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Tämä opas on tarkoitettu Saimaan ammattikorkeakoulussa avoimen AMK:n opintoja suorittavalle
opiskelijalle. Oppaaseen on koottu tärkeimpiä opiskeluun liittyviä käytännön ohjeita.

1. Avoin ammattikorkeakouluopetus
Mitä on avoin ammattikorkeakouluopetus?
Avoin AMK -opetus on Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaista opetusta.
Opintovaatimukset ja arviointi ovat siis samat kuin ammattikorkeakoulututkintoa suorittavilla
opiskelijoilla. Yleensä samalla opintojaksolla voi olla sekä ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia
että avoimen AMK:n opiskelijoita.
Avoimen AMK:n opinnot voidaan lukea hyväksi tutkintoon, mikäli opiskelija hakee ja valitaan
myöhemmin suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa.

Mitä voin opiskella avoimessa AMK:ssa?
Lähes kaikki Saimaan ammattikorkeakoulun opinnot ovat suoritettavissa avoimen AMK:n opintoina,
mikäli opintoryhmissä on tilaa.
Olemme poimineet avoimen AMK:n tarjontaa koulutuskalenteriin, joka löytyy osoitteesta avoinamk/koulutuskalenteri. Mikäli et löydä mieleisiäsi opintoja koulutuskalenterista, voit tutustua koko
tarjontaamme SoleOps:n kautta.
Jos aiot myöhemmin hakeutua suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa, sinun kannattaa olla
yhteydessä koulutusalakohtaiseen vastuuhenkilöön henkilökohtaisen opintosuunnitelman
laatimiseksi.

Paljonko opiskelu maksaa?
Yksittäiset opintojaksot: Opinnot maksavat 15 euroa/opintopiste. Ilmoittautuminen opintojaksolle on
sitova. Joillakin opintojaksoilla peritään lisäksi materiaalimaksua tai virallista tutkintokorttimaksua.
Polkuopinnot maksavat 1.1.2019 lähtien 90 euroa/lukukausi. Polkuopinnot laskutetaan tammi- ja
syyskuussa. Ilmoittautuminen polkuopintoihin on sitova, eikä maksua palauteta, jos opinnot
keskeytyvät aloituksen jälkeen.

Lukuvuosien ajoitukset

Milloin ja missä opetusta on?
Opetusta on sekä päivisin että iltaisin. Monimuoto-opinnoissa oppitunnit ovat yleensä iltaisin ja
viikonloppuisin. Osa opintojaksoista on toteutettu verkko-opintoina, jotka voit suorittaa yleensä
ajasta ja paikasta riippumatta.
Varmista luentosalin numero ja tarkka aloitusaika ennen opintojen alkua ryhmän lukujärjestyksestä,
opintojakson opettajalta tai alan vastuuhenkilöltä.
Aikataulumuutokset ovat mahdollisia, joten aikataulua kannattaa seurata opettajan tai ryhmän
lukujärjestyksestä. Opiskelijoiden ja opettajan välisestä viestinnästä voit kysyä opettajalta
ensimmäisen tunnin yhteydessä.
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Kaikilla koulutusaloilla on käytössä sähköiset ilmoitustaulut. Ilmoitustaulut löytyvät Moodleoppimisalustalta, jonne kirjaudutaan saimia-verkkotunnuksilla. Ko. ilmoitustauluilla tiedotetaan mm.
tuntien peruuntumisista, joten sivuilla kannattaa vierailla aina ennen lähitunteja.

Miten opintoihin ilmoittaudutaan?
Saimaan AMK:n nettisivuilla ilmoitetuille avoimen AMK:n opintojaksoille ilmoittaudutaan
koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä suoritetaan opintomaksu.
Mikäli et löydä haluamiasi opintoja koulutuskalenterista, ota yhteyttä alakohtaiseen vastuuhenkilöön.
Voit tutustua laajempaan opintotarjontaan SoleOpsissa.
Jos suoritat useita opintojaksoja ja sinulla on jo verkkotunnukset, ilmoittautuminen opintojaksoille
tapahtuu WinhaWillen kautta samalla tavalla kuin koko tutkintoa opiskelevilla.
Kohdassa neuvonta- ja ohjauspalvelut on ilmoitettu alakohtaiset vastuuhenkilöt, joilta saat
tarvittaessa lisätietoja opinnoista.

Opintojen arviointi ja todistus avoimen AMK:n opinnoista
Avoimen AMK:n opiskelija saa suorittamistaan opintojaksoista allekirjoitetun opintosuoritusotteen.
Opintosuoritusote postitetaan opiskelijalle automaattisesti, mutta mikäli tarvitset otteen
mahdollisimman pian, voit tiedustella sitä sähköpostitse, tiina.matikainen@saimia.fi
Opintojen arvioinnissa noudatetaan ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä. Tiedot opintojakson
suoritusvaatimuksista saat opettajalta tai voit katsoa ne SoleOps:sta.
Lisätietoja löydät ammattikorkeakoulun opiskelijalle -sivuilta

2. Avoimen AMK:n opiskelijapalvelut
Verkkotunnukset ja muut IT-palvelut
Oppilaitosten työasemille, lähiverkkoon ja Moodle-oppimisalustalle pääsee kirjautumaan
verkkotunnuksilla, jotka annetaan sinulle ensimmäisellä lähiopetuskerralla.
ITR-palvelujen organisoima tekninen tuki (HelpDesk) huolehtii laitteiden ja järjestelmien
häiriöttömästä toiminnasta. Suositeltavin yhteydenottotapa tekniseen tukeen on wwwpalautelomake. Lisätietoja teknisestä tuesta löydät IT-palvelujen sivuilta.
Osaan opintojaksoista on tehty oma virtuaalinen kurssi Moodle-oppimisympäristöön. Moodleen
kirjaudutaan verkkotunnuksilla. Sivustoa voit käyttää kaikilta tietokoneilta, joissa on nettiyhteys.
Kurssille kirjautumiseen tarvitset myös kurssiavaimen, jonka saat opintojakson opettajalta.
Mikäli opinnot suoritetaan kokonaan verkossa, kaikkien Suomen korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat
voivat käyttää Moodlessa HAKA-kirjautumista, jolloin he eivät tarvitse erillisiä verkkotunnuksia.
Opiskelijat voivat seurata opintorekisteriin tallennettuja henkilö- ja osoitetietojaan sekä opintojakson
suoritustietojaan WinhaWillen kautta. WinhaWilleen kirjaudutaan saimia-verkon käyttäjätunnuksella
ja salasanalla.
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Kirjastopalvelut
Lappeenrannan tiedekirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Imatralla ja Lappeenrannassa.
Ammattikorkeakoulun opiskelijana sinun kannattaa hyödyntää myös erinomaisia sähköisiä aineistoja
ja tietokantoja!
Tarkemmat tiedot löydät Lappeenrannan tiedekirjaston sivuilta.

Neuvonta- ja ohjauspalvelut
Lisätietoja avoimesta AMK:sta saat yhteyshenkilöiltä
Alakohtaiset vastuuhenkilöt
Hotelli- ja ravintola-ala: Virpi Ristimäki, puh. 040 672 7014
Tourism and Hospitality Mangement: Petra Yli-Kovero, puh. 040 098 5834
Kulttuuri: Nina Pesonen, puh. 040 847 9445
Liiketalous: Jaana Tanhuanpää, puh. 040 354 1617
International Business: Jaana Tanhuanpää, puh. 040 354 1617
Sosiaali- ja terveysala: Pia Halonen, puh. 040 484 2563
Konetekniikka: Jukka Nisonen, puh. 040 594 6556
Rakennustekniikka: Jouni Könönen, puh. 040 586 3312
Matematiikka: Perttu Laivamaa, puh. 040 486 6732
Kielet: Ritva Kosonen, puh. 040 037 6364
Yleinen neuvonta ja ohjaus: Tiina Matikainen, puh. 040 745 5752
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@saimia.fi
Toivomme, että käytät ei-kiireellisissä asioissa sähköpostia. Mikäli sinulla on kiireellinen asia, on
varminta soittaa tai käyttää tekstiviestiä. Lisätietoja löytyy myös avoimen AMK:n nettisivuiltamme

Kampukset
Linnalan kampus, hotelli- ja ravintola-ala, kuvataide
Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra
Koulukatu 5, 55120 Imatra (kuvataide)

Skinnarilan kampus, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta
Skinnarilan kampusalueen kartta
Pysäköinti Skinnarilan kampuksella on mahdollista ainoastaan siihen varatuilla pysäköintipaikoilla
(P4 ja P8-parkkipaikoilla), joissa ei ole lämmitystolppaa tai varausmerkintää. Pysäköintikiekon vaativa
asiakaspaikoitus on tarkoitettu vain lyhyille 2 - 3 tunnin pysäköinneille ja niistä, kuten myös kadun
varrelle pysäköinnistä, sakotetaan varsin tehokkaasti. Pysäköintipaikkoja on varsin rajallinen määrä,
joten kannattaa varata aikaa pysäköintipaikan etsimiseen. Pysäköintipaikkoja löytyy yleensä ainakin
pysäköintialueen takaosasta.
Linnalan kampuksella pysäköinti on sallittu pysäköintiluvalla. Luvan saa opintotoimistosta.
Lämpötolpilla varustetut paikat on varattu opettajille ja muulle henkilökunnalle, jotka myös maksavat
niiden käytöstä.
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3. Opiskeluun liittyviä käsitteitä
Seuraavaan sanastoon on koottu ammattikorkeakouluopintoihin liittyvää viranomaissanastoa, johon saatat törmätä
opintojesi aikana. Sanaston hallitseminen ei ole edellytys avoimessa AMK:ssa opiskelulle eikä opintojen
suorittamiselle hyväksytysti.
Opintopiste (op)

Opintojen laajuuden mitta, joka tarkoittaa opiskelijan keskimääräistä 27 tunnin
työmäärää. Opiskelijan yhden lukuvuoden täysipäiväiset opinnot ovat 60
opintopistettä. Yksi opiskelijan 40 tunnin työviikko vastaa 1,5 op:n työpanosta.

Opintojakso

Sisällöllinen ja rakenteellinen perusyksikkö. Sisältää tietyn määrän opetusta
sekä itsenäistä työskentelyä.

Opintokokonaisuus

Samaan asiakokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot muodostavat
opintokokonaisuuden.

Opintojaksokuvaus

Sisältää opintojaksoa koskevat keskeiset tiedot; nimi, koodi, tavoite, sisältö,
suoritustapa, suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet.

Opetussuunnitelma (OPS)

Suunnitelma tutkinnon opintojen kokonaisuudesta ja järjestämisestä
tavoitteiden saavuttamiseksi.

AMK

Ammattikorkeakoulu

AMK-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto, laajuudeltaan 210 - 240 opintopistettä.
Keskimääräinen opiskeluaika on 3,5 - 4 vuotta päiväopintoina,
aikuiskoulutuksena opiskeluaika voi olla lyhyempi. Opinnot koostuvat
perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä
harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

YAMK-tutkinto

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinto, laajuudeltaan 60 – 90 opintopistettä.
Keskimääräinen opiskeluaika on 1,5 – 2,5 vuotta. Opinnot koostuvat
syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä
opinnäytetyöstä.

Oppimisympäristö

Hyvällä ja toimivalla oppimisympäristöllä on keskeinen vaikutus opiskelijoiden
oppimiseen, viihtymiseen ja motivaatioon. Oppimisympäristö on yleisesti
määriteltynä paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoituksena on
edistää oppimista.

Moodle-oppimisympäristö

Internetissä toimiva verkko-oppimisympäristö, joka tukee oppimista,
projektitoimintaa, tiimityöskentelyä ja muuta yhteisöllistä toimintaa.
Opiskelijat pääsevät kirjautumaan saamillaan tunnuksilla suojattuun
verkkoympäristöön, jossa opiskelu tapahtuu.

Verkkotunnukset

Ennen opintojesi alkua opintotoimistosta noudettavat saimiaverkkotunnukset, joilla pääset kirjautumaan mm. työasemille, Moodleen ja
WinhaWilleen.

ECTS

Ammattikorkeakouluissa on siirrytty ECTS-järjestelmään vuonna 2005
(European Credit Transfer System). Sen avulla pyritään edistämään
opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista akateemista tunnustamista
Euroopassa ja sitä kautta helpottamaan opiskelijoiden liikkuvuutta.
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Luennot

Luennot ovat yleinen opetusmuoto ammattikorkeakoulussa. Luentojen
tavoitteena on perehtyä opintojakson perusasioihin sekä ajankohtaisimpaan
tietoon käsiteltävästä aiheesta. Luennoilla oppiminen vaatii aktiivista
kuuntelua, osallistumista keskusteluihin sekä muistiinpanojen laadintaa
luennoilla käsiteltyjen asioiden kertaamiseksi. Luennoilla kannattaa kirjoittaa
keskeiset asiat ja teemat muistiin. Luennoitsijan esittämät otsikot ja
luokitukset voivat helpottaa muistiinpanojen tekemisessä. Luennoitsija voi
myös jakaa luentorungon, johon on helppo merkitä lisähuomautuksia ja omia
ajatuksia käsiteltävistä aiheista.

Tentti

Kirjallinen kuulustelu eli tentti on yleinen tapa mitata ja arvioida opiskelijan
oppimista ammattikorkeakoulussa. Arvioinnin lisäksi tentti on myös
oppimistilanne, jossa kertaat, palautat mieleen, muokkaat tenttiin luettuja
asioita ja tietoja kirjalliseen muotoon. Tenttivastaus on usein esseemuotoinen,
mutta esseetä lyhyempi kirjoitelma. Hyvä tenttivastaus perustuu tentittävän
aiheen/alueen perusteelliseen lukemiseen. Tenttivastauksen tarkoituksena on
osoittaa, että hallitset sisällöllisesti ja kielellisesti käsittelemäsi
asiakokonaisuuden. Tenttejä järjestetään opintojaksojen yhteydessä, jolloin
tenttiajankohta sovitaan opintojaksolla eikä siihen tarvitse ilmoittautua
erikseen. Lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulussa järjestetään yleisiä
tenttipäiviä, jolloin voi uusia hylättyjä tenttejä. Aikataulut löytyvät opiskelijalle
-sivuilta.

Kirjalliset työt

Opiskelun aikana laaditaan lukuisia kirjallisia töitä tenttivastauksista laajoihin
esseekirjoitelmiin. Kirjoittaminen on erinomainen tapa oppia, koska se auttaa
muistamaan, hahmottamaan ja selkeyttämään ja jäsentämään omia ajatuksia.
Kirjoittaminen voi tuntua aluksi työläältä, mutta hyötynä on kuitenkin se, että
voi rauhassa miettiä ja muokata kirjoittamaasi tekstiä juuri sellaiseksi, mitä itse
ymmärrät parhaiten. Tyypillisimpiä kirjallisia töitä ovat esseet, tentit,
referaatit, luentopäiväkirja sekä oppimispäiväkirja.

Essee

Essee on lyhyehkö kirjoitelma, jossa yhdistetään otsikon vaatimukset,
lähdeteosten referointi ja omat ajatuksesi. Esseessä käsittelet aihetta
lähdetiedostoon perustuen omasta näkökulmastasi. Siinä tulee esittää omien
väitteiden ja johtopäätösten lisäksi eri lähteistä kerättyä tietoa. Lähteet tulee
merkitä selvästi lainatun tekstin yhteydessä.

Referaatti

Referaatilla tarkoitetaan suppeaa, kuullun tai luetun tekstin pääkohdat
esittelevää lyhennelmää tai selostusta. Referaatti on melko suora lyhennelmä
tai selostus eikä sisällä omia ajatuksia tai arviointeja.

Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirja rakentuu luennoilla tehtyihin muistiinpanoihin. Siinä kuvaat
omaa oppimistasi, ajatuksiasi, kokemuksiasi sekä tunteitasi.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjassa kuvataan omaan oppimiseen liittyviä ajatuksia,
kokemuksia, havaintoja ja tunteita. Oppimispäiväkirja on väline, jonka avulla
voi tulkita oman oppimisen prosesseja ja jäsentää niitä.

Portfolio

Portfoliolla tarkoitetaan opiskelijan omaa ”käyntikorttia” eli kokoelmaa, johon
opiskelija valitsee opintojakson aikana tehtyjä tuotoksia tiettyä tarkoitusta
varten. Portfolion avulla voit seurata omaa kehittymistäsi, saavutuksiasi sekä
kehittää omaa persoonallisuuttasi sekä ammattitaitoasi.

