
Messuosallistuminen   

   

Pidätämme oikeuden valita messuille osallistuvat näytteilleasettajat. Näytteilleasettajaksi hyväksytään 

organisaatiot, jotka tarjoavat Aalto-yliopiston opiskelijoiden koulutusta vastaavia työ-, tai 

harjoittelupaikkoja. Messuosallistumisen tulee markkinoida työmahdollisuuksia tai 

työnantajamielikuvaa. Tuote-esittelyt tai organisaation tuotteiden ja/tai palvelujen myynti messuilla 

on kielletty.   

 

Jokaisen osallistuvan näytteilleasettajan tulee lähettää julkaisukelpoinen Aallon opiskelijoille 

soveltuva työpaikkailmoitus, harjoittelupaikkailmoitus ja/tai opinnäytetyötoimeksianto JobTeaseriin. 

Ilmoitus voi olla avoin haku -tyyppinen. Lisäksi jokaisen osallistuvan näytteilleasettajan tulee tarjota 

vähintään yksi kohtaamistapaaminen opiskelijoiden kanssa (joko 1:1 tapaaminen tai webinaari), ja 

luoda informatiivinen Company Profile -sivu JobTeaseriin. 1:1 tapaamisia ja webinaareja varten 

osallistuvat näytteilleasettajien ovat itse vastuussa tapahtumaan 

soveltuvan, turvalllisen videotapaamisalustan järjestämisestä. CV- ja LinkedIn –

klinikka, pikamentorointi ja portfolioarviointi toteutetaan MS Teams -yhteydellä Aalto Talent Expo –

tiimin koordinoimana.  

 

Osallistuvien organisaatioiden harjoittaman toiminnan tulee olla linjassa Aalto-yliopiston eettisten 

periaatteiden sekä toimintatapojen kanssa. Voitte tutustua Aallon tapaan toimia tarkemmin tämän 

linkin kautta: www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/aallon-tapa-toimia.   
 

Aalto-yliopistolla on oikeus siirtää tai peruuttaa tapahtuma, mikäli tapahtumaa ei voida järjestää 

ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee 

tapahtuman järjestämisen mahdottomaksi tai taloudellisesti tai muulla tavoin kohtuuttoman 

riskialttiiksi tai epäkannattavaksi. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sota, kapina, luonnonmullistus, 

yleinen energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, lakko, saarto, valtion talousarvion tai valtiovallan 

asettama oleellinen rajoitus ja/tai suositus Aalto-yliopiston toiminnalle liittyen esimerkiksi 

pandemiaan, epidemiaan tai laajalle levinneeseen tartuntatautiin, palvelun suorittamisen kannalta 

välttämättömän henkilön siirtyminen pois Aalto-yliopiston palveluksesta tai muu yhtä merkittävä 

syy.   

 

Messut toteutetaan kestävästi. Myös kaikki näytteilleasettajat sitoutuvat ottamaan tämän huomioon 

osallistumistaan suunniteltaessa. Nettisivuiltamme löytyy ohjeita kestävän kehityksen mukaiseen 

toteutukseen.  

 

Huomioittehan, että emme voi taata opiskelijoiden osallistumista tapahtumiin.  

 

Peruutusehdot   

 

Yleinen ilmoittautuminen päättyy 4.12.2020   

   

4.12.2020 asti 0 

% Messuosallistumisen sekä varauksen voi peruuttaa maksuttomasti 4.12.2020. saakka.   

   

11.12.2020 asti 50 % 5.12. 

– 11.12.2020 välisen aikoina peruutetuista varauksista peritään maksu, joka on 50 

% varatun osallistumisen hinnasta. Varatuista lisäpalveluista ei peritä maksua.   

   

11.01.2021 asti 100 % 12.12.2020 – 

11.01.2021 välisenä aikana peruutetuista varauksista peritään maksu, joka on 100 

% varatun osallistumisen hinnasta.   

Lisäpalveluista laskutetaan toteutuneen työn osuus.  

 

http://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/aallon-tapa-toimia

