
   
 
 

   

Inkubion 
Kesätyöopas 

2022 

 

Hei Inkubiitit! Tähän oppaaseen on koottu 

vastaukset syksyllä 2021 teetetystä kyselystä, 

koskien edellisen kesän työpaikkoja.  

Onnea ja menestystä tuleviin työnhakuihin ja 

suuret kiitokset vastanneille. <3 

 

- Salli, Yrityssuhdevastaava 2021 



   

 

 
  

Nimesi Topi Hämäläinen Tuomas Kukkonen Otso Brummer 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

5+ 2. 5+ 

Työnantajasi Neles Finland oy HUS HUS & HY 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Vantaa Helsinki Helsinki 

Kauanko työsuhteesi kesti? 3kk 2kk 3 kk 

Työroolisi/tittelisi: Installed base trainee Tutkimusavustaja (?) Kehittäjä & 
Projektitutkija 

Mitä työtehtäviisi kuului? Venttiilien 
varaosakategorisointisääntöjen 
tarkastaminen automatisoidusti. 

Tein tutkimusta SUCLA2 
taudista ja erityisesti eri 
ETC kompleksien 
määrästä potilaissa. 
Keinona pääasiassa 
western blottaus. Lisäksi 
tein korrelaatioanalyysiä 
anorektikkojen 
metaboliiteista. 

Konenäkömallien 
kehitys, datan 
yhdistäminen 
geneettiseen 
potilasdataan 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

En Kyllä Kyllä 

Jos vastasit kyllä: Mistä 
opinnoissamme oppimistasi 
asioista oli hyötyä? 

  Soluviljelyä ihan 
käytännössä. Sen lisäksi 
tietysti eri kemikaalien 
valmistamiseen saattoi 
käyttää kemiaa. Käytin 
myös python-taitojani 
metaboliittien 
korrelaatioanalyysissa. 

Sivuaineen 
koodausta 

Mikä työssäsi oli parasta? Työaikojen ja -paikkojen vapaus 
etätyömuotoisessa 
työskentelyssä. 

Uuden löytäminen ja 
pitkän pään seinään 
hakkaamisen jälkeen 
onnistuminen 

Hyvä työilmapiiri 

Oliko työssäsi jotain mikä ei 
miellyttänyt? 

Työn ohjauksen vähyys ja 
työyhteisön olemattomuus 

Bradfordin pipetointi on 
hanurista 

Eteneminen ja 
oppiminen on 
lähes mahdotonta 

Mitä opit työssäsi? Raportoimaan omaa työtäni 
paremmin 

Labratyöskentelyä, 
soluviljelyä, 
bioanalytiikkaa ja 
mitokondrioiden 
toimintaa. 

Koodaamista 

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Jatkoin samassa ryhmässä kuin 
aiempina kesinä, joten minut 
palkattiin hyvin kevyen 
hakuprosessin kautta. 

Laitoin sähköpostilla 
avoimen hakemuksen, 
cv:n yms. kyseisen 
labran johtajalle. Tämän 
jälkeen kaksi tutkijaa 
haastatteli minua, minkä 
jälkeen labran johtaja 
itse vielä haastatteli. 

Kysyttiin voinko 
jatkaa työssäni 

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Ei Ei Ei 

Mikä oli palkkasi? 2150€ brutto 1300e/kk (kyseessä siis 
veroton apuraha) 

2800 sekä 
apurahatutkimus 

Vapaa sana 
 

Voitti työttömyyden. Rahaa on 
kivempaa olla kuin että ei olisi 
lainkaan. 

Siistii kamaa, vähän 
harmittaa, että ELECillä kandi 
vaikuttaa olevan enemmän 
semmonen kirjallisuuspläjäys, 
koska olisin mielelläni tehny 
kandin tuolla labrassa. 

  



   

 

 
 
 
 
 

Nimesi Anna Kuusela Vanilja Hyppönen Riina Kostiainen  

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

1. 3. 3. 

Työnantajasi Poistoa oy Philips Oy Blueprint Genetics 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Turku Vantaa Espoo 

Kauanko työsuhteesi kesti? 2kk Alkoi kesäkuussa kolmen 
kuukauden kesätöinä, mutta 
jatkui vuoden loppuun asti 
osa-aikaisena. 

Kesä-elokuu sekä kandin työ 
tammikuusta eteenpäin 

Työroolisi/tittelisi: Siivooja R&D Physicist Trainee Data Science summer 
trainee 

Mitä työtehtäviisi kuului? Omalla autolla eri 
siivouskohteiden välillä 
kulkeminen ja kohteiden 
siivoaminen. Joka viikko oli 
sama aikataulu ja päivässä 
noin 4-5 eri kohdetta. 
Kohteina oli esimerkiksi 
taloyhtiöiden saunoja, 
rappukäytäviä, yritysten 
toimistotiloja sekä kellareita. 

Olin mukana kehittämässä 
sädehoidossa suojattavien 
elinten 
autosegmentaatiotyökalua. 
Lähinnä kesän aikana 
contourasin (rajasin 
piirtotyökalulla) eri elimiä 
magneettikuvista. 

Kehitin koodin jolla on 
helpompi etsiä tiettyjä 
variantteja isoista 
datamääristä. 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

En En Kyllä 

Jos vastasit kyllä: Mistä 
opinnoissamme 
oppimistasi asioista oli 
hyötyä? 

    Kaikki koodauskurssit olivat 
hyvää pohjaa, jotta ymmärsi 
kuinka uusi kieli edes 
tavallaan toimii. Lisäksi 
machine learning oli myös 
hyvää taustatietoa.  

Mikä työssäsi oli parasta? Itsenäisyys ja yksin 
työskentely 

Etätyöt ja joustavuus, toinen 
bioitläinen työkaverina, 
töiden aikana pystyi samalla 
esimerkiksi kuunnella 
podcastejä tai katsoa netflixiä 

Sai tehdä jotain oikeasti 
hyödyllistä.  

Oliko työssäsi jotain mikä ei 
miellyttänyt? 

Aikaiset aamut Minulla oli vain yksi 
työtehtävä, joten työ kävi 
välillä tylsäksi 
yksitoikkoisuuden takia. 

Jouduin tekemään töitä 
todella paljon yksin ja 
opettelemaan asiaa, jota 
kukaan muu ei firmasta 
osannut.  

Mitä opit työssäsi? Siivoamaan kellareita, 
rappukäytäviä ja saunoja 

Opin lisää magneettikuvista, 
anatomiantuntemukseni 
parani  

Käyttämään Macin 
terminaalia ja sen avulla 
tekemään koodin unixilla.  

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Testi, jossa selvitettiin 
sovinko Poistolle 
työntekijäksi, ja kun sovin, 
niin kutsuttiin 
työhaastatteluun. 

Minulla oli yksi nopea 
puhelinhaastattelu 
englanniksi HR ihmisen 
kanssa, ja myöhemmin 
Teams haastattelu esimiehen 
ja toisen työntekijän kanssa. 

He eivät hakeneet 
kesätyöntekijöitä, vaan päätin 
ottaa riskin ja laittaa heille 
sähköpostia sekä soittaa 
olisiko heillä töitä minulle 
kesäksi.  

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Ei Kyllä Kyllä 

Mikä oli palkkasi? 11,58 € 2310 e/kk 2200e/kk 

Vapaa sana 
 

Juostavat työajat ja 
työtehtävät, rentoa, oma-
aloitteista, fyysisesti raskasta 

Philips lakkauttaa koko 
Suomen toimiston toiminnan 
ensi kevääseen mennessä, 
joten ei kannata hakea sinne 
:D 

Vaikka välillä oli stressavaa 
työtä kun koodi ei aina 
edistynyt, työpiiri kuitenkin 
aina kannusti ja kehui että 
kyllä se siitä. 
Loppujenlopuksi pidin 
työpaikasta todella paljon.  



   

 

 
 
 
 

Nimesi Venla Kekkinen Aapeli Huhtinen Sanni Mäkinen 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

1. 1. 1. 

Työnantajasi SOL palvelut Prometeus-leirin tuki RY Biltema 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Vantaa Sauvo, Parkano Helsinki 

Kauanko työsuhteesi kesti? 8 viikkoa kaksi 8vrk mittaista 
työkeikkaa 

5kk, huhti-elokuu 

Työroolisi/tittelisi: Palveluvastaava Kokki Myyjä 

Mitä työtehtäviisi kuului? Ylläpitosiivous Viikon mittaisen leirin 
muonituksen suunnittelu 
ja toteutus yhdessä 
työparin kanssa. 

Kassaa ja hyllytystä  

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

En En En 

Mikä työssäsi oli parasta? Pääsi tutustumaan 
teknologia-alan yritykseen 
siivoojan näkökulmasta 

Yhdessä kumppanini 
kanssa työskentely, 
mukava sosiaalinen 
työympäristö 

Mukavat työkaverit. 
Työnantajan joustavuus: 
sain kaikki toivomani 
vapaapäivät ja -
viikonloput. Ylppäreiden 
jälkeen se, ettei työssä 
tarvinnut käyttää aivoja 
:D  

Oliko työssäsi jotain mikä 
ei miellyttänyt? 

Suorittavan työn 
yksitoikkoisuus 

Kehno palkka ja työn 
raskaus 

Satunnaiset ikävät 
asiakkaat 

Mitä opit työssäsi? Siivoojien työn tärkeyden 
ja haasteet 

Logistiikan ja rukalistojen 
suunnittelua, 
aikataulutusta ja 
suurtalouskeittiössä 
toimimista 

Sitä kliseistä erilaisten 
ihmisten kanssa 
toimimista 

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Hakemus tehtiin netissä -
> kutsu haastatteluun -> 
työsopimuksen laatiminen 

Avoin haku Lähetin hakemuksen 
13.1., kävin 
haastattelussa 28.1., 
allekirjoitin sopimuksen 
29.1.  

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Ei Ei Ei 

Mikä oli palkkasi? 11.02€/h hyvin huono: 230,60€/leiri, 
mikä vastaa alle 4€ 
tuntipalkkaa. (kyseessä 
on kuitenkin 
vapaaehtoistyö, jonka 
korvaus maksetaan 
lähinnä tehtävän 
raskauden takia) 

Kaupan TESin mukaan eli 
10,08€/h + lisät + 
lomarahat 

Vapaa sana 
 

Suosittelen rohkeasti 
kokeilemaan siivousalaa, 
vaikkei siitä uraa itselleen 
suunnittelisikaan! 

    



   

 

 
 

Nimesi Jere Liimatta Samu Rotko Joonas Laitinen 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

1. 3. 5+ 

Työnantajasi OAK HiQ GE Healthcare 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Oulu Helsinki Helsinki 

Kauanko työsuhteesi kesti? 2,5 kk Jatkuu Alkoi maaliskuussa ja 
jatkuu edelleen 
diplomityön merkeissä. 

Työroolisi/tittelisi: Terminaalityöntekijä Integraatikonsultti Summer Intern 

Mitä työtehtäviisi kuului? Kollien lajittelu Frends integraatioiden 
devaaminen c#:lla 

EEG-signaalinkäsittelyä ja 
algoritmin kehittelyä. 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

En Kyllä Kyllä 

Jos vastasit kyllä: Mistä 
opinnoissamme 
oppimistasi asioista oli 
hyötyä? 

- Koodikurssit, tietokannat Signaalinkäsittelyä ja 
Matlabia tuli paljon 
käytettyä algoritmien 
kehittelemisessä. 

Mikä työssäsi oli parasta? Palkka Työyhteisö, työkseen 
koodaaminen 

Joustava työaika ja 
etätyömahdollisuudet. 

Oliko työssäsi jotain mikä 
ei miellyttänyt? 

Kylmyys   Itsellä on melko pitkä 
työmatka toimistolle. 

Mitä opit työssäsi? - Uusia tekniikoita, mm. 
xml, xslt, sql, c#, json 

Ongelmanratkaisua ja 
ohjelmointitaitoja. 

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Vuokratyöfirman kautta Hakemus, lisäkysymykset, 
tekniset tehtävät, 
haastattelu 

Hain tehtävää GE:n 
sivuilta ja sain 
haastattelukutsun. 
Haastattelu tehtiin 
Teamsin kautta ja 
haastattelun jälkeisenä 
päivänä minulle 
tarjottiinkin jo työpaikkaa. 

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Ei Kyllä Kyllä 

Mikä oli palkkasi? 14,3e/h 15€/h 2600 

Vapaa sana 
 

Lemppaus <3   Tänne on auennut paljon 
uusia paikkoja, kannattaa 
hakea! 



   

 

 
 
 
 
 

Nimesi Tommi Malmelin  Nea Kreivi Netta Ollikka 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

2. 2. 3. 

Työnantajasi Aitomation K-Market Skillgrower 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Espoo Helsinki Espoo 

Kauanko työsuhteesi kesti? 2kk Aloitin työsuhteen ennen 
fuksivuotta ja se loppui 
kesän lopussa 

3 kk 

Työroolisi/tittelisi: Systems developer 
trainee 

Iltavastaava Tehtävien tekijä ?? 

Mitä työtehtäviisi kuului? Prosessiautomaation 
tehtäviä RPA:n keinoin 

Asiakaspalvelu, hyllytys, 
kaupan ylläpito 

Tehdä lukiolaisille matikan 
tehtäviä sekä kääntää ne 
suomesta englanniksi 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

Kyllä En En 

Jos vastasit kyllä: Mistä 
opinnoissamme 
oppimistasi asioista oli 
hyötyä? 

Ohjelmointitaito ja siihen 
liittyvä ajattelutapa 

    

Mikä työssäsi oli parasta? Looginen 
ongelmanratkaisu 

Asiakkaat, 
asiakaspalvelutaitojen 
oppiminen 

Vapaat työajat 

Oliko työssäsi jotain mikä 
ei miellyttänyt? 

Etätyön haasteet Asiakkaat, pitkät 
työvuorot, työn 
yksipuolisuus 

Todella itsenäistä  

Mitä opit työssäsi? Microsoft:n Power-
työkaluja, yleisiä työnteon 
käytäntöjä & rutiineja 

Asiakaspalvelutaitoja, 
järjestelmällisyyttä, 
vastuunottoa 

Matikan kertausta 

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Avoin hakemus  Otin itse yhteyttä 
kauppiaaseen ja kävin 
työhaastattelussa 

Laitoin tekstiviestin ja sain 
paikan 

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Kyllä Ei Kyllä 

Mikä oli palkkasi? ~2200 EUR/kk ~12e/h plus lisät 11,50 € 

Vapaa sana 
 

Pidin hommasta, vaikka 
aloitus heinäkuussa toikin 
omat haasteensa. 

    



   

 

 

Nimesi Sofia Ojasalo Rosanna Manninen Aaro Kuusinen 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

4. 3. 2. 

Työnantajasi Aalto yliopisto, 
biotuotteiden ja 
biotekniikan laitos 

Helsingin Sanomat Valio 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Espoo Helsinki Helsinki 

Kauanko työsuhteesi kesti? 4kk 2,5kk Viikon 

Työroolisi/tittelisi: Tutkimusapulainen Software Developer intern Keräilijä/varastotyöntekijä 

Mitä työtehtäviisi kuului? Märkälaboratoriotyötä ja 
kuivalaboratoriotyötä: DNA-
origamien valmistusta 
märkälabrassa ja omien ja 
muiden näytteiden 
kuvantamista kuivalabrassa 
Micronovalla ja 
Nanomikroskopiakeskuksessa 
(AFM ja TEM) 

Kehittää kirjoitussoftaa 
journalisteille. Annettujen 
tehtävien pohjalta sain 
valita itselleni 
mieluisimman, suunnitella 
ja toteuttaa siihen 
ratkaisun. 

Tuotteiden keräily 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

Kyllä Kyllä En 

Jos vastasit kyllä: Mistä 
opinnoissamme 
oppimistasi asioista oli 
hyötyä? 

Hyödyin eniten kandityöstäni, 
koska tein kandini 
tutkimusryhmälle, jossa olin 
töissä. Yleisesti hyödyin 
biokemian, solubiologian ja 
biofysiikan opinnoista 
pääaineesta ja pintakemian 
opinnoista sivuaineesta. 

y1, c ja y2 koodaus 
konseptit, muuten apua oli 
lähinnä infon 
sivuainekursseista 

  

Mikä työssäsi oli parasta? Uuden oppiminen ja opitun 
tiedon syventäminen ja 
soveltaminen käytännössä. En 
tehnyt ollenkaan etätöitä, mikä 
oli tosi kivaa vaihtelua 
koronavuoden jälkeen. Oli 
myös tosi mielenkiintoista 
päästä tutustumaan 
tutkimusryhmän toimintaan 
yleisesti 

luovuus, loistava tiimi ja 
kiinnostavat aiheet 

  

Oliko työssäsi jotain mikä 
ei miellyttänyt? 

Aina töitä ei ollut tarpeeksi 
ja itse oli vaikea soveltaa 

eipä oikeastaan   

Mitä opit työssäsi? Labratyöskentelystä opin tosi 
paljon ja sain itsevarmuutta 
labrassa toimimiseen. Opin 
myös yleisesti 
bionanoteknologiasta vielä 
lisää ja tietysti 
kuvantamistekniikat, erityisesti 
AFM, hioutuivat huippuunsa 

Ihan geneerisiä koodaus 
taitoja, paljon sovellus 
arkkitehtuurista, 
tiimityöstä ja 
käyttäjälähtöisestä 
suunnittelusta. 

  

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Sain työn kandityön 
palauttamisen jälkeen, kun 
kysyin ohjaajaltani 

Ilmoitus netissä -> 
hakemus -> haastattelu -> 
valinta 

  

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Kyllä Ei Ei 

Mikä oli palkkasi? 1738 1900 2016€/kk 

Vapaa sana 
 

  6/5 suosittelen Ihan mukavaa mutta ei 
lopulta ollut minua varten 
joten päädyin viikon 
perehdytyksen jälkeen 
päättämään työsuhteen 



   

 

 

Nimesi Silmu Valaskivi Iida Halti Lonka 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

3. 3. 3. 

Työnantajasi Tampereen yliopisto Ge healthcare Murata Electronics Oy 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Tampere Helsinki Vantaa 

Kauanko työsuhteesi kesti? 3 kk 17.5.-15.8.2021 3kk, ei jatkunut 31.5.2021 - 31.8.2021 

Työroolisi/tittelisi: Tutkimusapulainen Tuotannon työntekijä Operaattori 

Mitä työtehtäviisi kuului? Luminesenssiin perustuvan 
ratiometrisen happisensorin 
kehittämistä, karakterisointia ja 
data-analyysiä. Suomeksi 
sanottuna: kemiaa labrassa, 
mikroskooppiin tuijottelua, 
puhdastilatyöskentelyä ja data-
analyysiä Matlabissa. 

Olla linjalla kokoamassa 
ja testaamassa ja 
pakkaamassa erilaisia 
moduleja ja kaapeleita. 

Tuotantotyöntekijän 
tehtävät 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

Kyllä En En 

Jos vastasit kyllä: Mistä opinnoissamme 
oppimistasi asioista oli hyötyä? 

Bimissä ja kemiassa käydyt 
labrat auttoivat selviämään 
labrajutuissa, Matlab ja muut 
ohjelmoinnin kurssit auttoi 
myös paljon.  

   

Mikä työssäsi oli parasta? Monipuolisuus, mahdollisuudet 
oppia laajalti uutta. Kiinnostava 
aihe, mukava työympäristö, 
hyvät ja joustavat työajat. 

Mukava työporukka Työilmapiiri oli mukava ja 
työnteko helppoa 

Oliko työssäsi jotain mikä 
ei miellyttänyt? 

Kolmen kuukauden 
kokopäivätyö kesällä oli kyllä 
rankka, lomailulle ei jäänyt 
hirveästi aikaa. 

Työn yksipuoleisuus Työ oli melko yksipuolista 
eikä haastanut 
kehittymään 

Mitä opit työssäsi? Matlab-skriptausta, 
fluoresenssimikroskoopin 
käyttöä, 
laboratoriotyöskentelyä, 
puhdastilatyöskentelyä mm. 
plasmausta ja lasietsausta. 

Opin standarisoitua 
työskentelyä 

Sain työkokemusta 
tuotantotyöstä 

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Helmikuussa Tampereen 
yliopiston 
monikudosmallintamisen 
huippuyksikkö ilmoitti avoimen 
haun kuudelle 
tutkimusavustajalle eri 
tutkimusryhmiinsä. Haun 
ensimmäisessä vaiheessa 
kirjoitin motivaatiokirjeen sekä 
hakemuksen. Lisäksi olin 
yksikköön yhteydessä 
puhelimitse. Sain kutsun 
haastatteluun, josta minut 
valittiin työhön. Paikkoja oli 
kuusi ja hakemuksia reilu 100. 

Sähköinen hakemus ja 
sitten haastattelu 

Hain paikkaa Muratan 
nettisivuilta. Sain kutsun 
etähaastatteluun. Sain 
paikan ja kävin paikan 
päällä sopimassa 
työsopimuksen. 

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Ei Ei Ei 

Mikä oli palkkasi? 2040,87 €/kk (työaika 36h 
15min kuussa) 

1690 Noin 1920€/kk 

Vapaa sana 
 

Yliopistolla työskentelyssä on 
paljon hyviä puolia, mm. 
vapaammat työajat, hyvät 
lomat (kaikki viikonloput + 2 
lomapäivää/kk). Työ oli todella 
monipuolista ja sain paljon 
arvokasta kokemusta. Palkka 
on ok, mutta 
korkeapalkkaisempiakin töitä 
on. 

  - 



   

 

 
 

Nimesi Rasmus Siljander Anni Niskanen Anonyymi 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

5. 4. 5+ 

Työnantajasi Alma Talent Aalto-yliopisto, NBE Helsingin yliopisto 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Helsinki Espoo Helsinki 

Kauanko työsuhteesi kesti? 9kk, jatkuu edelleen 4kk, toukokuu-elokuu 3,5 kk. Jatkui 4 kk 
määräaikaisena 

Työroolisi/tittelisi: Data Trainee Research Assistant Diplomityöntekijä 

Mitä työtehtäviisi kuului? ML-ennustemallin 
kehittäminen, Datan 
jalostusputkien 
kehittäminen tietokantaan 

Ohjaajan kehittämän 
algoritmin testausta 

Kehittää syväoppimismalli 
lääketieteelliselle 
kuvadatalle 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Jos vastasit kyllä: Mistä 
opinnoissamme 
oppimistasi asioista oli 
hyötyä? 

Python-ohjelmointi (Git iso 
bonus!), tilastotiede, perus 
ML-mallit + niiden 
perusteet, tietokannat 

- Sähkö ja magnetismi: en 
ollut ihan hukassa kun 
opettelin MEG:n 
perusteita 

Koneoppimisesta, 
koodauksesta ja kurssien 
projekteista hyötyä 

Mikä työssäsi oli parasta? Monimuotoinen työ, se 
että pääsee itse 
kehittämään uusia asioita; 
uusien tärkeiden 
työkalujen oppiminen 

Vapaus, ei ollut kovin 
stressaavaa 

Uuden oppiminen. 
Ohjaaja opetti paljon 

Oliko työssäsi jotain mikä 
ei miellyttänyt? 

Se, että välillä oli 
kehityksen kanssa yksin 
(etänä) + teemallisesti 
kauempana perinteisestä 
BioIT-hommasta 

Työn aihepiiri ei ollut 
lopulta kuitenkaan ihan se 
oma juttu, joten motivaatio 
kärsi hieman 

Yksin puurtaminen. 
Työyhteisöön ei päässyt 
niin hyvin mukaan, kun 
paljon oli etänä. 

Mitä opit työssäsi? Pilvipalvelut datassa ja 
ML-kehittämisessä (AWS, 
Azure), eri tietokannat + 
SQL, prosessointiputkien 
automatisointi ja 
koordinointi 

Pääsin tutustumaan 
tutkimustyöhön 

Tietämys 
syväoppimiseata syventyi. 
Projektityöskentelyä 

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Perus nettirekry. En 
muista mistä löysin mutta 
löysin linkin 
työpaikkailmoitukseen, 
joka oli firman nettisivuilla. 
Otin yhteyttä kysymyksillä 
ja laitoin hakemuksen 
järjestelmään. Sen jälkeen 
2 haastattelua + 
palikkatestit + 
koodaustehtävä + 
persoonallisuuskoe 

NBE:n omaan hakuun 
sähköinen hakemus + 
työhaastattelu 

Inkubio tsätissä oli 
ilmoitus. Hakemus sinne 
ja yksi työhaastis 

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Kyllä Ei Ei 

Mikä oli palkkasi? 2500 1870e/kk 2000 

Vapaa sana 
 

Tosi huippu kokemus! 
Avoin paikka oppia uusia 
asioita ja haastaa itseään 
tukevassa ilmapiirissä 

  Tutkimus homma on 
rentoa, mutta aika yksin 
puurtamista 



   

 

 

 
 
 

Nimesi Veera Saarenheimo Kaisla Sutinen Emmi Suikkanen 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

2. 1. 1. 

Työnantajasi SLO Oy Espoon seurakuntayhtymä Lastenpäivänsäätio  

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Vantaa Espoo Helsinki 

Kauanko työsuhteesi kesti? 4 kk melkein 5kk (huhtikuun 
puoliväli - elokuu) 

n 5 kk 

Työroolisi/tittelisi: varastotyöntekijä / 
toimistotyöntekijä 

hautausmaan kausityöntekijä Hupimestari 

Mitä työtehtäviisi kuului? Vastasin puhelimeen ja 
sähköpostiin pääosin saman 
firman myyjille ja 
kuljetusliikkeille logistikkaan 
liittyviin kysymyksiin ja autoin 
heitä, seurasin tavaroiden 
keräilyä ja toimituksia, 
järjestelin erikoiskuljetuksia 

kukkahoito, nurmikon 
leikkaaminen, muut pihatyöt 

Ruuan tekeminen ja tarjoilu, 
kassatyö, asiakaspalvelu, 
anniskelu, siivoaminen, 
roudaaminen 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

En En En 

Mikä työssäsi oli parasta? Monipuolisuus, oppi paljon 
uutta 

aktiivisuus ja se, että 
työnjäljen näki konkreettisesti 

Iloiset asiakkaat, 
työympäristö, työkaverit, 
palkka, työtehtävät 

Oliko työssäsi jotain mikä 
ei miellyttänyt? 

Välillä liian kiireistä  sääolot ja alkamisaika (7.00) Työhyvinvointi ainakin mun 
alueella ei ollut mitenkään 
parasta. Esim samassa 
työpisteessä pysty olemaan 33 
astetta plus rasvakeittimet ja 
kauhea kiire. Itse pyörryin 2 
kertaa ja monetvalittivat 
olosuhteista, mutta piste pysyi 
auki. 

Mitä opit työssäsi? Tehokkuutta, ratkaisemaan 
vaikeitakin tilanteita, 
sietämään stressiä 

paljon puutarhanhoidosta Miten olla kunnioittava kaikkia 
ihmisiä kohtaan ja kohdella eri 
ihmisiä eri tavalla. Opin 
kassankäyttöä, 
rahastonhoitajan alkeita esim 
tilitystä ja rahanvaihtoa. Opin 
työskentelemään kovan 
stressin ja kiireen kanssa 
tehokkaasti.  

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Hain 2020 
henkilöstövuokrausyrityksen 
rekryn kautta, pääsin 
hakemuksen kautta 
haastatteluun ensin 
vuokrafirmalle ja myöhemmin 
kävin vielä tapaamassa omaa 
esimiestä varastolla. Tälle 
kesälle ei tarvinnut hakea vaan 
pääsin suoraan jatkamaan 

edelliseltä kesältä. 

kirjallinen hakemus verkossa 
ja haastattelu 

Ensin piti lähettää työhakemus 
ja kuvata video. Osa hakijoista 
pääsi haastatteluvaiheeseen, 
jonka jälkeen sait kutsun töihin 
tai et. Tämän jälkeen osallistuit 
koulutuksiin ja sitten pääsi 
töihin. Piti myös suorittaa 
hygieniapassi ja 
salmonellatesti. 

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

  Ei Ei 

Mikä oli palkkasi? 11,97 e/h, töitä 37,5 h/ vko + 
ylityöt 

10,25 eur/h eli vähän alle 
1600 eur/kk 

10.80 €/h 

Vapaa sana 
 

Vaikka ei ollutkaan oman 
alan työtä, niin sain silti 
monipuolista kokemusta. 
Lisäksi sain itseluottamusta ja 
tunnetta siitä että pärjään 
työelämässä. 

  Ensimmäiseksi kunnon työksi 
Linnanmäki on ollut aivan 
ihana! Helppoa edetä 
nopeasti ja saada kokemusta 
ja vastuutakin saa ottaa jos 
niin haluaa. 



   

 

Nimesi Iina-Emilia Puukangas Santtu Lauronen Onni Kivistö 

Monesko opiskeluvuosi 
sinulla on menossa? 

5. 3. 2. 

Työnantajasi Aiforia Aalto Yliopisto Helsingin yliopiston 
kasvatustieteellinen 
tiedekunta, Changing 
Education-maisteriohjelma 

Paikkakunta, jossa olit 
töissä: 

Helsinki Espoo Helsinki 

Kauanko työsuhteesi 
kesti? 

3kk kesätyö + jatkuu edelleen 
10h/vko 

1.6.-31.8. Jatkoin kesän 
jälkeen osa-aikaisena 

Helmikuu - Marraskuu. Kesän 
lisäksi tein opintojen ohella 
jonkin verran töitä kevään ja 
syksyn aikana. 

Työroolisi/tittelisi: Software tester Tutkimusapulainen Tekninen avustaja, 
tutkimusavustaja 

Mitä työtehtäviisi kuului? Ohjelmistotestaus 
manuaalisesti ja 
automaattisesti + muut 
aiheeseen liittyvät tehtävät 

Tehtävänä oli suunnitella ja 
toteuttaa sähkömagneettiset 
kelat estämään 
magneettisuojatun huoneen 
sisällä oleva jäännöskenttä 
uuden sukupolven MEG-
mittauksia varten. 
Käytännössä tämä tarkoitti 
kelojen suunnittelua Pythonin 
avulla ja toteutus tapahtui 
konkreettisesti käsin mm. 
kuparilankaa pyörittelemällä. 

Lukuvuoden aikana 
professorien auttamista 
etäkurssien järjestelyissä, 
esim. luentojen nauhoitus ja 
Moodlen päivittely. Olin myös 
vaihtelevasti muutamassa 
tutkimuksessa mukana, 
joissa esim. keräsin 
digitaalista dataa, esittelin 
tutkimustuloksia, kontaktoin 
osallistujia, toimitin 
mittauslaitteita ja tein hieman 
pintapuolista data-analyysia. 

Pääsitkö työssäsi 
soveltamaan bioIT:n 
opinnoissa oppimiasi 
asioita? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Mikä työssäsi oli parasta? Python koodaus lyhyen 
koodin pätkän 
kirjoittamisessa 

Oikeastaan kaikki fysiikan 
(varsinkin sähkötekniikka & 
sähkö ja magnetismi) ja 
matikan kurssit sekä 
ohjelmointi (Y1) olivat 
hyödyksi. Vaikea erotella, 
miten mitäkin pääsi tarkalleen 
käyttämään, mutta 
suunniteltaessa uutta laitetta 
on hyvä olla perusasioista 
tietämystä laajasti. Loput 
oppii työn ohessa. 

Muutama tutkimus hyödynsi 
Firstbeat-mittauslaitteita, 
jotka mittaavat henkilön 
stressiä ja palautumista 
sykevälivaihtelun avulla. 
Tutkin laitteen datasta ja 
sykekäyristä näitä 
stressijaksoja ja raportoin 
niitä. 

Oliko työssäsi jotain mikä 
ei miellyttänyt? 

Kiinnostava yritys ja 
työkaverit, uudenlainen 
työnkuva, 
automaattitestauksen 
opettelu 

Työssä puuhastelin oman 
projektin parissa, mikä oli 
siistiä ja tuntui tärkeältä. Työ 
oli myös melko rentoa ja 
vapaata. Apua sai aina kun 
tarvitsi. Lisäksi 6pv 
palkallinen loma yhdistettynä 
muutamaan palkattomaan 
lomapäivään mahdollisti 
kahden viikon kesäloman, 
mikä oli tosi jees. 

Joustavat työajat, joiden 
ansiosta opinnot ehtivät 
samalla edetä lähes 
normaalivauhtia ja syksyllä 
ehti rampata tapahtumissa. 
Työ oli myös erittäin vapaata 
ja itsenäistä. 

Mitä opit työssäsi? Osa työtehtävistä oli melko 
pitkäveteisiä eikä haastetta 
ollut kovin paljoa 

Tutkimustyön aikataulujen 
venyminen mm. 
tarviketilausten yms. itsestä 
riippumattomien asioiden 
takia tuntui välillä 
turhauttavalta, sillä 
odotellessa ei päässyt 
tekemään asioita eteenpäin. 

  

Millainen hakuprosessi 
työhösi oli? 

Automaattitestausta, 
testaus prosessista 

Ohjelmointia ja aiheen 
teoriaa paljonkin. Työ 
opetti myös 
työskentelemistä 
itsenäisesti ja projektin 
suunnittelua. 

Opin paljon akateemisesta 
tutkimustyöstä ja 
digitaalisten 
opetusympäristöjen 
hallinnoimisesta. Sain 
myös ehkä (?) 
kandiaiheen samalla 



   

 

 

yhdestä tutkimuksesta, 
jossa minulla oli isompi 
rooli. Samalla opin hyvän 
sähköpostietiketin (:D) ja 
englannin taito kehittyi, 
kun päivisin tuli lähetettyä 
kymmeniä sähköposteja ja 
muutamassa zoom-
konferenssissa piti esitellä 
tutkimusta. 

Maksettiinko sinulle TEK:n 
mukaista palkkaa? 
https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-
edut/opiskelija/opiskelijoiden-
palkkasuositukset 

Haastattelu zoomin 
välityksellä 

Lähetin hakemuksen (CV, 
motivaatiokirje jne), pääsin 
haastatteluun ja sain paikan.  

Sisäinen, minut palkannut 
henkilö oli ennestään tuttu. 
Usein tälläiset määräaikaiset 
paikat rekrytään kyseisen 
yliopiston sisältä tai 
kontaktien kautta. 

Mikä oli palkkasi? Kyllä Ei Kyllä 

Vapaa sana 
 

2650€/kk ≈ 1750e/kk ~2300 e/kk ( tämä kesällä 
kun tein täysiä tunteja, 
lukuvuoden aikana tein puolet 
tunneista ja palkasta) 
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