
SeAMK etsii
toimeksiantajia

kursseille

MITEN PÄÄSEE MUKAAN?
Lähetä lyhyt kuvaus yrityksestä ja 
harjoitustyön aiheesta  (max. 200 
sanaa/aihe) sekä ilmoita yrityksen 
yhteyshenkilön nimi kurssin 
opettajalle.

NIMETTY 
YHTEYSHENKILÖ
− tarkentaa ideaa kurssin opettajien 

kanssa ennen kurssin alkua

− osallistuu aiheiden esittelyyn 
kurssin alussa

− antaa opiskelijoille riittävästi tietoa 
harjoitustyötä varten toteutuksen 
aikana

− arvioi tutkimuksen onnistumisen 
yrityksen näkökulmasta

− osallistuu raporttien esityksiin 
kurssin lopussa

MITÄ YRITYS SAA?
SeAMKin liiketalouden 
tradenomiopiskeljat laativat 
ryhmissä kurssin osana 
räätälöidyn harjoitustyön 
yhdessä toimeksiantajan 
kanssa.

Tarjolla on useita erilaisia 
kursseja ja harjoitustyön aiheita. 
Yritys voi antaa yhden tai 
useamman toimeksiannon.

Tarkemmat kurssikohtaiset 
tiedot löytyvät seuraavalta 
sivulta.

Kurssien opettajat ohjaavat 
tutkimusprosessia.

Osallistuminen on maksutonta, 
mutta yritys vastaa 
mahdollisista postitus- tms. 
kuluista.

Toimeksiannosta tehdään 
kirjallinen sopimus.
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LIIKETOIMINNAN KASVATTAMINEN (3.11.-31.12.2020)
Tradenomiopiskelijat kartoittavat ryhmä tai yksilötyönä toimeksiantajayrityksen liiketoiminnan 
ekosysteemin nykytilan ja laativat suunnitelman liiketoiminnan tai jonkin sen osa-alueen 
kasvattamiseksi. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 25.10.2020 mennessä: elina.ojala@seamk.fi

PALVELUMUOTOILU (4.1-31.5.2021)
Opiskelijat kehittävät yrityksen tai yhteisön palvelupolkua asiakaslähtöisesti. Erityistä huomiota 
kiinnitetään asiakkaan palvelukokemukseen ja sen kehittämiseen, huomioiden yrityksen tai yhteisön 
liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja asiakkaiden tarpeet.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 2.1.2021 mennessä jaana.liukkonen@seamk.fi

EXCEL SREADSHEET CALCULATION IN BUSINESS (4.1.-19.2.2020)
Englanninkieliset tradenomiopiskelijat laativat toimeksiantajalle hänen tarpeisiinsa sopivan Excel-
laskentataulukon. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 15.12.2020 mennessä meija.lohiniva@seamk.fi

HENKILÖSTÖHALLINTO (4.1. - 31.5.2021)
Opiskelijat laativat ryhmässä toimeksiantajalle ratkaisun henkilöstöhallintoon tai henkilöstöjohtamiseen 
liittyvään asiaan tai ongelmaan, kuten henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta 
ja perehdyttäminen, suorituksen johtaminen ja arviointi, henkilöstön ja johtamisen kehittäminen, 
palkitseminen, työhyvinvointi, henkilöstön sitoutuminen tai työntekijäkokemus. Kyseessä voi olla 
ehdotus uudesta toimintatavasta tai nykyisen kehittämisestä. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 30.11.2020 
mennessä sami.kautto@seamk.fi

ASIAKASPALVELU MENESTYSTEKIJÄNÄ (4.1.2021 - 31.3.2021)
Ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijat toimivat testiasiakkaina tekemällä mysteryshopping-
tutkimuksia asiakaspalvelun laadun selvittämiseksi. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 31.10.2020 
mennessä kristiina.mutka-vierula@seamk.fi

WEB DESIGN (4.1. - 12.2.2021)
Tradenomiopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen staattisen verkkosivuston 
toimeksiantajalle. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 15.12.2020 mennessä meija.lohiniva@seamk.fi

INTERNET-MARKKINOINTI (4.1. - 12.2.2021)
Tradenomiopiskelijat laativat ryhmässä toimeksiantajalle digitaalisen markkinoinnin suunnitelman. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 15.12.2020 mennessä meija.lohiniva@seamk.fi

SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI (4.1. - 12.2.2021)
Tradenomiopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ryhmätyönä pienimuotoisen (demo)verkkokaupan 
toimeksiantajalle. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 15.12.2020 mennessä: meija.lohiniva@seamk.fi
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ASIAKASSUHDEJOHTAMINEN (1.2. - 21.3.2021)
Tradenomiopiskelijat tekevät nykytila-analyysin yrityksen asiakassuhdejohtamisesta ja tuottavat sen 
pohjalta suunnitelman asiakassuhdejohtamisen kehittämiseksi. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 8.1.2021 
mennessä: sanna.joensuu-salo@seamk.fi

E-COMMERCE WEB DESIGN (22.2. - 31.5.2021)
Englanninkieliset tradenomiopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ryhmätyönä pienimuotoisen 
(demo)verkkokaupan toimeksiantajalle. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 15.2.2021 mennessä: 
meija.lohiniva@seamk.fi

DIGITAL MARKETING (22.2. - 31.5.2021)
Englanninkieliset tradenomiopiskelijat laativat ryhmässä toimeksiantajalle digitaalisen markkinoinnin 
suunnitelman. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 15.2.2021 mennessä meija.lohiniva@seamk.fi

LIIKETOIMINNAN KASVATTAMINEN (22.3. - 31.5.2021)
Tradenomiopiskelijat kartoittavat ryhmätyönä toimeksiantajayrityksen liiketoiminnan ekosysteemin 
nykytilan ja laativat suunnitelman liiketoiminnan tai jonkin sen osa-alueen kasvattamiseksi. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 14.3.2021 mennessä: elina.ojala@seamk.fi

HENKILÖSTÖHALLINTO (12.4. - 26.5.2021)
Tradenomiopiskelijat laativat ryhmässä toimeksiantajalle ratkaisun henkilöstöhallintoon tai 
henkilöstöjohtamiseen liittyvään asiaan tai ongelmaan, kuten henkilöstöstrategia, 
henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen johtaminen ja arviointi, 
henkilöstön ja johtamisen kehittäminen, palkitseminen, työhyvinvointi, henkilöstön sitoutuminen tai 
työntekijäkokemus. Kyseessä voi olla ehdotus uudesta toimintatavasta tai nykyisen kehittämisestä. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 28.2.2021 mennessä sami.kautto@seamk.fi

INTEGROIDUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELU (12.4. - 26.5.2021)
Tradenomiopiskelijat kartoittavat ryhmätyönä toimeksiantajayrityksen markkinointiviestinnän nykytilan 
ja laativat markkinointiviestinnän suunnitelman. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 31.1.2021 mennessä: 
terhi.anttila@seamk.fi tai saija.råtts@seamk.fi

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (12.4. - 26.5.2021)
Tradenomiopiskelijat laativat toimeksiantajalle suunnitelman tietojärjestelmän tai sen osan (laitteet, 
ohjelmat, verkkoratkaisut) hankinnasta.  
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 9.4.2021 mennessä osmo.makiniemi@seamk.fi
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JATKUVAT OPINNOT

SeAMK Pro
SeAMKPro-projektiopinnoissa ratkotaan aitoja työelämän toimeksiantoja. 
Lisätietoja: sirkku.uusimaki@seamk.fi

OPINNÄYTETYÖT
Laajempia tutkimus- tai kehittämiskokonaisuuksia voi tarjota opinnäytetyön 
aiheeksi. Lisätietoja: johanna.koivula@seamk.fi

HARJOITTELUT
Lisätietoja liiketalouden ja yrittäjyyden harjoittelusta:
sari.havulehto@seamk.fi

SEAMK REKRY
Hae opiskelijaa töihin tai harjoitteluun 
https://www.seamk.fi/yrityksille/opiskelijarekry/rekrytoi-opiskelija/
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