
Kaikkein eniten opiskelun aikana minulle ovat antaneet 
uudet ystävät eri koulutusaloilta. Olen saanut paljon hyvää 
arkeeni ja sen ulkopuolelle lähtemällä mukaan aktiiviopis-
kelijatoimintaan ja tutustumalla uusiin ihmisiin. Vaikka 
kyseinen puoli jännitti aluksi, olen parin vuoden jälkeen 
todennut, että parasta mitä olen opiskeluaikana tehnyt on 
aktiiviseen opiskelijatoimintaan lähteminen. En olisi ta-
vannut kaikkia ihania ihmisiä saatika uskaltanu astua pois 
mukavuusalueeltani vain istumalla luennoilla.
 

Nora,
fysioterapiaopiskelija

Visio 2020
Riku,
insinööriopiskelija
Korkeakouluopintojen alussa painotettu mah-
dollisuus tehdä opinnoista haluamasi ja ko-
rostettu yhteisön tärkeys, ovat muodostuneet 
opintojen myötä itselle selkeästi suurimmaksi 
yksittäiseksi asiaksi.

Erilaisissa projekteissa ryhmänä onnistuminen 
on ehdottomasti parasta, mitä opinnot ovat 
minulle tarjonneet.

Suorita osa opinnoista ulkomailla
SeAMKilla on noin 200 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailman noin 50 eri maassa. 
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Näin haet SeAMKiin

Visiosta 2020

Parasta on ollut voida touhata, jos milloin mitäkin koulun 
ohessa ja aikana erilaisten osaajien kanssa. Tietotaitoa, 
sosiaalisista pelisilmää, itsevarmuutta, henkistä kasvua, 
verkostoja... You name it. Näitten seinien ja vuosien sisään 
mahtuu vaikka ja mitä. Näistä pienistä palasista ja oivalluk-
sista rakentuu nykyinen ammattillinen minä.

Matti, bio- ja elintarviketekniikan
insinööriopiskelija

Kaksoistutkinto Suomesta ja ulkomailta
Opiskele suomalainen tutkinto SeAMKissa ja vastaava ulkomainen tutkinto samalla kertaa.
SeAMKilla on 17 kaksoistutkintosopimusta kahdeksassa maassa.

marianne, international business -opiskelija

Opinnoissani yksi vuosi kului 
kaksoistutkintoa suorittaessa 
Hannoverissa, Saksassa. Vaih-
tovuoden aikana mukavinta oli 
tutustua muihin kansainvälisiin 
opiskelijoihin ja ylittää itsensä 
hyppäämällä omien mukavuus-
rajojensa ulkopuolelle.

twitter.com/seamk

facebook.com/seamk

SeAMK_official

seamk.fi/haku
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Frami F
Kampusranta 11
60320 Seinäjoki

• Toiminnan tavoitteena on olla
paras korkeakoulu opiskelijalle (Visio 2020)

• Kattava kuuden koulutusalan koulutustarjonta

• Opiskelijoita yhteensä 4800



seamk.fi/haku

Insinööri (AMK),
Automaatiotekniikka

• Ole avainasemassa suunnittelemassa ja ohjelmoi-
   massa automaattisia koneita, tuotantolinjoja ja
   sähköisiä ohjausjärjestelmiä.
• Suuntaudu opinnoissasi koneautomaatioon tai
   sähköautomaatioon.
• Yhdistä oppimasi käytännön taidoiksi huippuluokan 
   automaation, robotiikan ja teollisen internetin
   laboratorioissa. Työskentele valtakunnallisesti 
   palkitussa digitaalisessa oppimisympäristössä,
   Digital Factoryssa.
• Mahdollisuutenasi on opiskella kaksoistutkinto 
   yhteistyökorkeakoulussa Saksassa.
• SeAMKin automaatiotekniikan opiskelijat olivat
   tyytyväisimpiä saamaansa koulutukseen (Lähde:
   Valtakunnallinen AVOP-kysely 2016).

Insinööri (AMK),
Konetekniikka
• Autoinsinöörinä hallitset koneenrakentajan
   perustaidot sekä auto- ja työkonealan erikoistaitoja.
   Koneinsinöörinä hallitset konetekniikan osaamisen 
   sekä teollisuuden tuotantoprosessit ja esimies-
   työskentelyn.
• Valitse auto- ja työkonetekniikka tai kone- ja
   tuotantotekniikka.
• Toimit opiskeluprojekteissa yhteistyössä teollisuuden 
   ja yritysten kanssa. Käytössäsi on modernit laboratoriot. 
• Kerrytä kokemusta eri tehtävistä työharjoittelussa ja  
   myös insinööritason tehtävistä projektiopinnoissa.
• SeAMKin konetekniikan opiskelijat olivat
   tyytyväisimpiä saamaansa koulutukseen
   (Lähde: Valtakunnallinen AVOP-kysely 2016).

Insinööri (AMK),
Rakennustekniikka

• Syvenny talonrakennustekniikan opinnoissasi
   rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan.
• Rakennesuunnittelussa määrität rakenteisiin
   kohdistuvia kuormia sekä mitoitat puu-, teräs-
   ja betonirakenteita. 
• Tuotantotekniikassa huomioit rakentamisen
   taloudellisen suunnittelun ja ohjaamisen. Opit mm. 
   työmaan työnaikaisen suunnittelun, aikataulutuksen
   ja kustannuslaskennan.
• Käytä SeAMKin modernia rakennuslaboratoriota 
   sekä rakennusalan sovellusohjelmia kehittyessäsi 
   rakennustekniikan ammattilaiseksi.

RAKENNUSMESTARI (AMK)
Rakennustekniikka

• Rakennusmestarikoulutuksessa suuntaudut
   talonrakennustekniikkaan.
• Opinnoissasi korostuvat erityisesti työnjohto ja
   työmaatekniikka.
• Opintojaksoja toteutetaan yhteistyössä rakennus-
   teollisuuden kanssa.
• Käytännönläheiset työnjohtotehtävät ovat
   ulottuvillasi. Rakennusmestarina voit johtaa uudis-
   ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti.
• Käytettävissä on SeAMKin uusi rakennuslaboratorio.

seamk.fi/haku

Pellolta
pöytään

Ruokaketju tulee tutuksi agrologi-, bio- ja
elintarvikeinsinööri- sekä restonomiopiskelijoiden
yhteisissä opinnoissa ja projekteissa.

BACHELOR OF
BUSINESS
ADMINISTRATION, 
DP in International
Business, BBA (EN) 

• Hanki tiedot ja taidot kansain-
   väliseen liiketoimintaan. Voit valita 
   Digital Business-opintokokonai-
   suuden tai tuotantotalouden ja
   business-to-business -toiminnan 
   opintoja.
• Opiskelet kansainvälisessä
   opiskelijaryhmässä ja ulkomaisten
   vierailijoiden luennoilla.
• Valitse kohde vaihto-opinnoillesi 
   SeAMKin laajasta kansainvälisestä
   yhteistyöverkostosta.
• Voit opiskella kaksoistutkinnon, 
   jolloin saat tutkintotodistuksen 
   SeAMKin lisäksi ulkomaisesta 
   yhteistyökorkeakoulusta.

TRADENOMI (AMK),
Liiketalous 
• Luo ura liiketoiminnassa.  Erikoistu 
   taloushallintoon, markkinointiin, 
   johtamiseen ja liiketoiminnan kehit-
   tämiseen tai kansainväliseen
   liiketoimintaan.
• Opit yritystoiminnan perusteet 
   oman virtuaaliyrityksen kautta.
• Taloushallinnon opinnoissa voit   
   suorittaa HT-tutkintoon (tilin-
   tarkastajan perustutkinto) hakeu-
   tumiseen vaadittavat opinnot.
•  Voit opiskella kaksoistutkinnon, 
   jolloin saat tutkintotodistuksen 
   SeAMKin lisäksi ulkomaisesta 
   yhteistyökorkeakoulusta. 

TRADENOMI (AMK), 
Kirjasto- ja tietopalvelu 
•  Opiskele kirjasto- ja tietopalvelu-
    työn erityistaitoja kuten
    tiedontallennusta ja –hakua,
    kirjastoaineistojen tuntemusta, 
    asiakaspalvelutaitoja, palvelujen  
    suunnittelua sekä vuorovaikutus-
    ja tietojenkäsittelytaitoja. 
•  Opi käyttämään tietoverkkoja ja 
    tuottamaan sisältöjä eri medioihin.
•  Opi suunnittelemaan ja toteutta-
    maan palveluja ja tapahtumia 
    erilaisille asiakasryhmille.

seamk.fi/
kulttuurituottaja

BACHELOR OF HEALTH CARE,
Nursing, Registered Nurse **   

SAIRAANHOITAJA (AMK)
    

GERONOMI (AMK)

• Opi tutkittuun tietoon perustuvien eri-ikäisten ihmisten 
   sairaanhoidon, kuntoutuksen, omahoidon tukemisen 
   sekä ohjaamisen sisällöt.
• Kehitä laaja-alaista hoitotyön asiantuntijuuttasi
   projekteissa työelämän kanssa.
• Opi eTerveyteen ja teknologiseen hoitotyöhön liittyviä 
   sisältöjä.
• Hoitotyön asiantuntijana työskentelet monialaisissa ja 
   moniammatillissa ryhmissä ja verkostoissa.
• Sairaanhoitaja voi työskennellä kansainvälisissä hoito-
   työn tehtävissä eri puolilla maailmaa.
• **Monikulttuurisessa ryhmässä pääasiallinen
   opetuskieli on englanti.

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)
• Opiskele kuntoutuksen osaajaksi. Fysioterapian 
   haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta-
   ja työkykyisenä. 
• Ongelmalähtöinen oppiminen ohjaa sinua itsenäiseen 
   fysioterapeutin työhön, joka edellyttää vahvoja
   ongelmanratkaisutaitoja.
• Fysioterapeuttina teet moniammatillista yhteistyötä.
• Opiskelijana sinua ohjataan yksilöllisesti ja tuetaan 
   opintojesi etenemisessä.
•  Valmistumisesi jälkeen sinulla on hyvät
   työllistymisnäkymät.

 

• Opetussuunnitelma rakentuu gerontologian, hoitotyön 
   ja sosiaalityön sisältöalueisiin.
• Opit arvioimaan vanhuksen hyvinvointia, toimintakykyä 
   ja palvelutarpeita.
• Opit toteuttamaan henkilökohtaista palveluohjausta, 
   organisoimaan vanhusta tukevia palveluketjuja ja
   moniammatillisia vanhuspalveluja sekä tukemaan
   vanhuksen omaisia.
• Sinulla on mahdollisuus on osallistua ajankohtaiseen 
   tutkimus- ja kehittämistyöhön, esim. palvelujen kehit-
   tämiseen sekä kansainvälisiin verkoistoihin.
• SeAMKin opiskelijat arvostavat koulutustaan, esim.  
   Opetus on asiantuntevaa (SeAMKin opiskelijabarometri).
 

SOSIONOMI (AMK) 
• 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 kasvatus-
   alalla varhaiskasvatuksen tehtävissä.
• SeAMKin sosionomiksi valmistuvat olivat tyytyväisimpiä 
   saamaansa koulutukseen (Lähde: Valtakunnallinen 
   AVOP-kysely 2016).
• Työelämä arvostaa SeAMKia laadukkaana sosionomien   
   kouluttajana.
    

AINUTLAATUINEN RUOKAKETJU             KANSAINVÄLISYYTTÄ JA YRITTÄJÄHENKISYYTTÄ        VAHVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ           KÄYTÄNTÖÄ LAADUKKAISSA LABORATORIOISSA

seamk.fi/agrologi
seamk.fi/

biojaelintarviketekniikka seamk.fi/restonomi

seamk.fi/ib

seamk.fi/liiketalous

seamk.fi/
kirjastojatietopalvelu

seamk.fi/nursing

seamk.fi/sairaanhoitaja

seamk.fi/fysioterapeutti

seamk.fi/geronomi

seamk.fi/sosionomi

seamk.fi/automaatiotekniikka

seamk.fi/rakennustekniikka

seamk.fi/konetekniikka

seamk.fi/rakennusmestari

AGROLOGI (AMK)
Opiskelun punaisena lankana on
ruoka: sen tuotanto kiertotalouden
periaatteita kunnioittaen maaperästä 
viljaksi, vihanneksiksi ja rehuksi.
Koulutuksessa huomioidaan mm. 
taloudellisuus, laatu, ympäristö, 
energia ja markkinointi.

• Osaamisesi painottuu ruokaketjun
   alkutuotannon prosessien ja
   liiketalouden hallintaan.
• Syvenny opinnoissasi kasvituo-
   tantoon, kotieläintuotantoon,
   maatalousteknologiaan tai
   maatilan yritystalouteen.
• Voit paneutua valintojesi mukaan
   esim. elintarviketuotantoon,
   vesitalouteen tai luonnon
   hyödyntämiseen ihmisen psyykkisen
   ja fyysisen hyvinvoinnin tukena
   (green care).

INSINÖÖRI (AMK)
Bio- ja elintarviketekniikka
Raaka-aineesta tuotteeksi. Opinnois-
sa perehdyt luonnon raaka-aineen 
matkaan valmiiksi tuotteeksi erityi-
sesti ruoka- ja juomateollisuuden 
näkökulmasta

• Opiskelet monipuolisesti ruoka-
   ja juomateollisuuden prosessien   
   ja liiketalouden hallintaa. Opiskelut 
   sisältävät mm. mikrobiologiaa, elin-
   tarvikekemiaa ja tuotekehitystä.
• Pääset tekemään laboratorioharjoi-
   tuksia ja työelämälähtöisiä kehittä-
   mistehtäviä ruoka- ja juomateolli-
   suudelle.
• Voit syventää osaamistasi elin-
   tarviketeknologiassa tai liha- ja     
   valmisruokateknologiassa.

RESTONOMI (AMK)
Ravitsemispalvelut
Ravinnosta ruokaelämyksiin. Huomi-
oit terveellisyyden, turvallisuuden
sekä kokemuksellisuuden ja liiketoi-
minnallisuuden.

• Moniosaajana hallitset mm.
   vieraanvaraisuustaidot, palvelu-
   osaamisen ja johtamisen.
• Harjoittelet käytännön johtamista ja
   ruokapalvelujen tuottamista opetus-
   ravintola Prikassa erilaisille asiakas-
   ryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa
   ja tapahtumissa. 
• Voit syventää osaamistasi
   keskittyen joko ravitsemukseen,   
   ruokapalvelujen kehittämiseen tai 
   tila- ja elämyspalveluiden kehit-
   tämiseen.

KULTTUURITUOTTAJA (AMK)
Opi luomaan elämyksiä!       


