
ETÄ- JA VERKKO-OPETUKSEN ETIKETTI 
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

1. Käytä vain omaa tunnustasi äläkä luovuta tunnustasi muille (SAMK- tun-
nuksen käyttösitoumus). Esiinny aina etä- ja verkko-opetuksessa koko 
nimelläsi (etu- ja sukunimi sekä SAMK-sähköposti).

2. Käytä yhteydenottoihin SAMKissa student.samk.fi-sähköpostiasi, jossa 
allekirjoituksesta löytyvät nimesi, opiskelijanumerosi sekä opiskelijaryhmä-
tunnuksesi.

3. Käyttöösi annettu materiaali on vain sinulle tarkoitettu, älä jaa esim. verk-
kotenttikysymyksiä kenellekään tai kerro tehtäviesi vastauksia muille. 

4. Muista, että etä- ja verkko-opetustuokioita ja niiden nauhoitteita suojaa 
tekijänoikeuslaki 

5. Testaa laitteidesi toiminta hyvissä ajoin ennen jokaista etä- tai verkko-ope-
tustuokiota. Videokamera, mikrofoni ja kaiuttimet sekä toimiva tietokone, 
johon ne on kytketty ja toiminta testattu, auttavat etä- ja verkko-opiskelus-
sa. Jos verkkoyhteytesi on hidas, on suositeltavaa sulkea muut sillä het-
kellä tarpeettomat tietoliikennekaistaa vievät sovellukset kuten sähköposti. 

6. Verkkoluennolla ole ajoissa paikalla, aktiivinen ja osallistu opettajan ohjeis-
tamalla tavalla. 

7. Oppimisalustalla palauta tehtävät ajoissa, ole aktiivinen ja osallistu opetta-
jan ohjeistamalla tavalla. 

8. Ole kohtelias muita kohtaan: 

9. Älä unohda opiskelukavereita, vaan pidä heihin yhteyttä sähköisillä välineil-
lä ja auta apua tarvitsevaa. 

10. Tutustu etä- ja verkko-opiskelun alustojen ohjeisiin SAMKin verkkosivuilla. 

11. Pyydä tarvittaessa apua opettajalta, opettajatutoriltasi tai opinto-ohjaajal-
tasi, teknistä tukea tarvitessasi ota yhteyttä eSAMK (Moodle, Hill, EXAM, 
Tuudo) tai HelpDesk (työvälineet).

a. Verkkoluennolla sulje mikki, jos et juuri sillä hetkellä puhu muille 
osallistujille. Pyydä puheenvuoroa, jos sinulla on kysyttävää/kom-
mentoitavaa. Älä keskeytä muita osallistujia kesken heidän puheen-
vuoronsa.

b. Oppimisalustalla toimi opettajan ohjeiden ja hyvien tapojen mukai-
sesti: otetaan huomioon kanssaopiskelijat ja kehitetään ongelman-
ratkaisukykyjä yhdessä.  

c. Ryhmätehtävissä edistä yhteistä tavoitetta omalta osaltasi muita 
kannustaen. 



GUIDELINES FOR ONLINE STUDIES AT 
SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   

1. Use your own user ID and password only and do not give them to anyone 
else within the limits of  User agreement of SAMK. Whenever you are 
attending distance and online lessons, always use your full name (first name 
and surname and your SAMK email address).

2. When contacting people at SAMK, please use your SAMK student.samk.
fi email. The signature of the email should contain your name, your student 
number and your group code.

3. The material you are entrusted with is only for you, do not distribute e.g. 
online exam questions to anyone else or tell your answers to tasks to 
others.  

4. Remember that online teaching sessions and their recordings are protected 
by copyright law.  

5. Test the functioning of your equipment well in advance before each 
online lesson. A working webcam, microphone and speakers connected 
to a computer are prerequisites for successful online studies. If your 
network connection is slow, it is advisable to close all other unnecessary 
applications that use the same frequency band, e.g. email.  

6. When attending online lessons, arrive early enough (preferably 5 minutes 
before the lessons start) be active and participate according to the 
teacher´s instructions.  

7. Return the assignments on the learning environment in good time, be active 
and participate according to the teacher´s instructions.  

8. Be polite to other participants:  

9. Do not forget your fellow students, keep in touch with them by electronic 
means and help those who need it.   

10. Get to know the online learning environment guidelines of SAMK.  

11. If necessary, ask for help from your teacher, teacher tutor or study 
counsellor. When technical support is needed,  please contact eSAMK ( 
Moodle, Hill, EXAM, Tuudo) or HelpDesk (instruments)  

a. Mute the microphone when you are not talking. Ask for the floor, 
when you have something to ask or comment on and do not 
interrupt your fellow students when they are speaking.   

b. Follow the teacher´s rules and good manners on the learning 
environment: let´s take other students into account and try to 
develop those problem-solving skills together.   

c. In group work, try to contribute to the common goal, and 
encourage others.  


