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MUUTOSTURVAOPISKELU SAMKISSA 

 
 

Muutosturvaopiskelijaksi SAMKiin? 
 
Kaikkien SAMKissa opiskelevien muutosturvalaisten opiskelijaksi tulo ja opiskeluai-
kainen opiskelijahallinnointi hoidetaan täydennyskoulutuksessa. Muutosturvakoor-
dinaattorin, opiskelijan ja opettajien yhteistyönä kullekin muutosturvaopiskelijalle rää-
tälöidään opiskelijan tavoitteiden mukainen henkilökohtainen opintosuunnitelma 
(HOPS).  
 
Osalla muutosturvaopiskelijoista tavoitteena voi olla AMK-tutkinnon suorittaminen, 
jolloin he muutosturvaopinnoissa suorittavat mahdollisimman paljon tietyn koulutus-
ohjelman opetussuunnitelman mukaisia opintoja ja hakeutuvat muutosturvaopiskelu-
jakson jälkeen tutkinto-opiskelijaksi (ks. s. 5–6). Toisilla opiskelijoilla muutosturva-
opiskelujakson tavoitteena voi olla oman osaamisen täydentäminen ja vahvistaminen 
ilman erityistä tutkintotavoitetta suorittamalla tiettyjä valikoituja opintojaksoja/ moduu-
leja. Molemmissa tapauksissa muutosturvaopiskelun ensi sijainen tavoite on opiske-
lijan (työhallinnon näkökulmasta katsottuna työnhakijan) ammattitaidon kehittäminen 
sekä työllistymismahdollisuuksien parantaminen. 
 

SAMKin muutosturvakoordinaattorin yhteystiedot 
 
Koulutussuunnittelija Pia Lamminen 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Täydennyskoulutuskeskus 
Tiedepuisto 3, 28600 Pori (huone B258) 
s-posti: pia.lamminen@samk.fi 
p. 044 710 3128 
 

Opintojaksoille ilmoittautuminen 
 
Opintojaksoille ilmoittaudutaan opiskelijahallintojärjestelmä WinhaWillen kautta (ks. 
s. 8). Opintojaksoille ilmoittautuminen on muutosturvaopiskelijan vastuulla, mutta 
tarvittaessa muutosturvakoordinaattori voi hoitaa opintojaksoille ilmoittautumisen 
(mikäli näin erikseen sovitaan). Mikäli ilmoittautumisessa ilmenee ongelmia tai tarvit-
set apua WinhaWillen käytössä, ota yhteyttä muutosturvakoordinaattoriin. 
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Opintojen ohjaus 
 
Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa sinua löytämään omiin tavoitteisiin parhai-
ten soveltuvat opintojaksot koulutustarjonnastamme. Muutosturvaopintoihin liittyvää 
ohjausta saat muutosturvakoordinaattori Pia Lammiselta sekä eri toimipisteiden kou-
lutusohjelmavastaavilta. Yksittäisen opintojakson suorittamiseen liittyviä kysymyksiä 
voit esittää opintojakson opettajalle.  

SAMKin koulutustarjontaan voit tutustua osoitteessa www.samk.fi/opiskelijat, josta 
löydät kaikki tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelma eli OPS on 
"kokonaisesitys" tutkinnon tai erikoistumisopintojen opinnoista. OPSissa kerrotaan 
tavoitteista, pedagogiikasta, opetuksen toteutusperiaatteista, tutkinnon rakenteesta 
sekä opiskeltavista moduuleista ja opintojaksoista.  

Erikoistumisopintojen opetussuunnitelmat eivät näy verkossa, mutta erikoistu-
misopintotarjontaan ja muuhun täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään koulutus-
tarjontaan voit tutustua osoitteessa www.samk.fi/taydennyskoulutus. Ajankohtaiset 
haussa olevat koulutusohjelmat löytyvät kätevästi osoitteesta www.samk.fi/hakijat.  
 

Opintopisteet 
 
Ammattikorkeakouluopetuksen mitoituksen perusteena on opintopiste (op). Yksi 
opintopiste tarkoittaa 27 tunnin opiskelijan työpanosta, joka koostuu kontaktitunneis-
ta, etäopiskelusta ja harjoitustöistä. AMK -perustutkintojen laajuus on pääsääntöises-
ti 210 tai 240 opintopistettä. Päätoimiselle tutkinto-opiskelijalle vuosittainen suositel-
tava opintopisteiden suorittamismäärä on 60 op. Muutosturvaopiskelussa työhallin-
non edellyttämä opintojen päätoimisuus on 35 opiskelutuntia viikossa (5 pv x 7 h), 
joka opintopisteiksi muutettuna on n. 1,3 opintopistettä viikossa. Kuukausitasolla 
opintopisteitä pitäisi kertyä n. 5 op/kk. 
 

Todistus ja opintosuoritusote 
 
Perusopetuksen yhteydessä suoritetuista opintojaksoista saat opintosuoritusotteen, 
joka lähetetään sinulle muutosturvaopiskelujaksosi päättymisen jälkeen. Opintosuori-
tusotteesta näkyvät suorittamiesi opintojaksojen nimet, laajuudet, suorittamispäivät 
ja arvosanat. Tämän lisäksi saat muutosturvaopiskelustasi erillisen todistuksen, jos-
sa näkyy opiskelujaksosi pituus (alkamis- ja päättymispäivä) sekä koulutussisällöt  
(= tiedot opintosuoritusotteesta + mahdollisen työharjoittelun pituus ja sisältö).  
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Opetuksen ja oppimisen lähtökohdat 
 
Ammattikorkeakouluopiskelu on käytännönläheistä korkeakouluopiskelua, jossa teo-
ria ja käytäntö ovat sopivassa suhteessa toisiinsa. Vastuu oppimisesta on opiskelijal-
la itsellään ja opettajan tehtävänä on tarjota opiskelijalle mahdollisuus tietojensa kar-
tuttamiseen. SAMKin opetus perustuu yhteisille periaatteille, joissa keskeistä on op-
pija- ja työelämälähtöisyys. 
 

Opintojen hyväksiluku 
 
Muutosturvaopiskelun aikana suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea jos 
jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin. Muutosturvan kautta et kuitenkaan 
voi kokonaan suorittaa AMK-tutkintoa. Suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään 
kulloinkin voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli tutkintovaatimuk-
set muuttuvat, opintosuoritukset eivät välttämättä korvaa kokonaista opintojaksoa.  
 
Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hy-
väksilukua Satakunnan ammattikorkeakoulun muutosturvaopiskelujaksosi aikana 
suorittamistasi opinnoista myös muista oppilaitoksista. 
 
 

HAKEMINEN TUTKINTO-OPISKELIJAKSI 

  
Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen tapahtuu valtakunnallisen 
yhteishaun kautta. Mikäli taustalla on kesken jäänyt tutkinto SAMKissa, voi tietyin 
edellytyksin hakea myös opinto-oikeuden palauttamista. 
 

Yhteishakumenettely kevät 2011 
 
Yhteishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvat kaikki ne muutosturvalaiset, joilla 
ei ole takanaan keskeytyneitä tutkinto-opintoja SAMKissa. Hakeutuminen tapahtuu 
täyttämällä sähköinen hakulomake hakuaikana 7.3.–12.4.2011 Internetin kautta 
osoitteessa www.amkhaku.fi. Hakulomakkeen täyttöön saa ohjeita lomakesivustolta, 
mutta jos tarvitset siitä huolimatta neuvoa hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä 
SAMKin hakutoimistoon. Voit hakeutua samassa haussa sekä nuorten että aikuis-
koulutuksen koulutusohjelmiin (HUOM! Eri hakulomakkeet). 
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Ne, jotka ovat suorittaneet muutosturvan aikana koulutusohjelmaan soveltuvia 
opintoja vähintään 60 op hakeutuvat Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (ha-
kukoodi B) -ryhmässä. Avoimen polun hakija täyttää hakulomakkeen yhteishaussa 
hakuaikana ja merkitsee pohjakoulutuksekseen avoimen ammattikorkeakoulun opin-
not. Jos avoimen polun hakija on suorittanut vaadittavat 60 opintopistettä SAMKissa 
13.5.2011 mennessä, hänet valitaan opiskelijaksi ilman valintakoetta (poikkeuksena 
sosiaali- ja terveysala). (Ks. hakuoppaan sivu 38.)  
 
Ne, joilla on muutosturvan aikana suoritettuja opintoja hakuaikaan mennessä 
kertynyt alle 60 op hakeutuvat ns. normaalisti sillä koulutuksella ja tutkinnolla, joka 
heillä pohjalla on (ks. hakuoppaan s. 36). Tässä ns. normihakijoiden ryhmässä ha-
keutuvat osallistuvat myös valintakokeeseen. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat 
kutsun valintakokeeseen kirjeitse. Valintakokeita järjestetään toukokuun lopusta al-
kaen kesäkuun puoleenväliin mennessä.  
 
Ennen hakulomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua SAMKin hakusivustoon 
www.samk.fi/haku sekä hakuoppaaseen. Ota myös esille ne koulu- ja työtodistukset, 
joita aiot haussa käyttää. Missä tahansa hakuun liittyvässä asiassa voit olla yhtey-
dessä SAMKin hakutoimistoon, p. (02) 620 3033, sähköposti: hakutoimisto@samk.fi 
tai muutosturvakoordinaattoriin. Muutosturvakoordinaattori toimittaa hakutoimistoon 
myös listan niistä muutosturvaopiskelijoista, jotka hakeutuvat tutkintoon yhteishaus-
sa keväällä 2011. 
 

Opiskeluoikeuden palauttaminen 
 

Opiskelija voi hakea ammattikorkeakoululta opiskeluoikeuden palauttamista, jos 
opiskeluoikeuden menettämisen syynä on lukuvuosittaisen opiskelijaksi ilmoittautu-
misen laiminlyönti. Opiskeluoikeuden palauttamista haetaan opintoasioiden lomak-
keella OP12 ”Anomus opiskeluoikeuden palauttamiseksi”. Hakemus tarvittavine liit-
teineen palautetaan opintoasiainpalveluihin allekirjoitettuna paperilomakkeena tai 
sähköisen asioinnin lomakkeella. Opintoasiainpäällikkö käsittelee hakemuksen sekä 
tekee ja allekirjoittaa opiskeluoikeusajan palauttamista koskevat päätökset.  
 
Myönteisestä päätöksestä ilmenee varsinaisen päätöksen lisäksi opiskeluoikeuden 
palauttamiseen liittyvän uudelleen kirjautumisen käsittelymaksun suuruus (tällä het-
kellä 35 €) ja maksutiedot. Opintoasiainpalvelut postittaa opiskelijalle jäljennöksen 
päätöksestä ja oikaisupyynnön laatimista koskevan ohjeen sekä toimittaa tiedon 
päätöksestä opiskelijan toimipisteeseen. Päätös on tehtävä ja laitettava postiin sekä 
tieto lähetettävä toimipisteeseen kesä-elokuussa kahden kuukauden ja muulloin 
kuukauden kuluessa hakemuksen ja sen liitteiden saapumisesta opintoasiainpalve-
luihin.  
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Opintoasiainpalvelut kirjaa päätöksen opiskelijatietorekisteriin viimeistään päätöksen 
postituspäivänä. Kun opiskelija on esittänyt tositteen uudelleen kirjautumiseen liitty-
vän käsittelymaksun maksamisesta, opintoasiainpalveluissa tehdään opiskelijatieto-
rekisteriin päätöksen vaatimat muutokset. Prosessin tarkka kuvaus sekä ohjeistus 
opiskelijalle löytyvät menettelyohjeesta ME72304 ”Opiskeluoikeusajan jatkaminen ja 
opiskeluoikeuden palauttaminen”. Tarvittavat lomakkeet löytyvät SAMKin sivuilta 
osoitteesta www.samk.fi/opiskelijat/opintojen_kulku/lomakkeet.  
 
 

OPISKELIJAPALVELUT 

 

Käyttäjätunnukset ja IT-palvelut 
 
Opintojesi alkaessa saat käyttöösi SAMK-tunnuksen, jolla pääset kirjautumaan 
SAMKin yhteisiin järjestelmiin, joita ovat: 
 

• Sähköposti 
• Kirjautuminen tietokoneille/verkkoon 
• Palautejärjestelmä 
• Moodle, verkko-oppimisympäristö 
• Kirjaston tietokantojen ja verkkoaineistojen etäkäyttöpalvelu 

 
Opiskelijoiden SAMK-tunnus generoituu opiskelijahallintojärjestelmä Winhasta. 
Opiskelijoiden SAMK-tunnusten käyttäjätunnus on opiskelijanumero. Ensimmäinen 
salasana tulee aina vaihtaa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Salasanan pää-
see vaihtamaan SAMKin verkkosivujen etusivulla olevan Oman väen oikotiet -linkin 
kautta (Oman väen oikotiet ► SAMK-tunnus / vaihda salasana). 
 
Muutosturvaopiskelujakson päättymispäivän jälkeisenä päivänä SAMK-tunnus lak-
kaa toimimasta. Ainoastaan sähköposti ja kotikansio ovat voimassa vielä 30 päivää. 
Mikäli SAMK-tunnuksen kanssa on jotain ongelmia, niin ota yhteyttä muutosturva-
koordinaattoriin. 
 
Täydennyskoulutuskeskuksen muutosturvaopiskelijana sinulla on myös käytössä 
toimipisteidemme yleiset tietokoneluokat opintojesi tukena. Opiskelijoiden käytössä 
olevia tietokoneita on jokaisessa toimipisteessä ja osa niistä on käytössä myös iltai-
sin ja viikonloppuisin. 
 
Tietohallinnon palvelut ja ohjeet mm. käyttäjätunnuksiin, tietoturva- ja sähköpostipal-
veluihin ja sähköisiin ympäristöihin löytyvät osoitteesta www.samk.fi/tietohallinto se-
kä SAMKin verkkosivujen etusivulla olevan Oman väen oikotiet -linkin kautta (Oman 
väen oikotiet ► SAMK tietohallinto).  
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WinhaWille 
 
SAMKissa on käytössä WinhaPro -opiskelijahallintojärjestelmä. Opiskelijat pääsevät 
järjestelmään selainpohjaisella WinhaWille -liittymällä. Liittymän kautta opiskelija voi 
päivittää osoitetietojaan, henkilökohtaista sähköpostitietoa, ilmoittautua opintojaksoil-
le ja tentteihin sekä seurata arviointejaan. 
 
Huom.! Muutokset opiskelijatiedoissa pitää aina ilmoittaa myös muutosturvakoor-
dinaattorille. 
 
Huom.! Lukuvuosi-ilmoittautuminen EI koske muutosturvaopiskelijoita. 
WinhaWilleen kirjaudutaan Winha-tunnuksilla, jossa käyttäjätunnus on opiskelijanu-
mero ja salasanan saat muutosturvakoordinaattorilta. Kolmen virheellisen kirjautumi-
sen jälkeen Winha-tunnus lukkiutuu. Lukkiutuminen purkautuu automaattisesti 24 
tunnin kuluttua ja lukitus voidaan purkaa myös täydennyskoulutuskeskuksessa. Mi-
käli unohdat WinhaWillen salasanasi, saat tilattua uuden muutosturvakoordinaattoril-
ta. Winha-tunnus lakkaa toimimasta muutosturvaopiskelujaksosi päättymispäivänä 
ellei toisin ole muutosturvakoordinaattorin kanssa sovittu.  
 
Muistathan poistua Willestä aina Lopeta -linkin kautta ja tyhjentää selaimesi väli-
muistin. Winha-ohjeet löytyvät osoitteesta www.samk.fi/tietohallinto / Oman väen 
oikotiet ► SAMK tietohallinto (► Palvelut ja ohjeet ► Sähköiset ympäristöt).  
 

Kirjastopalvelut 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa on korkeatasoiset kirjastopalvelut. Kirjasto löy-
tyy jokaisesta SAMKin toimipisteestä. SAMKin kirjastot ovat julkisia kaikille. Myös 
sinun kannattaa hankkia kirjastokortti heti muutosturvaopintojesi alussa. Kirjastosta 
voit lainata monipuolisesti materiaalia opiskelusi tueksi, kuten kirjoja, lehtiä ja opin-
näytetöitä. Käsikirjastosta saat materiaalia myös yö- tai viikonloppulainaan. Kirjasto-
jen yhteystiedot, aukioloajat ja maksut löydät osoitteesta www.samk.fi/kirjasto. 
 
Myös kirjaston kattavia sähköisiä palveluja kannattaa hyödyntää. Kirjaston sivuilta 
pääset mm. ilmaiseksi lukemaan verkkolehtiä kuten Satakunnan Kansan, Iltalehden, 
Aamulehden sekä satoja muita lehtiä eri puolilta maailmaa. Kirjaston sähköiset pal-
velut on nyt koottu yhteen oppaaseen, jonka voit tarvittaessa pyytää täydennyskoulu-
tuskeskuksesta tai kirjastosta.  
 
Kaikkien tietokantojen käyttö on mahdollista SAMKin verkkoon kuuluvilta koneilta. 
Myös palvelujen etäkäyttö on mahdollista etäpalvelukanta LILLUKKAn kautta osoit-
teessa www.lillukka.samk.fi. Järjestelmään kirjaudutaan SAMK-tunnuksella. Kaikissa 
kirjastopalveluihin liittyvissä kysymyksissä voit aina kääntyä kirjaston henkilökunnan 
puoleen. He auttavat sinua mielellään. 
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Opintososiaaliset edut 
 
Muutosturvaopiskelu on työvoimakoulutusta, jolloin et ole oikeutettu opintotukeen 
etkä opiskelija-alennuksiin. Voit siitä huolimatta hyödyntää toimipisteidemme opiske-
lijaruokaloita. Jos muutosturvaopiskelusi SAMKissa on päätoimista (ts. et ole SAM-
Kin muutosturva-opintojen ohella työharjoittelussa muualla), olet oikeutettu ate-
riatuettuun ruokailuun. Ateriatukeen oikeuttavan ateriatukikortin saat toimipisteiden 
toimistoista ja muutosturvakoordinaattorilta. 
 
 

OPISKELU SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

 

SAMK lyhyesti 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 6500 opiskelijan ja 500 asiantuntijan 
monialainen, kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Toimimme Suomen länsi-
rannikolla; meren äärellä ja Kokemäenjoen varrella. Koulutusta on neljällä eri paik-
kakunnalla: Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. 
 
Toimialamme ovat: 

• Liiketoiminta ja kulttuuri – Faculty of Business and Culture 
• Tekniikka ja merenkulku – Faculty of Technology and Maritime Management 
• Sosiaali- ja terveysala – Faculty of Social Services and Health Care 

Tarjoamme AMK-tutkintoja ja ylempiä AMK-tutkintoja koulutusohjelmissa, joita on 
kaikkiaan kolmattakymmentä. Tutkintoja voi suorittaa myös kokonaan englannin kie-
lellä. 
 
SAMKin Täydennyskoulutuskeskus järjestää mm. ammatillisia erikoistumisopintoja, 
avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, erilaisia lyhytkursseja, seminaareja sekä 
räätälöityä yrityskoulutusta suoraan asiakkaan tarpeisiin. 
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Fakta 

• SAMK on yksi Suomen 26 ammattikorkeakoulusta, opiskelijamäärältään 8:nneksi 
suurin 

• Koulutuspaikkakunnat: 4  
• Kampukset: 9  
• Opiskelijoita: n. 6500  
• Henkilökuntaa: n. 500  
• Perustutkinnon koulutusohjelmat (v. 2010): 22  
• Aikuiskoulutuksen koulutusohjelmat (v. 2010): 6  
• Ylemmän AMK-tutkinnon koulutusohjelmat (v. 2010): 8  
• AMK-tutkinnon suorittaneita vuosittain: yli 900  
• AMK-tutkinnon suorittaneita kautta aikojen: yli 11 500  
• SAMKin toiminta vakinaistettu: v. 1997  
• Ylläpitäjä: Porin kaupunki 
 

Koulutusohjelmat 
 
Liiketoiminta ja kulttuuri 
IS Innovative Business Services 
IB  International Business and Marketing Logistics 
KK Kansainvälinen kauppa 
KU  Kuvataide 
LT  Liiketalous 
LL  Liiketoiminnan logistiikka 
MR  Matkailu 
TK  Tietojenkäsittely 
MD  Viestintä 
 
Tekniikka ja merenkulku 
AU Automaatiotekniikka 
EN Degree Programme in Environmental Engineering 
CE  Kemiantekniikka 
ME  Kone- ja tuotantotekniikka 
LO  Logistiikka 
MK Merenkulku 
RA  Rakennustekniikka 
EE  Sähkötekniikka 
IT  Tietotekniikka 
IM  Tuotantotalous 
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Sosiaali- ja terveysala 
FY  Fysioterapia 
HT  Hoitotyö, terveydenhoitotyö 
KS Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu 
PH Physiotherapy  
SO Sosiaaliala 
GE Vanhustyö 
 
 
SAMKista voi valmistua seuraaviin AMK -perustutkintoihin: 
fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), insinööri (AMK), kuntoutuksen ohjaaja 
(AMK) kuvataiteilija (AMK), medianomi (AMK), merikapteeni (AMK), restonomi 
(AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) ja tradeno-
mi (AMK).  
 
Opinnot muodostuvat viidestä eri osasta: 
Perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta 
ja opinnäytetyöstä. Perustutkintojen koulutusohjelmista ja suuntautumisvaihtoehdois-
ta sekä opetussuunnitelmista löydät lisätietoa osoitteesta www.samk.fi. 
 

Lukuvuosi 2010–2011 
 
Opetuksellinen aika on 23.8.2010–19.6.2011. Lukuvuosi jaetaan viiteen jaksoon. 
Kahta ensimmäistä jaksoa voidaan opetuksellisista syistä toteuttaa myös yhtenä, 
samoin kahta seuraavaa. 
 
1. jakso 23.8.2010–17.10.2010 
2. jakso 18.10.2010–19.12.2010 
3. jakso 3.1.2011–11.3.2011 
4. jakso 14.3.2011–13.5.2011 
5. jakso 16.5.2011–19.6.2011 
 
Joulutauko on toisen ja kolmannen jakson välissä viikoilla 52–53. Kontaktiopetukset-
tomia viikkoja ovat myös viikko 43 syyslukukaudella ja viikko 8 kevätlukukaudella. 
 
Opetuksellisen ajan ulkopuolella voidaan suorittaa mm. ohjattua työharjoittelua ja 
tenttejä. Tekniikan ja merenkulun toimialalla opetus toteutetaan neljän ensimmäisen 
jakson aikana. 
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Lukujärjestykset 
 
Opintojakson kuluessa aikatauluihin saattaa tulla muutoksia, joita olet velvollinen 
seuraamaan itse. Seuraa erityisesti sähköisiä ilmoitustauluja sekä verkko-oppimis-
ympäristöjä mahdollisten muutosten huomaamiseksi. 
 
Eri koulutusohjelmien lukujärjestykset ovat nähtävissä SAMKin verkkosivuilla. Jokai-
sella kampuksella on aikatauluihin (lukujärjestyksiin) oma linkkinsä, jonka löydät me-
nemällä ko. kampuksen sivulle. 
 
Esimerkki:  
Mene SAMKin etusivulle www.samk.fi.  
Valitse vasemmalta kohdasta Pikalinkit ► Kampukset ► Tekniikka ja merenkulku 
Pori.  
Valitse vasemmalta kohdasta Opiskelijat ► Opiskeluun liittyvät linkit.  
Valitse keskeltä Työjärjestykset (tai Aikataulutus tai Lukujärjestykset).  
 
Lukujärjestykset on jaoteltu jaksoittain (esim. Syys1, 30.8.2010–23.10.2010) ja jak-
sojen alla opiskelijaryhmittäin (esim. AU09P). Valitsemalla opiskelijaryhmän, jonka 
kanssa olet suorittamassa tiettyä opintojaksoa, löydät eri jaksojen ko. ryhmän luku-
järjestykset ja luokkatilat. 

 

Opintojaksoseloste 

Opintojaksoseloste on tärkein opintojaksoa ohjaava dokumentti. Opintojaksoseloste 
pitää sisällään opintojakson ydinsisällöt, suoritustavat, opintosuoritteet, mitoituksen, 
arviointiperusteet ja käytettävän kirjallisuuden. Opintojaksoselosteessa voidaan ker-
toa myös esimerkiksi tenttipäivät ja muut vastaavat aikataulut. Opintojaksoseloste on 
opettajan ja opiskelijoiden välinen yhteinen sopimus opintojakson läpiviemiseksi. 
Sen sisältö ilmoittaa sekä opiskelijan että opettajan vastuut ja velvollisuudet opinto-
jaksolla.  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun opintojaksoselosteet löytyvät 1.8.2010 alkaen So-
leOPS-järjestelmästä, jonka löydät SAMKin verkkosivujen etusivulla olevan Oman 
väen oikotiet -linkin kautta (Oman väen oikotiet ► SoleOPS). Ohjeen opintojak-
soselosteen katsomiseen löydät osoitteesta www.samk.fi/soleopsohjeet/opiskelija.  
 
Kevään 2010 ja sitä vanhemmat opintojaksoselosteet löytyvät kampuksittain vanhas-
ta järjestelmästä osoitteesta www.samk.fi/opiskelijat/opintojaksoselosteet.  
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Suoritussääntö ja tutkintosääntö 
 
Suoritussääntö määrittää Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oikeudet 
ja velvollisuudet sekä ohjaa opettajien ja opiskelijoiden toimintaa. Suoritussäännöstä 
löydät ohjeet mm. opintosuoritteista, opetukseen osallistumisesta, opintojaksojen 
suorituksista, ilmoittautumisesta, hyväksytyn arvosanan korottamisesta sekä opinto-
jaksopalautteen antamisesta. Suoritussääntö on tärkein opiskelijoiden jokapäiväistä 
työtä ohjaava dokumentti.  
 
Tutkintosääntö sisältää ohjeet kaikesta tutkinnon suorittamiseen liittyvästä. Siinä 
kerrotaan myös SAMKin toiminta-ajatus, koulutustehtävä, tutkinnot ja koulutusohjel-
mat sekä määritelmät mm. opiskeluoikeudesta, opetukseen osallistumisesta, harjoit-
telusta, opiskelijan arvioinnista, opintojen hyväksilukemisesta ja läsnä-
/poissaoloilmoituksesta.  
 
Suoritus- ja tutkintosääntö löytyvät SAMKin verkkosivuilta seuraavasti www.samk.fi 
► OPISKELIJAT ► Opintojen kulku. 
 

Opintosuoritteet 

Opintosuoritteita voivat olla mm. tentit, harjoitustyöt, esseet, raportit ja projektit. Sa-
takunnan ammattikorkeakoulun opintosuoritteet arvioidaan numeerisesti asteikolla 5 
(kiitettävä), 4 ja 3 (hyvä) sekä 2 ja 1 (tyydyttävä) tai hyväksytty/hylätty. Arviointi ta-
pahtuu suhteessa opintojaksolle/moduulille asetettuihin tavoitteisiin. Opintosuorituk-
sia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten SAMKissa on tutkintolautakunta. 

Suoritussäännön mukaan opiskelijalla on jokaista opintojakson opintosuoritetta koh-
den kolme suorituskertaa. Toimipiste järjestää jokaista opintosuoritusta kohden var-
sinaisen tentin sekä kaksi uusintakertaa. Lisäksi toimipiste järjestää tammikuussa ja 
toukokuussa yleisen uusintatenttipäivän, jolloin opiskelija voi omien suorituskertojen-
sa puitteissa ilmoittautua mihin tahansa tenttiin. Varsinaiseen tenttiin opiskelija ei 
ilmoittaudu erikseen, mutta ensimmäiseen uusintaan tulee ilmoittautua viimeistään 
viikkoa ennen tenttiä. Opiskelija voi myös perua ilmoittautumisensa uusintatenttiin 
viimeistään viikkoa ennen. Tällöin hän ei menetä suorituskertaa, mikäli ei pääse 
osallistumaan. Mikäli opiskelijalla on lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus 
sairaudesta tenttipäivänä, ei hän myöskään menetä suorituskertaa. 
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Palaute 
 
Suoritussäännön mukaan opintojaksopalautteen antaminen on pakollinen osa opin-
tojakson suoritusta. Opiskelija voi antaa opintojaksopalautteen opintojakson päätyt-
tyä osoitteessa http://palaute.samk.fi. Täydennyskoulutuskeskuksen muutosturva-
opiskelija antaa palautteen tämän järjestelmän kautta, mikäli suorittaa opintojakson 
tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Järjestelmään kirjaudutaan SAMK -tunnuksella, 
joka annetaan muutosturvaopintojen aluksi. 
 
Täydennyskoulutuskeskuksen järjestämissä erikoistumisopinnoissa palaute kerätään 
erillisellä palautelomakkeella (e-lomake) lukukausien lopussa. Palautteen antaminen 
opetuksesta on tärkeää, sillä sen avulla meillä on mahdollisuus kehittää toimin-
taamme edelleen.  
 

Verkko-opiskelu 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa järjestetään myös verkko-opetusta perinteisen 
kontaktiopiskelun tukena tai sijasta. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollistama yhteis-
toiminnallinen ja yksilöllisesti mukautuva verkko-opiskelu on ajan ja paikan kannalta 
joustavaa. Verkossa opiskelu vaatii opiskelijan aktiivisuutta ja vastuunottamista op-
pimisestaan. Verkko-oppimis-ympäristö voi sisältää opinnoissa tarvittavia opetusma-
teriaaleja, tehtäviä, testejä sekä keskustelufoorumin. Myös tentti voidaan suorittaa 
verkossa. Lisätietoja verkko-opiskeluun liittyen saat osoitteesta 
www.samk.fi/opiskeluverkossa. 
 

Moodle 
 
SAMKin hyödynnetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä. Moodle löytyy osoittees-
ta http://moodle.samk.fi sekä SAMKin verkkosivujen etusivulla olevan Oman väen 
oikotiet -linkin kautta (Oman väen oikotiet ► SAMK Moodle).  
 
Moodleen kirjaudutaan SAMK -tunnuksella. Oman verkko-opintojaksosi löydät Mood-
len pääsivulta. Opintojaksot on luokiteltu toimialoittain. Toimipisteen ja sen alta löyty-
vän koulutusohjelman perusteella löydät opintojaksosi. Jos opintojakson nimen 
ohessa on avaimen kuva, se tarkoittaa, että opintojakson opettaja toimittaa sinulle 
sähköpostitse (tai ensimmäisellä kontaktikerralla) avain-koodin, jonka avulla pääset 
opintojaksolle sisään. Avainta tarvitaan vain ensimmäisellä kirjautumiskerralla. 
 
Opintojakso aukeaa aina näkymään, jossa näkyvät opintojakson aiheosiot keskike-
hyksessä. Selainikkunan oikeassa reunassa näet ajankohtaiset asiat ja vasemmassa 
reunassa opintojaksolla käytettävät toiminnot. Kaikki opintojaksot, joille olet ilmoittau-
tunut löytyvät helposti Omat kurssini -osiosta vasemmasta alareunasta. 
  



                                    15 

Käsitteistö 
 
essee   pohtiva kirjoitelma, joka yhdistää otsikon vaatimukset,  
  lähdeteosten referoinnin ja omat ajatukset 
 
HOPS   henkilökohtainen opintosuunnitelma (omien tavoitteiden  
  mukainen suunnitelma suoritettavista opintojaksoista),  
  tehdään yhdessä muutosturvakoordinaattorin ja/tai koulu-
  tusohjelmavastaavan kanssa 
 
ko  koulutusohjelma (koostuu opintojaksoista ja voi sisältää eri  
  suuntautumisvaihtoehtoja, esim. hoitotyön koulutusohjelma 
  johtaa sairaanhoitajatutkintoon) 
 
kv   kansainvälisyys 
 
luentopäiväkirja rakentuu luentomuistiinpanoihin ja kuvaa omaa oppimista  
  opintojaksolla 
 
Moodle   verkko-oppimisympäristö 
 
MOT -sanakirja  opiskelijoiden käytössä oleva ilmainen nettisanakirja 
 
op   opintopiste (1 op = 27 opiskelijan työtuntia) 
 
opintojaksoseloste  pitää sisällään mm. suoritustavan, opintosuoritteet,  
  mitoituksen, arviointiperusteet sekä tavoitteet 
 
oppimispäiväkirja  kuvaa omaa oppimista ja reflektoi opittuun liittyviä 
  ajatuksia, kokemuksia, havaintoja ja tunteita 
 
OPS   opetussuunnitelma 
 
portfolio   opiskelijan oma kokoelma opintojaksolla tehdyistä töistä 
 
referaatti   kuullun tai luetun tekstin pääkohdat esittelevä lyhennelmä, 
  joka ei yleensä sisällä omia ajatuksia tai arviointeja 
 
SAMMAKKO  Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
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SAMOK   Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto -
  ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema 
  valtakunnallinen ja sitoutumaton edunvalvonta ja palvelu- 
  järjestö 
 
sv   suuntautumisvaihtoehto (tutkintoon johtavan koulutuksen  
  sisällä oleva laajempi kokonaisuus, esim. markkinointi ja  
  viestintä tradenomitutkinnossa) 
25 
tentti   kirjallinen kuulustelu, joka on yleinen tapa arvioida oppimis-
  ta ammattikorkeakoulussa. Tentti voi olla kirja-, luento- tai 
  ryhmätentti. Myös verkkotentit ovat yleistymässä. 
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Kampukset 
 
• Liiketoiminta Huittinen – Faculty of Business and Culture Huittinen 

Risto Rytin katu 70 C, 32700 Huittinen 
 
• Liiketoiminta ja kulttuuri Pori – Faculty of Business and Culture Pori 

Tiedepuisto 3, 28600 Pori 
 

• Liiketoiminta Rauma – Faculty of Business and Culture Rauma 
Satamakatu 26, 26100 Rauma 

 
• Kuvataide Kankaanpää – Faculty of Business and Culture Kankaanpää 

PL 76, 38701 Kankaanpää 
 

• Tekniikka ja merenkulku Pori – Faculty of Technology and Maritime  
Management Pori 
Tekniikantie 2, 28600 Pori 
 

• Tekniikka ja merenkulku Rauma – Faculty of Technology and Maritime 
Management Rauma 
Tekniikan koulutus 
Urheilukatu 22, 26100 Rauma 
 

• Tekniikka ja merenkulku Rauma –Faculty of Technology and Maritime  
Management Rauma 
Merenkulun koulutus 
Suojantie 2, 26100 Rauma 

 
• Sosiaali- ja terveysala Pori – Faculty of Social Services and Health Care Po-

ri 
Maamiehenkatu 10, 28500 Pori 

 
• Sosiaali- ja terveysala Rauma – Faculty of Social Services and Health Care 

Rauma 
Steniuksenkatu 8, 26100 Rauma 
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Toimipisteiden lyhenteet 
 
Sisäisesti käytössä ovat myös seuraavat toimipisteitä kuvaavat 
lyhenteet: 
 

LIHU   Liiketoiminta Huittinen 
LIPO  Liiketoiminta ja kulttuuri Pori 
LIRA  Liiketoiminta Rauma 
KUVA  Kuvataide Kankaanpää  
TEMEPO  Tekniikka ja merenkulku Pori 
TEMERA  Tekniikka ja merenkulku Rauma 
SOTEPO  Sosiaali- ja terveysala Pori 
SOTERA  Sosiaali- ja terveysala Rauma 
TÄYKKÄRI  Täydennyskoulutuskeskus 
YPA  Rehtorin toimisto ja yhteiset palvelut 
 


