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sisällys

2017
letko etsimässä opiskelupaikkaa? Näiltä 
sivuilta sinulla on hyvä mahdollisuus löytää 

itsellesi sopiva koulutus. 

SeAMKissa voit valita opintosi kuudelta eri alal-
ta. Vaihtoehtoja löytyy päiväopintoja etsivälle tai 
töiden ohessa monimuotoisesti opiskelevalle. 
Tarjolla on sekä ammattikorkeakoulututkintoja 
että ylempiä korkeakoulututkintoja.

Ajankohtaisista hakuajoista ja haussa olevis-
ta koulutuksista löydät lisää osoitteesta www.
seamk.fi/haku. Opintoihin haetaan osoitteessa 
www.opintopolku.fi.  

Myös avoimen AMK:n opintoihin kannattaa 
tutustua. Lue lisää www.seamk.fi/avoinamk.

Selaa, tutki ja vertaile – anna mielenkiintosi olla 
paras suunnannäyttäjäsi!
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SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
 • liiketalouden ala
 • kulttuuriala

SeAMK Tekniikka

Kampusranta 9 (Frami A), 60320 Seinäjoki
 • tekniikan ala

Juhonkatu 5 (Frami H), 60320 Seinäjoki
 • rakennustekniikan sekä auto- ja   
työkonetekniikan laboratoriot

SeAMK Korkeakoulukirjasto

Kampuskirjasto
PL 97, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kalevankatu 35 (Kampustalo)
Puhelin: 020 124 5040 (ma-pe klo 9–18)
kampuskirjasto@seamk.fi
http://kirjasto.seamk.fi 

SeAMK Hakijapalvelut
PL 46, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F, 2. krs)
Puhelin: 020 124 5501 
hakijapalvelut@seamk.fi
www.seamk.fi/haku 

SeAMK Elintarvike ja maatalous

Kampusranta 9 (Frami A), 60320 Seinäjoki
 • bio- ja elintarviketekniikka
 • ravitsemisala

Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
 • luonnonvara-ala

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
 • terveysala

Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki
 • sosiaaliala
 • vanhustyö
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PÄIVÄTOTEUTUS
Opetus on järjestetty pääsääntöisesti 
arkipäivinä päiväaikaan. Opiskelu on suunniteltu 
päätoimiseksi.
 
MONIMUOTOTOTEUTUS
Opinnot on suunniteltu pääasiassa mahdollisiksi 
suorittaa työn ohessa aikuiskoulutuksena. 

Ammattikorkeakouluun voi jatkaa esim. ammatillisen
koulutuksen tai lukion jälkeen. Päätoimiselta opiskelijalta 

tutkinnon opiskeluun kuluu keskimäärin 3,5–4 vuotta. 
AMK-tutkinto on korkeakoulututkinto. 

AMK-opintoja voi opiskella päivätoteutuksena tai 
monimuotototeutuksena. SeAMK tarjoaa AMK-koulutusta 

kuudella eri alalla. Opintoihin haetaan korkeakoulujen 
yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi.

 
AMK-OPINNOT
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Kulttuurituottaja (AMK) 

Koulutuksen laajuus 
240 opintopistettä / 4 vuotta

piskelet kirjaston ja tietopalveluyksi-
kön hoitamiseen, kehittämiseen ja esi-

miestyöhön tarvittavat perustiedot ja -taidot. 
Opinnoissasi keskeistä ovat kirjasto- ja tieto-
palvelutyön ydinasiat: asiakaspalvelu, palvelu-
muotoilu, kokoelmatyö, kirjallisuus, tiedon ja 
julkaisujen saattaminen asiakkaiden käyttöön ja 
tiedonhaku. Opiskelussa hyödynnät verkko-ope-
tuksen uusia työkaluja ja sosiaalista mediaa mo-
nin tavoin.

Suuntautumisesi mukaan voit valita opintoja 
seitsemästä eri kokonaisuudesta. Voit opiskella
informaatioteknologiaa, johtamista sekä lasten- 
ja nuortenkirjastotyötä. Voit myös hankkia lisää 
osaamista kirjastoaineistoista ja sosiaalisen 
median hyödyntämisestä kirjasto- ja tietopal-
velualalla. Sinulla on mahdollisuus ottaa osaa 
monialaisiin projektiopintoihin. Voit myös syven-
tää osaamistasi kirjastohistoriassa. 

K O Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan  
arkipäivisin. Opiskelusi sisältää asiantuntija-
luentoja, verkko-opetusta, ryhmissä työskente-
lyä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua.

monimuotototeutus
Lähiopetusta on 2–3 päivää kuukaudessa tors-
taista lauantaihin. Lisäksi on etäopetusta ja 
oppimisessa hyödynnetään myös sosiaalisen 
median välineitä.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/kirjastojatietopalveluala

ulttuurituottajan asiantuntemusta tarvitaan 
kulttuuripalvelujen ja -tuotantojen ideoinnis-

sa, suunnittelussa, toteuttamisessa, teknisessä 
tuottamisessa, markkinoinnissa, arvioinnissa 
sekä johtamisessa ja kaupallistamisessa. Voit 
olla töissä myös kulttuuriohjaajana, yhteisöoh-
jaajana, projekti- tai aluesihteerinä. 

Opiskelun punaisena lankana on työelämän 
kanssa yhteistyössä toteutettavat  projektit ja 
toimeksiannot. Yhteisiä opintoja ovat projek-
tijohtaminen, yritystoiminta, talous- ja mark-
kinointiosaaminen. Koulutuksessa voit valita 
vaihtoehtoisia ammattiopintoja tapahtumatuot-
tamisesta, mediatuottamisesta ja visuaalisesta 
tuottamisesta.

Keskeisintä on hallita tuotantoprosessi koko-
naisvaltaisesti ideoinnista ja suunnittelusta aina 
toteutukseen ja arviointiin asti. Koulutuksessa 
painottuva bisnesajattelu luo taloudellisen poh-

Tradenomi (AMK) 

Kirjasto- ja tietopalveluala

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

jan tuotantojen ja palvelujen toteuttamiseen. 
Tähän sisältyy hyvä ymmärrys tuotantoteknii-
kan ja -teknologian merkityksestä tuotantojen 
hinnoittelussa, valmiudet tuotantojen sisältöjen 
kehittämiseen erilaisten sidosryhmien kanssa 
sekä tuotantojen ja palveluiden tehokas myynti 
ja markkinointi.

Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan. 
Ryhmätyöt ja projektitöihin osallistuminen vaati-
vat osin sitoutumista työskentelyyn myös iltaisin 
ja viikonloppuna. Opiskelu sisältää pienryhmä-
työskentelyä, asiantuntijaluentoja, yritysvierai-
luja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön 
harjoittelua.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/kulttuurituottaja

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Rahoituslähteet ja apurahat 
 › Tuotantojen johtaminen
 › Kulttuurialan immateriaalioikeudet
 › Visuaalinen viestintä ja    

graafinen suunnittelu
 › Markkinointi ja tiedottaminen 

tuotannoissa
 › Tuotantotekniikka
 › Live-tuotanto
 › Jälkituotanto
 › Tuote-, kampanja- ja yrityskuva

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Tiedonhaku ja -hankinta
 › Informaatioarkkitehtuuri
 › Modern World Literature
 › Yhteisöllinen lukeminen
 › Kirjastotalous
 › Asiakkuuksien johtaminen 
 › Musiikki ja elokuva kirjastoissa
 › Tieto- ja viestintätekniikka
 › Pelit ja pelaaminen
 › Informaatioteknologia
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piskele liiketoimintaosaajaksi! Ensimmäisenä 
vuonna tutustut yritystoiminnan perus-

asioihin oman virtuaaliyrityksen avulla. 
Yhteisten opintojen jälkeen voit erikoistua 
esim. taloushallintoon, markkinointiin tai liike-
toiminnan kehittämiseen, tai voit valita omien 
urasuunnitelmiesi mukaan eri osaamisalueiden 
opintoja. Tarjolla on myös vähittäiskaupan, verk-
koliiketoiminnan ja tuotantotalouden opintoja. 
Monipuolinen kieliohjelma ja vapaasti valittavat 
opinnot täydentävät ohjelmaasi. Myös lyhyitä 
kansainvälisiä intensiivikursseja on tarjolla. 
Halutessasi voit opiskella kansainvälistä liike-
toimintaa englanniksi. 

Opetuksessa tehdään yhteistyötä alueen yritys-
ten kanssa. Sinulla on mahdollisuus olla muka-
na yritysprojekteissa tai kehittää omaa liikeideaa 
osana opintojasi. Voit myös suorittaa Kauppa ja 
yrittäjyys -opinnot ja HTM-tilintarkastajan tut-
kintoon hakeutumiseen vaadittavat opinnot. Voit 

k-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmassa hankit 
monipuolisen osaamisen, joka vastaa työ-

elämän vaatimuksia. Tavoitteena on kouluttaa 
pk-yritysten liiketoiminnan ymmärtäviä ammat-
tilaisia sekä antaa valmiudet oman yritystoimin-
nan perustamiseen. Opinnoissa perehdytään 
yritystoiminnan kehittämiseen, markkinointiin 
ja taloushallintoon. Lisäksi kehität viestin-
tä- ja vuorovaikutustaitojasi sekä tietoteknistä 
osaamistasi.

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja useissa ai-
neissa opiskelija voi soveltaa omia kokemuk-
siaan työpaikalta ja työtehtävistä. Sinulla on 
myös halutessasi mahdollisuus olla mukana 
yritysprojekteissa tai kehittää omaa liikeideaa jo 
opintojen aikana. Henkilökohtaisen opetussuun-
nitelman avulla voit lisäksi valita opintoja muista 
monimuotototeutuksista, päiväopetuksen tar-
jonnasta ja virtuaaliopinnoista. 

opiskella kaksoistutkinnon, jolloin saat tutkin-
totodistuksen SeAMKin lisäksi ulkomaisesta 
yhteistyökorkeakoulusta (Saksa, Unkari, Tšekki, 
Liettua, Venäjä, Espanja, Kiina, Alankomaat).

Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan.

MONIMUOTOTOTEUTUS
Opetus on järjestetty arki-iltoina klo 17 jälkeen. 
Opiskelu tapahtuu osittain verkko-opintoina ja 
siihen sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä. 
Riittävä liiketalouden alan työkokemus voidaan 
harjoittelun osalta lukea hyväksi osittain tai 
kokonaan.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/liiketalous
 
Voit opiskella kansainvälistä liiketoimintaa myös eng-
lanniksi International Business -koulutuksessa, s. 12.

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Yritystoiminnan ylläpito  
ja kasvattaminen

 › Organisaatiokäyttäytyminen  
ja esimiestyö

 › Työsuhde ja palkkahallinto
 › Yhteisöoikeus
 › Tilintarkastus
 › Sähköinen kaupankäynti
 › Myyntityö ja myynnin johtaminen
 › Markkinointitutkimus
 › Laatu- ja ympäristöjohtaminen
 › Yrityksen strateginen uudistaminen
 › Business in Russia
 › Global Communication Skills

P
Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Yritystoiminnan analysointi  
ja kehittäminen

 › Yrityksen taloushallinto
 › Organisaatiokäyttäytyminen  

ja esimiestyö
 › Brändin johtaminen
 › Tositteesta tilinpäätökseen
 › Työsuhde ja palkkahallinto
 › Johtajuus, luovuus ja innovaatiot
 › Henkilöstöoikeus
 › Markkinoinnin suunnittelu  

ja johtaminen
 › Asiakassuhdejohtaminen

Pk-yrittäjyyden opiskelijana sinulla on myös 
mahdollisuus lähteä ulkomaille vaihtoon tai 
suorittaa kaksoistutkinto, jolloin saat tutkintoto-
distuksen SeAMKin lisäksi ulkomaisesta yhteis-
työkorkeakoulusta. (Saksa, Unkari, Tšekki, Liet-
tua, Venäjä, Espanja, Kiina, Alankomaat).

MONIMUOTOTOTEUTUS
Opetus on järjestetty siten, että opinnot voi suo-
rittaa myös päivätyön ohella. Opiskelu tapahtuu 
osittain verkko-opintoina ja siihen sisältyy pal-
jon itsenäistä työskentelyä. Riittävä liiketalouden 
alan työkokemus voidaan harjoittelun osalta lu-
kea hyväksi osittain tai kokonaan.

Opetus toteutetaan maakuntakorkeakoulussa 
vuorovuosin eri paikkakunnilla.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/pkyrittajyys

O

TRADENOMI (AMK) 
Liiketalous

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

tradenomi (AMK) 
Pk-yrittäjyys

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta
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grologi on biotalouden ammattilainen ja hä-
nellä on hyvin laajat työmahdollisuudet. Voit 

työskennellä mm. esimiestehtävissä kaupan ja 
teollisuuden parissa, koulutuksen, hallinnon ja 
tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseu-
dun erilaisissa kehittämistehtävissä kotimaassa 
tai ulkomailla. Agrologitutkinto antaa hyvät val-
miudet maaseutu- ja maatalousyrittäjyyteen. 

SeAMKin agrologiopinnot rakentuvat ruokaket-
jun ympärille. Kasvituotanto-opinnot yhdessä 
kotieläintuotannon ja teknologian kanssa antavat 
pohjan raaka-aineen tuottamiselle. Voit syventää 
opintojasi maatalouden liiketalousosaamiseen, 
tuotantoprosesseihin tai elintarviketuotantoon. 
Bioenergia, luomutuotanto ja Green Care ovat 
esimerkkejä valinnaisista opinnoista. 

Harjoitteluissa sovellat opittua teoriaa käytän-
töön. Harjoittelujaksoja on kaksi, ne voi suorittaa 
joko kotimaassa tai ulkomailla.

oulutus on englanninkielinen. Opiskelet kan-
sainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin 

suunnittelua, johtamista ja kehittämistä. Saat 
kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja perehdyt 
yritysten ja organisaatioiden kansainvälisiin 
toimintoihin.

Ensimmäisenä vuonna opit liiketoiminnan pe-
rusteita toimimalla virtuaaliyrityksessä. Tämän 
jälkeen opiskelet kansainvälisen liiketoiminnan, 
markkinoinnin ja johtamisen opintoja ja voit 
perehtyä verkkoliiketoimintaan ja business-to- 
business -operaatioihin. Opintojen loppuvai-
heessa sinulla on mahdollisuus syventää lii-
ketalouden osaamistasi ja itseäsi kiinnostavan 
erityisalan tai kohdealueen tuntemusta harjoit-
telussa ja opinnäytetyön teossa.

Kansainvälisyys korostuu koulutuksessa, sillä 
siihen voivat hakea sekä suomalaiset että ul-

komaiset hakijat. Monikulttuurista osaamistasi 
ja kielitaitoasi kehität lisäksi opiskelujaksolla 
ulkomailla. Useilla opintojaksoilla opetusta an-
tavat vierailevat opettajat ulkomaisista yhteys-
työkorkeakouluista.

Kieliopinnoissa tarjolla ovat englannin ja ruotsin 
lisäksi mm. saksa, espanja, ranska ja venäjä.

Voit myös halutessasi suorittaa kaksoistutkin-
non useassa yhteistyökorkeakoulussa (Saksa, 
Unkari, Tšekki, Liettua, Venäjä, Espanja, Kiina, 
Alankomaat).

Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan. 

Lisätietoja:
www.seamk.fi/ib

PÄIVÄTOTEUTUS
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan. 
Toisena opintovuotena on kesäopintoja neljä 
viikkoa Ilmajoki Kampuksella. Myös harjoittelut 
ajoittuvat  kesäaikaan.
 
MONIMUOTOTOTEUTUS
Etäopiskelulla ja itsenäisellä työskentelyllä on 
suuri merkitys. Lähiopintoja on Ilmajoella noin 
kerran kuukaudessa, viikko kerrallaan. Osa lähi-
viikon opinnoista voi olla myös Seinäjoella.

Tietyt opintojaksot opiskellaan yhdessä elintar-
vikeinsinööri- ja restonomiopiskelijoiden kanssa. 
Näin saadaan käsitys koko ruokaketjusta. 

Lisätietoja:
www.seamk.fi/agrologi

K A

BACHELOR OF BUSINESS  ADMINISTRATION,
international
business
BBA | Tradenomi (AMK)

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

AGROLOGI (AMK)

Koulutuksen laajuus 
240 opintopistettä / 4 vuotta

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Business Operations and 
Entrepreneurship

 › International Human Resource 
Management

 › Cross-Cultural Business  
and Marketing Communication

 › Logistics
 › Introduction to E-Business
 › Business in Latin America
 › Seminar on Business in Scandinavia
 › Business Mathematics
 › International Business Operations  

and Strategies
 › Export and Import Operations

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Kasvituotannon perusteet
 › Tuotannon perusteet ja kotieläinten 

hyvinvointi
 › Metsätalouden ja energiatekniikan 

perusteet
 › Yritystoiminta ja yrittäjyys
 › Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 

ruokaketjussa
 › Maatilayrityksen verotus
 › Kotieläinten jalostus
 › Luonnonmukainen tuotanto
 › Food Chemistry
 › Viljelyn suunnittelu
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F
Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Terveys- ja kuntoutuspalvelu-
järjestelmät Suomessa

 › Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
 › Liikkuva ja toimiva ihminen
 › Ihmisen liikkumisen ja toiminnan 

tunnistaminen ja analysointi
 › Ihmisen liikkumisen ja toiminnan 

tukeminen ja ohjaus
 › Lasten ja nuorten fysioterapia
 › Aikuisten fysioterapia
 › Ikääntyvien fysioterapia
 › Yritystoiminta ja yrittäjyys

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

ysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja edis-
tää väestön toiminta- ja työkykyä. Toimies-

sasi fysioterapeuttina vaikutat ihmisten elin- ja 
työympäristöihin. Olet asiantuntija eri-ikäisten 
liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa, yllä-
pitämisessä ja edistämisessä. Työpaikkasi voi 
olla sairaalassa, terveyskeskuksessa, tutkimus- 
ja hoitolaitoksessa, kylpylässä, työterveyshuol-
lossa, järjestössä, vanhainkodissa, päiväkodis-
sa sekä koulu- ja liikuntatoimessa. Voit toimia 
myös itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksessa opit arvioimaan ja tutkimaan 
eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintaky-
kyä, sekä korjaamaan niissä ilmeneviä häiriöitä 
fysioterapian keinoin.

Koulutus toteutuu ongelmaperustaisen oppi-
misen eli PBL-pedagogiikan (Problem Based 
Learning) mukaisesti. Opiskelusi sisältää pien-
ryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projek-

titöitä, verkko-opintoja ja käytännön harjoittelua. 
Koulutukseen kuuluva ohjattu harjoittelu toteu-
tuu erilaisissa harjoittelu- ja oppimisympäris-
töissä.

PÄIVÄTOTEUTUS
Opetus tapahtuu päiväopetuksena. Opintojen 
ajallaan suorittaminen vaatii säännöllistä läsnä-
oloa ja osallistumista sekä teoria- että laboraa-
tio-opetuksiin. Sinulla on mahdollisuus suorit-
taa myös osa opinnoistasi ulkomailla.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/fysioterapeutti

O
Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
 › Terveysteknologia ja digitaalisuus 

hoitotyössä
 › Näyttöön perustuva hoitotyö
 › Ammatilliset vuorovaikutus ja 

yhteistyötaidot
 › Eettisyys hoitotyössä
 › Terveyttä edistävä hoitotyö
 › Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen 

osaaminen
 › Lääke- ja nestehoito
 › Kliinisen hoitotyön opinnot
 › Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuu-

den kehittäminen

BACHELOR OF
HEALTH CARE, NURSING
Registered Nurse | sairaanhoitaja (AMK)

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

piskelet sairaanhoitajaksi koulutuksessa, jos-
sa kehityt hoitotyön asiantuntijaksi monikult-

tuurisessa ryhmässä. Opetuskieli on englanti. 
 
Sairaanhoitajan opinnot sisältävät lähtökohdat 
ihmisen ja hänen läheistensä sekä elinympäristön 
eettisesti ja kulttuurisesti kestävään kohtaamiseen 
ja terveyden edistämiseen. Opit tutkittuun tietoon 
perustuvien eri-ikäisten ihmisten sairaanhoidon, 
kuntoutuksen, omahoidon tukemisen sekä ohjaa-
misen sisällöt kotona, vastaanotoilla, poliklinikoilla, 
osastoilla sekä erilaissa toimenpideyksiköissä.

Kehität laaja-alaista hoitotyön asiantuntijuutta 
tekemällä projekteja ja opinnäytetyön yhteistyössä 
työelämän kanssa. Opit työskentelemään monia-
laisissa ja moniammatillissa työryhmissä osallis-
tumalla monialaisiin projektiopintoihin. Opinnoista 
osan voit suorittaa ulkomailla kansainvälisissä 
vaihto-ohjelmissa.
 

Lähiopetus toteutuu paitsi opiskelijalähtöisin työ-
tavoin, kuten simuloituina oppimistilanteina, erilai-
sina harjoituksina, seminaareina, opintokäynteinä 
myös asiantuntijaluentoina.  Itsenäinen opiskelu 
tapahtuu yksilö- ja ryhmä- tai virtuaaliopintoina. 
Harjoittelupaikkoja ovat sairaalat, terveyskeskuk-
set, pienkodit, sosiaali- ja koulutoimet, kotihoito ja 
järjestöt. 
 
Voit toimia sairaanhoitajana EU-maissa sekä työs-
kennellä erilaisissa kansainvälisissä hoitotyön 
tehtävissä.
 
PÄIVÄTOTEUTUS
Lähiopetusta on pääasiassa päiväaikaan. Harjoittelu 
toteutuu harjoittelupaikkojen työvuorosuunnittelun 
pohjalta, esimerkiksi kolmivuorotyössä.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/nursing
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airaanhoitajakoulutuksessa opiskelet hoitotyön 
asiantuntijaksi. Opinnot sisältävät lähtökohdat 

ihmisen ja hänen läheistensä sekä elinympäristön 
eettisesti kestävään kohtaamiseen ja terveyden 
edistämiseen. Opit tutkittuun tietoon perustuvien 
eri-ikäisten ihmisten sairaanhoidon, kuntoutuksen, 
omahoidon tukemisen sekä ohjaamisen sisällöt 
kotona, vastaanotoilla, poliklinikoilla, osastoilla 
sekä erilaissa toimenpideyksiköissä.
 
Kehität laaja-alaista hoitotyön asiantuntijuutta 
tekemällä projekteja ja opinnäytetyön yhteistyössä 
työelämän kanssa. Opit työskentelemään monialai-
sissa ja moniammatillissa työryhmissä. Opinnoista 
osan voit suorittaa ulkomailla kansainvälisissä 
vaihto-ohjelmissa.
 
Lähiopetus toteutuu paitsi opiskelijalähtöisin työ-
tavoin, kuten simuloituina oppimistilanteina, erilai-
sina harjoituksina, seminaareina, opintokäynteinä, 
myös asiantuntijaluentoina.  Itsenäinen opiskelu 

oulutus antaa sosiaali- ja terveysalan laa-
jan osaamisen vanhuspalveluihin. Perehdyt 

vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyviin ilmiöi-
hin, vanhustyön menetelmiin, vanhusten palve-
lutarpeiden arviointiin sekä vanhuspalvelujen 
laadunarviointiin, johtamiseen ja kehittämiseen. 
Opiskelet myös vanhustyössä käytettäviä hoi-
totyön ja sosiaalialan työn menetelmiä. Iso osa 
opinnoista tehdään erilaisissa vanhuspalveluja 
tuottavissa harjoittelupaikoissa.

Geronomina voit toimia ohjauksellisessa 
työssä vanhuksen hoiva- ja hoitopalveluis-
sa sekä vanhuksen yksilökohtaisessa palve-
luohjauksessa. Erikoisosaamisenasi on toimia 
muistisairauksien asiantuntijana sekä lähiesi-
mies- ja kehittämistehtävissä erilaisissa avo- 
ja asumispalveluissa sekä järjestösektorilla. 
 
 

Päivätoteutus
Opetus on järjestetty päiväaikaan arkena. Opis-
kelu tapahtuu pääosin yhteistoiminnallisesti 
pienryhmissä ja seminaareissa. Harjoittelujen 
yhteydessä on kirjallisia tehtäviä, joissa teoria ja 
käytäntö yhdistyvät. Harjoittelun tehtävät reflek-
toidaan yhdessä ryhmän kanssa harjoittelun jäl-
keisissä seminaareissa.

MONIMUOTOtoteutus
Opetus on järjestetty pääsääntöisesti päivä-
aikaan tapahtuvana lähiopetuksena 1 vko/
kk. Lähiopetusjaksojen välillä opiskellaan 
itsenäisesti. Myös harjoittelujaksot sijoittuvat 
lähiopetusjaksojen ulkopuolelle. Opinnoissa 
huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/geronomi

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Gerontologian perusteet
 › Gerontologisen hoito-  

ja sosiaalityön perusteet
 › Omaishoito ja kuntoutus
 › Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 
 › Lääkehoito ja farmakologia
 › Geriatria ja muistisairaudet
 › Muistisairaan kuntouttava hoito
 › Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
 › Ikäteknologia
 › Vanhuspalvelujen laatu, arviointi  

ja kehittäminen

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
 › Terveysteknologia ja digitaalisuus 

hoitotyössä
 › Näyttöön perustuva hoitotyö
 › Ammatilliset vuorovaikutus ja 

yhteistyötaidot
 › Eettisyys hoitotyössä
 › Terveyttä edistävä hoitotyö
 › Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen 

osaaminen
 › Lääke- ja nestehoito
 › Kliinisen hoitotyön opinnot
 › Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuu-

den kehittäminen

tapahtuu yksilö- ja ryhmä- tai virtuaaliopintoina. 
Harjoittelupaikkoja ovat sairaalat, terveyskeskuk-
set, pienkodit, sosiaali- ja koulutoimet, kotihoito ja 
järjestöt.
 
Voit toimia sairaanhoitajana EU-maissa ja erilaisis-
sa kansainvälisissä hoitotyön tehtävissä.
 
PÄIVÄTOTEUTUS
Lähiopetusta on pääasiassa päiväaikaan. Harjoittelu 
toteutuu harjoittelupaikkojen työvuorosuunnittelun 
pohjalta, esimerkiksi kolmivuorotyössä.
 
MONIMUOTOTOTEUTUS, AIKUISKOULUTUS
Lähiopetus on vähintään kahdeksana päivänä 
kuukaudessa. Harjoittelu toteutuu harjoittelupaik-
kojen työvuorosuunnittelun pohjalta, esimerkiksi 
kolmivuorotyössä.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/sairaanhoitaja

K S

GERONOMI (AMK)

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

SAIRAANHOITAJA (AMK)

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta
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S erveydenhoitajakoulutuksessa opiskelet 
kansallista ja kansainvälistä tartuntatautien 

ehkäisyä sekä terveellisen ja turvallisen ympä-
ristöterveydenhuollon ja yhdyskuntasuunnittelun 
toteuttamista. Opit laajasti ja eettisesti eri-ikäisten 
ihmisten ja heidän läheistensä terveyden edistämis-
tä ja ylläpitämistä sekä sairauksien ehkäisemistä 
äitiyshuollossa, lastenneuvolassa, koulu- ja opis-
keluterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa 
ja ikääntyneiden neuvolassa. Perehdyt sosiaali- ja 
terveyspoliittisiin ohjelmiin sekä sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen johtamiseen.

Opit tutkittuun tietoon perustuvien eri-ikäisten ih-
misten sairaanhoidon, kuntoutuksen, omahoidon 
tukemisen sekä ohjaamisen sisällöt. Kehität laa-
ja-alaista asiantuntijuuttasi tekemällä projekteja 
ja opinnäytetyön yhteistyössä työelämän kanssa. 
Opit työskentelemään monialaisissa ja moniam-
matillissa työryhmissä. Opinnoista osan voit 
suorittaa ulkomailla. Terveydenhoitajakoulutus 

sisältää sairaanhoitajan koulutuksen. Voit toimia 
asiantuntijana kansainvälisissä tehtävissä ja sai-
raanhoitajana EU-maissa.
 
Lähiopetus on simuloituja oppimistilanteita, eri-
laisia harjoituksia, seminaareja, opintokäyntejä 
ja asiantuntijaluentoja. Lisäksi on yksilö- ja ryh-
mä- tai virtuaaliopintoja. Harjoittelupaikkoja ovat 
äitiysneuvola, äitiyspoliklinikka, synnytyssali, 
vierihoito-osasto, lastenneuvola, koulu- tai opis-
keluterveydenhuolto, työterveyshuolto, poliklinikat, 
vastaanotot, sairaalat, terveyskeskukset, pienkodit, 
sosiaali- ja koulutoimet, kotihoito ja järjestöt.
 
Päivätoteutus
Lähiopetusta on pääasiassa päiväaikaan. 
Harjoittelua on harjoittelupaikkojen työvuorosuun-
nittelun pohjalta, esimerkiksi kolmivuorotyössä.
 
Lisätietoja:
www.seamk.fi/terveydenhoitaja

T

terveydenhoitaja (AMK)

Koulutuksen laajuus 
240 opintopistettä / 4 vuotta

SOSIONOMI (AMK)

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Osallisuus ja marginaalisuus
 › Yhteiskunta, ammatti ja etiikka
 › Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
 › Digitaalisuus sosionomin työkentillä
 › Vuorovaikutus psykososiaalisessa  

työssä
 › Sosiaaliohjaus avopalveluissa
 › Draamalliset menetelmät 

ryhmätoiminnassa
 › Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
 › Palvelujen johtaminen
 › Käyttäjälähtöinen kehittäminen

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Terveellisen ja turvallisen ympäristön 
edistäminen

 › Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
 › Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
 › Terveydenhoitajatyön johtaminen ja 

kehittäminen
 › Yksilön, perheen ja yhteisön 

terveydenhoitajatyö
 › eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
 › Terveysteknologia ja digitaalisuus 

hoitotyössä
 › Näyttöön perustuva hoitotyö
 › Terveyttä edistävä hoitotyö
 › Lääke- ja nestehoito

osionomit (AMK) toimivat ohjauksellisissa 
sosiaalityön tehtävissä eri asiakasryhmien 

parissa, sosiaalialan asaintuntijatehtävissä, 
sekä palvelujen johtamisen ja kehittämisen 
tehtävissä julkisella, yksityisellä ja järjestösek-
torilla. 

Kaikkia sosionomin työtehtäviä yhdistää asia-
kaslähtöinen tavoitteellisuus ja muutokseen 
tähtäävä kehittämisen näkökulma. Työn tavoit-
teena on ihmisen omien voimavarojen vahvista-
minen, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuu-
den lisääminen sekä palvelujen kehittäminen 
ihmisten tarpeita kuunnellen.

Sosionomi (AMK) -koulutus on laaja-alainen, 
eikä opintojen aikana valita suuntautumista. 
Olennainen osa opintoja ovat ohjatut harjoit-
telujaksot sosiaalialan eri tehtävissä. Jokai-
seen harjoittelujaksoon liittyvät teoriaopinnot 
samasta aihepiiristä. Opintokokonaisuuden 

Empowerment in Social Work (n. 30 op) voi 
opiskella englannin kielellä.
 
Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan 
arkena. Opinnoissa hyödynnetään monipuo-
lisia oppimistapoja, esim. luennot, lukupiirit, 
ryhmätehtävät, simulaatio- ja verkko-opiskelu 
sekä toiminnalliset menetelmät, työelämäyh-
teistyö eri muodoissaan ja harjoittelu.

MONIMUOTOtoteutus
Opetus muodostuu lähiopetusjaksoista, joista 
jokainen on kestoltaan kaksi kuukautta. Myös 
päiväopetuksen opintojaksot ovat käytettävissä. 
Jaksot järjestetään 3 vuoden aikana.  Opinnois-
sa huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaami-
nen.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/sosionomi
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aailma digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. 
Teollinen internet yhdistää koneita ja ih-

misiä mahdollistaen uusien yritysten syntymi-
sen. Automaatioinsinöörinä olet avainasemassa 
suunnittelemassa koneita ja sähköisiä ohjaus-
järjestelmiä, jotka helpottavat elämää kaikkialla 
maailmassa. Opinnoissa perehdyt koneiden ja 
järjestelmien sähkö-, automaatio- ja konesuun-
nitteluun ja valmistukseen nykyaikaisilla suun-
nittelu- ja testausmenetelmillä. Huippuluokan 
laboratorioissa ja valtakunnallisesti palkitussa 
digitaalisessa oppimisympäristössä, Digital Fac-
toryssä, yhdistät oppimasi käytännön työelämän 
taidoiksi. Käytössäsi on Suomen ainoa 5-seinäi-
nen virtuaaliluola CAVE. 
 
Koneautomaatio sopii moniteknisestä kone-, 
sähkö- ja automaatioalasta kiinnostuneille. Opit 
automaattisen koneen tai tuotantolinjan suun-
nittelun, ohjelmoinnin, simuloinnin ja valmistuk-
sen periaatteet. Sähköautomaatiossa keskityt 

sähkö- ja automaatiosuunnitteluun, ohjelmoin-
tiin ja simulointiin. Ohjelmoinnin kohteena ovat 
ohjelmoitavat logiikat ja robotit kappaletavara- ja 
prosessiteollisuudessa. Suuntautuminen sopii 
sähkö- ja automaatioalasta kiinnostuneille. 

Mahdollisuutenasi on mm. suomalais-saksa-
lainen kaksoistutkinto. Yhteistyökorkeakoulu on 
Aschaffenburgissa Saksan Baijerissa.

PÄIVÄTOTEUTUS
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan ar-
kena. Opinnot sisältävät runsaasti harjoituksia 
laboratorioissa.
 
MONIMUOTOTOTEUTUS, AIKUISKOULUTUS
Opetus on järjestetty pääasiassa torstai- ja per-
jantai-iltaisin sekä joka toinen lauantai. Koulu-
tus on tarkoitettu työn ohessa opiskeleville.

Lisätietoja: www.seamk.fi/automaatiotekniikka

M
Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Teollinen internet
 › Digitaalinen valmistus
 › Ohjelmoitavat logiikat
 › Simulointi
 › NC-tekniikka
 › Konenäkö
 › Robotiikka
 › Sähkösuunnittelu
 › Koneautomaatio
 › Tuotannonohjaus
 › 3D-CAD
 › Säätötekniikka
 › Olio-ohjelmointi
 › Digitaalitekniikka
 › Elektroniikka

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Kemian laboratoriotyöt
 › Biokemia ja -prosessitekniikka
 › Markkinoinnin suunnittelu  

ja toteutus ruokaketjussa
 › Elintarviketurvallisuus  

ja mikrobiologia
 › Elintarvikeprosessit
 › Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö 

ruokaketjussa
 › Tilaus-toimitusketjun hallinta
 › Automaatiotekniikka
 › Viljateknologia
 › Meijeriteknologia

INSINÖÖRI (AMK) 
Automaatiotekniikka

Koulutuksen laajuus 
240 opintopistettä / 4 vuotta

Suuntautuminen
• Koneautomaatio
• Sähköautomaatio

insinööri (AMK) 
Bio- ja elintarviketekniikka

Koulutuksen laajuus 
240 opintopistettä / 4 vuotta

Suuntautuminen
• Elintarviketeknologia

• Liha- ja valmisruokateknologia

okainen syö, mutta miten ruoka on pääty-
nyt lautaselle? Näissä opinnoissa seuraat 

ruokaketjua, luonnon raaka-aineiden matkaa 
valmiiksi tuotteeksi ja perehdyt elintarvikkeiden 
tuotekehitykseen, laadunhallintaan ja valmis-
tusprosesseihin sekä niiden taustalla olevaan 
biotekniseen osaamiseen. Osa opinnoista jär-
jestetään yhteisesti Seinäjoen ammattikorkea-
koulun muiden tutkinto-ohjelmien kanssa.

Elintarviketeknologian opinnoissa paneudut 
monipuolisesti elintarviketuotteiden kehittä-
miseen ja valmistamiseen sekä bioteknologian 
hyödyntämiseen valmistusprosesseissa. Liha- 
ja valmisruokateknologian opinnoissa keskityt 
erityisesti lihan ja valmisruokien kehittämiseen 
ja tuntemiseen. Ihmiset arvostavat helppoa ruo-
anlaittoa, eettisyyttä ja terveellisyyttä.

Voit toimia elintarviketeollisuudessa esimerkiksi 
lihanjalostusyrityksissä, leipomoissa, meijerite-

ollisuudessa, makeisten valmistuksessa ja laa-
jemmin bio- ja elintarviketekniikan osaamista 
vaativissa tehtävissä. Tehtäväkenttä voi ulottua 
esimerkiksi esimiestyöstä valmistuslinjojen 
suunnitteluun, tieteelliseen tutkimukseen, tuo-
teturvallisuuden hallintaan, tuotekehitykseen. 
Tehtävänimikkeeltäsi tulevaisuudessa voit olla 
esimerkiksi esimies, tuotannonohjaaja, tuoteke-
hittäjä, laadunohjaaja, asiantuntija, terveystar-
kastaja, päällikkö tai opettaja.

Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan 
arkena. 

MONIMUOTOTOTEUTUS
Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa tors-
taista lauantaihin.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/biojaelintarviketekniikka

J
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alonrakennustekniikan opinnoissa voit syven-
tyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniik-

kaan.
 
Käytössäsi ovat rakennusalan sovellusohjelmat 
ja SeAMKin uusi rakennuslaboratorio. Laborato-
riossa sinulla on mahdollista tehdä harjoitus- ja 
laboratoriotöitä sekä opinnäytetyösi yhteistyössä 
rakennusalan yritysten kanssa. Laitteistoilla on 
mahdollista tehdä muun muassa kuormitusko-
keita, aineenkoetuksia, lämpökuvauksia, julkisi-
vuelementtien tiiviysmittauksia ja äänieristysmit-
tauksia.
 
Rakennuksista ja ympäristöstä huolehtimaan tar-
vitaan nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talou-
den, ekologia ja kansainvälisen toiminnan taitajia 
ja soveltajia. Rakennusinsinöörin tyypillisiä tehtä-
viä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja 
johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. 
Tehtävänimikkeenäsi voi olla rakennesuunnit-

telija, kustannussuunnittelija, projektipäällikkö, 
rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiin-
teistöpäällikkö, työpäällikkö tai toimitusjohtaja. 
 
Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan 
arkena.

MONIMUOTOTOTEUTUS, AIKUISKOULUTUS
Lähiopetus on järjestetty pääsääntöisesti joka 
toinen viikko torstai-iltaisin, perjantaisin ja lau-
antaisin. Opiskeluun sisältyy myös itsenäistä 
opiskelua ja etätehtäviä.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/rakennusinsinoori

Tpiskelusi on pitkälti yhteistyötä teollisuu-
den ja yritysten kanssa erilaisten yhteis-

hankkeiden sekä harjoittelun myötä. Käytössäsi 
ovat nykyaikaisin laittein varustetut autoteknii-
kan sekä konetekniikan laboratoriotilat.

Auto- ja työkonetekniikassa opit liikkuvan kalus-
ton ja autoelektroniikan erikoistumistiedot. 

Kone- ja tuotantotekniikassa saat tietoa mm. tuo-
tantojärjestelmistä ja niiden ohjaamisesta. Opit 
tuntemaan metallien ominaisuuksia ja konepaja-
teollisuuden käyttämiä valmistusmenetelmiä. 

Nykyaikainen konepajateollisuus ja alan in-
sinööritoimistot ovat kone- ja autoinsinöörin 
selkeää työaluetta. Autoinsinöörinä voit toimia 
esim. asiantuntija- ja esimiestehtävissä huol-
losta markkinointiin, katsastuksesta liikkuvan 
kaluston suunnitteluun ja vahinkotarkastuk-
sesta opetukseen. Koneinsinöörinä voit toimia 

esimerkiksi valmistavan konepajateollisuuden 
asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelus-
ta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

PÄIVÄTOTEUTUS
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan 
arkena.
 
MONIMUOTOTOTEUTUS, AIKUISKOULUTUS
Opetus on järjestetty torstai- ja perjantai-iltaisin 
sekä pääsääntöisesti joka toinen lauantai. Har-
joittelu jakautuu kolmen vuoden ajalle, lisäksi 
projektiopintoja tehdään kolmen vuoden aikana 
varsinaisten perusopintojen rinnalla. Harjoittelu 
ja projektiopinnot onnistuvat myös omalle työn-
antajalle.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/konetekniikka

O

INSINÖÖRI (AMK)

Konetekniikka

Koulutuksen laajuus 
240 opintopistettä / 4 vuotta 
 
Suuntautuminen
• Auto- ja työkonetekniikka
• Kone- ja tuotantotekniikka

insinööri (AMK) 
Rakennustekniikka

Koulutuksen laajuus 
240 opintopistettä / 4 vuotta

Suuntautuminen
• Talonrakennustekniikka

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Tekninen piirustus ja CAD 
 › Koneenosat
 › Auto- ja työkone-elektroniikka
 › Hydraulitekniikka
 › Moottorioppi
 › Huolto ja viritystekniikka
 › Hitsaustekniikka
 › Automaatiojärjestelmän  

suunnittelu
 › Värähtelymekaniikka
 › Materiaalisuunnittelun laboraatiot

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Rakennussuunnittelu ja CAD
 › Runkojärjestelmät  

ja rakennesuunnittelun perusteet
 › Lujuusoppi
 › Elementtimenetelmän perusteet
 › Geotekniikka
 › Sisäilmasto
 › Rakentamistalous
 › Rakennusfysikaaliset mittaukset
 › Betonitekniikka
 › Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
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RAKENNUSMESTARI (AMK) 
Rakennustekniikka

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

Suuntautuminen
• Talonrakennustekniikka

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Rakennussuunnittelu ja CAD
 › Rakennusmateriaalit
 › Lujuusopin perusteet
 › Maarakennus-  

ja mittaustekniikka
 › Rakentamistalous
 › Korjausrakentaminen
 › Työmaatekniikka
 › Betonirakenteet
 › Puurakenteet
 › Johtamistaidot ja työlainsäädäntö

O
Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Ruokapalvelujen tuottaminen
 › Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö 

ruokaketjussa
 › Ravitsemuksen erityiskysymykset
 › Elintarviketurvallisuus  

ja mikrobiologia
 › Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
 › Ravitsemusviestintä ja -kasvatus
 › Ruoan ja ruokalistojen kehittäminen
 › Esthetics and Functional Space Design
 › Palvelukonseptin kehittäminen
 › Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 

ruokaketjussa

RESTONOMI (AMK)

Ravitsemispalvelut

Koulutuksen laajuus 
210 opintopistettä / 3,5 vuotta

piskelun punaisena lankana on ruoka: sen 
ravitsemuksellisuus, turvallisuus, talou-

dellisuus ja kokemuksellisuus. Ensimmäisenä 
vuonna teet alan perusopintoja tuottamalla 
ruokapalveluja koulun omassa ravintolassa ja 
eri asiakasryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa. Toisena vuonna pääset testaa-
maan johtamistaitojasi ja kolmantena vuonna 
syvennät osaamistasi kehittämistyössä. Yritys-
tallissa saat valmennusapua oman liikeideasi 
kehittämiseen. Opinnoissa korostuvat ravitse-
musosaaminen, kokemusosaaminen ja liike-
toimintaosaaminen. Osa opinnoista suoritetaan 
SeAMKin muiden tutkinto-ohjelmien kanssa.

Restonomina sinulla on monipuoliset valmiudet 
toimia esimerkiksi ravitsemispalvelualan johta-
mis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä. Kou-
lutus antaa hyvän pohjan myös jatko-opintoihin 
esim. ammatilliseen opettajakoulutukseen.

Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan. 
Esimerkiksi opetusravintolassa järjestettävät 
teemaillalliset vaativat kuitenkin panostusta 
myös iltaan. www.seamk.fi/ravintolaprikka 

MONIMUOTOtoteutus
Suurin osa oppimistehtävistä tehdään sovel-
taen opiskelijan omaan työhön ja työyhtei-
söön. Työpaikka ei tosin ole välttämätön. 
Kontaktijaksoja on 10-12 kertaa lukuvuodessa. 
Kontaktijaksot ovat torstaisin ja perjantaisin 
yleensä klo 8-19 ja lauantaisin klo 8-16. 

Lisätietoja:
www.seamk.fi/ravitsemispalvelut

pinnot on suunniteltu yhteistyössä yritysten 
kanssa. Opiskelusi sisältää ryhmätyösken-

telyä, asiantuntijaluentoja, laboratorio- harjoituk-
sia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä 
ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäym-
päristöissä. Talonrakennusalan työnjohdon kou-
lutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia 
rakennustyömaan käytännönläheisissä työnjoh-
totehtävissä. Koulutuksessa korostuu työnjohto 
ja työmaatekniikka.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia vastaavana 
työnjohtajana eli vastaavana mestarina. Raken-
nusmestarina sinusta voi tulla vastaava työnjoh-
taja, työkohdemestari, rakennusvalvoja, raken-
nustarkastaja, työpäällikkö, projektipäällikkö tai 
tekninen johtaja. Rakennusmestarit ovat myös 
olleet perustamassa monia huomattavia ja hyvin 
menestyneitä rakennusalan yrityksiä, ja koulu-
tus antaa eväitä myös yrittäjyyteen.

Harjoittelussa yhdistyy teoriaopetus ja käytäntö, 
ja saat näkemystä rakennusalan vaatimuksista 
ja käytännöistä. Opit tuntemaan nuoren mesta-
rin työtehtäviä ja niiden vaatimuksia.
 
Päivätoteutus
Opetus on järjestetty pääasiassa päiväaikaan 
arkena.

MONIMUOTOTOTEUTUS
Opetus sisältää intensiiviviikkoja sekä ilta- ja vii-
konloppuopetusta.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/rakennusmestari

O



11

YLEMMÄT 
AMK-OPINNOT

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Se tuottaa 
saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa 

tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Kaikki SeAMKin tarjoamat ylemmät AMK-tutkinnot 
voi opiskella töiden ohessa. Tarjolla on ylempää AMK-koulutusta 

kuudella eri alalla. Opintoihin haetaan korkeakoulujen 
yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi.
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Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Innovatiivinen liiketoiminnan   
kehittäminen

 › Johtaminen ja johtajuus
 › Markkinoinnin johtaminen
 › Tulevaisuuden esimiestyö
 › Strateginen johtaminen
 › Kansainvälisen liiketoiminnan   

kehittäminen
 › Strateginen johdon laskentatoimi
 › International Marketing
 › Ostokäyttäytyminen
 › Asiakkuuksien johtaminen
 › Strategic Project Management
 › Project Planning

pinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toiminta-
malleja liiketoimintojen ja organisaatioiden 

kehittämiseen. Tutkinto mahdollistaa liiketoi-
mintaosaamisen syventämisen ja/tai laajenta-
misen kehittäen opiskelijaa vaativiin liiketoimin-
nan asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtäviin.

SeAMK toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Vaa-
san ammattikorkeakoulun ja Centria-ammatti-
korkeakoulun kanssa. 

Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yli-
opistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suo-
ritettu ylempi korkeakoulututkinto.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Voit suorittaa tutkinnon työn ohessa. Lähiope-
tusta on pääsääntöisesti kahtena lauantaina 
kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun ja osa 
opinnoista toteutetaan verkossa. Opinnot suori-
tetaan kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviisi 

korostaen itsenäistä työskentelyä. Opintojen ai-
kana on mahdollista osallistua intensiivijaksoille 
ulkomaisissa yhteistyökouluissa, esim. USA:ssa 
ja Saksassa.  Myös kansainvälisen kaksoistut-
kinnon suorittaminen on mahdollista. Opintoihin 
kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö-
nä tehtävä kehittämishanke, jonka voit toteuttaa 
omalle työnantajaorganisaatiollesi tai muulle 
työelämätaholle.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/liiketoimintaosaaminen

O pinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimin-
tamalleja kansainvälisen liiketoiminnan 

kehittämiseen. Tutkinto tuottaa valmiuksia 
asiantuntija- ja johtotehtäviin erityisesti kan-
sainvälisessä toimintaympäristössä.  Koulutus 
on englanninkielinen. 

SeAMK tarjoaa koulutuksen yhteistyössä Cent-
ria-ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammatti-
korkeakoulun kanssa. Opintojen toteuttamisessa 
ovat vahvasti mukana myös SeAMKin tärkeät yh-
teistyökumppanit Saksasta (Hochschule Aschaf-
fenburg) ja USA:sta (University of Missouri, St. 
Louis). 

Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yli-
opistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suo-
ritettu ylempi korkeakoulututkinto

OPINTOJEN TOTEUTUS
Voit suorittaa tutkinnon työn ohessa kahdessa 

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Advanced Marketing Management
 › Financial Management
 › Innovative Entrepreneurship and   

SME Management
 › Organizational Behavior and   

Development
 › Globalization of Business
 › Implementation of Global Strategies
 › Advanced Relationship Marketing
 › Enterprise Resource Planning
 › Business Ethics and Environmental  

Management
 › Strategic Project Management
 › Project Planning

vuodessa. Lähiopetusta on pääsääntöisesti per-
jantai-iltaisin ja lauantaisin joka toinen viikon-
loppu syyskuusta toukokuuhun ja osa opinnoista 
toteutetaan verkossa. Opinnot suoritetaan kiin-
teässä yhteydessä omiin työtehtäviisi korostaen 
itsenäistä työskentelyä. Opintojen aikana on 
mahdollista osallistua intensiivijaksoille ulko-
maisissa yhteistyökouluissa, esim. USA:ssa ja 
Saksassa.  Myös kansainvälisen kaksoistutkin-
non suorittaminen on mahdollista. 

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen 
opinnäytetyönä tehtävä kehittämishanke, jonka 
voit toteuttaa joko omalle työnantajaorganisaa-
tiollesi tai muulle työelämätaholle.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/internationalbusinessmanagement

O

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION,
International 

Business Management  
MBA | Tradenomi (ylempi AMK)

Koulutuksen laajuus 
90 opintopistettä / 2 vuotta 

TRADENOMI (ylempi AMK) 
Liiketoimintaosaaminen  

Koulutuksen laajuus 
90 opintopistettä / 3 vuotta
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pinnoissa liityt ruokaketjun kehittämisen 
uudenlaiseen osaajajoukkoon. Osa opin-

noista suoritetaan monialaisissa opiskelijaryh-
missä, jotka koostuvat ylempää AMK-tutkintoa 
opiskelevista agrologi-, insinööri- ja restono-
miopiskelijoista. Opit tuntemaan ruokaketjun eri 
vaiheita ja kehität omaa asiantuntijuuttasi ruo-
kaketjun toimijana. 

Opintojen alussa on kaikille yhteisiä opintoja, 
joissa perehdytään tutkimus- ja kehittämisme-
netelmiin sekä ruokaketjun toimintaympäristön 
muutostekijöihin ja riskeihin. Jo opintojen alku-
vaiheessa aloitetaan myös opinnäytetyö. 

Syventävissä opinnoissa voit paneutua strategi-
seen johtamiseen, maatilan tai ruokaketjun lii-
ketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen tai 
ravitsemusosaamiseen.

Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantun-

tija- ja johtotehtävissä, toimia menestyksellä yri-
tyksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 
Lähiopetusta on yleensä kaksi päivää kerrallaan 
loppuviikosta 2–4 viikon välein Seinäjoella. 

Lisätietoja:
www.seamk.fi/ruokaketju

O ulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutus on 
suunnattu luovan talouden tehtävissä toimival-

le ammattilaiselle. Opinnot syventävät näkemystäsi 
palvelu- ja elämystuotteiden kehittämisestä ja vah-
vistavat liiketoimintaosaamistasi.
 
Opinnoissa keskitytään kulttuurialan toiminnan 
kehittämiseen ja johtamiseen yrittäjämäisel-
lä otteella. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä 
havaita mahdollisuuksia ja reagoida toimintaym-
päristön muutoksiin joustavasti. Koulutuksessa 
haet liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja 
luovan talouden markkinoille. Kehität opinnois-
sa näkemystäsi luovan alan palveluista ja niiden 
johtamisesta.
 
Osana opintojasi toteutat opinnäytetyönä kehit-
tämishankkeen työpaikallesi tai muulle toimek-
siantajalle. Voit esimerkiksi jalostaa työyhteisösi 
toimintamalleja tai kehittää kokonaan uutta kult-
tuurialan prosessia tai tuotetta.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Opinnot on mahdollista tehdä töiden ohes-
sa. Lähiopetusta on 2-3 kertaa kuukaudessa. 
Lähiopetukseen voit osallistua myös etäyhteydellä.

www.seamk.fi/kulttuurituottaja_ylempiamk 
 

K

AGROLOGI / 
INSINÖÖRI / RESTONOMI (ylempi AMK)

Ruokaketjun kehittäminen

Koulutuksen laajuus 
60 - 90 opintopistettä / 1,5 - 3 vuotta

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Tutkimus-  ja kehittämismenetelmät
 › Riskien hallinta
 › Toimintaympäristön muutokset  

ja tulevaisuuden hallinta
 › Strateginen johtaminen
 › Maatalousyrityksen liiketoiminnan  

kehittäminen
 › Elintarviketuotannon uudet   

menetelmät
 › Tuotekehitysprosessin hallinta
 › Tilaus-toimitusketjun kehittäminen
 › Ravitsemuslaadun kehittäminen
 › Ruokaketjun kehittäminen   

asiakasnäkökulmasta

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Ennakointimenetelmät luovilla aloilla
 › Liiketoimintamahdollisuuksen             

tunnistaminen ja arviointi
 › Tulevaisuuden esimiestyö
 › Kehittäminen ja tutkiminen
 › Asiantuntijuus ja oman osaamisen 

kehittäminen
 › Dialoginen johtaminen ja kehittäminen 

KULTTUURITUOTTAJA 
(ylempi AMK)

Koulutuksen laajuus 
60 opintopistettä / 1,5 vuotta 



32 33

11

oulutus on suunnattu yrityksissä ja muissa 
organisaatioissa toimiville insinööreille ja 

muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, jot-
ka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät 
urallaan eteenpäin. Tavoitteena on laajentaa ja 
syventää valmiuksia johtaa ja kehittää asiantun-
tijaorganisaatiota sekä luoda valmiuksia työelä-
män vaativiin kehittämishankkeisiin.

Puolet opinnoista koostuu opinnäytetyöstä, joka 
on työpaikalle tehtävä kehittämistehtävänä. 
Opiskelija hankkii aiheen itse. 

Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yli-
opistojen maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Opinnot on mahdollista tehdä töiden ohessa. 
Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin Sei-
näjoella keskimäärin 1–2 kertaa kuukaudessa 
syyskuusta kesäkuuhun. Lähiopetus koostuu 

pääosin luennoista ja seminaareista. Osa ope-
tuksesta saatetaan toteuttaa englannin kielellä. 
Ohjelmaan voidaan sisällyttää omakustanteinen 
yritysvierailu EU:n alueella. Koulutuksen toteu-
tukseen osallistuu myös yhteistyökorkeakoulu-
jen ja teollisuuden edustajia. 

Lisätietoja:
www.seamk.fi/teknologiaosaaminen

K

INSINÖÖRI (ylempi AMK)

Teknologiaosaamisen johtaminen 

Koulutuksen laajuus 
60 opintopistettä / 1,5 - 2 vuotta

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Strateginen johtaminen
 › Osaamisen johtaminen
 › Talouden johtaminen
 › Tuotekehitystoiminnan  

johtaminen
 › Uusiutuvat energialähteet

oulutus on suunnattu insinööreille, jotka 
haluavat laajentaa ja syventää valmiuksiaan 

toimia talonrakennusalan vaativissa projektin-
johto-, tuotanto- tai suunnittelutehtävissä. 

Voit suuntautua joko eurokoodien mukaiseen 
rakennesuunnitteluun tai talonrakentamisen 
tuotantoon. Rakennesuunnittelun opetus pai-
nottuu suunnitteluun, rakenteiden mekaniik-
kaan ja rakennusfysiikkaan. Tuotannon pai-
nopistealueina ovat rakennusprojektin ohjaus, 
rakennusalan liiketoimintaosaaminen ja ra-
kennuttaminen.

Puolet opinnoista koostuu opinnäytetyöstä, 
joka on työpaikalle tehtävä kehittämistehtävä-
nä. Opiskelija hankkii aiheen itse. 

Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yli-
opistojen maisterin ja diplomi-insinöörin tut-
kinto.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Opinnot on mahdollista tehdä töiden ohessa. 
Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin kes-
kimäärin 1–2 kertaa kuukaudessa syyskuusta 
kesäkuuhun. Opetus toteutetaan Seinäjoella.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/rakentaminen

K

INSINÖÖRI (ylempi AMK)

Rakentaminen 

Koulutuksen laajuus 
60 opintopistettä / 1,5 - 2 vuotta 

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Johtaminen
 › Rakennusfysiikka
 › Rakenteiden mekaniikka
 › Betonirakenteet
 › Puurakenteet
 › Teräsrakenteet
 › Rakennusprojektin ohjaus
 › Rakentamisen    

liiketoimintaosaaminen
 › Rakennuttaminen
 › Tietomallinnus
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piskelu rakentuu kehittämis-, johtamis- ja 
tutkimusopinnoista, jotka yhdistetään työyh-

teisöjen kehittämisen opintoihin. Päämääränä on 
uudistaa työyhteisöjen toimintatapoja ja -malleja. 
Opinnot tukevat kehittämistehtävän toteuttamis-
ta, jota työstetään koko koulutuksen ajan. 

Koulutus antaa valmiudet työskennellä eri-
laisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja 
johtamistehtävissä, konsulttina, asiantuntijana, 
yrittäjänä tai esimiestehtävissä julkisella, yksi-
tyisellä ja kolmannella sektorilla. Koulutus tuot-
taa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään 
ylempää korkeakoulututkintoa. 

Koulutus on tarkoitettu Suomessa esim. fysio-
terapeutin (AMK), geronomin (AMK), sairaanhoi-
tajan (AMK), sosionomin (AMK) tai terveydenhoi-
tajan (AMK) tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon 
suorittaneelle. Katso verkkosivuilta tarkemmat 
tiedot hakukelpoisuudesta.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Voit suorittaa opinnot työn ohessa. Opiskelu 
sisältää noin kaksi lähiopiskelupäivää kuukau-
dessa (torstai ja perjantai) Seinäjoella. Lisäksi 
opiskeluun kuuluu itsenäisiä tehtäviä. 

Lisätietoja:
www.seamk.fi/soster_kehittaminenjajohtaminen

O

SOSIAALI-  
JA TERVEYSALA ylempi AMK

Kehittäminen ja johtaminen 

Koulutuksen laajuus 
90 opintopistettä / 1,5 - 2 vuotta

osiaalialan ylempi AMK-koulutus on tarkoitet-
tu esim. sosionomi (AMK) ja geronomi (AMK) 

-tutkinnon tai yliopiston kasvatustieteen tai yhteis-
kuntatieteen tutkinnon suorittaneille. Sinulla tulee 
lisäksi olla vähintään kolmen vuoden työkokemus 
sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalta korkeakoulu-
tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempi AMK antaa 
mahdollisuuden hakea tehtäviin, joissa edellyte-
tään ylempää korkeakoulututkintoa, sosiaalityön 
pätevyys pois sulkien.

Tutkinto soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille, 
tarjoten valmiudet toimia sosiaalialan vaativissa 
asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. 
Opetus kohdentuu kolmeen pääteemaan: sosiaa-
lipalveluiden asiantuntijuus, tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta sekä johtaminen. Opit hyödyntämään 
uusinta kotimaista ja kansainvälistä tutkimukseen 
perustuvaa tietoa. Lisäksi kehität kykyäsi havaita 
ja tunnistaa työelämässä ilmeneviä kehittämisen 
kohteita ja tietämystä erilaisista keinoista, miten 

niitä voidaan ryhtyä ratkaisemaan.

Opiskelijat tuovat mukanaan oman moniamma-
tillisen osaamisensa, joten tärkeä osa opintoja on 
ryhmässä verkostoituminen ja yhteistyö. Tätä vah-
vistetaan keskusteluin, ryhmätöin sekä kansainvä-
lisellä opintojaksolla. 

OPINTOJEN TOTEUTUS
Opinnot muodostuvat teoreettisista opinnoista, 
käytännön esimerkkejä unohtamatta ja opinnäyte-
työstä. Opinnäytetyö aloitetaan pian opintojen alus-
sa ja sitä jatketaan koko opiskelun ajan. Opiskelu 
edellyttää osallistumista Seinäjoella pidettäville 
lähiopetusjaksoille kahtena päivänä kuukaudessa 
(torstai ja perjantai). Tämän lisäksi on itsenäisesti 
suoritettavia usein verkkopohjaisia tehtäviä.

Lisätietoja:
www.seamk.fi/sosiaaliala

S

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Sosiaaliala

Koulutuksen laajuus 
90 opintopistettä / 1,5 - 2 vuotta 

ylempi AMK

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Osaamisen kehittäminen  
ja johtaminen

 › Strateginen johtaminen
 › Yrittäjyys
 › Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka
 › Kehittämistoiminnan vaiheet
 › Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 › Arviointimenetelmät
 › Kehittyvät toimintatavat ja -mallit
 › Sosiaali- ja terveysalan ohjeet,  

normit sekä yhteiskunnallinen   
muutos

 › Työterveyden kehittäminen  
ja johtaminen

Esimerkkejä opintotarjottimelta

 › Sosiaalipalveluiden asiantuntijuus
 › Sosiaalipalveluiden asiakkaat
 › Sosiaalipalveluiden tuottaminen
 › Sosiaalipalveluiden johtaminen
 › Kehittämis- ja tutkimustoiminta
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Koulutusala Tutkinto-ohjelma Suuntautuminen Tutkinto Laajuus Harjoittelu Päiv. Mon.

Kulttuuriala Kulttuurituottaja (AMK)  Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 240 op / 4 v. 60 op / n. 9 kk x

Liiketalouden ja 
hallinnon ala

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala  Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 30 op / 5 kk x x
Tradenomi (AMK), Liiketalous  Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 30 op / 5 kk x x
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys  Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 30 op / 5 kk x
Bachelor of Business Administration, International Business  Bachelor of Business Administration, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 30 op / 5 kk x

Luonnonvara-ala Agrologi (AMK)  Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto 240 op / 4 v. 50 op / 8 kk x x

Ravitsemisala Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut  Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 30 op / 5 kk x x

Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapeutti (AMK)  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 73 op / n. 12 kk x
Geronomi (AMK)  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 51 op / n. 9 kk x x
Sairaanhoitaja (AMK)  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 90 op / n. 15 kk x x
Sosionomi (AMK)  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 37 op / n. 7 kk x x
Terveydenhoitaja (AMK)  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 240 op / 4 v. 105 op / n. 17 kk x
Bachelor of Health Care, Nursing Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 90 op / n. 15 kk x

Tekniikan ala

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka •Koneautomaatio •Sähköautomaatio Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 240 op / 4 v. 30 op / 5 kk x x
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka •Elintarviketeknologia •Liha- ja valmisruokateknologia Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 240 op / 4 v. 30 op / 5 kk x x
Insinööri (AMK), Konetekniikka •Auto- ja työkonetekniikka •Kone- ja tuotantotekniikka Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 240 op / 4 v. 30 op / 5 kk x x
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka •Talonrakennustekniikka Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 240 op / 4 v. 30 op / 5 kk x x
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka •Talonrakennustekniikka Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 210 op / 3,5 v. 30 op / 5 kk x x

Koulutusala Tutkinto-ohjelma Tutkintonimike

Liiketalouden ala
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen Tradenomi (ylempi AMK)
Master of Business Administration, 
International Business Management MBA, Tradenomi (ylempi AMK)

Luonnonvara-ala Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen Agrologi (ylempi AMK)

Ravitsemisala Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen Restonomi (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala Geronomi (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK,
Kehittäminen ja johtaminen

Geronomi (ylempi AMK) / Fysioterapeutti (ylempi AMK) / 
Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / 
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Tekniikan ala
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen Insinööri (ylempi AMK)
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen Insinööri (ylempi AMK)
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen Insinööri (ylempi AMK)
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Laajuus = opintopisteet / vuodet
Harjoittelu = opintopisteet / kuukaudet
Päiv. = Päivätoteutus
Mon. = Monimuotototeutus

seamkin 
tutkinnot

lyhyesti

Kulttuuriala Kulttuurituottaja (ylempi AMK)                    Kulttuurituottaja (ylempi AMK)                                                                           Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto                                60 op / 1,5 v.

Tutkinto

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Master of Business Administration, 
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus

90 op / n. 3 v.

90 op / n. 2 v.

90 op / 2,5 v.

90 op / 2,5 v.

90 op / 1,5 - 2 v.

90 op / n. 2 v.

60 op / 1,5 - 2 v.
60 op / 1,5 - 2 v.
60 op / 1,5 - 2 v.
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Kaksoistutkinto Suomesta ja ulkomailta
Opiskele suomalainen tutkinto SeAMKissa ja 
vastaava ulkomainen tutkinto, samalla kertaa. 
Käytännössä opiskelet vuoden ulkomaisessa 
korkeakoulussa ja kolme vuotta SeAMKissa. 
Opinnäytetyön teet englanniksi ja se tarkiste-
taan molemmissa korkeakouluissa. 

SeAMKilla on kaksoistutkintosopimuksia 12 
korkeakoulun kanssa liiketalouden ja tekniikan 
aloilla. Liiketalouden alan kaksoistutkinnon voit 
tehdä Alankomaissa, Bulgariassa, Espanjassa, 
Kiinassa, Liettuassa, Saksassa, Tsekissä, 
Unkarissa ja Venäjällä. Tekniikan kaksoistutkin-
non voit tehdä Saksassa.

Tee harjoittelustasi kansainvälinen
Kaikkiin AMK-tutkintoihin kuuluu yksi tai 
useampi harjoittelujakso. Lisää kansainvälistä 
osaamistasi ja kulttuurien tuntemustasi teke-
mällä harjoittelusi ulkomailla tai ulkomaisessa 
yrityksessä Suomessa.
 
Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat
SeAMKissa voit opiskella koko tutkinnon englan-
nin kielellä. Tällaisia koulutuksia ovat Bachelor’s 
Degree Programme in International Business ja 
Master’s Degree Programme in International 
Business Management sekä Bachelor's Degree 
Programme in Nursing. Nämä koulutukset on 
tarkoitettu sekä suomalaisille että ulkomaisille 
opiskelijoille. 

kansainvälisyys

K

Opiskele kieliä ja kulttuureja
Kaikkiin AMK-opintoihin kuuluu englannin ja 
ruotsin opintoja. Niissä keskitytään työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi voit halutessasi 
opiskella muun muassa espanjaa, ranskaa, sak-
saa ja venäjää.

Kotikansainvälisty seamkissa
Opit lisää kansainvälisiä taitoja myös kotikam-
puksellasi. SeAMKissa on vuosittain noin 500 
ulkomaista opiskelijaa. He joko opiskelevat koko 
tutkintonsa SeAMKissa tai ovat vaihto-opiskeli-
joita. Lisäksi SeAMKissa vierailee paljon yhteis-
työkorkeakoulujen opettajia pitämässä luentoja 
ja intensiivikursseja. 

Ole mukana kansainvälisessä hankkeessa
SeAMK on vuosittain mukana noin 20 kansain-
välisessä hankkeessa. Voit osallistua niiden toi-
mintaan omiin opintoihisi kuuluvan projektityön 
tai opinnäytetyön myötä.

ansainvälisyys on SeAMKin opinnoissa 
mukana monella tavalla. Se näkyy kai-

kissa koulutuksissa ja kaikilla aloilla. 

Osa opinnoista ulkomailla
SeAMKilla on noin 200 yhteistyökor-
keakoulua ympäri maailman noin 50 eri 
maassa. Voit tehdä osan opinnoistasi 
ulkomailla vaihto-opiskelijana. Tai voit 
osallistua lyhyemmälle intensiivikurssille 
yhteistyökorkeakoulussa.

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
• International Partner Universities of Seinäjoki UAS
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www.seamk.fi
facebook.com/seamk

instagram.com/seamk_official
twitter.com/seamk

youtube.com/theseamk
snapchat.com/add/theseamk


