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YHTEISÖJÄSEN: Laurea-ammattikorkeakoulu

Suomen tavoitelluimmat opiskelija-
paikat ja valmistuneiden loistava 
työllistymisaste ovat tuoneet Laurea-
ammattikorkeakoululle maineen 
vaikuttavana osaamisen tuottajana. 
Laurea-yhteisöön kuuluu noin 6500 
AMK-opiskelijaa, noin 890 ylemmän 
AMK-tutkinnon opiskelijaa, 550 
henkilökunnan jäsentä ja yli 26 400 
Laurean alumnia. Laurean kuudella 
Uudellamaalla sijaitsevalla kam-
puksella tehdään käytännönläheis-
tä tutkimus- ja kehitystyötä, joka 
perustuu tulevaisuuden tarpeisiin 
palveluliiketoiminnassa, sosiaali- ja 
terveysalalla ja turvallisuudessa.

Laureasta valmistuu 
kestävän kehityksen, sivistyksen ja 
empaattisuuden sisäistäneitä osaajia

Työelämän osaamistarpeiden muutoksessa koros-
tuvat vahvan substanssiosaamisen rinnalla myös yleiset työelä-
mävalmiudet, joita ammatillisen korkeakoulutuksen suorittaneilta 
odotetaan. Laurean yleiset, kaikille tutkinnoille yhteiset työelämä-
valmiudet koostuvat kuudesta osaamiskokonaisuudesta:

1. itsensä johtaminen ja yrittäjämäinen asenne
2. kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
3. ennakointi ja innovaatio
4. viestintä ja vuorovaikutus
5. globalisaatio-osaaminen
6. vastuullisuus

Nämä valmiudet kehittyvät kaikissa opinnoissa, joissa keskeistä ovat 
työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit.  
Laurean kehittämispohjaisessa oppimisessa opiskelijoita ohjataan 
astumaan työelämään kestävän kehityksen ja eettisyyden sisäis-
täneinä osaajina, joilla on sivistystä ja osaamista verkostoitua, 
kansainvälistyä, luoda uusia ratkaisuja, tuottaa vaikuttavuutta, sekä 
kykyä vastuullisuuteen, empaattisuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen.

Työelämään integroidutaan digityökaluilla

Uudistuva työelämä vaatii myös aina avoimempia, monimuotoi-
sempia ja joustavampia oppimisratkaisuja ja yhteiskehittämisen 

muotoja. Laurea integroituu vahvasti työelämään hyödyn-
tämällä täysimääräisesti digitaalisia työkaluja. Laurean 
tutkimus on luonteeltaan soveltavaa ja osallistavaa. Siinä 
hyödynnetään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteen 
mukaisesti avoimia tutkimusaineistoja.  

Uutta osaamista työelämäyhteistyössä

Opiskelijoita ohjataan astumaan työ elämään 
kestävän kehityksen ja eetti syyden sisäistäneinä 

osaajina, joilla on sivistystä ja osaamista 
verkostoitua, kansain välistyä, luoda uusia ratkaisuja, 

tuottaa vaikuttavuutta, sekä kykyä vastuullisuuteen, 
empaattisuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen.

Kuva: Olli-Pekka Lehtinen



Keltainen on ihanan energinen väri.  Appelsiinin tai vastaleikatun nurmen tuoksu ovat tuoksuista parhaimmat.

Tärkeintä elämässä on perhe ja jatkuva uuden oppiminen. 

Pidän komedioista ja yksi lempi

komedioistani on Maverick.

Kuvitus: saragnzalez / Freepik
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Olen saanut lapseni melko nuo-
rena. Ehkä lasten hankintaa 
olisi voinut lykätä myöhem-
mäksi, jotta olisin voinut 
keskittyä täysipainoisesti 
opintoihin ja uraani. Työn, 
opiskelun ja lapsiperhear-
jen yhteensovittaminen on 
ollut haastavaa sekä henki-
sesti että taloudellisesti.
 
Aloitin puolitoista vuotta sitten 
uudessa työssä ja seuraavan parin vuoden 
aikana toivon syventäväni osaamistani laskennan 
ja eri tekniikoiden osalta.

LÖYSIN TIETOJOHTAMINEN RY:N LinkedInin kautta. Päätin liittyä 
jäseneksi, jotta saisin tietojohtamiseen liittyvää ajankohtaista tietoa.

Aloitin urapolkuni verovalmistelijana tradenomiopintojeni ohessa. 
Valmistumiseni jälkeen työskentelin vakuutusalalla hetken aikaa, 
jonka jälkeen jatkoin opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Valmistuin 
kauppatieteiden maisteriksi pari vuotta sitten ja nyt työskentelen 
kunta-alalla laskentatehtävissä.

Urani aikana olen ollut tehtävissä, joissa digitalisoituminen on tuo-
nut paljon muutoksia. Esimerkiksi verohallinnossa suuria muutoksia 
työtehtäviin toivat mm. henkilöverotuksen muutokset veroilmoituk-
sesta veroehdotukseen ja pikkuhiljaa sähköiseen veroilmoituskäy-
täntöön.

Lukion jälkeen hain sekä tietotekniikan että liiketalouden opiske-
lijaksi. Pääsin opiskelemaan liiketaloutta. Maisteriopinnoissa 
valitsin sivuaineeksi tietojenkäsittelytieteen ja näistä opin-
noista on tullut hyvä yhdistelmä. Liiketalouden koulutus on 
tuonut minulle alaan liittyviä työtehtäviä.

En ole varsinaisesti rakentanut uraa. 
Olen määrätietoisesti opiskellut töiden 
ja lasten kasvattamisen ohella. Minulla 
on kolme lasta, joista kaksi on nyt 
aikuisia ja nuorin on 9-vuotias. Lasten 
myötä arkeen on kuulunut paljon muita 
asioita kuin työtä ja uran rakentamista.

Vapaa-aika on kulunut lasten harrastusten parissa ja 
arki on ollut melkoisen hektistä aika ajoin. Uran rakentaminen on 
ollut sivuroolissa lapsiperhearjen pyörteissä.

Korkeakoulutuksella on merkittävä rooli osaa-
miseen perustuvan yhteiskunnan tukipilarina. 
Korkeakoulut vastaavat uuden tiedon tuot-
tamisesta ja soveltamisesta, uusien osaajien 
kouluttamisesta sekä yhteistyöstä eri tahojen 
kanssa. Yhdessä yritysten, julkisorganisaatioiden 
ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Laurea 
haluaa aktiivisesti etsiä ajankohtaisia haasteita 
ratkaistavaksi monialaisena yhteistyönä. Laurean 
monialainen yhteistyö tarjoaa organisaatioille 
hyvän tilaisuuden rakentaa työnantajakuvaan-
sa ja kehittää tarvitsemaansa osaamista sekä 
vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen.
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