
  10.00–11.30 OPOINFO 

Tuotantotalouden verkkototeutus, yliopettaja Niko Kandelin  
Tietotekniikan uusi tuleminen, osaamisaluejohtaja Marika Seppälä 
Energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutus (polkuopinnot), opetuspäällikkö Jarkko
Heinonen  

OHJELMA

Tervetuloa, osaamisaluejohtaja Marika Seppälä 
Johdanto aiheisiin, koordinaattori ohjaus ja ops-työ Mari Linna 
Monta reittiä SAMKiin – erilaiset opiskelijavalinnat, opiskelijapalvelujen päällikkö Janne Santala 
Tekniikan alan uudet monimuoto- ja verkkokoulutukset vuonna 2023:  

Mitä AMK-tutkinnon jälkeen? Ylempi AMK urapolun kiitorata, opetuspäällikkö Hanna Tuominen 
Keskustelua 
Vapaata tutustumista OpenSAMKin ohjelmaan 

TILA A107, PORI 



JANNE SANTALA
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Monta reittiä SAMKiin
Kehittyvät opiskelijavalinnat



Perinteiset reitit:
koulutukset ja valintatavat 1/3

Vieraskieliset koulutukset (hakuaika 4.1.–15.2.2023 klo 15.00)

Bachelor of Business Administration, International Business, 
Rauma
Bachelor of Engineering:
• Pori: Artificial Intelligence ja Mechatronics
• Rauma: Logistics
Bachelor of Hospitality Management, International Tourism
Management, Pori
Bachelor of Maritime Management, Sea Captain, Rauma

Bachelor of Health Care:
• Nursing, Pori 
• Physiotherapy, Pori

Valintatavat:
Todistusvalinta, ylioppilastutkinto 

(SAMKin oma pisteytysmalli)
Todistusvalinta, muut tutkinnot 
(SAMKin oma pisteytysmalli)

Ei ensikertalaiskiintiötä.

Valintatapa:
Online-valintakoe (2-vaiheinen)

Ei ensikertalaiskiintiötä.



Perinteiset reitit:
koulutukset ja valintaperusteet 2/3

Suomenkieliset koulutukset, päivätoteutukset (hakuaika 15.–30.3.2023 klo 15.00)

Fysioterapeutti (AMK), Pori
Insinööri (AMK):
• Pori: energia- ja ympäristötekniikka, konetekniikka, rakennus-

ja yhdyskuntatekniikka ja sähkö- ja automaatiotekniikka
• Rauma: logistiikka, tuotantotekniikka ja merenkulku
Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, Pori
Sairaanhoitaja (AMK), Pori
Sosionomi (AMK), Pori
Tradenomi (AMK):
• Pori: liiketalous, tietojenkäsittely
• Rauma: liiketalous (kv. kauppa)

Valintatavat:
Todistusvalinta, 

ammatillinen perustutkinto
Todistusvalinta, ylioppilastutkinto

AMK-valintakoe

Ensikertalaiskiintiö: 90 %

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat


Perinteiset reitit:
koulutukset ja valintaperusteet 3/3

Suomenkieliset koulutukset, monimuoto- ja verkkototeutukset (hakuaika 15.–30.3.2023 klo 15.00)

Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 
Insinööri (AMK):
• rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto, Pori
• sähkö- ja automaatioteknikka, monimuoto, Pori
• tietotekniikka, monimuoto, Pori
• tuotantotalous, verkkototeutus, Raumaa

• tuotantotekniikka/elintarviketekniikka, monimuoto, Raumaa

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Pori
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutukset, Pori & Rauma
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori
Tradenomi (AMK): 
• liiketalous, verkkototeutus, Huittinenb & Raumab

• liiketalous, yrittäjän koulutusohjelma, Pori
Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus, Kankaanpääc

Valintatapa:
Online-valintakurssit

(a/b: yhteinen valintakurssi;
c: karsiva ennakkonäyttö) 

Ensikertalaiskiintiö: 80 %



Polkuopinnot –
avoimen AMKin opinnoilla tutkintoon

• Polkuopinnoissa opiskellaan avoimessa AMK:ssa tutkintokoulutuksen opetussuunnitelman 
mukaisia ensimmäisen ja toisen vuoden perus- ja ammattiopintoja.

• Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Tammikuussa 2023 on lisäksi kaksi 
erillistä polkualoitusryhmää.

• Polkuopintojen suorittamisen jälkeen haetaan avoimen väylän erillishaussa toukokuun tai 
marraskuun alussa (vakiohakuajat 1.–15.5. ja 1.–15.11.) tutkinto-opiskelijaksi.

• Polkuopinnoissa vaadittu suoritettujen opintojen minimilaajuus on yleensä 45 op ja suoritusaika 
noin yksi lukuvuosi, mutta lyhyempiä räätälöityjä polkuopintojakin on (kuten em. 
polkualoitusryhmää). Opiskelijavalinta tapahtuu vain avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen 
perusteella – 2. asteen päättötodistusta ei vaadita. 

• Polkuopinnoissa suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon voimassaolevan opetussuunnitelman 
mukaisesti. Sisällyttäminen tapahtuu, kun tutkintoon johtava opiskeluoikeus alkaa.

• Opintomaksu on 100 €/lukukausi (normaalihinta avoimen AMK:n opinnoille SAMKissa on 10 
€/opintopiste), mm. työttömiltä ei peritä opintomaksuja.



Väyläopinnot –
varma reitti tutkintoon 2. asteen aikana

• Nopsa-väyläopinnoissa suoritetaan ammatillisen toisen asteen opiskelijana SAMKin avoimen 
AMKin opintoja tietyltä koulutusalalta.

• Lukiopolussa suoritetaan lukion opiskelijana SAMKin avoimen AMKin opintoja tietyltä 
koulutusalalta.

• Väyläopinnoissa saa ensituntumaa itseäsi kiinnostavaan alaan ja korkeakouluopintoihin. 
Väyläopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen voi saada tutkinto-opiskeluoikeuden SAMKiin
ilman valintakoetta. 

• Tutkintoon haetaan avoimen väylän erillishaussa Opintopolussa touko- tai marraskuussa 
(vakiohakuajat 1.– 5.5. ja 1.–15.11.). 

• Opiskelupaikan saamisen edellytyksenä on väyläopintojen suorittamisen lisäksi, että opiskelija on 
valmistunut toiselta asteelta tai saanut lukion päättötodistuksen kesäkuun alussa tai jouluun 
mennessä.

• Lisätietoja väyläopinnoista ja 2. asteen opiskelijoille tarjottavista kurkistuskursseista on 
osoitteessa https://www.samk.fi/avoimen-amkin-opinnot-toiselle-asteelle/. 

https://www.samk.fi/avoimen-amkin-opinnot-toiselle-asteelle/


Hakuajat
SAMKilla on perinteisiä hakuja tutkinto-opintoihin keväällä 2023 tarjolla seuraavasti:
• Englanninkielisten koulutusten erillishaku: 

SAMK Admission Spring 2023: 4.1.–15.2.2023 klo 15.00
• Suomenkieliset koulutukset: 

Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku: 15.3.–30.3.2023 klo 15.00
• Haut tapahtuvat Opintopolussa (https://www.opintopolku.fi). 
Avoimen amkin polkuopintoihin on hakuja seuraavasti:
• Tammikuussa 2023 alkavat polkuopinnot: 28.11.–2.12.2022 klo 15.00
• Syksyllä 2023 alkavat polkuopinnot: elokuun alku 2023 (aikataulu tarkentuu)
• Haut tapahtuvat SAMKin avoimen amk:n sivujen kautta.
Polku- ja väyläopinnoista tutkintoon haetaan avoimen väylän erillishaussa, jollainen järjestetään 
keväisin 1.–15.5. ja syksyisin 1.–15.11. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

https://www.opintopolku.fi/
https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/avoin-amk/polkuopinnot/
https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/avoin-amk/


Kiitos!

Opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala

janne.santala@samk.fi

puh. 044 710 3012

mailto:janne.santala@samk.fi


NIKO KANDELIN 8.11.2022
OPO-INFO

TUOTANTOTALOUS (VERKKO)
Insinööri (amk)



TUOTANTOTALOUS
Tuotantotalouden koulutus tarjoaa laajat 
tiedot sekä tuotantotoiminnan että talouden, 
liiketoiminnan ja projektien johtamisen 
osalta. 

Opinnot antavat valmiudet toimia niin 
teollisuudessa kuin palvelutuotannossa sekä 
kehittävät edellytyksiä liikkeenjohdollisiin 
tehtäviin.

talous ja johtaminen | teknologiaosaaminen | 
tuotekehitys ja innovaatiotoiminta | tuotannon 
johtaminen | B2B-myynti | verkkokauppa



AMMATTINIMIKKEITÄ

Tyypillisiä valmistumisen jälkeisiä 
tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi

• kehitys-, tuotekehitysinsinööri/-päällikkö
• tuotantoinsinööri/-päällikkö
• vienti-/myynti-insinööri/-päällikkö
• hankintainsinööri/-päällikkö
• projekti-insinööri/-päällikkö
• tiiminvetäjä
• yrittäjä
• laatu-insinööri/laatupäällikkö



KOULUTUS TOTEUTETAAN 
VERKOSSA

• Opinnot alkavat syksyllä yhteisellä aloituspäivällä.
• Suuri osa opintojaksoista on suoritettavissa aika-

ja paikkariippumattomasti opintojakson 
toteutusaikana. 

• Kontaktitunnit lähtökohtaisesti torstai ja perjantai-
iltoina sekä tarvittaessa lauantaipäivinä. Tuntien 
määrä vaihtelee viikoittain.

• Kontaktitunnit taltioidaan ja julkaistaan 
opintojakson materiaaleissa aina mahdollisuuksien 
mukaan. Vain osa kontaktitunneista on pakollisia.

• Opiskella voi halutessaan myös kampuksella.



KENELLE
• Työn ohessa opiskelevalle

Verkko-opiskelu tarjoaa joustavuutta, mutta toki vaatii 
ajankäytön suunnittelua.

• Insinööri-opintojaan jatkavalle
Aiempia amk-opintoja voidaan AHOToida osaksi 

tuotantotalouden insinööriopintoja.

• Alan vaihtajalle tai osaamistaan täydentävälle
Esimerkiksi tradenomitutkinnon suorittanut keskittyy 

opinnoissaan pääasiassa luma-aineisiin ja tekniikan 
alan ammattiopintoihin.

• Toisen asteen opintojaan täydentävä 
AVOIN/POLKU-opiskelija
Avoimen opinnot toisen asteen opiskelijalle 

maksuttomia. Mahdollisuus sekä täydentää 2. asteen 
opintoja että aloittaa amk-opintoja.



HAKEMINEN

• Hakuaika: 15.-30.3.2023 (yhteishaku)
• Opinnot alkavat: syksyllä 2023
• Valintakurssi

• Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy to 
6.4.2023 klo 15.00. 

• Valintakurssille on kirjauduttava to 20.4.2023 klo 
22.00 mennessä.

• Valintakurssi alkaa ti 28.3.2023 klo 9.00. 
• Valintakurssin tehtävät on palautettava viimeistään 

ma 15.5.2023 klo 22.00.
• Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolussa ti 

4.7.2023 mennessä.
Avoin/Polku-opinnot kts. www.samk.fi/avoin



samk.fi

Kiitos!
Niko Kandelin

Yliopettaja | Principal Lecturer
OPS-vastaava | Degree Programme Coordinator
[Tuotantotalous, Industrial Management & Logistics]
Logistiikka ja meriteknologia | Logistics and Maritime Technology

niko.kandelin@samk.fi

044 710 3605

http://www.integrata.fi/


THINK FUTURE.
KATSE TULEVAISUUTEEN.

Energia- ja 
ympäristötekniikka
Insinööri (AMK) monimuoto
JARKKO HEINONEN

OPETUSPÄÄLLIKKÖ, RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 



Ympäristö- ja energiatekniikan alalla toimit 
ympäristön tilan parantamiseksi ja 
energiaratkaisujen uudistamiseksi!

Energia- ja ympäristötekniikan 
insinöörinä voit pelastaa 

maailman!



 Ilmansaasteet
 Ilman saasteiden vähentäminen teoriasta 

käytäntöön energia- ja prosessitekniikan 
opiskelun kautta

 Puhdas juomavesi
 Opit puhdistamaan vettä juomavedeksi
 Opit vedenkäsittelyn ja jakelun tekniikan
 Tunnet toimintaympäristön ja käytännön 

tekemistä

 Jäteveden puhdistus
 Mikromuovit, lääkejäämät, sinilevät

 Energia
 Opit millä tavoin energiaa tuotetaan
 Opit miten energian käyttöä voidaan tehostaa
 Osaat suunnitella kestäviä energiaratkaisuja

 Teolliset prosessit
 Opit tärkeimmät teollisuusprosessit
 Opit suunnittelemaan teollisuusprosesseja
 Mahdollisuus jatkaa opintoja Aalto-yliopistossa



Monimuoto-opinnot
• 240 op, 4 vuotta
• Opinnot alkavat tammikuussa 2023
• Opetuskieli suomi ja englanti
• Opetus toteutetaan pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin. 
• Opetus koostuu sekä lähi- että etäopetuksesta. 
• Opintojaksoista riippuen voi toteutus olla kokonaan verkossa tai 

lähitunteina kampuksella, esim. laboratoriotöitä tehdään pääasiassa 
laboratorioissa.

• Arki-iltojen opetukselle pyritään mahdollistamaan myös etäosallistuminen.



Valinta
• Haku energia- ja ympäristötekniikan monimuotoryhmän opintoihin on avoimen 

AMKin polkuopintohakuna. 
• Haku alkaa maanantaina 28.11.2022 klo 9.00 ja päättyy perjantaina 2.12.2022 klo 

15.00. Hakulomakkeet aukeavat osoitteessa: www.samk.fi/polkuopinnot
• Ryhmään valitaan enintään 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
• Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimusta ja polkuopinnot on suunniteltu 

suoritettavaksi työn ohella kevätlukukauden 2023 aikana. 
• Suorittamalla polkuopintoryhmälle suunnitellun opintopistemäärän, voi 

toukokuussa 2023 hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaun kautta. 
• Aloittanut polkuopintoryhmä jatkaa syksyllä 2023 tutkinto-opiskelijoina



THINK FUTURE.
KATSE TULEVAISUUTEEN.

Mitä AMK-tutkinnon jälkeen? 
Ylempi AMK urapolun kiitorata
OPETUSPÄÄLLIKKÖ HANNA TUOMINEN



YAMK-tutkinnot
• työelämälähtöinen tutkinto
• syventää työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta
• parantaa uramahdollisuuksia
• tuottaa maisteritason kelpoisuuden.



Laajuus 60 – 90 op
• Riippuu taustalla olevan AMK-tutkinnon laajuudesta
• Sisältää 30 op opinnäytetyön
• Muu sisältö riippuu tutkinnon laajuudesta
• Samkin kaikissa YAMK tutkinnoissa johtamisopintoja



Hakukelpoisuus
• soveltuvan AMK-tutkinnon suorittaneet henkilöt
• vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoaan vastaavalta alalta
• SAMKssa katsotaan hakukelpoiseksi tutkinnoksi opistoasteen ja 

korkea-asteen tutkinto
• koulutusalaltaan ja ammattinimikkeeltään vastaa hakukelpoista AMK-

tutkintoa
• suoritettu vuoteen 2000 mennessä



YAMK-tutkintonimikkeet
• Riippuu taustalla olevasta AMK-tutkinnosta 
• Kuitenkin määräävänä tekijänä Samkin tutkinnon myöntämisoikeus

• Sairaanhoitaja
• Fysioterapeutti
• Sosionomi
• Kuntoutuksenohjaaja
• Geronomi
• Radenomi
• Restonomi
• Insinööri
• Merikapteeni
• Kuvataiteilija
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