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Valmistuneet opiskelijat
arvioivat SeAMKin

Suomen
parhaaksi
AMMATTIKORKEAKOULUKSI

(valtakunnallinen AVOP-kysely 2020)

SeAMKissa on
• Suomen paras opiskelutyytyväisyys 
• Parhaat opiskelun tukipalvelut
• Parhaimmat oppimisympäristöt 
• Parhaat palaute- ja arviointikäytännöt 
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Frami
Kampus

KEVÄÄN TOINEN YHTEISHAKU 16.3.–30.3.2022

• Bachelor of Business Administration, International Business
• Bachelor of Health Care, Nursing
• Bachelor of Engineering, Automation Engineering
• Bachelor of Engineering, Agri-food Engineering
• Master of Business Administration, International Business Management

KEVÄÄN ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU 5.1.–19.1.2022

• Agrologi (AMK), päivätoteutus
• Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
• Geronomi (AMK), monimuotototeutus
• Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus
• Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus
• Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
• Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
• Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus
• Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
• Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
• Restonomi (AMK), päivätoteutus
• Sairaanhoitaja (AMK), päivä- ja monimuotototeutus
• Sosionomi (AMK), päivätoteutus
• Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus
• Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivä- ja monimuotototeutus

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT
• Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
• Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
• Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
• Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
• Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
• Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
• Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

SYKSYN  YHTEISHAKU 31.8.–14.9.2022

Päivätoteutus
• Sairaanhoitaja (AMK)
• Sosionomi (AMK)
• Terveydenhoitaja (AMK)

Monimuotototeutus
• Agrologi (AMK)
• Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
• Restonomi (AMK)
• Sairaanhoitaja (AMK)
• Sosionomi (AMK)
• Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
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Liiketalouden mieleenpainuvimmat opintojaksot

Alun perin elintarvikeagrologiksi SeAMKissa opiskellut Soila Huhta-
luhta jatkoi opintojaan ylempään AMK -tutkintoon ja on työskennellyt 
eteläpohjalaisen ruoka-alan kehittämiseksi monessa tehtävässä.

”Työskentelen SeAMKissa projektipäällikkönä ruoka-alan kansainvälisissä hank-
keissa, sivutoimisena tuntiopettajana ja vaihtelevasti muissakin tehtävissä. Sydäntä-
ni lähellä ovat muun muassa luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävä Green Care, 
ruoka-alan innovaatiot ja aluekehittäminen. Olen aika monelta kannalta SeAMKi-
lainen: jossain vaiheessa olen ollut täällä jopa yhtä aikaa yAMK-opiskelija, alumni, 
projektipäällikkö ja sivutoiminen tuntiopettaja.”

”Mietin alle kolmekymppisenä, miksi oikeasti haluaisin isona. Halusin tehdä jotain, 
joka on itselleni tärkeää ja mielellään kivaakin. Totesin, että kotimaisen ruuantuotan-
non parissa työskentely voisi olla molempia, vaikka ihan perinteinen maatalousala ei 
olekaan omin juttuni.”

Mielenkiintoinen opintopolku
ja työ ruuan parissa

Opiskelijatarinoita
Liiketalouden opiskelu SeAMKissa on käytännön-
läheistä ja monipuolista. Siiri Kontteli havaitsi opintoihin-
sa liittyvän harjoittelujakson aikana, että opintojaksoilla 
saadut opit antoivat eväitä suoraan työelämään.

”Opiskeluaika on ollut täynnä mielenkiintoisia ja erilaisia opinto-
jaksoja. Mieleenpainuvin kokonaisuus ensimmäiseltä opiskelu-
vuodelta oli VY-toiminta eli virtuaalinen yritystoiminta. Toiselta ja 
kolmannelta vuodelta mieleen ovat jääneet muun muassa opin-
tojaksot Itsensä johtaminen, Esimiestyö, Julkiset hankinnat, So-
siaalinen media yritysviestinnässä sekä Yrityksen taloushallinto.

”Valitsin opintojen suunnaksi johtamisen ja liiketoiminnan kehit-
tämisen, ja sen takia myös suurin osa lempiopintojaksoistani on 
yhteyksissä siihen. Olen erittäin kiitollinen kaikille opettajille. Il-
man mielenkiintoisia tunteja, motivoivia opettajia ja ilmapiiriä olisi 
koulunkäynti todella paljon tylsempää.”
 

Automaatiotekniikan
opiskelijoille löytyy kysyntää
Kauhavalainen Joel Tikka on kolmannen vuoden automaatioin-
sinööriopiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Automaa-
tiotekniikka oli Tikalle selkeä valinta.
– Meillä on suuntautumisvaihtoehtoina sähkö- ja koneautomaa-
tio. Valitsin itse koneautomaation, joka käsittelee robotiikkaa, ti-
etotekniikkaa, ohjausjärjestelmiä ja yleistä valmistustekniikkaa 
ja pitää sisällään ohjelmoinnin harjoittelua sekä ohjelmien tekoa, 
Tikka kertoo.

Automaatioinsinöörin perusopintoihin kuuluu myös fysiikan, 
matematiikan ja sähköalan opiskelua.
– Sähkö sisältyy olennaisesti meidän koulutukseemme eli säh-
köopinnot, -standardit, -perusteet ja kuinka sähkö toimii ja miten 
siatä voidaan ohjata.
Insinöörin opinnot kiinnostivat Tikkaa tekniikan ja tietotekniikan, 
robotiikan sekä alan hyvien tulevaisuuden näkymien vuoksi.

Automaatiotekniikka avaa ovet
työharjoitteluun
Tikka suoritti työharjoitteluun globaalisti toimivalle kauhajoke-
laislähtöiselle Pesmel Oy:lle, joka valmistaa automatisoituja lo-
gistiikka-, varastointi- ja pakkausjärjestelmiä sellu ja paperi-, 
metalli- ja rengasteollisuuden tarpeisiin.

SeAMKin laadukas opetus on tarjonnut hyvät oppieväät in-
sinööriopinnoille.

– Olemme opetelleet laajasti ohjelmointia, sähköä, automaa-
tiota ja robotiikkaa. Koulutuksen taso antaa opiskelijalle hyvän 
lähtötason työelämää ajatellen, Tikka näkee.

    Lue lisää: blogit.seamk.fi

Oma ala ja rohkeus löytyi sosionomiopinnoista

Sosionomiksi opiskelevalle Milja Korpelalle oman alan löytäminen oli vahvistava kokemus.

”Kävimme lukiosta tutustumassa Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Monien alojen opiskelijat kävivät kerto-
massa omista opinnoistaan, mutta mikään ei tuntunut minulle omalta, ennen kuin sosionomiopiskelijoiden 
vuoro tuli esittäytyä. Kuunnellessani heidän esitystään tu-
lin koko ajan toiveikkaammaksi ja varmemmaksi omasta 
tulevaisuudestani. Tiesin tulevani hyvin toimeen ihmisten 
kanssa, joten ala kuulosti passelilta minulle. Sosionomik-
oulutuksen kautta minun olisi mahdollista hakea laajasti 
eri aloille sosiaali- ja terveysalalla, toimia oman valintani 
mukaan lasten, nuorten, aikuisten tai vanhusten kanssa.”

    Lue lisää: blogit.seamk.fi

https://blogit.seamk.fi/blog/mieleenpainuvimmat-opintojaksot-liiketalouden-opinnoissa/
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At SeAMK
• SeAMK is located in the Frami campus, near
   Seinäjoki city centre. 

• Students’ well-being is our top priority.
• High quality of teaching. 

• Rating at a high level, studying at SeAMK will give you an
   advantage when looking for employment after graduation.

• Convenient accommodation for students near the Campus
   and the city centre.

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION,
International Business

You will learn business skills with a focus on the international operations of companies and orga-
nisations. You will gain competencies in planning, running and developing business in a global en-
vironment. The study programme is based on a good understanding of entrepreneurship and small 
and medium-sized enterprises.

As part of your studies, you are eligible to take part in one-semester exchange studies or in a double degree programme. 
SeAMK has partnerships with many universities around the world, and, every semester, we receive a great number of 
exchange students. Internationalisation at SeAMK is not only visible in our International Business programme, but also 
in our everyday life on the Campus.

• Earn a Bachelor’s degree in International Business to start your international career.
• You can get involved in the various entrepreneurial activities organised at SeAMK.
• Studying with a multicultural group will enhance your skills for the international corporate world.
• All the studies are conducted in English, allowing you to improve your communication skills.
• You can also profit from the opportunity to earn a double degree studying at one of our partner universities
   in different countries.

The scope of the Bachelor of Business Administration 
is 210 ECTS credits, duration 3.5 years.

More information on education and applying 

Contact information

info.internationalbusiness@seamk.fi

SEAMK.FI/APPLY

Joint Application 5.1.–19.1.2022
SeAMK Direct Application 5.1.–8.4.2022

The Bachelor Degree Programme in Nursing provides the means for the student to receive a
Registered Nurse (RN) qualification.

A Registered Nurse (RN) graduating from SeAMK has the aptitudes (knowledge, skills and attitude) to act as an expert of  
nursing in various fields of work in health care, to work in co-operation with the clients, their next-of-kins, as well as in 
multi-professional teams. Furthermore, Registered Nurses are able to develop their work and profession in a responsible 
manner using evidence-based information and critical thinking.

Your studies are multimodal studies. The programme is taught and conducted mainly in English. However, it also includes  
studies in Finnish so that students will be able to use the Finnish language in clinical trainings. Nursing Degree Program-
me applicants are required to have basic Finnish skills (level B1). The clinical trainings are carried out in Finnish speaking 
organisations during the studies, but some parts of clinical training can be carried out abroad as an exchange student.

SOME EXAMPLES OF STUDIES:
• Ethicality in Nursing
• Client-oriented clinical competence
• Development of nursing expertise
• Professional interaction in simulated patient situations
• Safe medication and fluid therapy
• Sustainable development and global health
• eHealth and digitalization in health care

The scope of the Bachelor of Health Care, Nursing
is 210 credits, duration 3.5 years. Applying through
a nationwide joint application to higher education.

More information on education and applying

Contact information

At SeAMK
• SeAMK is located in the Frami campus, near
   Seinäjoki city centre. 

• Students’ well-being is our top priority.
• High quality of teaching. 

• Rating at a high level, studying at SeAMK will give you an
   advantage when looking for employment after graduation.

• Convenient accommodation for students near the Campus
   and the city centre.

BACHELOR OF HEALTH CARE
Nursing

Joint Application 5.1.–19.1.2022

SEAMK.FI/APPLY

• International nurse - International job opportunities 
• Finland is becoming more international, there's a need for English-language nursing

skills within Finland   • Registered nurse qualification - can work in many countrie

• Esports + digitalisation
• Virtual business   • Internationality   • Many different nationalities

info.nursing@seamk.fi

https://www.seamk.fi/en/study-with-us/how-to-apply/
https://www.seamk.fi/en/study-with-us/how-to-apply/
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At SeAMK
• SeAMK is located in the Frami campus, near
   Seinäjoki city centre. 

• Students’ well-being is our top priority.
• High quality of teaching. 

• Rating at a high level, studying at SeAMK will give you an
   advantage when looking for employment after graduation.

• Convenient accommodation for students near the Campus
   and the city centre.

Automation engineering studies at SeAMK are designed to meet the future requirements of in-
dustrial operations. Alongside full skillset of traditional automation engineering capabilities, you 
will get strongly involved with computer science and programming. SeAMK’s field of technology 
is known is known for the research and development in the field of Industrial Internet and Digital 
Manufacturing, which also shows in our education.

Your studies include common studies for all SeAMK students regarding international working and communication 
skills, entrepreneurship, and research project skills. Common studies provide you with needed basic capabilities 
in language, mathematics and physics skills. Professional studies include a group of basic automation engineering 
and computer science courses, after which you can focus on various modules to deepen your knowledge. These 
modules vary between information technology, business studies, industrial internet and many more. Your degree is 
finalised with two practical trainings and of course a thesis work – all of which are typically carried out as real life 
assignments for local companies. The whole programme is taught in English.

Students from the EU/EEA area are not charged any tuition fees. For non-EU/EEA citizens the tuition fee is EUR 7000 per 
academic year. Further information at  www.seamk.fi/tuitionfees

The scope of the Bachelor of Automation
Engineering is 240 credits, duration 4 years.

More information on education and applying: 

       WWW.SEAMK.FI/APPLY

BACHELOR OF ENGINEERING,
Automation Engineering

• Award-winning industrial internet laboratory SeAMK Digital Factory 
• Good employment opportunities • New degree programme 

• Close co-operation with manufacturing companies

SEAMK.FI/APPLY

Contact information

Joint Application  5.1.–19.1.2022
SeAMK Direct Application 5.1.–8.4.2022

At SeAMK
• SeAMK is located in the Frami campus, near
   Seinäjoki city centre. 

• Students’ well-being is our top priority.
• High quality of teaching. 

• Rating at a high level, studying at SeAMK will give you an
   advantage when looking for employment after graduation.

• Convenient accommodation for students near the Campus
   and the city centre.

As an engineer of agri-food, you will get a holistic understanding of food systems. In your studies, 
you can follow the production of food from “field to fork”. You will understand food processing from 
many perspectives and for different raw materials, like vegetables, cereals, beverages as well as 
dairy and meat products. You will get a good foundation to work in various positions in the field of 
agri-food, like in production, quality control, research and development, in management positions, 
in sales and marketing or even as a founder of a company.

The industries in agri-food business are quickly globalising, and they are also internationally competitive. The food 
processing industry in Finland is a competitive industry branch. Finnish expertise in the field is at top level in the 
world. This industry branch is crucial, and the development will continue around the world.

Agri-food engineering studies at SeAMK are designed to meet the future requirements of agricultural production, 
food technology, food processing and packaging. Alongside full skillset of basic and natural sciences knowledge of 
engineering and agri-food processing, you will get strongly involved with process hygiene, mechanical engineering, 
automation and digitalisation. Also, sustainable management in agri-food business is essential part of the studies.

The scope of the Bachelor of Agri-food Engineering
is 240 credits, duration 4 years.

More information on education and applying: 

       WWW.SEAMK.FI/APPLY

BACHELOR OF ENGINEERING,
Agri-Food Engineering

• New Degree Programme   • Understanding of food processing

SEAMK.FI/APPLY

Contact information

Joint Application  5.1.–19.1.2022
SeAMK Direct Application 5.1.–8.4.2022

info.automationengineering@seamk.fi Info.agrifoodengineering@seamk.fi

https://www.seamk.fi/en/study-with-us/how-to-apply/
https://www.seamk.fi/en/study-with-us/how-to-apply/
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SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

Agrologin osaaminen painottuu ruokaketjun alkutuotannon prosessien ja yritystalouden hallin-
taan. Maataloustuotannon, liiketalouden ja yrittäjyyden osaaminen mahdollistaa sijoittumisen 
mielenkiintoisiin työtehtäviin myös rahoituksen ja hallinnon parissa.

Suomalaisen ruoantuotannon perusta on vastuullinen ja turvallinen kasvi-ja kotieläintuotanto, jossa huomoidaan eläin-
ten ja ympäristön hyvinvointi. Agrologi taitaa maaperän hiilensidonnan ja ilmastoviisaat viljelymenetelmät.

Syventävää osaamista on tarjolla muun muassa kasvituotantoon, kotieläintuotantoon, maatalousteknologiaan ja maa-
talousyrityksen johtamiseen ja talouden suunnitteluun. Agrologin osaaminen voi painottua myös elintarviketuotantoon, 
kiertotalouteen tai luonnon hyödyntämiseen ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena (Green Care).

Monipuoliset harjoittelut ja yritysyhteistyöverkostot antavat hyvät kontaktit alan toimijoihin ja työelämään. Maatalousosaami-
sella on mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeämme ja turvata luonnon monimuotoisuutta.  Maatalous on kiertotaloutta par-
haimmillaan: pellosta pöytään ja takaisin peltoon. Pelto tuottaa raaka-ainetta paitsi ruoantuotantoon niin myös kosmetiikka- ja 
energiateollisuudelle. Maataloudessa kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja, joten biotalouden mahdollisuudet ovat kasvussa.
Anu Katila | Koulutuspäällikkö | SeAMK

Agrologi (AMK) –tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
Koulutuksen kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

 • Hyvä työllistyminen    • Monipuolisuus    • “Ilmastosankari"
• Valmiudet maatalousyrittäjäksi ja alan asiantuntijaksi    • Laajat harjoittelut

• Osaamista hiilineutraalisuuden ja luonnon monimuotoisuuden toteuttamiseksi

AGROLOGI (AMK)

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022 / 31.8.–14.9.2022

info.agrologi@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

Suomalainen ruoka tuotetaan puhtaassa maassa ja ympäristössä. Bio- ja elintarviketekniikan  
insinööriopinnoissa opit, miten turvallisista raaka-aineista tehdään kuluttajien toiveiden ja  tren-
dien mukaista ruokaa kestävästi ja vastuullisesti.

Opintojen aikana tutustut elintarvikkeiden teolliseen valmistamiseen ja kehittämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulus-
sa opiskelet ajanmukaisella Framin kampuksella. Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat suorittavat opintojaan 
Frami Food Labissa, joka on monipuolinen ja nykyaikainen ruoka-alan laboratorio ja koetehdas. 

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit ovat työllistyneet hyvin. Valmistuneet sijoittuvat tyypillisesti tuotannon esimies- ja 
asiantuntijatehtäviin, tuotekehitykseen ja laadun hallintaan. 

Opinnoissa perehdyt ruokaketjun toimintaan elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Aineopinnoissa keskityt muun muas-
sa prosessien hallintaan, tuotekehitykseen, laadunhallintaan, teknis-taloudelliseen ajatteluun. Pääset soveltamaan am-
mattiaineosaamistasi laboratorioharjoituksissa ja työelämälähtöisissä harjoitus- ja kehittämistehtävissä. Yritystoimin-
nasta kiinnostuneet opiskelijat pääsevät Yritystallissa hiomaan omaa yritysideaansa yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka  
–tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
Koulutuksen kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       

• Hienot uudet laboratoriotilat    • Monialaisuus    • Hyvät työllistymismahdollisuudet
• Vastaavaa koulutusta tarjolla vain muutamissa AMKeissa

INSINÖÖRI (AMK)
Bio- ja elintarviketekniikka

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022 / 31.8.–14.9.2022

RESTONOMI ON AMMATTILAINEN, JOKA TEKEE RAVINNOSTA RUOKAELÄMYKSEN. 
Suomalaiset käyttävät ruokapalveluita yhä enemmän ja alan työllisten määrä lisääntyy. SeAMKin restonomi on moni-
osaaja, joka hallitsee tuotteiden ravitsemuslaadun ja hygienian, palveluprosessien johtamisen sekä tuloksellisen ja vas-
tuullisen liiketoiminnan. Lisäksi hän osaa organisoida ja tarttua toimeen, hallitsee suullisen ja kirjallisen viestinnän sekä 
vieraanvaraisuustaidot ja palveluosaamisen ja työyhteisön johtamisen. 

RESTONOMI (AMK)
• on kansainvälinen ja arvostaa paikallisuutta 
• ymmärtää ja pystyy kehittämään toimialan liiketoimintaa tiedolla
• toimii yrittäjämäisesti
• osaa hyödyntää digitalisaatiota palveluliiketoiminnassa 
• hallitsee palvelumuotoilun ja huomioi asiakkaan tarpeet
• kantaa yhteiskunnallista ja ympäristövastuuta.

Frami kampuksella opiskelijoiden käytössä ovat ajanmukaiset oppimisympäristöt mm. opetusravintola Prikka ja uusi 
Frami Food Lab -laboratorio. Testaat ja sovellat oppimaasi käytännössä Ravintola Prikassa ja työelämälähtöisissä 
kehittämistehtävissä. Opiskelun keskiössä on ravitsemus ja hyvinvointi, turvallisuus, tuloksellisuus ja asiakkaan koh-
taaminen. Tutuksi tulee ”pellolta pöytään” ruokaketju sekä gastronomian salaisuudet. Halutessasi voit opiskella myös 
matkailuliiketoimintaa sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotantoa. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat hioa omaa 
yritysideaansa Yritystallissa

Restonomi (AMK) –tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
koulutuksen kesto 3,5 vuotta
hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

• Ruokapalveluiden osaaminen
• Elämyksellisyys, ravitsemus ja hyvinvointi, matkailu

• Hieno opetusravintola Prikka    • Teoriaa ja käytäntöä yhdistellen

RESTONOMI (AMK)

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022 / 31.8.–14.9.2022

info.biojaelintarviketekniikka@seamk.fi info.restonomi@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

Kulttuurituottajana olet kulttuurialan moniosaaja, jonka asiantuntemus on keskeistä kulttuuripal-
velujen ja -tuotantojen toteuttamisessa. 

Kulttuurituottajana ymmärrät taustatyön, käytännön työn ja luovuuden merkityksen onnistuneen 
lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ydin kulttuurituottaja AMK -opinnoissasi on kokonaisvaltainen tuotantoprosessin hallinta. Ideoit, 
suunnittelet, toteutat, tuotat teknisesti sekä markkinoit ja viestit. Kulttuuristen arvojen lisäksi 
sinun on osattava huomioida myös bisnes.

• Opit luomaan elämyksiä. Hallitset tuotantoprosessin: ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen, tekniikan, talouden,
   viestinnän ja markkinoinnin. 
• Hyödynnät it-teknologiaa opinnoissasi muun muassa lisättyä ja virtuaalitodellisuutta. 
• Hankit yhteistyöverkoston jo opiskelujen aikana lukuisten asiakasprojektien avulla. 
• Kerrytät osaamistasi työpajatyöskentelyllä, työharjoittelulla ja asiakasprojekteilla. 
• Tutustut kulttuurin kenttään laajasti sekä itseäsi kiinnostaviin taiteen lajeihin. 

ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ
tuottaja, markkinointisihteeri, graafinen suunnittelija, markkinointiassistentti, yhteisöohjaaja, markkinointivastaava, 
projektisihteeri 

Kulttuurituottaja (AMK)  –tutkinnon laajuus
240 opintopistettä,
kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

KULTTUURITUOTTAJA (AMK)

• Hallitsee tuotannot    • Vahva työelämäyhteistyö
• Mittavat harjoittelu-, opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet alueen tapahtumakentällä

• Projektioppiminen

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

info.kulttuurituottaja@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

Kirjastotyö on kulttuuri- ja tietotyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Sinun päämääränäsi on löytää 
tarvittavaa tietoa ja kirjallisuutta asiakkaillesi sekä saattaa tieto heidän käytettäväkseen. 

Ovatko vahvuuksiasi viestintä- ja asiakaspalvelutaidot, luovuus, kiinnostus tieto- ja
viestintätekniikkaan sekä halu jatkuvaan uuden oppimiseen? 

Keskeisiä ydinasioita kirjasto- ja tietopalvelujen opinnoissa ovat asiakaspalvelu, palvelumuotoilu, kokoelmatyö, kirjalli-
suus, tiedon ja julkaisujen saattaminen asiakkaiden käyttöön sekä tiedonhaku. Perusopintoihin kuuluu myös viestintään 
ja projektityöskentelyyn perehdyttäviä opintoja. 

SeAMKissa tarjotaan sinulle erityisesti työelämälähtöisiä opintoja, jotka antavat valmiudet kehitystehtäviin
ja esimiestyöhön.

• Opiskele kirjasto- ja tietopalvelutyön erityistaitoja kuten tiedontallennusta ja tiedonhakua, kirjastoaineistojen 
   tuntemusta, kokoelmatyötä ja kirjallisuutta. 
• Paneudut myös muihin keskeisiin ydinasioihin, kuten asiakaspalveluun, palvelumuotoiluun sekä vuorovaikutus-
   ja tietojenkäsittelytaitoihin. 
• Opit käyttämään tietoverkkoja ja tuottamaan sisältöjä eri medioihin. 
• Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluja ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille. 
• Opit ohjaamaan tiedonhakuun, mediakasvatukseen ja lukemiseen liittyviä tilanteita

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalvelu
 –tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

• Ainutlaatuinen koulutus
• Vahva yhteistyö kulttuurin koulutuksen kanssa

TRADENOMI (AMK)
Kirjasto ja tietopalveluala

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

Kiinnostaako liike-elämä? Onko numeroiden käsittely sinulle luontaista? Haluatko auttaa asiakasta 
saamaan parasta mahdollista palvelua? Liiketaloudessa on kyse juuri näistä. 
Opiskelijasta kehittyy monipuolinen liiketoiminnan osaaja, jolla on työelämän vaatimuksia vastaavat tiedot, taidot ja asen-
teet. Tutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet liiketalouden tehtäviin sekä opiskelijan valitseman osaamisalueen mukaista 
erityisosaamista. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on myös hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä liiketalouden 
asiantuntija-, johto- ja kehitystehtävissä tai yrittäjänä tarvittava tietotekninen osaaminen.

TRADENOMIOPISKELUJEN SISÄLTÖ
Perus- ja yhteisten opintojen jälkeen opiskelija valitsee oman opintopolkunsa painottaen jotakin seuraavista:

• Taloushallinto
• Markkinointi
• Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi
• Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen
• International Business

Lisäksi opiskelija voi kehittää ammattiopintokokonaisuuksia valitsemalla vähittäiskaupan, verkkoliiketoiminnan tai tuo-
tantotalouden osaamista.

TRADENOMI TYÖELÄMÄSSÄ
Tradenomitutkinnon suorittaneena sinusta on moneksi! Monipuolinen osaamisesi tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuk-
sia työllistymiseen liike-elämän asiantuntija-, johto- ja kehitystehtävissä. Tradenomiksi opiskelu on joustavaa ja saat itse 
päättää mihin liiketoiminnan osa-alueeseen keskityt. Voit löytää itsesi esimerkiksi henkilöstö-, rahoitus-, kirjanpito- tai 
markkinoinnin tehtävistä. SeAMKissa voit suorittaa HT-tilintarkastajaksi vaadittavat opinnot. 

Tradenomi (AMK), Liiketalous  –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä,
kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

• Mahdollisuus opiskella kaksoistutkinto  • Monipuolinen ja joustava tutkinto
• Virtuaaliyritystoiminta  • HT-tutkinto mahdollisuutena

TRADENOMI (AMK)
Liiketalous

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

info.kirjastojatietopalveluala@seamk.fi info.liiketalous@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
https://www.seamk.fi/en/study-with-us/how-to-apply/


22 23

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

Pk-yrittäjyyden tradenomiopinnoilla rakennat itsellesi monipuolisen liiketoimintaosaamisen ja 
saat valmiudet oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Jos sinulla on liikeidea, voit 
kehittää sitä jo opintojen aikana.

Yritystoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen antaa parhaat eväät myös pk-yrityksissä työskentelyyn. 
• Perehdyt monipuolisesti liiketoiminnan suunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin sekä taloushallintoon
• Hankit valmiudet myös oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen
• Uudistetussa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon liiketoiminnan digitalisaatio sekä innovaatiot ja tuotteistaminen
• Opiskelu tapahtuu sekä verkossa että lähiopetuksena Seinäjoella

Tutkinto-ohjelma toteutetaan ns. Flipped learning –mallilla. Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähi-
jaksojen hyödyt. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena. Pääosa opiskelusta tapahtuu verkossa, ja lähiopetuspäi-
viä on kerran kuussa lauantaisin.

Sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen pk-yrittäjänä! Voit lähteä ulkomaille vaihtoon valitsemalla sinulle sopivan 
kohteen noin 200 yhteistyökorkeakoulumme joukosta.

Vaikea sanoa, kenelle kyseinen koulutus ei sopisi. Jos nyt pitäisi erikseen mainita jokin ihmistyyppi, kenelle tämä koulutus sopisi erityisen 
hyvin, niin kyllä se on sellaiset ihmiset, ketkä ovat perustamassa omaa yritystä. Koulutuksen sisältö kattaa mielestäni varsin hyvin ne asiat, 
mistä olisi hyvä olla tietoa, ennen kuin perustaa yrityksen. PK-yrittäjyyden opintojen sisältö on mielestäni laadittu varsin hyvin, eli sinne on 
valittu sellaisia kursseja, mitkä tukevat yrittäjyyttä.
Atte Mäntylä, tradenomiopiskelija

Tradenomi (AMK), PK-yrittäjyys  –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä,
kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

TRADENOMI (AMK)
PK-yrittäjyys

• Ainutlaatuinen koulutus     • Yrittäjyys     • Joustavuus

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 31.8.–14.9.2022

SEINÄJOKI

info.pk-yrittajyys@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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Automaatiotekniikan insinööri on keskeinen osaaja yhteiskunnan eri alojen kuten muun muassa 
teollisuuden ja liikenteen kehityksessä. SeAMKissa opiskelevat saavat valmiudet toiminnan ja tuo-
tantoprosessien kehittämiseksi sekä hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. 

Koulutuksessamme voit suuntautua mieltymyksesi mukaan joko koneautomaatioon tai sähköautomaatioon. Koneauto-
maatiossa opit automaattisen koneen tai tuotantolinjan suunnittelun, ohjelmoinnin, simuloinnin ja valmistuksen periaat-
teet. Sähköautomaatiossa keskityt sähkö- ja automaatiosuunnitteluun, ohjelmointiin ja simulointiin. 

Koulutuksemme on käytännönläheistä, ja teemme opiskelijoiden kanssa yhteisiä projekteja teknologiateollisuuden kans-
sa. Palkitun teollisen internetin laboratorio SeAMK Digital Factoryn ja käytössä olevan virtuaalitekniikan avulla olemme 
teollisuuden trendien etulinjassa. Laadukkaissa oppimisympäristöissä pääset yhdistämään automaatiotekniikan, tieto-
tekniikan ja konetekniikan insinöörikoulutuksen osaamistasi soveltavaan tutkimukseen ja yrityspalveluihin. 

SeAMKista valmistuneet automaatiotekniikan insinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelijoina, tuotantopäälliköi-
nä, projektipäälliköinä, myynti- ja koulutustehtävissä sekä yrittäjinä. 

SeAMK tarjoaa loistavan väylän kansainvälistyä insinööriopinnoissa. Automaatiotekniikan opinnoissa sinulla on mah-
dollisuus suorittaa kaksoistutkinto Saksassa englannin kielellä, jolloin saat kansainvälisen kokemuksen lisäksi samalla 
kaksi tutkintoa yhdellä kertaa! 

Opiskelijat arvioivat vuosittain SeAMKin insinöörikoulutuksen maan parhaiden joukkoon automaatiotekniikan alalla. 
(Lähde: valtakunnallinen avop-kysely. Lähde: vipunen.fi) 

Insinööri (AMK), automaatiotekniikka –tutkinnon
laajuus 240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

• Hyvät ja laadukkaat laboratoriot
• Kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa    • Kaksoistutkintomahdollisuus

INSINÖÖRI (AMK)
Automaatiotekniikka

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

info.automaatiotekniikka@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

SeAMKista valmistuvat insinöörit saavat valmiudet monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esi-
miestehtäviin sekä hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. 

Koulutuksessamme voit suuntautua mieltymyksesi mukaan auto- ja työkonetekniikkaan tai kone- ja tuotantotekniik-
kaan. Auto- ja työkonetekniikan ammattiopinnoissa saat kosketuksen auton liikemekaniikkaan ja rakenteisiin, autoelekt-
roniikan testaukseen ja menetelmin. Kone- ja tuotantotekniikan opinnoissa perehdyt muun muassa tuotantotekniikkaan, 
koneensuunnitteluun, materiaalitekniikkaan ja yritystoimintaan. 

Aineopinnot konetekniikassa ovat tuotantopainotteisia. Koulutus on konkreettista, ja pääset opinnoissasi suorittamaan 
projektiopintoina yritysten antamia toimeksiantoja. Halutessasi sinulla on mahdollisuus lähteä työharjoitteluun tai opis-
kelemaan ulkomaille. 

Laadukkaissa ja moderneissa oppimisympäristöissä pääset tutustumaan käytännössä tuotantojärjestelmien ohjauk-
seen, valmistusmenetelmiin sekä robotiikkaan. Teollisen mittakaavan kone- ja tuotantotekniikan laboratorioissa sekä 
autotekniikan laboratoriossa käytössäsi on monipuolinen ja tasokas laitekanta. 

SeAMKista valmistuneet konetekniikan insinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelijoina, tuotantopäälliköinä, 
projektipäälliköinä, myynti- ja koulutustehtävissä sekä yrittäjinä. 

Opiskelijat arvioivat vuosittain SeAMKin insinöörikoulutuksen maan parhaiden joukkoon konetekniikan alalla.
(Lähde: valtakunnallinen avop-kysely. Lähde: vipunen.fi)

Insinööri (AMK), konetekniikka –tutkinnon
laajuus 240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

• Hyvät laboratoriot ja yritysyhteydet sekä työ- ja harjoittelumahdollisuudet
• Suuntautumiset joko auto- ja työkonetekniikkaan tai kone- ja tuotantotekniikkaan

• Tuotantopainotteisuus

INSINÖÖRI (AMK)
Konetekniikka

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

Talonrakennustekniikan opinnoissa voit syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. 
Opinnoissa tutustut muun muassa rakennuspiirustuksiin, talonrakentamiseen, rakenteiden meka-
niikkaan, maa- ja pohjarakennukseen, hanketalouteen, rakennetekniikkaan ja työmaatoimintoihin. 
Monipuolisuutta opintoihisi tuovat vielä matematiikan, fysiikan ja kielten opinnot. 

Rakennustekniikalla on SeAMKissa modernit laboratoriot laitteistoineen. Koulutus on käytännönläheistä. Opiskeli-
jamme vierailevat opintojen aikana erilaisilla rakennustyömailla sekä rakennustuoteteollisuuden toimitiloissa. Vierai-
levat rakennusalan asiantuntijat tuovat ammattiopintoihin alan viimeisimpiä kuulumisia. Lisäksi rakennustekniikan 
laboratoriossa tehdään opintoihin liittyviä mittauksia ja testauksia.

SeAMKin laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat mahdollisuuden opiskeluun ja työharjoitteluun ulkomailla. Koulutuk-
sessa tehdään tiivistä yhteistyötä niin alueellisten kuin valtakunnallisten yritysten kanssa. 

SeAMKista valmistuneet rakennustekniikan insinöörit työskentelevät muun muassa rakennesuunnittelijana, kustannus-
suunnittelijana, projektipäällikkönä, työmaainsinöörinä, rakennuttajainsinöörinä, työpäällikkönä ja yrittäjänä. 

Insinööri (AMK), rakennustekniikka –tutkinnon
laajuus 240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

• Hyvät ja laadukkaat laboratoriot
• Teoria ja käytäntö käsikädessä koko opintojen ajan

INSINÖÖRI (AMK)
Rakennustekniikka

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

info.konetekniikka@seamk.fi info.rakennustekniikka@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa suuntaudutaan talonrakennustekniikkaan. SeAMKista 
valmistuvat rakennusmestarit toimivat työnjohtajina ja vastaavat kokonaisvaltaisesti hyvästä työn-
jäljestä. Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuk-
sen kautta pääsee talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin.

SeAMKissa koulutetaan rakennusmestareita, jotka kantavat ylpeydellä vastuunsa ja haluavat tehdä hyvää jälkeä. 
SeAMKista valmistuneet rakennusmestarit työskentelevät muun muassa rakennusvalvojana, työkohdemestarina, 
työnjohtajana ja yrittäjänä. Vuorovaikutus- ja johtamistaitoja opitaan parhaiten tekemällä. Ne tulevatkin tutuksi työ-
harjoittelussa ja muissa käytännön projektitöissä.

OPISKELIJA OPISKELEE ESIMERKIKSI
    • statiikkaa
    • lujuusoppia
    • betoni-, puu- ja teräsrakenteita
    • aikataulusuunnittelua ja työmaan ohjausta
    • rakentamistaloutta ja tarjouslaskentaa
    • johtamista ja työlainsäädäntöä

Käytännön harjoittelu ja projektiopinnot ovat tärkeä osa koulutusta. Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse ja oppii 
näin samalla arvokkaita työnhakutaitoja. Opintoihin kuuluu viimeisenä vuonna tehtävä opinnäytetyö. Tekniikan yksikön 
laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat hyvän mahdollisuuden opiskeluun ja harjoitteluun myös ulkomailla.

Rakennusmestari (AMK), rakennustekniikka 
–tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

• Hyvät ja laadukkaat laboratoriot    • Monipuolinen koulutus
• Vahva työelämäyhteistyö

• Vastaa työelämän tarpeeseen

RAKENNUSMESTARI (AMK)
Rakennustekniikka

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

SeAMKin tietotekniikan koulutus on sinulle, joka haluat yhdistää tekniikan ja yrittäjyyden opintoja 
täysin uudella tavalla. Koulutus pohjautuu SeAMKin valtakunnallisesti merkittäviin vahvuusaloihin: 
teollisen internetin osaamiseen sekä yrittäjyyden ja kasvun edistämiseen.

Valmistuttuasi tietotekniikan insinööriksi voit työskennellä muun muassa teollisuudessa ohjelmistosuunnittelijana tai 
ohjelmistoalan yrittäjänä.

Tietotekniikan ja ohjelmistoalan tehtävissä teknisen osaamisen lisäksi asiakastarpeen ymmärtäminen ja yrittäjähenki-
nen työskentelytapa ovat erittäin merkittävässä roolissa. Uusi koulutus antaa erinomaiset eväät työskennellä niin ole-
massa olevien teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tehtävissä kuin ohjelmistoalan yrittäjänäkin. Koulutuksessa tehdään 
tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

SeAMKin Henkilöstön osaaminen ja korkeatasoiset oppimisympäristöt näkyvät muun muassa kiittävässä opiskelijapa-
lautteessa, kansainvälisessä yhteistyössä sekä kansainvälisesti tunnustetussa yrittäjyyden tutkimuksessa. Ammattikor-
keakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on maan paras insinöörikouluttaja. 
Tulosten mukaan SeAMKissa on myös parhaat oppimisympäristöt. SeAMKissa toimii myös Suomen ainoa ammattikor-
keakoululle myönnetty digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH) Iot Compass Hub.

Insinööri (AMK), tietotekniikka –tutkinnon
laajuus 240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

       WWW.SEAMK.FI/HAKU

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

• Kehittäminen yhdessä työelämän kanssa
• Yrittäjyys osana opintoja    • Osaajatarve    • Uusi koulutus!

INSINÖÖRI (AMK)
Tietotekniikka

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

info.rakennusmestari@seamk.fi info.tietotekniikka@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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Fysioterapeutti (AMK) on terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäjä, joka toimii yksilöiden ja 
ryhmien hyväksi. 

Opiskelet ammattiin, jossa toimit kaikenikäisten ja kaiken kuntoisten ihmisten kanssa. Opintojen ai-
kana harjoittelet ongelmanratkaisutaitoja käytännön työtä edellyttävällä tavalla. 

• Opiskelet kuntoutuksen osaajaksi. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. 
• Fysioterapeuttina teet moniammatillista yhteistyötä. Fysioterapeutteja työskentelee useilla eri aloilla. 
• Opiskelijana sinua ohjataan yksilöllisesti ja tuetaan opintojesi etenemisessä. 
• Valmistumisesi jälkeen sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä. 

Fysioterapeuttikoulutuksessa huomioidaan fysioterapia-alan monimuotoiset vaatimukset. SeAMKissa haluamme val-
mentaa opiskelijamme mahdollisimman hyvin työelämän haasteisiin, niin myös fysioterapeutin opinnoissa. 

MEILTÄ VALMISTUNEIDEN FYSIOTERAPEUTTIEN TYÖPAIKKOJA:
sairaala, terveyskeskus, yksityinen fysioterapia-alan yritys, vanhusten palvelulaitos, tutkimus- ja kuntoutuslaitos, koulu- 
ja liikuntatoimi, erilaiset järjestöt ja projektit, oma toiminimi

Fysioterapeutti (AMK) –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

• Käytännönläheinen opiskelu: Lähtökohtana työelämän aidot tilanteet
joissa opiskelijan oppivat soveltamaan opittuja asioita

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

info.fysioterapeutti@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

Geronomi (AMK) työskentelee vanhusten tukena edistäen heidän heidän hyvinvointinsa, tervey-
tensä, toimintakykynsä ja osallisuutensa ylläpitoa sekä edistäen ikäystävällisen yhteiskunnan ai-
kaansaamista. SeAMKissa kehityt monipuoliseksi vanhustyön asiantuntijaksi, jolla on laajat ura-
mahdollisuudet edessään. SeAMKin erikoisosaamisalueena on kehittää sinusta muistisairauksien 
asiantuntija.

GERONOMIKOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET OVAT:
    • Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
    • Gerontologisen työn tietoperusta
    • Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
    • Ehkäisevä ja valtaistava gerontologinen työ
    • Gerontologinen hoiva, hoito ja kuntoutus
    • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä Gerontologisen työn johtaminen ja kehittäminen.

Geronomikoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti ikääntymisen ja vanhuuden ilmiöalueita sekä vanhustyön, hoitotyön 
ja sosiaalityön menetelmiä. Opintotarjontamme sisältää muun muassa psykososiaalisten menetelmien, omaishoidon ja 
kuntoutuksen, palveluohjauksen sekä geriatrian ja muistisairauksien opintojaksoja. 

ESIMERKKEJÄ GERONOMIEN TYÖTEHTÄVISTÄ:
Ohjaaja, vastaava ohjaaja, asiakasohjaaja, muistikoordinaattori, geronomi, sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, palvelupääl-

likkö, kehittämispäällikkö, vanhustyönjohtaja, vapaaehtoistyön koordinaattori 

Geronomi (AMK), monimuoto –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

• Koulutus vastaa ikääntyvän väestön tarpeisiin
• Työelämäyhteistyö ja hyvät työllistymismahdollisuudet

GERONOMI (AMK)

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022

Kiinnostaako sinua ihmisten auttaminen  - opiskele sairaanhoitajaksi SeAMKissa. Me mahdollistam-
me sinulle tietojen ja taitojen oppimisen – sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi hoitotyön 
asiantuntijaksi. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyttä edistävää, 
sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Koulutus täyttää Euroopan unio-
nin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.
Sairaanhoitajan ammatti on mielekäs ja merkityksellinen ammatti, jossa vaaditaan itsenäistä ja vastuullista päätöksen-
tekokykyä perustuen alan tutkittuun tietoon- ja taitoperustaan. Ammatissa tarvitaan  ihmissuhde- ja vuorovaikutustaito-
ja. Oma persoonasi on tärkeä työkalu työskennellessäsi eri ikäisten asiakkaiden, heidän läheistensä ja moniammatillisen 
tiimin kanssa terveyttä edistäen. Koulutuksessa tietosi ja taitosi karttuvat teorian, harjoittelun ja oman ammatillisen 
kasvusi myötä.

SAIRAANHOITAJAN OSAAMISEN KEHITTYMINEN
Koulutuksessa perusopinnot tukevat sekä opiskeluasi että alalle kehittymistäsi. Ammatillisissa opinnoissa on sekä alan 
teoriaopintoja että harjoittelua. Teoriaopintoja toteutamme vaihtelevin opetusmenetelmin sekä lähiopetuksena että verk-
ko-opintoina.

Koulutukseen kuuluvat harjoittelujaksot erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Harjoittelut ovat aina ohjattua har-
joittelua. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotyön taitojaan Kampuksemme moderneissa harjoitus- ja simulaatioluo-
kissa asiantuntijaopettajiemme ohjauksessa.
Sinulla on mahdollisuus ura- ja opinto-ohjaukseen läpi opintojesi.  Kansainvälisyys kuuluu opintoihisi joko kotikansain-
välisyyden tai esimerkiksi ulkomailla suoritettavien vaihto-opintojen kautta. Opetustilamme SeAMKissa  ovat nykyaikai-
sia ja sijaitsevat lähellä kaupungin keskustaa viihtyisässä ympäristössä.

Sairaanhoitaja (AMK) –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

• Modernit simulaatio- ja opetustilat    • Vahva yhteistyö alueen toimijoiden kanssa
• Asiantuntevat opettajat    • Hyvät työllistymismahdollisuudet

SAIRAANHOITAJA (AMK)

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022 / 31.8.–14.9.2022

info.geronomi@seamk.fi info.sairaanhoitaja@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen ja asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomi on vuorovai-
kutustyön ammattilainen, jolla on taidot toimia asiakassuhteissa, yhteisöissä ja erilaisissa organi-
saatioissa. 

Sosionomin työssä vahvistetaan ihmisen omia voimavaroja ja osallisuutta, autetaan toimintakyvyn ja arjen ongelmissa, 
ohjataan tukimuotojen ja palveluiden kentässä, sekä kehitetään palveluita ihmisten tarpeita kuunnellen. SeAMKin so-
sionomikoulutus tarjoaa laaja-alaisen opintotarjonnan yhdistettynä ohjattuihin harjoittelujaksoihin. 

SeAMKin sosionomiopinnoissa ei rajauduta tiettyyn suuntautumiseen, vaan voit ohjata opintojasi sisällöllisten paino-
tusten, pedagogisten toteutustapojen ja opiskelukielen suhteen. 

• Hankit osaamisen yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen ohjaamiseen sekä palveluiden johtamiseen ja palveluohjaukseen. 
• Kehität ammattiosaamistasi pitkien, ohjattujen harjoittelujaksojen avulla. 
• Voit toimia sosiaalialalla ohjauksen ja lähiesimiestyön tehtävissä eri asiakasryhmien parissa tai kasvatusalalla
   varhaiskasvatuksen tehtävissä. 
• Työelämä arvostaa SeAMKia laadukkaana sosionomien kouluttajana. 

SOSIONOMIMME TYÖELÄMÄSSÄ
sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö, vammaistyö, vanhustyö, mielenterveystyö, päihdetyö, maahanmuuttajatyö),
perheohjaaja, palveluohjaaja, vastaava ohjaaja, koulukuraattori, lastentarhaopettaja, perhepäivähoidon ohjaaja, toimin-
takeskuksen johtaja, päiväkodin johtaja, palvelukodin johtaja, kouluttaja, vapaaehtoistyön koordinaattori,
varhaiskasvatuksen sosionomi 

Sosionomi (AMK) –tutkinnon laajuus
210 opintopistettä
Kesto 3,5 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

• Hienot opetustilat    • Kokonaisvaltainen koulutus
• Mahdollisuus suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot

    • Työelämälähtöisyys

SOSIONOMI (AMK)

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 16.3.–30.3.2022 / 31.8.–14.9.2022

Terveydenhoitajan työ on mielekästä. Me SeAMKissa mahdollistamme sinulle tietojen ja taitojen
oppimisen – sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi terveydenhoitotyön ammattilaiseksi.
Terveydenhoitajana teet tärkeää työtä auttaaksesi eri ikäisiä ihmisiä huolehtimaan terveydestään. Työ on vaihtelevaa, vaativaa ja itse-
näistä, mutta terveydenhoitaja tekee myös yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Tässä työssä ihmissuhde- ja vuorovaikutustai-
tosi ovat todella tärkeitä. Oma persoonasi on tärkeä työkalu työskennellessäsi erilaisten asiakkaiden ja heidän perheittensä kanssa. 
Terveydenhoitajan koulutukseen sisältyvät terveydenhoitotyön opinnot ja yleissairaanhoitajan opinnot siten, että koulutus täyttää Eu-
roopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Koulutuksen aikana opit suunnittelemaan, 
toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Pe-
rusopinnot tukevat sekä opiskeluasi että alalle kehittymistäsi. Ammatillisissa opinnoissa on sekä teoriaopintoja että niihin liittyvää 
harjoittelua. Teoriaopintoja toteutamme vaihtelevin opetusmenetelmin lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna. 
Koulutuksessa opiskellaan myös oman työn kehittämisen taitoja. Koulutukseen kuuluvat harjoittelujaksot useissa hoitotyön toimin-
taympäristöissä. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotaitoja Kampuksemme moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantun-
tijaopettajiemme ohjauksessa. Sinulla on mahdollisuus ura- ja opinto-ohjaukseen läpi opintojesi.  Kansainvälisyys kuuluu opintoihisi, 
ja voit suorittaa opintojasi myös vaihto-opiskelijana ulkomailla.   
TERVEYDENHOITAJAN TYÖLLISTYMINEN JA URAKEHITYS
Valmistumisen jälkeen terveydenhoitajilla on paljon erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Voit työskennellä terveydenhoitajana äitiys-
neuvolassa ja perhesuunnittelussa, lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja vanhusten terve-
ydenhoidossa sekä sairaanhoitajana kotihoidossa, avovastaanotoilla sekä perussairaanhoidon vuodeosastoilla. Voit työllistyä julkisen 
tai yksityisen sektorin tehtäviin, hankkeisiin tai järjestötyöhön.  Työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät.

URA- JA TYÖLLISYYSNÄKYMÄT
Valmistumisen jälkeen terveydenhoitajalla on paljon erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät.
Sinulla on mahdollisuus työskennellä  vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä.  Sinulla 
on myös mahdollisuus opiskella, kehittää ja täydentää omaa osaamistasi

Terveydenhoitaja (AMK) –tutkinnon laajuus
240 opintopistettä
Kesto 4 vuotta
Hakeminen valtakunnallisessa yhteishaussa

Lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla Frami Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Saat lentävän lähdön työelämään: SeAMK on valtakunnan
   huippua valmistuneiden työllistymisessä.
• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti opiskelija-asuntoja.
• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
   yhteistyöverkoston kanssa

• Modernit simulaatio- ja opetustilat    • Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa
• Asiantuntevat opettajat    • Hyvät työllistymismahdollisuudet

TERVEYDENHOITAJA (AMK)

SEAMK.FI/HAKU

Yhteystiedot

HAE 31.8.–14.9.2022

info.sosionomi@seamk.fi info.terveydenhoitaja@seamk.fi

https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
https://www.seamk.fi/hakijalle/seamk-paras-korkeakoulu-opiskelijalle/
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KULTTUURIALA
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

LIIKETALOUDEN ALA
Master of Business Administration,
International Business Management
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

LUONNONVARA-ALA
Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

RAVITSEMISALA
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Opintojen sisällöt on kehitetty työelämän kanssa

Joustavat opiskelumuodot työn ohessa

Asiantuntijuutta ja työelämää kehittävät oppimistehtävät

Monialaiset asiantuntijaverkostot

Mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin yhteistyökorkeakouluissa

YAMK-tutkinto-ohjelmat
Räätälöityjä kehittämisohjelmia, joissa kehität
sekä itseäsi että työelämää!

Viisi syytä miksi SeAMKin YAMK-tutkinto on paras vaihtoehto 

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK,
Kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK,
Kliininen asiantuntijuus
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK,
Ikääntymisen asiantuntija

TEKNIIKAN ALA
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Insinööri (ylempi AMK), 
Teknologiaosaamisen johtaminen

seamk.fi/virtuaalinen-frami-kampus/

Virtuaalinen
Frami-
kampus
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• Hyvät kulkuyhteydet
• Elämyksiä ja kokemuksia
• Tapahtumakaupunki  ympäri vuoden
• Harrastusmahdollisuuksia
• Yksi iso Kampus
• Yhteisöllisyys - SeAMK henki
• Opiskelija-asunnot  keskeisillä paikoilla
• Virkeä opiskelijaelämä

SEINÄJOKI-TIETOA

Seinäjoki sijaitsee hyvien
junayhteyksien päässä

• Tampere 1 h   • Vaasa 50 min • Helsinki 3 h
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seamk.fi/haku


