
 

Tiedote aloittaville 
opiskelijoille 
TERVETULOA OPISKELEMAAN DIAKIIN! 

Tässä liitteessä kerromme keskeisimmistä käytännöistä ja asioista, jotka helpottavat 

opinnoissasi alkuun pääsyä ja opintojesi sujumista.  

Tiedotteessa on kaksi osaa: 

Osa 1 sisältää asioita, joihin on tärkeä perehtyä heti opintojen alussa ja 

joihin pääset ilman henkilökohtaisia Diakin tunnuksia. 

Osa 2 sisältää asioita, joita tarvitset ja joita on tärkeää seurata koko opinto-

jen ajan. Näihin palveluihin pääset opintojen alussa, kun olet saanut tun-

nukset Diakin verkkopalveluihin. Tunnukset jaetaan lukukauden alussa jo-

kaiselle henkilökohtaisesti allekirjoituksen jälkeen. Allekirjoittamalla lomak-

keen sitoudut säilyttämään tunnukset turvallisesti. 

 

Lue huolellisesti myös kampuskohtaiset materiaalit. Sieltä löydät tietoa opintojen aloi-

tuksesta ja lähiopetuspäivistä eri kampuksilla keväällä 2018. 

Osa 1: perehdy 

Asiakirjoihin: 

 Koulutusten opetussuunnitelmat löytyvät Diakin nettisivuilta. Opinto-

jaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen. 

 Tutkintosääntö. Ammattikorkeakoululaki ja asetus ohjaavat ammatti-

korkeakoulun toimintaa. Niitä täydentää tutkintosääntö. Tutkinto-

säännössä on tarkennuksia mm. opiskelijaksi ottamiseen, arviointiin, 

opinnoissa etenemiseen, opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liit- 

tyviä asioita. Tutkintosääntö päivitetään vuosittain ja sen vahvistaa 

ammattikorkeakoulun hallitus. Tutkintosääntö on Diakin nettisivuilla. 

 Ammattikorkeakoululainsäännössä (http://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2014/20140932) määritellään mm. terveydellisistä syistä, toi-

mintakyvystä tai aikaisemmin menetetystä opiskeluoikeudesta mah-

dollisesti seuraavaan opiskelijaoikeuden peruuttamiseen liittyvää oh-

jeistusta, huumausainetestaukseen liittyviä asioita, harjoitteluun 

mahdollisesti liittyvää rikostaustaoteasiaa sekä opiskelijoiden oikeus-

turvalautakuntaa koskevaa tietoa. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932


 

Opintoihin liittyviin asioihin: 

 Lukujärjestykset: katso uutinen Uuden opiskelijan infosivulta 

 AHOT 

o Ahot tarkoittaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnista-

mista ja tunnustamista. Tietoa Diakin AHOT-käytännöistä ja 

opiskelijan ohjeet löydät Diakin nettisivuilta. 

 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

o Ensimmäisen lukukauden aikana opiskelijoita perehdytään 

opetussuunnitelmaan. Laadit itsellesi henkilökohtaisen opis-

kelusuunnitelman (HOPS), jossa mietit omia urahaaveita tu-

kevaa opintopolku-, harjoittelu- ja ajoitussuunnitelmaa.  

o Keskusteluissa opinto-ohjaajan kanssa on tärkeä ottaa esille, 

jos sinulla on erityistuen tarve, esimerkiksi oppimisvaikeuk-

sia, opiskeluun vaikuttava vamma tai sairaus. HOPS-keskus-

telussa perehdytään tarpeen mukaan Diakin AHOT-prosessiin 

(aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen). Osalla 

opiskelijoista tämä tapahtuu jo ennen opintojen alkua. Henki-

lökohtaista opiskelusuunnitelmaa laaditaan yksilö- tai ryhmä-

tapaamisissa. 

o Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman pohjaksi: 

 pohdi omia urasuunnitelmiasi ja aiempaa osaamis-

tasi, josta on hyötyä alan opinnoissa ja työssä 

 perehdy huolella opetussuunnitelmaan ja tutustu eri-

tyisesti opintojen ydinsisältöihin ja osaamisen ku-

vauksiin 

 tutustu Diakin AHOT-ohjeisiin. 

 Harjoittelu 

o Harjoittelun tavoitteet ja henkilökohtainen opiskelusuunni-

telma (HOPS) sekä omat uratoiveesi ovat pohjana harjoittelu-

polun suunnittelulle. Lisäksi harjoitteluinfoissa käydään kes-

kustelua harjoittelutavoitteisiin sopivista paikoista. 

o Lisätietoa harjoittelusta saat Diakin nettisivuilta, josta löydät 

esimerkiksi harjoitteluun liittyviä yleisohjeita, työsuhteessa 

tapahtuvan harjoittelun ohjeita, ohjeistusta tehtävistä ja vas-

tuista sekä harjoitteluiden tavoitteet ja arviointikriteerit. 



 

 Opiskeluun liittyvät kulut 

o Opetus on Diakissa maksutonta. Kirjat ja muut materiaalit kus-

tantaa opiskelija. Joka lukukausi saat käyttöösi sadan kappa-

leen kopiokortin. Sen yli menevät tulosteet/kopiot opiskelija 

maksaa itse. 

o Opinnäytetyötä varten saa ylimääräisen sadan kappaleen ko-

piokortin. 

o Päivittäiset matkat sekä matkat harjoittelu- ja tutustumispaik-

koihin kustantaa opiskelija. Myös ruokailu kampuksen opis-

kelijaravintolassa on maksullista. 

o Ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja 

Kelan ateriatukeen, ja usein myös alennuksiin paikallis- ja 

kaukoliikenteen juna- ja bussimatkoista. Voit saada kaikki 

kyseiset edut tilaamalla opiskelijakunta O’Diakon myöntä-

män sinisen opiskelijakortin. Tällöin et tarvitse muita alen-

nustodistuksia. Tämän lisäksi opiskelijakunnan kortilla saa 

noin 200 opiskelijaetua Helsingissä ja noin 600 etua valta-

kunnallisesti. Kortti kannattaa tilata mahdollisimman pian 

opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Lisätietoja kortin 

tilaamisesta ja myöntämisehdoista: www.odiako.fi. 

 KELAn ateriatukeen ja matka-alennuksiin on myös 

mahdollista hankkia erilliset alennustodistukset 

opintotoimistosta opintojen alettua. Lisätietoja alen-

nuksista: www.kela.fi, www.vr.fi ja www.hsl.fi. 

o Matka-alennusten ehdot ovat erillisten todistusten osalta sa-

mat kuin O’Diakon sinisellä opiskelijakortilla. 

o Myönnettäessä opiskelijakortteja tai alennustodistuksia tarkis-

tetaan opiskelijan läsnäolotiedot. Muiden ehtojen, esimer-

kiksi VR:n alennusten työssäkäyntiehtojen, osalta opiskelija 

on itse vastuussa siitä, että hän täyttää ehdot (opiskelijakun-

nalla tai ammattikorkeakoululla ei ole mahdollisuutta tarkis-

taa opiskelijan mahdolliseen työsuhteeseen liittyviä tietoja). 

o Lisätietoa Opintojen rahoituksesta on Uuden opiskelijan infosi-

vulla. 

  

http://www.odiako.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.vr.fi/
http://www.hsl.fi/


 

Osa 2 

 MyDiak 

o Diak ottaa vuoden 2017 - 2018 vaihteessa käyttöön uuden 

opiskelijan työpöydän MyDiakin. Lue lisätietoja uutisesta uu-

den opiskelijan infosivuilla.  

Diakin sähköpostiasi, 

joka toimii periaatteella etunimi.sukunimi@student.diak.fi. Sähköpostiin kirjau-

dutaan Diakin nettisivujen alareunasta tummanharmaalta alueelta. Diakin 

sähköpostia käytetään virallisena yhteydenpitovälineenä, joten seuraa sähkö-

postejasi säännöllisesti. 

Diakin opettajien ja henkilökunnan s-postiosoitteet ovat muotoa etunimi.suku-

nimi@diak.fi. 

Seuraa nettisivujamme ja opiskelijan alustoja 

Diakin nettisivuilla on paljon ajankohtaista tietoa liittyen tutkintoosi, opiske-

luun Diakissa, harjoitteluihin sekä erilaisiin opiskelun tukimuotoihin. 

Moodlerooms toimii jokaisen opintojaksosi oppimisalustana. Tähän sinut pe-

rehdytetään opintojen ensimmäisinä viikkoina. 

mailto:etunimi.sukunimi@diak.fi
mailto:etunimi.sukunimi@diak.fi

