
TYÖN

OPINTOJEN
yhdistäminen

ja



Esittelyt

Tietojenkäsittelytieteiden 
maisterivaiheen opiskelija

Osa-aikaisena 
sovelluskehittäjänä 
Dicodella

Osa-aikaisena 
ohjelmistokehittäjänä 
ja UX-asiantuntijana 
Dicodella

Tietotekniikan DI-opiskelija



Miksi Dicode?
● Molemmat Dicodelle kesätöihin IT-

Hekuman kautta
● Työt aloitetaan harjoitustyöllä
● Asiakasprojekteihin pääsee nopeasti 

mukaan
yksin ei tarvitse tehdä vaan apua ja tukea saa aina 
tarvittaessa

● Erinomainen ympäristö työntekoon 
opintojen ohessa:

hyvät puitteet, mukavat työkaverit, joustavat 
työtavat ja -ajat ja mahdollisuus kehittää omaa 
osaamistaan



● Työskentely ja opiskelu 
täydentävät toisiaan

● Asiat oppii parhaiten kun niitä 
pääsee tekemään käytännössä

● On mukavampaa aloittaa töissä 
opiskelijana kuin 
vastavalmistuneena ilman 
työkokemusta

● Töiden kautta voi myös löytää 
gradulle, dipalle tai muulle 
lopputyölle kiinnostavan aiheen 
(ja muuta tukea)

Vaikka töissä viihtyy, ei kannata 
unohtaa tehdä opintojaan loppuunVAROITUS

Työkokemus hyödyttää 
opiskelijaa



● Onnistunut yhdistäminen vaatii 
suunnitelmallisuutta, järjestelmällisyyttä 
ja itsekuria

● Myös palautumiseen pitää varata aikaa

● Oman tilanteensa ja tavoitteidensa 
kanssa kannattaa olla realistinen

Kuinka monta tuntia voi työskennellä 
viikossa?

Kuinka paljon opintoja täytyy saada 
edistettyä?

Mitkä päivät pitää omistaa opinnoille ja 
mitkä voi olla töissä?

Työn ja opintojen 
yhdistäminen



Työn ja opintojen yhdistäminen

COMP.CS.520

COMP.CS.220

HTI.230

Adv. Front-ends

Mobiiliohjelmointi

Human-Centered Product 
Development

Luento

Luento

Luento

Viikoharkat

Viikoharkat

Viikoharkat

Opintopäiväkirja

Virailijaluento



● Ole utelias! Tärkeintä on halu 
oppia uutta

● Kun törmäät ongelmaan, pyri 
ymmärtämään ratkaisu

● Huom! IT-alan takia ei tarvitse 
uhrata vapaa-aikaansa

Omat harrasteprojektit kannattaa 
tuoda esiin, mutta ne eivät ole 
millään tavalla pakollisia.
Koodaamaan pääsee myös töissä

Työn ja opintojen 
yhdistäminen



Älä stressaa

● Alkuun voi olla vaikeaa hyväksyä sitä että 
kaikkea ei vielä tarvitse osata tai tietää

   Neuvon kysyminen on osoitus 
   kiinnostuksesta

● Ei kannata verrata osaamistaan muihin
   Työkaverilla tai kanssaopiskelijalla voi olla
   vuosien kokemus

● Kukaan ei ole töissä yksin, vaan asioita 
tehdään yhdessä tiimin, työkavereiden ja 
asiakkaiden kanssa

● Omien rajojen tunnistaminen on taito



● ohjelmistokehittäjiä
● 3D-suunnittelijaa
● järjestelmätukihenkilöä 
● IT-projektipäällikköä 

Tällä hetkellä haemme 



rekry@dicode.fi

rekry.dicode.fi/ Ideasta ohjelmaksi
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