
Sijoita SeAMKiin



Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen ja 
yhteisöllinen ammattikorkeakoulu, jonka tavoitteena 
on olla paras korkeakoulu opiskelijalle (Visio 2020). 
Kattava kuuden koulutusalan koulutustarjonta 
yhdistettynä tasokkaisiin tutkimus-, kehittämis- 
ja innovaatiopalveluihin mahdollistaa SeAMKin 
vaikuttavuuden alueellisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti.
 
SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa ja 350 opetuksen ja 
TKI-toiminnan parissa työskentelevää asiantuntijaa.

PARAS
korkeakoulu
opiskelijalle

Lakimuutoksen myötä ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus kerätä va
roja toimintansa tukemiseen. Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tar
koitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä 
varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssa tarkoitetuista tehtävistä huoleh
timiseen sekä vuosina 2018–2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. 
(24.3.2017/166). Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy on saanut rahankeräys
luvan RA/2018/117. Lupa on voimassa 2.2.2018–31.12.2019. Kerätyt varat käy
tetään ammattikorkeakoululain 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin.



VAIKUTUKSET

3,2 %
bkt:een

179 M€
talouteen

47 M€
verotuloihin

2900 htv
työllisyyteen

valmistunutta

työllistyy
maakuntaan

omasta
maakunnasta

60%

62%

15 000

SeAMK on tiedon ja 
taidon korkeakoulu  

– tila, jossa tulevaisuuden 
näkijät ja tekijät  

kohtaavat.



Kohti  
tulevaa

EteläPohjanmaa on kasvanut 
maamme ruokaaitasta 
elintarvikealan ja ruokaturvallisuuden 
edelläkävijäksi sekä tulevaisuuden 
teknologian huippuosaajaksi. 
Maakunnaksi, joka tuottaa myös 
kansainvälisen liiketoiminnan 
moniottelijoita ja monipuolisia 
terveyden ja hyvinvoinnin 
ammattilaisia.

Tämä on matka,  
jota emme tee yksin 

Maakuntamme elinkeinoelämän 
tulevaisuus ja jatkuva menestys 
kulkevat käsi kädessä korkeakoulun 
ja työelämän yhteistyön kanssa. 
Näin syntyy innovaatioita alueemme 
toimijoiden tarpeisiin. SeAMKin 
monipuolinen koulutustarjonta 
luo tukevat raamit maakuntamme 
elintarvikealan, tekniikan, 
liiketalouden sekä sosiaali ja 
terveysalan tulevaisuuden 
vahvistamiseen.

Yhteistyö on sijoitus, joka kantaa 
hedelmää. SeAMKin kouluttaessa 
osaajia alueen liikeelämän 
tarpeisiin kasvatamme henkistä 
ja aineellista pääomaa, joka pysyy 
maakunnassa ja luo alustan kasvulle 
ja menestymiselle.

Tulevaisuuden tiedosta,  
menestymisen taidosta

Tämä on tie kasvuun. Yhdessä 
tiedämme mitä tarvitsemme, 
näytämme osaamisemme ja 
pysymme nälkäisinä menestykselle.

Kilpailukykymme 
lähteet

Tuottajasta turvaajaksi: 
Ruokaturvallisuus, jäljitettävyys, 
valvonta ja puhtaus ovat globaaleja 
kilpailuvaltteja maakunnan 
ruokaketjun kärkiyrityksille. SeAMK 
kouluttaa ruokaturvallisuuden 
huippuosaajia nyt ja tulevaisuudessa.

Digitalisaation voima: 
Elinkeinoelämän kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi SeAMKin 
keskeiseksi tehtäväksi nousee 
digitalisoinnin tukeminen 
alueella sekä teollisen internetin 
ekosysteemin vahvistaminen. 
Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi tärkeässä roolissa 
ovat myös hyvinvointiteknologian 
monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Liiketoiminnan johtajaksi: 
Digitaalinen maailma vaatii 
uudenlaista ketteryyttä 
markkinointiin, johtamiseen 
ja ennen kaikkea asiakkaiden 
monikanavaiseen kohtaamiseen. 
SeAMK haluaa olla varmistamassa, 
että työelämään valmistuvilla 
opiskelijoilla on tänään tarvittavat 
taidot ja valmiudet huomisen 
välineiden haltuunottoon.



Sijoita SeAMKiin
Jokainen lahjoitus on arvokas. Yli 850 euron lahjoituksen voi myös vähentää 
verotuksessa niin sanottuna lahjoitusvähennyksenä. Lisätietoa kampanjasta ja 
tarkemmat ohjeet sijoittamisesta löydät osoitteesta www.seamk.fi/sijoita

Kasvua osaamiseen ja  
tietotaitoon

Tulevaisuuden tavoitteena on entistä 
vahvempi maakunta, joka varmis
taa positiivisen kehityksen sekä 
kilpailukyvyn ja osaajat maakunnan 
yrityksiin. Kampanjalla kerätyt varat 
käytetään ammattikorkeakoululain 
4§:ssä tarkoitettuihin tehtäviin, ku
ten mm. ruokaturvallisuuden ja di
gitalisaation (ml. teollinen internet) 
koulutuksen ja tutkimuksen kehit
tämiseen. Yli 10 000 € lahjoituksen 
saa halutessaan kohdentaa myös 
liiketalouden alalle tai sosiaali ja 
terveysalalle.

Sitoutunut maakunta tulevaisuuden 
korkeakoulua rakentamassa

Valtio on varannut ammatti
korkeakoulujen pääomittamiseen 
24 miljoonaa euroa ensi vuodelle. 
Vastinraha kohdennetaan 
ammattikorkeakouluille suhteessa 
niiden kampanjaaikana keräämään 
yksityiseen pääomaan. Valtio siis 
tukee alueita, jotka panostavat 
korkeakoulunsa kehittämiseen. 

SeAMK haluaa kehittyä yhdessä 
alueen toimijoiden kanssa. 
Sijoittamalla SeAMKiin olet mukana 
luomassa menestyvää ja osaavaa 
maakuntaa.



Sijoita SeAMKiin

Tulevaisuuden korkeakoulu ja 
maakunnan mahdollisuudet 

luodaan yhdessä.

www.seamk.fi/sijoita


