OPINNÄYTETYÖ
Ammattikorkeakouluopintojensa loppuvaiheessa
opiskelija laatii opinnäytetyön.
Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija
syventää osaamistaan, laajentaa tietopohjaansa ja
oppii tutkimuksellisen raportin laatimisen perusteet.

SISÄPUOLI

Useimmiten opinnäytetyö tehdään toimeksiantona
joko yritykselle, julkiselle organisaatiolle tai
yhdistykselle.
Yritys voi hyödyntää opiskelijan opinnäytetyötä
oman toimintansa kehittämisessä.

HARJOITTELU
Osalle ulkomaalaisista opiskelijoista työharjoittelu
on ensimmäinen kokemus suomalaisesta työelämästä korkeakoulun ja oman sosiaalisen verkoston
ulkopuolella. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja,
valmentaa alan työtehtäviin ja tukee koulutuksen
mukaista opiskelua.
Työharjoittelun voi nykyään suorittaa monella eri
tavalla, kuten esimerkiksi etä- tai tandemharjoitteluna. Työvälineiden ja yhteyksien kehittyminen
mahdollistaa etätyön tilanteissa, joissa yritys on eri
paikkakunnalla tai sillä ei ole varsinaista toimipistettä. Tandem-harjoittelussa suomalainen ja kansainvälinen opiskelija työskentelevät samassa yrityksessä suomalaisen opiskelijan toimiessa tukena ja
työparina.
Työharjoittelun kautta yritys voi löytää myös uusia
kansainvälisiä kykyjä.

YHTEISTYÖTÄ

savonia.ﬁ

#KuopionAlue

Kuopion alue on paikka, jossa
onoivallettu elämästä jotain.
Se näkyy elämänrytmissä ja
ihmisten kohtaamisissa.
Se tuntuu eteenpäin työntävänä
tuulena työssä, yrittämisessä ja
opiskelussa. Se maistuu elämältä
kaupungin yössä ja kodin lämmössä.

KANSAINVÄLISTEN
OPISKELIJOIDEN
KANSSA
Kansainväliset ammattikorkeakouluopiskelijat voivat
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Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden viisi yleisintä kotimaata Suomessa ovat Venäjä, Vietnam, Kiina,
Nepal ja Intia. Suurin osa opiskelijoista on liiketalouden
ja tekniikan aloilta.

VERKOSTOT
Kansainvälisiä opiskelijoita kannustetaan verkostoitumaan heti opintojensa alusta asti. Heitä
rohkaistaan osallistumaan harrastustoimintaan ja
tilaisuuksiin vapaa-ajallaan sekä olemaan aktiivinen
sosiaalisessa mediassa ja rakentamaan omaa ammatillista verkostoaan. Vaikka opiskelija muuttaisi
ulkomaille, jää hänelle Suomeen verkostoja, joista
suomalainen yritys voi myöhemmin hyötyä.
Mahdollisimman laaja verkostoituminen ja suomalaisten käytänteiden ja työelämän pelisääntöjen tunteminen edesauttavat opiskelijaa työllistymään Suomessa.
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YRITYSVIERAILUT

esimerkiksi pienimuotoisen selvityksen, somekampanjan, asiakastyytyväisyyskyselyn tai auttaa tapahtuman järjestämisessä.
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tyksiin ja nähdä miten yritykset konkreettisesti toimivat Suomessa. Samalla myös yritykset näkevät,
että opiskelijoiden kirjo on laaja ja kansainvälinen
opiskelija voi olla varteenotettava vaihtoehto uusia
työntekijöitä rekrytoitaessa.

UUSIA MARKKINA-ALUEITA
Yritys voi hyödyntää ulkomaalaisten opiskelijoiden
taitoja erilaisissa markkina- ja teknologiaselvityksissä eri kohdemaissa. Opiskelija voi hyödyntää äidinkieltään ja kotimaansa paikallistuntemusta mm.
myynnin edistämisessä tai ostotoiminnan aloittamisessa ulkomailla ja toimia myös oppaana sekä
tulkkina uusilla markkinoilla.

#KuopionAlue
KANSAINVÄLISYYTTÄ
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TYÖYHTEISÖÖN JA
KIELITAIDON SPARRAUSTA
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nikulttuurisessa työyhteisössä pystytään palvelemaan eri kulttuuritaustaisia asiakkaita monipuolisemmin ja kielitaitoinen henkilökunta on
kilpailuetu. Nykyiset työmarkkinat ovat globaalit
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ohjauksesta voidaan esimerkiksi sopia kiertävä
vastuu, jolloin jokainen työyhteisön jäsen pääsee
käyttämään kielitaitoa.
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Yritysvierailut, projektit opintojaksoilla, työharjoittelu, asiantuntijoiden luentovierailut ja toimeksiantoina yrityksiltä saadut opinnäytetyöt mahdollistavat
kansainvälisille opiskelijoille laajemman näkemyksen
ämälEeaH#
suomalaisesta työelämästä.
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AMMATTIOSAAMISTA JA

TUOREITA IDEOITA
Yritys voi hyödyntää opiskelijatyötä mm. kehittämishankkeissa, asiakaspalvelussa, viestinnässä
ja selvitystöissä. Projektit, työharjoittelu ja opinnäytetyö antavat kansainväliselle opiskelijalle
mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan ja
erityistaitojaan. Uudet näkökulmat tuottavat
tuoreita ideoita yrityksen käyttöön. Opiskelija voi avustaa mm. markkinoinnissa,
sosiaalisen median hyödyntämisessä,
käännöstöissä ja tiedonhaussa.

HYÖDYNNÄ
KANSAINVÄLISIÄ

OSAAJIA

OPINNÄYTETYÖ
Ammattikorkeakouluopintojensa loppuvaiheessa
opiskelija laatii opinnäytetyön.
Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija
syventää osaamistaan, laajentaa tietopohjaansa ja
oppii tutkimuksellisen raportin laatimisen perusteet.
Useimmiten opinnäytetyö tehdään toimeksiantona
joko yritykselle, julkiselle organisaatiolle tai
yhdistykselle.
Yritys voi hyödyntää opiskelijan opinnäytetyötä
oman toimintansa kehittämisessä.

HARJOITTELU
Osalle ulkomaalaisista opiskelijoista työharjoittelu
on ensimmäinen kokemus suomalaisesta työelämästä korkeakoulun ja oman sosiaalisen verkoston
ulkopuolella. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja,
valmentaa alan työtehtäviin ja tukee koulutuksen
mukaista opiskelua.
Työharjoittelun voi nykyään suorittaa monella eri
tavalla, kuten esimerkiksi etä- tai tandemharjoitteluna. Työvälineiden ja yhteyksien kehittyminen
mahdollistaa etätyön tilanteissa, joissa yritys on eri
paikkakunnalla tai sillä ei ole varsinaista toimipistettä. Tandem-harjoittelussa suomalainen ja kansainvälinen opiskelija työskentelevät samassa yrityksessä suomalaisen opiskelijan toimiessa tukena ja
työparina.
Työharjoittelun kautta yritys voi löytää myös uusia
kansainvälisiä kykyjä.

YHTEISTYÖTÄ

KANSAINVÄLISTEN
OPISKELIJOIDEN
KANSSA
Kansainväliset ammattikorkeakouluopiskelijat voivat
olla yrityksellesi voimavara!
Suomen ammattikorkeakouluissa opiskelevat kansainväliset opiskelijat voivat tarjota organisaatioosi
osaamistaan, kielitaitoaan ja yhteyksiään. Samalla he
saavat kokemusta suomalaisesta työelämästä ja perehtyvät suomalaiseen yrityskulttuuriin.
Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden viisi yleisintä kotimaata Suomessa ovat Venäjä, Vietnam, Kiina,
Nepal ja Intia. Suurin osa opiskelijoista on liiketalouden
ja tekniikan aloilta.

VERKOSTOT
Kansainvälisiä opiskelijoita kannustetaan verkostoitumaan heti opintojensa alusta asti. Heitä
rohkaistaan osallistumaan harrastustoimintaan ja
tilaisuuksiin vapaa-ajallaan sekä olemaan aktiivinen
sosiaalisessa mediassa ja rakentamaan omaa ammatillista verkostoaan. Vaikka opiskelija muuttaisi
ulkomaille, jää hänelle Suomeen verkostoja, joista
suomalainen yritys voi myöhemmin hyötyä.
Mahdollisimman laaja verkostoituminen ja suomalaisten käytänteiden ja työelämän pelisääntöjen tunteminen edesauttavat opiskelijaa työllistymään Suomessa.

PROJEKTIT JA

YRITYSVIERAILUT
Projektiopinnot on opiskelumuoto, jossa opiskelija
tekee käytännön harjoitustyön yritykselle, kuten
esimerkiksi pienimuotoisen selvityksen, somekampanjan, asiakastyytyväisyyskyselyn tai auttaa tapahtuman järjestämisessä.
Yritysvierailut puolestaan avartavat opiskelijoiden
näkemyksiä suomalaisesta työelämästä ja antavat
myös yritykselle mahdollisuuden tutustua nuoriin,
potentiaalisiin työnhakijoihin.
Projektit ja yritysvierailut antavat ulkomaalaisille
opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alueen yrityksiin ja nähdä miten yritykset konkreettisesti toimivat Suomessa. Samalla myös yritykset näkevät,
että opiskelijoiden kirjo on laaja ja kansainvälinen
opiskelija voi olla varteenotettava vaihtoehto uusia
työntekijöitä rekrytoitaessa.

UUSIA MARKKINA-ALUEITA
Yritys voi hyödyntää ulkomaalaisten opiskelijoiden
taitoja erilaisissa markkina- ja teknologiaselvityksissä eri kohdemaissa. Opiskelija voi hyödyntää äidinkieltään ja kotimaansa paikallistuntemusta mm.
myynnin edistämisessä tai ostotoiminnan aloittamisessa ulkomailla ja toimia myös oppaana sekä
tulkkina uusilla markkinoilla.

KANSAINVÄLISYYTTÄ
TYÖYHTEISÖÖN JA
KIELITAIDON SPARRAUSTA
Kansainvälinen opiskelija voi tuoda työyhteisöön
uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja. Monikulttuurisessa työyhteisössä pystytään palvelemaan eri kulttuuritaustaisia asiakkaita monipuolisemmin ja kielitaitoinen henkilökunta on
kilpailuetu. Nykyiset työmarkkinat ovat globaalit
ja monikulttuurinen yritys on työpaikkana kiinnostavampi kansainvälisten asiantuntijoiden etsiessä
uusia haasteita.
Opiskelija voi tuoda yritykseen kotimaansa kielen
ja kulttuurin osaamista. Työharjoittelussa opiskelijan työkieli on yleensä englanti ja harjoittelun
ohjauksesta voidaan esimerkiksi sopia kiertävä
vastuu, jolloin jokainen työyhteisön jäsen pääsee
käyttämään kielitaitoa.

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJA

MUKAAN TYÖYHTEISÖÖN
Suomen ammattikorkeakouluissa opiskelee tuhansia
kansainvälisiä opiskelijoita, joista moni haluaa löytää
työpaikan Suomesta.
Yritysvierailut, projektit opintojaksoilla, työharjoittelu, asiantuntijoiden luentovierailut ja toimeksiantoina yrityksiltä saadut opinnäytetyöt mahdollistavat
kansainvälisille opiskelijoille laajemman näkemyksen
suomalaisesta työelämästä.
Kansainvälisiä opiskelijoita löytyy usealta eri alalta.
Ota yhteyttä ja löydä ammattikorkeakouluista osaavia kansainvälisiä tekijöitä mm. yrityksesi myynnin,
markkinoinnin, tuotekehityksen ja tietotekniikan
tueksi.

AMMATTIOSAAMISTA JA

TUOREITA IDEOITA
Yritys voi hyödyntää opiskelijatyötä mm. kehittämishankkeissa, asiakaspalvelussa, viestinnässä
ja selvitystöissä. Projektit, työharjoittelu ja opinnäytetyö antavat kansainväliselle opiskelijalle
mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan ja
erityistaitojaan. Uudet näkökulmat tuottavat
tuoreita ideoita yrityksen käyttöön. Opiskelija voi avustaa mm. markkinoinnissa,
sosiaalisen median hyödyntämisessä,
käännöstöissä ja tiedonhaussa.

HYÖDYNNÄ
KANSAINVÄLISIÄ

OSAAJIA

