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TERVETULOA OPISKELEMAAN DIAKIN HELSINGIN-KAMPUKSELLE 
 
 

Lämpimät onnittelut sinulle opiskelupaikasta Diakissa!  
 
Tähän tiedostoon on koottu tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa  
Diakin Helsingin-kampuksella. Luethan kirjeen huolellisesti. 

 
 
Opiskelun aloitus 

 
Opinnot alkavat Diakin Helsingin-kampuksella Kalasatamassa osoitteessa 
Kyläsaarenkuja 2.  
 
Aloituspäivinä ensimmäiset opintojaksot käynnistyvät. Saat tärkeää tietoa opinnoista, opiskelusta Diakissa 
ja tapaat uuden opiskelijaryhmäsi. 
 
Kaikilla opintopolkunsa alusta aloittavilla opiskelijoilla opinnot alkavat koulutusalakohtaisesti seuraavasti: 

 

 Sosionomi (AMK) -koulutuksen opinnot alkavat perjantaina 12.1.2018 klo 9–16. 
 

 Sosionomi (AMK) diakoniatyö-, sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyö- ja sosionomi (AMK) 
kirkon varhaiskasvatus (AMK) -koulutusten opinnot alkavat tiistaina 16.1.2018 klo 9–16.  

 

 Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opinnot alkavat maanantaina 21.1.2018 klo 9–16. 
 
Torstaina 11.1.2018 klo 9.00–16.00 opinnot alkavat koulutusalasta riippumatta kaikilla niillä opiskelijoilla, 
joilla on aikaisempia alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja tai aikaisempi alan opistoasteentutkin-
to, ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto (myös avoimen AMK:n polkuopiskelijat). Jos kuulut tä-
hän ryhmään, ole yhteydessä omaan opinto-ohjaajaasi sähköpostitse (ks. ohjeet seuraavalla sivulla). 
 
Osallistuminen omaan aloituspäivään on välttämätöntä.  
 

 
Opinnoista 
 

Opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna. Lukukauden opinnot koostuvat lähijaksoista, etätyöskentelystä 
ja harjoittelujaksoista. Lähijaksoja on keskimäärin kerran kuukaudessa, n. 5 päivää kerrallaan.  
 
Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-
oppimisympäristössä. Ryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä, oppimistehtävien mukaan vaiheiste-
tussa aikataulussa. Opinnot edellyttävät yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työvaiheita sekä vuorovaikutusta kas-
vokkain ja myös verkossa.  
 
Opintoihin sisältyy harjoittelujaksoja työelämässä. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimis-
ta opiskelua. Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opinnot voivat toteutua päivä-, ilta- tai moni-
muoto-opiskeluna. Lisätietoa opintojen toteutustavoista on sivulla http://yhteishaku.diak.fi/hakuinfo/usein-
kysytyt-kysymykset/#monimuoto-opetus. 
 

 
Ensimmäisen vuoden poissaolo 
 

Ammattikorkeakoululain mukaan otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissaole-
vaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:  
 
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua 
  
 

http://yhteishaku.diak.fi/hakuinfo/usein-kysytyt-kysymykset/#monimuoto-opetus
http://yhteishaku.diak.fi/hakuinfo/usein-kysytyt-kysymykset/#monimuoto-opetus
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932


 

 
 
 

 
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla 
  
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.  

 
Ensimmäisen vuoden poissaolo sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa opiskelijalta lain salliman kahden 
lukukauden mittaisen muun poissaolon. 

 
 
Aikaisemmat sosiaali-, terveys- tai kirkon alan opinnot 
  

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

 sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, diakonissa,  
sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja) 

 sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi AMK) 

 sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja (esim. avoimessa AMK:ssa 
tai yliopistossa saman alan opintoja, tai jos tutkinto on jäänyt aiemmin kesken). 

 
Jos sinulla on joku edellä mainittu tutkinto tai opintoja, varaa aika heti opiskelupaikan varmistuttua sähkö-
postilla omalta opinto-ohjaajaltasi alla olevien ohjeiden mukaisesti. Yhteydenottosi jälkeen sovimme sinulle 
ohjausajan ja laadimme aiempien opintosuoritustesi perusteella yksilöllisen opintosuunnitelman. 

Tutustu lisäksi AHOT-ohjeisiin http://ahot.diak.fi. (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen)  

 
Sosionomi (AMK): opinto-ohjaaja Heli Sipilä heli.sipilä@diak.fi. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi sähköpostil-
la viimeistään 8.12.2017. Otsikoi sähköpostisi ”Opon ohjausaika A44” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi 
koulutuksesi/opintosi. Yhteydenottosi jälkeen sovimme sinulle ohjausajan viikoille 50–51. Tapaamisessa 
tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, jos opin-
tosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Lisäksi varmistamme sen, kumpaan aloitus-
päivään osallistut.  
 
Sosionomi (AMK), diakoniatyö ja Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö ja Sosionomi (AMK), kirkon 
varhaiskasvatus: Eeva Kylä-Setälä eeva.kyla-setala@diak.fi. Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi säh-
köpostilla viimeistään 8.12.2017. Otsikoi sähköpostisi ”Opon ohjausaika A44” ja kerro viestissä tarkkaan 
aiempi koulutuksesi/opintosi. Yhteydenottosi jälkeen sovimme sinulle ohjausajan viikoille 50–51. Tapaami-
sessa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, jos 
opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista. Lisäksi varmistamme sen, kumpaan aloi-
tuspäivään osallistut. 
 
Sairaanhoitaja (AMK): opinto-ohjaaja Kati Juujärvi kati.juujarvi@diak.fi. Ota yhteyttä omaan opinto-
ohjaajaasi sähköpostilla viimeistään 8.12.2017. Yhteydenottosi jälkeen sovimme sinulle ohjausajan vii-
kolle 50–51. Otsikoi sähköpostisi ”Opon ohjausaika A44” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutukse-
si/opintosi. Yhteydenottosi jälkeen sovimme sinulle ohjausajan. Tapaamisessa tehdään aiempien opinto-
suoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma kevään opinnoistasi, jos opintosi poikkeavat opintonsa 
alusta alkavan ryhmän opinnoista. Lisäksi varmistamme sen, kumpaan aloituspäivään osallistut. 

 
 
Opetussuunnitelma  
 

Ennen opintojen alkua on hyvä perehtyä koulutuksesi opetussuunnitelmaan. Löydät sen seuraavan linkin 
takaa: http://yhteishaku.diak.fi/koulutukset/amk-tutkinnot/. 

 
 
Lukujärjestyksistä  
 

Diakin www -sivuja päivitetään vuoden vaihteessa. Lukujärjestyksistä on tulossa erillinen tiedote joulukuus-
sa. Seuraa siis Uuden opiskelijan info -sivuja aktiivisesti. http://uudelleopiskelijalle.diak.fi  

 

http://ahot.diak.fi/
mailto:heli.sipilä@diak.fi
mailto:eeva.kyla-setala@diak.fi
mailto:kati.juujarvi@diak.fi
http://yhteishaku.diak.fi/koulutukset/amk-tutkinnot/
http://uudelleopiskelijalle.diak.fi/


 

 
 
 

 
 
Hakutietojen tarkistaminen 
 

Jos et ole toimittanut Helsingin-kampukselle kopioita yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista, toimita ne 
kampuksen opintotoimistoon mahdollisimman pian, viimeistään 8.12.2017. Varasijalta hyväksytyille päi-
vämäärä ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä. Myös poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava kopiot todis-
tuksista. 
 
Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja eikä oi-
kein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Jos pyydettyjä kopioita ei toimiteta määräaikaan 
mennessä, ammattikorkeakoululla on oikeus purkaa opiskelijavalintapäätös. Kopioita ei palauteta. 
           

 
Alkuperäisten todistusten tarkistaminen 

 
Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu 
alkuperäisiin todistuksiin. Yhteishaussa käyttämiäsi alkuperäisiä koulutodistuksia verrataan toimittamiisi 
kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Ota alkuperäiset todistukset mukaan aloituspäi-
vään. Poissaolevaksi ilmoittautuneen alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa.  

 
 
Ruokailu  

 
Opiskelijaravintola Amicasta voit ostaa ruokalippuja joko yksittäin tai 5 ja 10 aterian sarjana. Ruokailun yh-
teydessä tulee esittää opiskelijakortti.  
 

 
Kulkuyhteydet  

 
Diakonia-ammattikorkeakoululla ei ole pysäköintipaikkoja autoille. Pyörille sen sijaan löytyy runsaasti tilaa. 
Julkisista liikennevälineistä esimerkiksi raitiovaunut 6 ja 8 sekä bussit 55 ja 56 tulevat lähelle. Kalasataman 
metroasemalta on noin 15 minuutin kävelymatka. Joukkoliikenteen aikataulut näet parhaiten reittioppaasta 
kirjoittamalla määränpääksi ”Kyläsaarenkuja 2”. http://www.reittiopas.fi/ 
 

 
Sosiaali- ja terveysalalla edellytettävä terveydentila 

 
Tutustu huolella kaikkien opiskelijoiden yhteiset materiaalit -osiosta löytyvään terveydentilasuositukseen. 
Lisätietoja sosiaali- ja terveysalalla edellytettävästä terveydentilasta antaa terveydenhoitaja Merja Toivai-
nen, p. 050 402 5620.  

 
 
Lisätietoja  

 
Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon (p. 029 469 6433), sähköpostitse opintotoi-
misto@diak.fi tai jättämällä palvelupyynnön Helpdeskiin: http://opintotoimisto.diak.fi/ 
  

 
Opiskelijakunta  

 
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta O’Diakosta saat lisätietoja osoitteesta  
http://www.odiako.fi.  
 

 
 
Ystävällisin terveisin 
 
opinto-ohjaajat ja opintoasiain assistentit 

http://www.reittiopas.fi/
mailto:opintotoimisto@diak.fi
mailto:opintotoimisto@diak.fi
http://opintotoimisto.diak.fi/
http://www.odiako.fi/

