampukselle 
Tutustu ohjeisiin, miten kampukselle saavutaan ja millaisia 
pysäköintimahdollisuuksia on tarjolla. Pysäköintitilaa on rajoitetusti ja 
julkisen liikenteen hyödyntäminen on suositeltavaa, mikäli se on 
mahdollista.  

 
Tietoa opiskelusta LABissa 

Olemme koonneet Tervetuloa opiskelemaan –sivuille hyödyllistä tietoa 
opiskelusta LABissa.  

 
 

https://moodle.saimia.fi/amk/course/view.php?id=8021
https://moodle.saimia.fi/amk/enrol/index.php?id=8203
https://www.lab.fi/o365proplus
https://www.office.com/
https://forms.lut.fi/kirjasto/asiakastiedot.aspx
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan/arki-kampuksella
https://lab.fi/fi/info/kampukset/lappeenranta/saapuminen-kampukselle
https://www.lamk.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan


 

 
 

 

 
Opiskelijakunta KOE tervehdys 

Opiskelijakuntamme KOE haluaa toivottaa sinut myös tervetulleeksi 
opiskelijakuntaan.  
 

Yhteystiedot 

Mikäli sinulla on kysyttävä opinnoista, ole yhteydessä  
Tutoropettaja Kaisa Liukko, kaisa.liukko@lab.fi 
Tutoropettaja Saara Heikkonen, saara.heikkonen@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://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:kaisa.liukko@lab.fi
mailto:saara.heikkonen@lab.fi
mailto:susanna.lesch@lab.fi,

