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Menestystä valtakunnallisesti AVOP-tuloksissa 
Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely

• 2019 vertailussa SeAMKin liiketalous 3. sijalla (sisältää liiketalouden, pk-yrittäjyyden ja 

international business tutkinto-ohjelmat)

• Korkealla pisteissä nousseita asioita:

• Yhteistyö opettajien kanssa on luontevaa 

• Yhdessä työskentelyä oli riittävästi tukemaan ryhmätaitojeni kehittymistä 

• Opinnoissani hyödynnettiin hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia 

• Opintosuorituksista saamani arvioinnit vastasivat osaamistani

• Sain korkeakouluni edustajilta riittävästi tukea opinnoissani ja ohjausta opinnäytetyössäni

SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat 

oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelijatyytyväisyys, selviää 

ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn 

(AVOP) tuoreista tuloksista. 

https://avop.fi/fi
https://www.seamk.fi/valmistuneet-opiskelijat-arvioivat-seamkin-monella-osa-alueella-suomen-parhaaksi-ammattikorkeakouluksi/


Tradenomi (AMK), Liiketalous

• Hakuaika: 17.03-31.03.2021 

• Tarjolla päivätoteutus ja monimuotototeutus (oman työn ohessa)

• Päivätoteutuksen painotus ensimmäisenä vuonna 

virtuaaliyritysopintoihin, SeAMKin yhteisiin opintoihin, kieliin, 

kansantalouteen ja talousmatematiikkaan. 

• Virtuaaliyritystoiminnan sisällä menee mm. taloushallintoa ja 

oikeustiedettä, käydään oikeat rahoitusneuvottelut, 

verkostoidutaan ja tavataan paljon eri alan yrityksiä. 



Tradenomi (AMK), Liiketalous

• Monimuotototeutuksella opiskellaan parittomilla viikoilla ma-to iltaisin 

samoilla painotuksilla, mutta ilman virtuaaliyritystoimintaa. 

• Niin päivätoteutuksen kuin monimuodon kaikille yhteiset

ammattiopinnot painottavat lisää taloushallinto,

henkilöstöjohtamista, yrityksen sopimuksia ja velkavastuuta, 

international business – osaamista, urasuunnittelutaitoja 

sekä taulukkolaskentaa. 



Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opiskelija valitsee ammattiopinnoista itseään kiinnostuvan suuntauman

• Taloushallinto 60 op (opiskelija voi suorittaa HT-
tilintarkastajaksi vaadittavat opinnot)

• Markkinointi 50 op

• Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen 40 op

• Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 60 op

• International Business 50 op

• Myös 10 op moduuleita tarjolla:

• Tuotantotaloudesta, julkisista hankinnoista, kauppa ja 
yrittäjyydestä, matkailuliiketoiminnasta

Johanna Koivula/SeAMK

Urasuunnittelun avulla löydetään oma polku



Esimerkkejä tradenomien työtehtävistä 

• Yrittäjä

• Henkilöstöpäällikkö

• Myyntipäällikkö

• Rahoituspäällikkö

• HT-tilintarkistaja

• Laskentapäällikkö

• Kirjanpitopäällikkö

• Markkinointiassistentti

• Web-suunnittelija

• IT-asiantuntija

• Palveluneuvoja

• Ohjelmoija

• Ostaja

Johanna Koivula/SeAMK



Bachelor of Business Administration 
(BBA), International Business

• Tutkintonimike tradenomi (AMK), Bachelor of Business 
Administration (BBA). 

• Opinnot suoritetaan englanniksi ja ryhmässä on opiskelijoita 
ympäri maailmaa.

• Voit opiskella lukukauden ulkomailla tai tehdä opintoihin liittyvän 
harjoittelun ulkomailla

• International Business tutkinto-ohjelmassa pyöritetään myös 
ensimmäisenä vuonna virtuaaliyritystoimintaa

• Ammattiopinnoissa voi painottaa opintojaan:

• international business 

• industrial management 

• digital business



Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
• Tarjolla syksyn haussa monimuototeutuksena. 

• Pedagoginen lähestymistapa opinnoille on ns. flipped

classroom eli käänteinen luokkahuone-ajatus. Mallissa 

opiskelu ennen lähijaksoa tapahtuu verkossa ja 

lähijaksojen aikana voidaan vuorovaikutteisesti käydä 

läpi tehtyjä tehtäviä ja mahdollisia kohdattuja ongelmia.

• Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja 

lähijaksojen hyödyt. Opiskelu tapahtuu pääosin verkossa,

mutta lähiopetuspäiviä on kerran kuussa lauantaisin Seinäjoella.

• Pk-yrittäjyyden tradenomiopinnoilla rakennat itsellesi monipuolisen 

liiketoimintaosaamisen ja saat valmiudet myös oman yritystoiminnan aloittamiseen ja 

kehittämiseen.



Paljon mahdollisuuksia SeAMK 
liiketoiminta ja kulttuurin- yksikössä

• Voi painottaa opintoja itseään kiinnostavaan suuntaumaan

• Laajat vaihtomahdollisuudet, kansainvälinen oppimisympäristö 

sekä kaksoistutkintomahdollisuus

• Lisäksi tarjolla on laaja valikoima eri kieliopintoja, kuten 

esimerkiksi englantia, espanjaa, ruotsia, saksaa ja venäjää.

• Vahva yrittäjyyspolku mahdollista sekä tuki siihen (Y-Zone)

• Verkkokursseilla ja Campusonlinen opinnoilla voi laajentaa

valintaa

• Joustavat opiskelumahdollisuudet



Linkit opinto-oppaisiin

• Tradenomi (AMK), Liiketalous (päivätoteutus)

https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/21/fi/57/LITA20/year/2020

• Tradenomi (AMK), Liiketalous (monimuotototeutus)

Https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/26/fi/57/MLITA20/year/2020

• Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys (monimuotototeutus)

https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/26/fi/58/MPK21/year/2020

• Bachelor of Business Administration (päivätoteutus)

https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/en/21/en/56/IB20/year/2020

SeAMK/opinto-opas

https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/21/fi/57/LITA20/year/2020
https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/26/fi/57/MLITA20/year/2020
https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/26/fi/58/MPK21/year/2020
https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/en/21/en/56/IB20/year/2020



