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YSV:in alkusanat 
Moikka!  

Onneksi olkoon, luet tällä hetkellä killan ensimmäistä kesätyöopasta!  

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia eräänlaisena insaidina kiltalaisten 

työllisyystilanteeseen sekä siihen minkälaisia kesätyökokemuksia ihmiset ovat saaneet 

edellisenä kesänä. Lisäksi opas sisältää hyödyllisiä linkkejä töiden saamiseen sekä eräitä 

killamme partnereiden rekrymainoksia. 
 

Syyskuussa 2020 toteutettiin killan kesätyökysely, johon julkisen palautteensa edellisestä 

kesätyöpaikasta jätti 26 kiltalaista. Haluaisin painottaa että suurin osa kyselyyn vastanneista 

olivat kesätöiden hakuhetkellä vielä kandivaiheessa, etenkin niistä jotka kertoivat omasta 

palkkauksestaan. Lisäksi edellinen kesä ei ollut paras töiden kannalta ja monia kesätöitä 

jouduttiin valitettavasti perumaan. Siksi ei kannata rakentaa kokonaista kuvaa kiltalaisten 

työtilanteesta tämän oppaan pohjalta. 
 

Muutama vinkki töihin hakemiseen: 
- hae pääsääntöisesti niihin töihin mitkä sinua kiinnostaa. Hiukan voi ja kannattaa pitää rima korkealla, 

toki kuitenkin realistisena. 

- CV on juurikin se paikka mihin pitää laittaa ne kaikki flexaukset ja kaunistetut kuvaukset omista 

taidoista. Jos et keksi kuvausta itsestäsi, pyydä kaveria kuvailemaan sinua. 

- panosta hakemusten laatuun, ei määrään. Työnhakija huomaa helposti onko hakemus täytetty 

copypastella vai ajatuksella.     
 

Muutama vinkki työhaastattelu 
- tule ajoissa 

- valmistele oma suullinen lyhyt esittely etukäteen 

- usein työhaastattelujen kysymykset ovat samantyylisiä. Esimerkiksi ”Miksi juuri sinä sovit tähän 

työhön?” tai ”Minkälainen tiimityöskentelijä olet?” ovat hyvin yleisiä haastattelukysymyksiä. 

Googlettamalla löytyy monia listauksia kaikista yleisimmistä työpaikkakysymyksistä. 

- monia voi helposti jännittää työhaastatteluun meno, mikä on täysin ymmärrettävää. Usein jännitystä 

voi lieventää toteamalla sen suoraan haastattelutilanteessa. Pitäkää mielessä kuitenkin että 

työnantaja tarvitsee teitä yhtä paljon siihen työhön kuin te tarvitsette kyseistä työtä.  

- palkan kuuluu määräytyä työntekijän taitojen ja tehtävän haastavuuden pohjalta. Moni työnhakija 

valitettavasti aliarvioi oman palkkatasonsa haastatteluvaiheessa, vaikka työnantaja olisi valmis 

antamaan korkeampaa palkkaa. Joten kannattaa kaikin keinoin välttämään teidän odotetun palkan 

kertomista työnantajalle ainakaan selkeenä lukuna, mikäli sellasta teiltä kysytään. Antakaa 

työnantajan arvioida teidät, jonka jälkeen voitte neuvotella vastaako summa taitotasoanne ja 

odotuksianne. 

Lopuksi haluaisin muistuttaa, että moni inkubiitti ja teekkari jää ilman työtä kesälle (mikä 

on täysin ok) ja siksi haluan rohkaista jokaista myös lomailemaan ja nautimaan tulevasta 

(toivottavasti jo koronavapaasta) kesästä riippumatta teidän työtilanteesta! :3 

 

Parhain joululomaterveisin, 

Pauli Mankinen  
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Hyödyllisiä linkkejä 
 

 

TEK:in Työkirja 2021 
 

Työkirja on paras ja tunnetuin työnhaku- ja uraopas, joka on suunnattu 

tekniikan alan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoille. 

Työkirja 2021 sisältää neuvoja, esimerkkejä ja kokemuksia: toivomme sen 

olevan avuksi ja inspiraatioksi, kun etsit kesätöitä, trainee- ja 

harjoittelupaikkoja tai sopivaa lopputyöpaikkaa. 
 

Aalto-yliopiston työpaikat 
 

Linkin takana löydät kaikki koulun omat rekryt. Rykryilmoitukset tulevat 

kanssa yleensä laitosten omille sivuille sekä killan viikkomailiin.  
 

Aalto Jobteaser 
Koulun ulkoinen rekrytointiportaali. Sisältää työpaikkoja yksityiseltä puolelta. 

Lisäksi koulu tiedottaa omista rekrytapahtumistaan nykyään sielä.  

 

Inkudippailta (tallenne) 
 

Inkudippailta on alumniyhdistyksemme BioDI:in voimin toteutettu tapahtuma, 

jossa alumnit kertovat omista työkokemuksista opintojen jälkeen. Tänä vuona 

tapahtuma toteutettiin täysin etänä, ja siitä on tehty tallenne. Tapahtuma on 

hyvä kurkistus siihen miten erilaisiin työtetehtäviin meidän koulutusohjelma 

valmistaa, sekä muutenkin inspiroiva killamme perinne.  

(klikkaa otsikkoja) 

https://tektyokirja.fi/wp-content/uploads/2020/11/TEK_Tyokirja2021_3.pdf
https://www.aalto.fi/en/open-positions
https://aalto.jobteaser.com/
https://youtu.be/OIeLvg8909A


  

 
 

 

 

 
  



  

Welcome to your   
     McKinsey  
     Career

“McKinsey is a p lace where 

you  can  t ru ly def ne your  own 

reality. For  me that  means  

con t inu ing my passion  for   

analyt ics. I'm  super  insp ired   

to solve complex puzzles with   

an  insp irat ional and  d iverse  

set  of colleagues.”  

Arto 

Engagement Manager, Helsinki 

McKinsey Helsinki is looking for  

talent. Our internship program is  

intended for students from every  

university and every major degree.  

The minimum requirement is 80  

academic credits, with the aim of  

completing a Master’s degree.  

 

The timing of your internship is 

f exible, with most interns joining  

us in spring, fall, or winter. 

To apply, go to www.mckinsey.f   

and select Careers/How to Apply.

Contact

McKinsey & Company, Inc., Finland

Reija Oksanen, Recruiter, Helsinki of ce

Telephone: +358 (9) 6157 1732

E-mail: Reija_Oksanen@mckinsey.com

www.mckinsey.com/careers  | www.mckinsey.f

McKinseyFinland



  

 

 

  

 Our Summer Trainee positions will be available in        

 jobs.thermofisher.com 

 

 At Thermo Fisher Scientific we hire summer trainees in a variety of fields: 
 

• Analyzer Production Assembly 

• Reagents Production 
• Sof tware Engineer 
• Verif ication & Validation Engineer  
• Manufacturing Engineer 
• Product Support Specialist 

• Customer Service and Export 

Specialist 
• Finance Assistant 
• Quality Technician 
• Quality Control Laboratory 

Technician  

 
 
 We hire experts in different fields, including  
 
• Engineering (software, mechanics, electronics) 
• Chemistry 

• Microbiology 
• Bioinformatics 

 
 
Our Vantaa site develops pipettes and microplate instruments and develops and 
manufactures clinical chemistry and industrial chemistry analyzers, laboratory 
automation solutions and food safety kits. 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Learn more about Thermo Fisher Scientific in Finland: 
       jobs.thermofisher.com/global/en/finland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

  

Please visit our Careers website for information about all 

job openings at GE.  First summer internships will open for 

applications in February 2021. 

 

Urasivustoltamme löydät kaikki GE:n avoimet työpaikat. 

Kesätyöpaikkamme avautuvat haettaviksi helmikuusta 

2021 alkaen 

 

 www.ge.com/careers 

 

 

http://www.ge.com/careers
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Ennen opintojen 

alkamista 
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  Etunimi Jesse 

Sukunimi Viljanen 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, jos olet 

alumni niin laita "Alumni" 

1 

Työnantajasi Avarn security oy 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Vartija 

Mitä teit / teet? Toimin piirivartijana 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan opinnoissa 

esille tulleita asioita, miten ja mitä kursseja? 

En 

Oman alan työ?  Ei 

Uskotko jatkavan kyseisellä työpaikalla? Ei 

Mikä oli parasta työssäsi?  Itsenäisyys ja rauhallisuus 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Pitkät vuorot ja yötyö 

Mitä opit työstä? Vartiointi alaa 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Lähetin vaan hakemuksen 

avoimeen työpaikkaan. 

Miten kannattaa menetellä tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Sähköpostilla/puhelimella 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Kyllä 

Mikä oli palkkasi? N. 10,21/h + sopimuksen 

mukaiset lisät 
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Etunimi Daniel 

Sukunimi Raju 

Jos olet opiskelija, laita monesko opiskeluvuosi sinulla 

on menossa, jos olet alumni niin laita "Alumni" 

1 

Työnantajasi Markku Issakainen Oy 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Myyjä 

Mitä teit / teet? Kassa 

 

 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan opinnoissa esille tulleita 

asioita, miten ja mitä kursseja? 

En 

Oman alan työ?  Ei 

Uskotko jatkavan kyseisellä työpaikalla? Kyllä, osa-ikasesti 

Mikä oli parasta työssäsi?  Asiakaskunta 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Hasteen ja 

kehittymismahdollisuuden puute 

Mitä opit työstä? Vuorovaikutusta, oma-

alotteisuutta 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi saadaksesi kyseisen 

työn? 

Kävin paikan päällä kyselemässä + 

haastattelu 

Miten kannattaa menetellä tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Käydä itse esittäytymässä 

työnantajalle 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista palkkaa? Ei 

Mikä oli palkkasi? 11,59€/h + kaupan alan lisät 

  



5 (47) 
 

”Jos lehmä osaisi lentää,  Bioinformaatioteknologian 

sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

Etunimi Veera 

Sukunimi Tarkiainen 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, jos 

olet alumni niin laita "Alumni" 

1. 

Työnantajasi Wennvorgin tila 

Paikkakunta Nurmijärvi 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Marjanmyyjä 

Mitä teit / teet? Myin tilan tuotteita ja huolehdin kojun 

kunnosta 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan 

opinnoissa esille tulleita asioita, miten 

ja mitä kursseja? 

No en oikeastaan :D 

Oman alan työ?  Ei 

Uskotko jatkavan kyseisellä 

työpaikalla? 

Ei 

Mikä oli parasta työssäsi?  Työkaverit ja hyvä työilmapiiri 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Ulkotyö kylminä päivinä 

Mitä opit työstä? Kärsivällisyyttä ja asiakaspalvelua 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi 

saadaksesi kyseisen työn? 

Olin ollut samassa työpaikassa aikaisemmin, 

joten lähetin vain työnantajalle sähköpostin, 

jossa kyselin työmahdollisuuksia. 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen työpaikkaa? 

Olla aikaisin liikenteessä. 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Kyllä 

Mikä oli palkkasi? n. 10 e/tunti (lomalisä mukana) 
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Etunimi Oskari 

Sukunimi Heikkilä 

Jos olet opiskelija, laita monesko opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, jos olet alumni niin laita 

"Alumni" 

1. 

Työnantajasi Topcamping Kalajoki 

Paikkakunta Kalajoki 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Aluemies 

Mitä teit / teet? Alueen ylläpito ja epäsäännöllisten 

huolto- ja korjaustöiden tekeminen 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan opinnoissa esille 

tulleita asioita, miten ja mitä kursseja? 

Ei 

Oman alan työ?  Ei 

Uskotko jatkavan kyseisellä työpaikalla? Kyllä, ens kesällä 

Mikä oli parasta työssäsi?  Ulkona liikkuminen 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Tukkeutuneiden wc-pönttöjen 

avaaminen 

Mitä opit työstä? Ei 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Lähetin aluepäällikölle sähköpostia 

ja pyysin töitä 

Miten kannattaa menetellä tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Katso Kalajoen leirintäalueen 

nettisivuilta töiden hakemisesta 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista palkkaa? Ei 

Mikä oli palkkasi? 10,36€/h 
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Fuksivuoden (’19 

fuksit) jälkeiset 

kesätyökokemukset 
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Etunimi  Rosanna 

Sukunimi Manninen 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, jos olet 

alumni niin laita "Alumni" 

2 

Työnantajasi GE Healthcare 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Tuotannontyöntekijä 

Mitä teit / teet? Kokosin sairaalalaitteita 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan opinnoissa 

esille tulleita asioita, miten ja mitä kursseja? 

En kauheammin, toki ymmärsin 

mihin laitteiden toiminta perustuu. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä työpaikalla? Ei 

Mikä oli parasta työssäsi?  Hyvä seura 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Röimies-työajat 

Mitä opit työstä? Kokoamaan laitteita  

Millaisen hakuprosessin kävit läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Laitoin hakemuksen kun GE_n 

kesätyönhaku oli, josta sain 

haastattelun ja paikan 

Mikä oli palkkasi? 1590 
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Etunimi Milli 

Sukunimi Keskinen 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, jos olet 

alumni niin laita "Alumni" 

2 

Työnantajasi Safera Oy 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Tuotanto ja After Sales-kesätyöntekijä 

Mitä teit / teet? Tutkin asiakkailta palautuneita liesivahteja 

ja tein uusia tuotteita.  

Pääsitkö työssäsi soveltamaan opinnoissa 

esille tulleita asioita, miten ja mitä 

kursseja? 

Sähkötekniikka ja elektroniikka olisi 

varmasti ollut hyödyllinen, jos olisin sen 

käynyt.  

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä työpaikalla? Kyllä, osa-ikasesti 

Mikä oli parasta työssäsi?  Työ oli rentoa, kukaan ei kytännyt vieressä 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Oli haastavaa olla porukan ainut nainen, ja 

työ oli usein melko tylsää 

Mitä opit työstä? Opin, ettei töissä aina tarvitse osata 

kaikkea, riittää kun yrittää parhaansa. 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi 

saadaksesi kyseisen työn? 

Hain Aallon Aarresaari-portaalin kautta 

(kannattaa hyödyntää sitä, ettei kukaan 

muu tiedä portaalista) 

Miten kannattaa menetellä tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Täyttämällä valmiin hakemuksen tai 

laittamalla sähköpostia 

toimitusjohtajalle/HR-johtajalle 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Ei 

Mikä oli palkkasi? 13€/tunti 
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Etunimi Siiri  

Sukunimi Hytönen 

Jos olet opiskelija, laita 

monesko opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, jos 

olet alumni niin laita 

"Alumni" 

2 

Työnantajasi Aalto Yliopisto  

 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Tutkimusapulainen 

Mitä teit / teet? Olin mukana elecin digihankkeessa, jossa digitalisoitiin 

kanditason kursseja kuten mekaniikka, SET, sähkö ja 

magnetismi jne. Olin benchmarkaaja, eli etin tietoa muiden 

yliopistojen vastaavista kursseista ja alustoista, millä kursseja 

järjestetään.  

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan opinnoissa 

esille tulleita asioita, 

miten ja mitä kursseja? 

En ehkä niinkään, lähinnä tietoa siitä minkälaisia kurssit ovat 

aikasemmin olleet ja miten niitä voisi parantaa 

Oman alan työ?  Ei 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä työpaikalla? 

Ei 

Mikä oli parasta työssäsi?  Vapaus 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Epäselvät ohjeet ja työkuva, puudutti 

Mitä opit työstä? Pitkäjänteisyyttä, ohjeiden kirjoittamista muille ja 

digitalisoinnin prosessia 

Millaisen hakuprosessin 

kävit läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Laitoin hakemuksen ja cv:n, pääsin videohaastatteluun, sain 

paikan 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Kysyä esim. Akateemiselta ohjaajalta, mitä töitä lafkalla on 

tarjolla 

Maksettiinko sinulle 

TEK:in mukaista palkkaa? 

Kyllä 

Mikä oli palkkasi? 1857? Tai tähän suuntaan 
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Etunimi Jussi 

Sukunimi Kiviluoto 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, jos olet 

alumni niin laita "Alumni" 

2 

Työnantajasi GE Healthcare Finland 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Summer intern/Production worker 

Mitä teit / teet? Kasasin, testasin ja varustelin Carescape one 

potilasmonitoreita 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan opinnoissa 

esille tulleita asioita, miten ja mitä 

kursseja? 

Tehdastyössä ei kyllä tullut sovellettua 

yliopistossa opittuja asioita 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä työpaikalla?   

Mikä oli parasta työssäsi?  Työkaverit 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Työajat, etenkin vuoronvaihdot 

Mitä opit työstä? Opin tehtaiden toiminnasta paljon uutta 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi 

saadaksesi kyseisen työn? 

Hain yrityksen oman rekrysivun kautta, sain 

kutsun työhaastatteluun, ja sitä kautta 

kesätyösopimuksen 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen työpaikkaa? 

Itse lähettelin kaikkiin alan yrityksiin mihin 

keksin viestiä, että olisin kesätöitä vailla, 

liitteeksi cv ja työhakemus 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Ei 
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Etunimi Reetta 

Sukunimi Kälvälä 

Jos olet opiskelija, laita 

monesko opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, jos olet 

alumni niin laita "Alumni" 

2. 

Työnantajasi Subway 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Subwaylla Ravintolapäällikkö 

Mitä teit / teet? Pyöritin yhtä ravintolaa, vastasin sen työntekijöistä ja 

ravintolan toiminnasta. Tein mm tilitykset, henkilöstön 

palkkaukset, työvuorolistat, tuotetilaukset ja hoidin 

kaikki ilmenevät ongelmat. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan opinnoissa esille 

tulleita asioita, miten ja mitä 

kursseja? 

Taulukkolaskentaa tuli harrastettua niin 

rahaliikennettä pyörittäessä kuin työvuorolistoja 

tehdessä.  

Oman alan työ?  Ei 

Uskotko jatkavan kyseisellä 

työpaikalla? 

Ei 

Mikä oli parasta työssäsi?  Hyvä työporukka 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Nosiis, pikaruokarafla :DD 

Mitä opit työstä? pitkää pinnaa 

Millaisen hakuprosessin kävit 

läpi saadaksesi kyseisen 

työn? 

Olin ollut 1.5v subwaylla perus duunarina, joten 

siirtyminen ylempään pestiin oli helppoa. 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen työpaikkaa? 

Olla rohkea ja uskaltaa kysyä 

Mikä oli palkkasi? Noin 2200-2500 €/kk 
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”Jos lehmä osaisi lentää,  Bioinformaatioteknologian 

sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

Tupsuvuoden (’18 

fuksit) jälkeiset 

kesätyökokemukset 
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”Jos lehmä osaisi lentää,  Bioinformaatioteknologian 

sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

Etunimi Joonas 

Sukunimi Laurinoja 

Jos olet opiskelija, laita monesko opiskeluvuosi sinulla 

on menossa, jos olet alumni niin laita "Alumni" 

3 

Työnantajasi NBE 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Tutkimusapulainen/ Research 

Assistant 

Mitä teit / teet? kaikkea liittyen EEG-fMRI -

setuppiin. Algoritmeja ja 

ratkaisuja. 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan opinnoissa esille 

tulleita asioita, miten ja mitä kursseja? 

Koko kanditutkinnon 

patteristoa 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä työpaikalla? Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta työssäsi?  Vaatimuus, työkaverit, vapaus. 

Mitä opit työstä? Paljonkin. 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi saadaksesi kyseisen 

työn? 

Hain NBE:n platty-tilaisuuden 

kautta 

Miten kannattaa menetellä tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Olla aktiivinen ja kysellä, 

osallistua laitoksen 

tapahtumiin. 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista palkkaa? Ei 
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Etunimi Essi 

Sukunimi Tallgren 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, jos olet 

alumni niin laita "Alumni" 

3 

Työnantajasi Aalto yliopisto 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Research assistant 

Mitä teit / teet? Tutkimustyötä 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan 

opinnoissa esille tulleita asioita, miten ja 

mitä kursseja? 

Kyllä. Matematiikka ohjelmistoja ja 

fysiologiaa ainakin. Matriisilaskenta myös 

oleellinen. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä työpaikalla? Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta työssäsi?  On rentoa. 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Liian vähän opastusta. 

Mitä opit työstä? EEG laitteiden toiminta periaatteet ja 

Matlabin käyttöä. 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi 

saadaksesi kyseisen työn? 

Hain, menin haastatteluun, sain paikan. 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen työpaikkaa? 

Katsoa aktiivisesti työpaikka ilmoituksia ja 

joissakin tapauksissa jopa laittaa sähköpostia 

tutkimusryhmän vetäjälle. 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Ei 

Mikä oli palkkasi? 1750 €/kk 
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”Jos lehmä osaisi lentää,  Bioinformaatioteknologian 

sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

Etunimi Kaisu 

Sukunimi Hiltunen 

Jos olet opiskelija, laita 

monesko opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, jos 

olet alumni niin laita 

"Alumni" 

3  

Työnantajasi Medix Biochemica 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Laadunvalvonta-assistentti 

Mitä teit / teet? Tuurasin/avustin validointi-insinööriä, eli toisin sanoen tein validointi- 

ja kvalifiointisuunnitelmia, sekä raportoin validoinnit. Lisäksi 

koordinoin laatupoikkeamien selvitystä ja otin käyttöön laboratorion 

uusia laitteita. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan 

opinnoissa esille tulleita 

asioita, miten ja mitä 

kursseja? 

Suunnitelmien teossa tarvitsin todennäköisyyslaskennan ja 

tilastotieteen perukurssilla opittuja asioita. Valitut näytekoot piti 

perustella ja myös raporttien laatimisessa tuli ymmärtää tilastollisten 

tunnuslukujen merkityksiä. Kaikki aiempi kokemus laboratoriossa 

työskentelystä oli myös erittäin hyödyllistä. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä työpaikalla? 

Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Itsenäinen työskentely, hyvä ilmapiiri ja haastavat tehtävät. 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

En päässyt niin hyvin tutustumaan työporukkaan, sillä koronan takia 

työpaikalla oli paljon rajoituksia ja suurin osa toimistoväestä 

työskenteli etänä. 

Mitä opit työstä? Opin paljon laadunvalvontaprosesseista ja monoklonaalisista vasta-

aineista. Lisäksi opin uutta laboratoriolaitteiden käytöstä, 

kalibroinnista ja optimoinnista. 

Millaisen hakuprosessin 

kävit läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Lähetin hakukirjeen ja CV:n. Niiden perusteella sain kutsun online 

työhaastatteluun. Prosessi oli hyvin nopea, sillä rekrytoinnilla oli kiire. 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Kannattaa tarkkailla yrityksen avoimia työpaikkoja tai lähettää avoin 

hakemus. 

Maksettiinko sinulle 

TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Kyllä 
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sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

III:nen vuoden 

jälkeiset 

kesätyökokemukset 
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”Jos lehmä osaisi lentää,  Bioinformaatioteknologian 

sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

Etunimi Antti 

Sukunimi Jokinen 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, 

jos olet alumni niin laita "Alumni" 

4 

 

Työnantajasi 
Vaisala Oyj 

Paikkakunta Vantaa 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Giant Leap -harjoittelija 

Mitä teit / teet? Optisten refraktometrien kilpailijalaitevertailu 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan 

opinnoissa esille tulleita asioita, 

miten ja mitä kursseja? 

Kokeellisissa mittauksissa labratyötaitoja (BIM, 

CHEM-kurssit), datan analysoinnissa tilastomatikan 

kursseja (Data Science, Statistical Inference, R) 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä 

työpaikalla? 

Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta työssäsi?  Merkityksellinen ja kiinnostava projekti 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Kaikki olivat hyvin kiireisiä ja usein etätöissä (osin 

koronan vuoksi), joten perehdytys jäi hieman 

heikoksi 

Mitä opit työstä? Itsenäistä ongelmanratkaisua, projektinhallintaa, 

bisnesmielessä merkityksellisten tulosten 

esittämistä 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi 

saadaksesi kyseisen työn? 

Hakemus+CV ja kaksi rentoa haastattelua 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen työpaikkaa? 

soittamalla ja kyselemällä rekrytapahtumissa 

Maksettiinko sinulle TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Kyllä 
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”Jos lehmä osaisi lentää,  Bioinformaatioteknologian 

sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

 
  

Etunimi Vili 

Sukunimi Ripatti 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, 

jos olet alumni niin laita "Alumni" 

4 

Työnantajasi Suomen molekyylilääketieteen instituutti 

(FIMM) 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Research assistant (?), Junior researcher (?) 

Mitä teit / teet? Tein genominlaajuisia assosiaatiotutkimuksia, eli 

phenotyypin selittämistä genotyypillä. 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan 

opinnoissa esille tulleita asioita, 

miten ja mitä kursseja? 

Statistical inference, ohjelmoinnin kurssit, 

biologian kurssin solumolu ja fysiologia erit. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä 

työpaikalla? 

Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta työssäsi?  Datasettien suuruus ja ainutlaatuisuus, sekä 

selkeä tutkimus ja tähtäys mitä yritetään 

saavuttaa. Tuloksien "nopea" saatavuus. 

Mikä oli huonointa työssäsi?  Tylsät työkaverit 

Mitä opit työstä? Koodaamaan ja käsittelemään isoja määriä dataa. 

Opin myös tunnistamaan biologisia tekijöitä 

sairauksien taustalla ja käsittelemään niitä. 

Millaisen hakuprosessin kävit läpi 

saadaksesi kyseisen työn? 

Laitoin mailia tutkimusjohtajalle 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen työpaikkaa? 

Sähköpostilla 

Maksettiinko sinulle TEK:in 

mukaista palkkaa? 

Ei 

Mikä oli palkkasi? 1600 
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sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

Etunimi Akseli 

Sukunimi Oinaanoja 

Jos olet opiskelija, laita 

monesko opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, jos 

olet alumni niin laita 

"Alumni" 

4 

Työnantajasi Aalto-yliopisto 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Tutkimusapulainen 

Mitä teit / teet? Tein kirjallisuustutkimuksen mikroskopisista menetelmistä/tekniikoista, 

jotka toimivat hyvin myös erilaisten vääristymien (aberraatioiden) 

ollessa läsnä kuvantamisessa. Kirjallisuustutkimus suoritettiin 

erikoistyönä ( Physics Special Assignment -kurssi). Tutkimusta käytetään 

tutkimusryhmässä ohjastamaan käytännön kuvantamisprojekteja. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan opinnoissa 

esille tulleita asioita, 

miten ja mitä kursseja? 

Pääsin soveltamaan erityisesti fysiikan ja matematiikan perusopintoja. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä työpaikalla? 

Ei 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Vapaus tehdä työtä omaan tahtiin ja oppia. Lisäksi sain 10 

opintopistettä erikoistyön tekemisestä. 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Etätyöskentely sekä se, että työ oli täysin kirjallista eli ei mitään 

käytännön työtä, koronasyistä tosin. 

Mitä opit työstä? Opin paljon optiikasta ja sähkömagnetismista. 

Millaisen hakuprosessin 

kävit läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Lähetin hakemuksen nettilomakkeella, johon liitin ansioluettelon ja 

erikseen kirjoitetun motivaatiokirjeen. 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Seurata aktiivisesti Aallon eri tutkimuslaitosten uutisia, joissa julkaistaan 

kesätyöpaikkailmoituksia ja lähettää hakemus mahdollisimman pian. 

Maksettiinko sinulle 

TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Ei 

Mikä oli palkkasi? 1600e/kk 

Etunimi Roosa 

Sukunimi Aalto 
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sen olisi suunnitellut BioDI”     opiskelijat Aalto-yliopistossa 

 

Etunimi Timo 

Sukunimi Järvinen 

Jos olet opiskelija, laita 

monesko opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, jos olet 

alumni niin laita "Alumni" 

Neljäs 

Työnantajasi Aalto-yliopisto 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Tutkimusapulainen 

Mitä teit / teet? Tutkin, miten liikesensoreita voisi hyödyntää 

kosketuksettomissa hengitysmittauksissa sekä käytin 3D-

printattua hengityssimulaattoria, jolla simuloitiin erilaisia 

hengityssairauksia. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan opinnoissa 

esille tulleita asioita, miten 

ja mitä kursseja? 

Pääsin koodaamaan Javaa, jota en ole aiemmin koodannut 

mutta ohjelmointikursseista oli paljon hyötyä. Käytin myös 

paljon Matlabia sekä signaalinkäsittelyn metodeita, joita olen 

käyttänyt aiemmin erinäisillä kursseilla. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä 

työpaikalla? 

Ei 

Mikä oli parasta työssäsi?  Pääsin itsenäisesti tekemään "omaa" projektia, joka oli osana 

suurempaa kansainvälistä projektia, minkä vuoksi oma työ 

tuntui tärkeältä ja hyödylliseltä. 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Perehdytystä ei ollut mielestäni tarpeeksi, ja työnantaja olisi 

voinut suunnitella kesäni hieman paremmin. Työ oli välillä 

vähän turhankin itsenäistä, etenkin kun oli koko kesän etänä, 

eikä ollut nimettyä ohjaajaa, keneltä kysyä apua. 

Mitä opit työstä? Opin työskentelemään itsenäisesti, mutta osana isompaa 

projektia. Opin myös käytännön taitoja, kuten sovellusten 

koodaamista ja mittausasetelman suunnittelua/kokoamista. 

Millaisen hakuprosessin 

kävit läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Lähetin cv:n ja kävin haastattelussa. 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Tutkimusryhmien kohdalla voi kysyä suoraan tutkimusryhmän 

vetäjältä, etenkin jos sinne on aiempia suhteita. 

Maksettiinko sinulle TEK:in 

mukaista palkkaa? 

Ei 

Mikä oli palkkasi? ~1900€/kk 
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Jos olet opiskelija, 

laita monesko 

opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, 

jos olet alumni niin 

laita "Alumni" 

4. 

Työnantajasi Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, 

tutkimusohjelmayksikkö 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Tutkimusavustaja 

Mitä teit / teet? Käsittelen syöpä- ja genomidataa. Kirjoitin ohjelman, joka 

luo potilasnäytetiedostoille selkeän tiedostorakenteen ja 

siirtää tiedostot oikeisiin paikkoihin. Käytän myös valmiita 

ohjelmia merkittävien syöpämutaatioiden tunnistamiseen 

ja vertaan näiden toimintaa oikeilla näytteillä ja toisen 

kirjoittamani ohjelman luomilla satunnaisilla näytteillä. 

Jälkimmäisestä työtehtävästä tein kandityön. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan 

opinnoissa esille 

tulleita asioita, 

miten ja mitä 

kursseja? 

 First Course in Probability and Statistics ja statistical 

inference: näytteiden permutoinnissa ja kandin 

kirjoituksessa tilastotiede oli vahvasti läsnä. Lisäksi 

statistical inference antoi perusteet R-kieleen, joka oli 

tarpeellinen esimerkiksi kuvaajien piirtämisessä. 

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1, Tietorakenteet ja algoritmit Y: 

Käytin ohjelmien kirjoittamisessa pythonia 

Online Presentations Skills for Engineers: Auttoi pitämään 

esitelmiä aikaansaannoksistani muulle tutkimusryhmälle 

Online Writing Skills for Engineers: Auttoi kirjoittamaan 

tieteellistä tekstiä englanniksi 

Lukion biologiasta kaikki mikä liittyi DNA:han, kodoneihin 

ja sekvensointiin auttoi biologiapuolen ymmärtämistä ja 

opettelemista. Näitä saatettiin käsitellä myös fysiologiassa 

tai solu- ja molekyylibiologiassa, mutta näistä ei aikoinaan 

minulle jäänyt oikein mitään käteen. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä 

työpaikalla? 

Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Aihe oli mielenkiintoinen ja erittäin opettavainen 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Yliopiston palkkataso ei ole päätä huimaava, lisäksi työt piti 

tehdä paljolti etänä kiitos koronan 
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Mitä opit työstä? Tilastotiedettä, koodaamista, biologiaa 

Millaisen 

hakuprosessin kävit 

läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Laitoin CV:n sekä työhakemuksen ja kävin 

työhaastattelussa 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Tutkimusryhmä ilmoittanee seuraavankin kerran 

viikkomailiin, kun etsivät bioinformatiikan osaajaa 

Maksettiinko sinulle 

TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Ei 

Mikä oli palkkasi? ~1900/kk 
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IV:n vuoden jälkeiset 

kesätyökokemukset 
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Etunimi Tuomas 

Sukunimi Kupila 

Jos olet opiskelija, laita 

monesko opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, jos olet 

alumni niin laita "Alumni" 

n 

Työnantajasi Knowit Oy 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Intelligent Automation consultant 

Mitä teit / teet? Robot Process Automaatiota (RPA) ohjelmointikehitystä 

Pythonin avulla. Myös koulutusta ja konsultointia. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan opinnoissa 

esille tulleita asioita, miten 

ja mitä kursseja? 

Vahvasti kandivaiheen sivuaineena toimineen tietotekniikan 

kursseja. 

Oman alan työ?  Ei 

Uskotko jatkavan kyseisellä 

työpaikalla? 

Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta työssäsi?  Vapaus työaikojen ja työnohjauksen suhteen. Oma vastuu ja 

vapaus toteutusten suhteen. 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Se ei täysin linkity omaan alaan. 

Mitä opit työstä? En tiennyt RPA:sta mitään ennen aloitustani, joten kaiken 

sen. Lisäksi oma kyky ymmärtää erilaisia liiketoimintamalleja 

on kasvanut sekä oppinut sopeutumaan nopeasti uusiin 

työympäristöihin vaihtuvissa asikakkuuksissa. 

Millaisen hakuprosessin 

kävit läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Hakemus, pieni Python koe ja kaksi haastattelua. 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Hakemus nettisivujen kautta/tiedustelu HR:stä 

Maksettiinko sinulle TEK:in 

mukaista palkkaa? 

Kyllä 

Mikä oli palkkasi? 19€/h, ~3k€/kk 
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N:nnännen vuoden 

jälkeiset 

kesätyökokemukset 
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Etunimi Yrjö 

Sukunimi Koski 

Jos olet opiskelija, 

laita monesko 

opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, 

jos olet alumni niin 

laita "Alumni" 

N 

Työnantajasi Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Diplomityöntekijä 

Mitä teit / teet? Teen diplomityötäni aiheesta "DNA-modifikaatioiden ja -

adduktien tunnistaminen Nanopore-sekvensointidatasta 

deep learning -menetelmillä" 

Käytännössä työ sisältää paljon suurten datamäärien 

käsittelyä sekä neuroverkkojen koodaamista ja 

kouluttamista. Datan käsittelyyn kuuluu sen esikäsitely 

valmiiksi mallille, datan visualisointi ja tulosten arviointi ja 

visualisointi. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan 

opinnoissa esille 

tulleita asioita, 

miten ja mitä 

kursseja? 

Pääsen hyödyntämään hyvin laajasti osaamistani 

maisterivaiheen opinnoistani. Erityisesti kurssi "CS-E4890 

Deep Learning" on ollu äärimäisen hyödyllinen. Myös muut 

koneoppimiskurssit ovat auttaneet siinä että ymmärtää 

aiheeseen liittyvät konseptit ja lähestymistavat selkeästi. 

Lisäksi nämä kurssit (muiden ohjelmointikurssien ohella) 

ovat antaneet valmiudet kirjoittaa muutakin koodia, kuin 

vain neuroverkkoja, erimerkiksi datan esikäsittelyyn. 

Lisäksi biologian opinnoista on ollut paljon hyötyä, jotta 

ymmärtää työn biologisen kontekstin. Aallosta hyväksi 

kokemani kurssi tähän on "CHEM-E8120 Cell Biology". Myös 

kanditason sivuaine (Perinnöllisyystiede HY:ltä) on ollut 

avuksi. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä 

työpaikalla? 

Kyllä 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Todella mielenkiintoinen tutkimusaihe omalta alalta sekä 

osaavat ja kiinnostuneet ohjaajat. Projektin tavoite on selkeä 

ja sitä on todella mielenkiintoista edistää itse ohjelmoimilla 

malleilla, jotka on rakentanut uusimman tutkimustiedon 

pohjalta. 
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Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Tutkimuspuolella palkka ei ole ihmeellinen ja työ on ajoittain 

turhankin itsenäistä. Varsinkin korona-aikaan on tuntunut 

raskaalta, että on nähnyt työkavereita vain pari kertaa 

viikossa ja sekin etänä. Ja työssä pitää lukea todella paljon 

tietoa eri lähteistä, mikä on mielenkiintoista mutta ajoittain 

myös raskasta. 

Mitä opit työstä? Olen oppinut todella paljon nykyaikaisista deep learning 

menetelmistä, sekä DNA sekvensoinnin ja metylaatio-

tunnistuksen nykytilasta. Lisäksi ohjelmointitaitoni ja monet 

muut "data science" taidot ovat kehittyneet merkittävästi. 

Millaisen 

hakuprosessin kävit 

läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Laitoin viestiä tutkimusryhmän johtajalle, kävin kahdessa 

haastattelussa, jossa mietittiin yhdessä kiinnostavaa aihetta 

ja sain sen jälkeen työn. 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Yleisesti kannattaa laittaa CV kuntoon, pitää linkedin profiili 

ajantaisena ja kirjoittaa hyvä hakemus juuri spesifioidusti 

haettavaan paikkaan. Omat harrasteprojektit voi mainita ja 

esimerkiksi gihub-profiili voi olla arvokas erityisesti 

tietotekniikaan liittyvissä hommissa. Oman opintosuoritteen 

voi toimittaa, jos työnantaja on kiinnostunut siitä. Ja tietysti 

suhteita kannattaa hyödyntää - Itse löysin dippapaikkani 

edellisen työnantajani kautta. 

 

Ja bonusvinkkejä dippapaikkaa varten: monista paikoista ei 

välttämättä ole ilmoituksia, vaan on omasta aktiivisuudesta 

kiinni voisiko johonkin päästä tekemään dippaa. Tämä 

erityisesti tutkimuspuolella. Kannattaa kuitenkin miettiä mikä 

osa-alue kiinnostaisi oman pääaineen opinnoissa, koska siitä 

on todella paljon apua aihetta mietittäessä. Lisäksi monet 

tekevät dippansa tuttuun firmaan, missä ovat olleet jo töissä, 

eli opintojen loppuvaiheessa kannattaa miettiä esimerkiksi 

kesätöitä sillä silmällä että haluaisiko siinä firmassa tehdä 

dippansa tulevaisuudessa.  

Maksettiinko sinulle 

TEK:in mukaista 

palkkaa? 

Ei 

Mikä oli palkkasi? 2150€/kk 
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Etunimi Otso  

Sukunimi Brummer 

Jos olet opiskelija, laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla on menossa, 

jos olet alumni niin laita "Alumni" 

N 

Työnantajasi Helsingin yliopisto & Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun tittelisi/työroolisi? Projektitutkija 

Mitä teit / teet? Tietoallaskehitystä / dippaa munuaissyövästä 

Pääsitkö työssäsi soveltamaan 

opinnoissa esille tulleita asioita, 

miten ja mitä kursseja? 

Y1, Y2, tietokannat, deep learning 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan kyseisellä 

työpaikalla? 

Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta työssäsi?  Työkaverit, dl tulokset 

Mikä oli huonointa työssäsi?  R-ohjelmointi 

Mitä opit työstä?   

Millaisen hakuprosessin kävit läpi 

saadaksesi kyseisen työn? 

Lähetin sähköpostin killan viikkomailissa 

olleeseen paikkaa, kävin haastattelussa ja sain 

paikan 

Miten kannattaa menetellä 

tiedustellakseen työpaikkaa? 

Sähköpostittaminen tuntemalleen henkilölle 

Maksettiinko sinulle TEK:in 

mukaista palkkaa? 

Kyllä 

Mikä oli palkkasi? Olen saanut jo palkankorotuksen, 2560e/40h 

aloittaessa HUSilla, jtn 2700/40h nyt ja 1200e 

/ 24h dippa verottomana apurahana 
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Etunimi Tiu 

Sukunimi Aarnio 

Jos olet opiskelija, 

laita monesko 

opiskeluvuosi sinulla 

on menossa, jos olet 

alumni niin laita 

"Alumni" 

6 

Työnantajasi VTT 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Dippatyöntekijä 

Mitä teit / teet? Dippaa 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan 

opinnoissa esille 

tulleita asioita, miten 

ja mitä kursseja? 

Kyllä, eniten hyötyä oli kanditason kursseista, joissa oppi 

perusasiat solubilsasta, kemiasta, fysiikasta, virtapiireistä ja 

ohjelmoinnista. Nämä mahdollistivat sen, että uuden asian 

omaksuminen kävi vaivattomasti. Maisterikurssit tuntuivat 

keskittyvän niin spesifisti yhteen alaan, että niiden hyöty oli aika 

nolla työn kannalta. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä työpaikalla? 

Kyllä 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Työ on monipuolista. Olen päässyt tekemään labrassa sekä 

sähköjuttuja että solujen kasvattamista. Aihe on kiinnostava ja 

työ on riittävän haastavaa. Työpaikalla ilmapiiri on mukava. 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Teen mittauksia laitteella, jota vasta kehitetään, joten se on 

jatkuvasti epäkunnossa. 

Mitä opit työstä? Paljon teoriaa, koska on täytynyt lukea suuri määrä artikkeleita 

dippaa varten. Olen myös oppinut uusia juttuja labrassa ja 

tutkimastani systeemistä mittausten kautta. 

Millaisen 

hakuprosessin kävit 

läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Työhakemus ja haastattelu 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Hakea virallista reittiä nettisivujen kautta 

Maksettiinko sinulle 

TEK:in mukaista 

palkkaa? 

  

Mikä oli palkkasi? 12k koko työstä 
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Etunimi Salla 

Sukunimi Autti 

Jos olet opiskelija, 

laita monesko 

opiskeluvuosi 

sinulla on 

menossa, jos olet 

alumni niin laita 

"Alumni" 

7 

Työnantajasi Aalto yliopisto 

Paikkakunta Espoo 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Research Assistant 

Mitä teit / teet? Tutkimusta. Opettelen MEG-analyysin tekoa 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan 

opinnoissa esille 

tulleita asioita, 

miten ja mitä 

kursseja? 

Vaikka mitä pääsee soveltamaan. Matriiseja, python-

ohjelmointia, matlabia, signaalinkäsittelyä, tilastotieteitä.  

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä 

työpaikalla? 

Kyllä, osa-aikasesti 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Aihe; eli oikeat ihmisaivot. Oon ollut projektissa pitkään 

mukana ja se on siistiä että pääsee tekemään koko 

ketjua. Uuden oppiminen, magneettikentät yleisesti on 

mielenkiintoisia. Työkaverit, joustavat työajat, mikään 

päivä ei ole täysin samanlainen 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Välillä epäselvää että mitä pitää tehdä, se kun kokeilee 

jotain ja se menee pieleen 

Mitä opit työstä? Itsenäistä työskentelyä, aivoja, magneettikenttiä, 

asioiden tutkimista 

Millaisen 

hakuprosessin kävit 

läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Tulin ns takaoven kautta muutama vuosi sitten. Tein 

ryhmälle kandin, se meni hyvin, mua pyydettiin 

jatkamaan 

Miten kannattaa 

menetellä 

Kantsii ruveta killan opintomestariksi, tutustua 

kiinnostavan lafkan proffiin ja pyytää niiltä 
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tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

kandipaikkaa. Sit kantsii mennä tekee 

opiskelijatoimintaa sellaisten tyyppien kanssa jotka on 

jo lafkalla töissä ja jotka voi sit puhua susta hyvää 

mahdollisille työnantajille. Rink runk näin tälleen 

lyhyesti 

Maksettiinko 

sinulle TEK:in 

mukaista palkkaa? 

Ei 

Mikä oli palkkasi? 2300 
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Etunimi Veera 

Sukunimi Itälinna 

Jos olet opiskelija, 

laita monesko 

opiskeluvuosi 

sinulla on 

menossa, jos olet 

alumni niin laita 

"Alumni" 

6. 

Työnantajasi Futurice 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Data Scientist, Summer Worker 

Mitä teit / teet? Olin mukana tekemässä firman sisäistä hakukonetta. 

Tehtäviini kuului pääasiassa kiinnostavan informaation 

automaattinen kerääminen tekstidatasta (esim. 

avainsanat ja mainitut henkilöt), sekä näiden prosessien 

muuntaminen automaattisiksi AWS-pilvessä ajaviksi 

pipelineiksi. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan 

opinnoissa esille 

tulleita asioita, 

miten ja mitä 

kursseja? 

Työ muistutti eniten LST-projektikurssilla tekemäämme 

projektia, jossa analysoitiin Twitter-dataa ja joka vaati 

paljon NLP-menetelmien käyttöä tekstin 

esiprosessointiin. Muuten oli hyötyä lähinnä hyvästä 

Python-osaamisesta. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä 

työpaikalla? 

Ei 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Firman selkeät arvot (jotka myös näkyvät 

toimintatavoissa), vapaus tehdä aika lailla sitä mikä 

itseä kiinnostaa, mahtavat ja fiksut työkaverit sekä 

Slackin meemikanava. 

Mikä oli 

huonointa 

työssäsi?  

Työtehtävät olisivat voineet olla "edistyneempiä", olisi 

ollut kiva päästä käyttämään enemmän 

maisterikursseilla opittuja asioita. 

Mitä opit työstä? Opin, millaista on data scientistin työ ja konsulttifirman 

arki. Työ vaati paljon kommunikointia tiimin kanssa, 

joten opin paljon myös siitä, miten kerron omasta 

tekemisestäni selkeästi ja tehokkaasti. Myös NLP-

menetelmät tulivat entistä tutummiksi. 
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Millaisen 

hakuprosessin 

kävit läpi 

saadaksesi 

kyseisen työn? 

Nähtyäni työpaikkailmoituksen viikkomailissa lähetin 

hakemuksen ja minut kutsuttiin firman toimistolle 

haastatteluun, jossa minua haastattelivat tuleva 

esimieheni ja vanhempi Data Scientist. Haastattelu oli 

melko tavallinen, mutta melko suuri painotus oli sillä, 

sovinko Futuricen työkulttuuriin. Pääsin myös 

vastaamaan muutamiin osaamista mittaaviin 

kysymyksiin. 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Futuricen kesätyöhaku on aina ajoissa (muistaakseni 

haku alkoi jo marraskuussa), joten kannattaa olla 

tarkkana. Muuten hakemiseen ei liity muuta kuin 

hakemuksen lähettäminen. 

Maksettiinko 

sinulle TEK:in 

mukaista 

palkkaa? 

Kyllä 

Mikä oli palkkasi? 2600€/kk   
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Alumnit 
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Etunimi Pauliina 

Sukunimi Yrjölä 

Jos olet opiskelija, laita 

monesko opiskeluvuosi 

sinulla on menossa, jos 

olet alumni niin laita 

"Alumni" 

Alumni 

Työnantajasi HUS Syöpäkeskus 

Paikkakunta Helsinki 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Erikoistuva fyysikko 

Mitä teit / teet? Sairaalafyysikon tehtävät. Sädehoitosuunnitelmien laatiminen 

potilaille, vastaaminen hoitajille omaan 

vastuusädehoitolaitteeseen ja potilaiden annossuunnitelmiin 

liittyvissä kysymyksissä sekä laadunvarmistusmittaukset. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan 

opinnoissa esille 

tulleita asioita, miten 

ja mitä kursseja? 

Sädehoito oli pitkälti uutta, mutta kokonaisuutena osastoilla, 

joissa sairaalafyysikot toimivat (Radiologia, Kliininen 

neurofysiologia, Isotooppihoidot, Sädehoito), hyödyksi ovat 

erityisesti BME:n pääainekurssit, signaalinkäsittely sekä 

kandivaiheen perusmatikat ja -fysiikat. 

Oman alan työ?  Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä työpaikalla? 

Kyllä, ens kesällä 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Loistava suhde suunnittelutyötä ja ongelmanratkaisua 

päivittäisissä potilastapauksissa. Paljon yhteistyötä eri 

ammattiryhmien (lääkärit, hoitajat, fyysikot) välillä. Työn 

merkityksellisyys ja mahtava työyhteisö. 

Mikä oli huonointa 

työssäsi?  

Sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus on pitkä, mikä on 

otettava huomioon alalle hakeutuessa. 

Mitä opit työstä? Sädehoidon substanssisisällön lisäksi paljon asiantuntijana 

toimimisesta, ongelmanratkaisusta ja eri ammattilaisten 

konsultoinnista. 

Millaisen 

hakuprosessin kävit 

läpi saadaksesi 

kyseisen työn? 

Olen työskennellyt HUS:lla nyt useamman vuoden vaihdellen 

tutkimuksen ja erikoistuvan fyysikon pestin välillä. 

Sairaalafyysikon erikoistumiskoulutukseen kuuluvaa kliinistä 

harjoittelua voi alkaa kerätä DI/FM-tutkinnon saatuaan. 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Sairaalafyysikon koulutukseen ja tehtävänkuvaan voi tutustua 

sairaalafyysikon koulutusoppaassa, joka on löydettävissä 

Helsingin yliopiston MATRENA-tohtorikoulun sivuilta, tai jota 

voi tiedustella allekirjoittaneelta. Annan mielelläni muutenkin 

lisätietoja alasta. 

 

Etunimi Anton 
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Sukunimi Klåvus 

Jos olet opiskelija, 

laita monesko 

opiskeluvuosi 

sinulla on 

menossa, jos olet 

alumni niin laita 

"Alumni" 

Alumni  

 

Työnantajasi Itä-Suomen yliopisto Afekta Technologies 

Paikkakunta Kuopio Kuopio 

Mikä oli sinun 

tittelisi/työroolisi? 

Nuorempi tutkija / Jatko-

opiskelija 

Teknologiajohtaja 

Mitä teit / teet? Olin töissä 

ravitseumustitieteen laitoksella 

metabolomiikkaa käyttävässä 

tutkimusryhmässä. Itse 

tutkimuksen aiheista en 

ymmärtänyt kovin paljoa, vaan 

vastasin ryhmän 

tilastoanalyyseistä, 

mukaanlukien datan 

preprosessointi, 

laadunvalvonta, visualisointi 

jne. Kehitin myös näitä alueita 

aktiivisesti eteenpäin. 

Työkaluna pääosin R. 

Olemme pieni startup, joten 

työtehtäväni ovat kirjavat. 

Nykyinen liiketoimintamme on 

pääosin palveluanalytiikkaa, ja 

hoidan kaiken 

tilastohommin/data-analyysiin 

liittyvän. Lisäksi pidän yllä 

firman tietoturvaa, tunnuksia 

jne. Olen myös mukana 

suunnittelemassa firman 

liiketoimintaa, strategiaa, 

markkinointia jne. 

Pääsitkö työssäsi 

soveltamaan 

opinnoissa esille 

tulleita asioita, 

miten ja mitä 

kursseja? 

Kyllä, aika  laajasti kaikkia 

tilastopuolen kursseja, 

ohjelmointirutiinistakin on 

paljon hyötyä. Jos pitäisi joitain 

erikseen mainita, niin ehkä 

tilastollisen analyysin perusteet 

(taitaa olla Statistical Inference 

nimellä nykyään) ja 

Multivariate Statistical Analysis 

tulee mieleen. 

Kyllä, tilastotieteen kurssien 

asioita tulee vastaan jatkuvasti, 

mainittakoon vaikka 

multivariate statistical analysis 

ja machine learning: basic 

principles. Myös tietoturvaan 

liittyvät asiat ovat tärkeitä. 

Oman alan työ?  Kyllä Kyllä 

Uskotko jatkavan 

kyseisellä 

työpaikalla? 

Ei Kyllä 

Mikä oli parasta 

työssäsi?  

Vapaus kehittää meidän 

analytiikkapipelinea eteenpäin, 

työ vastaa hyvin opintoja, 

Hyvä tiimi, mielenkiintoiset 

projektit ja joustavat työajat. 

Pienen yrityksen toiminta on 
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akateeminen vapaus (sain 

vapaasti päättää työaikani ja 

lomat jne.).  

myös hyvin erilaista kuin isojen 

firmojen, ja on kiva päästä 

vaikuttamaan yrityksen 

suuntaan ja kehitykseen (ja 

onhan se nyt trendikästä olla 

startup-yrittäjä).  

Mikä oli 

huonointa 

työssäsi?  

Samanlaista työtä tekevien 

työkaverien puute. Vapaus ja 

vastuu on kivaa, mutta välillä 

olisi tosi kivaa miettiä 

ratkaisuja yhdessä jonkun 

kanssa, sen sijaan että koittaa 

itse löytää ja valita parhaan 

mahdollisen ratkaisun. Lisäksi 

minulla pyöri koko ajan aika 

paljon projekteja ja välillä moni 

tärkeä projekti meni päällekäin.  

Tämä ei ole pelkästään 

negatiivinen asia, mutta 

pienessä yrityksessä joutuu 

tekemään myös asioita, jotka 

eivät ole ihan omalla 

mielenkiinnon alueella (esim. 

käyttäjätunnusten hallinta yms. 

Microsoftin palveluiden säätö 

ei ole aina mieltä ylentävää 

hommaa itselleni). 

Mitä opit työstä? Kommunikointia eri alojen 

ammattilaisten kanssa: miten 

selittää valitut menetelmät ja 

menetelmien kulku ihmisille, 

joilla ei ole teknistä taustaa. 

Lisäksi opin paljon 

tilastotieteestä ja R-taidot 

koheni roimasti. 

Joustavaa tiimityötä, pienen 

yrityksen realiteetteja ja 

mahdollisuuksia, rahoituksen 

hakemista jne. Teknisten 

taitojen puolesta ainakin R-

taidot ja tietoturvan ymmärrys 

on parantunut. 

Millaisen 

hakuprosessin 

kävit läpi 

saadaksesi 

kyseisen työn? 

Olin tehnyt kandityöni samalla 

yliopistolla, ja ohjaajani löysi 

minulle jatkotöitä. Kävin 

haastattelun toisen pomoni 

kanssa, tosin haastattelu oli 

kevyempi kuin moni 

työhaastattelu, koska ohjaajani 

tunsi jo osaamiseni 

(alkuvaiheen opiskelijana ei 

kovin paljon muita näyttöjä 

ollutkaan). 

Yrityksemme on spin-off 

yliopistolta, jossa tutustuin 

muihin firman ydinhenkilöihin. 

Tunsimme siis toisemme ja 

minua pyydettiin Afektaan 

töihin tätä kautta. 

Miten kannattaa 

menetellä 

tiedustellakseen 

työpaikkaa? 

Jos haluaa tehdä 

vastaavanlaisia tilastohommia 

akateemisella puolella, 

kysyntää ymmärtääkseni riittää. 

Eli jos löytää esim. HY:ltä 

tutkimusryhmän, jonka aiheet 

kuulostavat mielenkiintoisilta, 

Kun tulevaisuudessa olemme 

kasvava ja menestyvä firma 

jolla on valtava rekrytarve, niin 

voi laittaa suoraan minulle 

viestiä :) 
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kannattaa laittaa rohkeasti 

viestiä että osaa tilastohommia 

(ihan muutama peruskurssikin 

riittää)! Varsinkin opiskelijalle 

yliopistot voivat tarjota hyvän 

paikan hankkia kokemusta 

tilastohommista joustavalla 

aikataululla. 

Maksettiinko 

sinulle TEK:in 

mukaista 

palkkaa? 

Ei   

Mikä oli palkkasi? 2100   
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