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Suomen
paras AMK

SeAMKissa
• Opiskelet lähellä keskustaa upealla SeAMK Kampuksella.
• Opiskelijaa arvostetaan.
• Opetuksen laatu on korkea.
• Kampuksen läheisyydessä on opiskelija-asuntoja.
• Saat lentävän lähdön työelämään:
SeAMK on valtakunnan huippua valmistuneiden
työllistymisessä.

SeAMKin
verkkokampus

luo uusia
mahdollisuuksia opiskeluun
SYKSYLLÄ 2022 SEAMKISSA ALKAVAT
TAMMIKUUSSA 2023 ALKAVAT

• TRADENOMI (AMK), PK-yrittäjyys,
verkkopainotteinen monimuotototeutus
• RESTONOMI (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus
Hae näihin syksyn 2022 yhteishaussa.

SEAMK.FI/VERKKOKAMPUS

Agrologin osaaminen painottuu ruokaketjun alkutuotannon prosessien ja yritystalouden hallintaan. Maataloustuotannon, liiketalouden ja yrittäjyyden osaaminen mahdollistaa sijoittumisen mielenkiintoisiin työtehtäviin myös rahoituksen
ja hallinnon parissa.
Suomalaisen ruoantuotannon perusta on vastuullinen ja turvallinen kasvi-ja kotieläintuotanto, jossa huomoidaan eläinten ja ympäristön hyvinvointi. Agrologi taitaa maaperän hiilensidonnan ja ilmastoviisaat viljelymenetelmät.
Syventävää osaamista on tarjolla muun muassa kasvituotantoon, kotieläintuotantoon, agroteknologiaan ja energiaan
sekä maatalousyrityksen johtamiseen ja talouden suunnitteluun. Agrologin osaaminen voi painottua myös elintarviketuotantoon, kiertotalouteen tai luonnon hyödyntämiseen ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
tukena (Green Care).

SeAMKista valmistuneita agrologeja työskentelee kaupan, teollisuuden ja pankkien
palveluksessa sekä hallinnon, koulutuksen
ja tutkimustoiminnan asiantuntijana.

• verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus
• verkkopainotteinen sosionomikoulutus

Lue lisää verkkokampuksesta

AGROLOGI (AMK)

Opiskele
joustavasti

Monipuoliset harjoittelut ja yritysyhteistyöverkostot antavat
hyvät kontaktit alan toimijoihin ja työelämään. Maatalousosaamisella on mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeämme
ja turvata luonnon monimuotoisuutta. Maatalous on kiertotaloutta parhaimmillaan: pellosta pöytään ja takaisin peltoon.
Pelto tuottaa raaka-ainetta paitsi ruoantuotantoon niin myös
kosmetiikka- ja energiateollisuudelle. Maataloudessa kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja, joten biotalouden mahdollisuudet ovat kasvussa. Anu Katila | Koulutuspäällikkö | SeAMK

Parasta opinnoissani on se,
kuinka paljon
voin itse valita opintojeni
suuntautumista. Kampuksella
on uskomaton yhteishenki
oppilaiden välillä.
ROOPE KURKI,
Agrologiopiskelija

• Hyvä työllistyminen • Monipuolisuus • Ilmastoratkaisija
• Valmiudet maatalousyrittäjäksi ja alan asiantuntijaksi • Laajat harjoittelut
• Osaamista kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden toteuttamiseksi

Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä Kesto: 4 vuotta

SEAMK.FI/HAKU

Kysy lisää
INFO.AGROLOGI@SEAMK.FI

INSINÖÖRI (AMK)

RESTONOMI (AMK)

Suomalainen ruoka tuotetaan puhtaassa maassa ja ympäristössä. Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopinnoissa opit,
miten turvallisista raaka-aineista tehdään kuluttajien toiveiden ja trendien mukaista ruokaa kestävästi ja vastuullisesti.

RESTONOMI (AMK) – RAVINNOSTA RUOKAELÄMYS KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI
Restonomi osaa tehdä ravinnosta ruokaelämyksen huomioiden asiakkaiden tarpeet. SeAMKissa restonomiopiskelijoiden käytössä on ravintola Prikka, jossa teoria voidaan yhdistää käytännöksi. Testaat ja sovellat oppimaasi
työelämälähtöisissä kehittämistehtävissä. Valmistuttuasi ravitsemisalan ammattilaiseksi osaat luoda ruokailijalle
unohtumattoman makuelämyksen. Hallitset tuotteiden ravitsemuslaadun ja hygienian, palveluprosessien johtamisen sekä tuloksellisen ja vastuullisen liiketoiminnan.

Bio- ja elintarviketekniikka

Opintojen aikana tutustut elintarvikkeiden teolliseen valmistamiseen ja kehittämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelet ajanmukaisella kampuksella Seinäjoen keskustan läheisyydessä.. Bio- ja elintarviketekniikan
insinööriopiskelijat suorittavat opintojaan Frami Food Labissa, joka on monipuolinen ja nykyaikainen ruoka-alan
laboratorio ja koetehdas.

Lue lisää
verkko-opinnoista

SEAMK.FI/RESTONOMI

OPISKELE MONIPUOLISESTI
RESTONOMIKSI
Yhteisten opintojen lisäksi koulutukseen sisältyy yhteensä 140 opintopistettä ammatillisia opintoja ja 50
opintopistettä vaihtoehtoisia opintoja. Vaihtoehtoisia
opintoja voi valita mm. seuraavista kokonaisuuksista:
kehittyvät ruokapalvelut, hyvinvointia ja terveyttä ruoasta sekä elämykselliset matkailupalvelut. Harjoittelua
on yhteensä 30 opintopistettä.

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit ovat työllistyneet hyvin. Valmistuneet sijoittuvat tyypillisesti tuotannon esimies- ja asiantuntijatehtäviin, tuotekehitykseen sekä laadun hallintaan.
Opinnoissa perehdyt ruokaketjun toimintaan elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Aineopinnoissa keskityt
muun muassa prosessien hallintaan, tuotekehitykseen, laadunhallintaan, teknis-taloudelliseen ajatteluun. Pääset soveltamaan ammattiaineosaamistasi
laboratorioharjoituksissa ja työelämälähtöisissä harjoitus- ja kehittämistehtävissä. Yritystoiminnasta kiinnostuneet opiskelijat pääsevät Yritystallissa hiomaan
omaa yritysideaansa yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

”Mielenkintoisinta antia
ovat olleet erilaiset laboratoriotyöt ja käytännön
tekeminen muun muassa Frami Food
Labissa. SeAMKissa on ammattitaitoiset,
hyvät opettajat ja laajat mahdollisuudet
eri opintoihin.”
PÄIVI VIRVONEN
bio- ja elintarviketekniikan opiskelija

Opiskelu SeAMKissa on
monipuolista, innostavaa
ja motivoivaa. Parasta
opinnoissani on käytännönläheisyys
sekä kannustava yhteishenki. Kansainvälisyys restonomiopinnoissa on
tärkeää ja SeAMKissa kannustetaan
kansainvälisyyteen.”

OIKEAA KÄYTÄNNÖN
HARJOITTELUA UUTTA
OSAAMISTA KASVATTAEN
SeAMKissa
restonomiopiskelijat
pääsevät teoriaopetuksen lisäksi
harjoittelemaan käytännön tehtäviä
jo ensimmäisenä vuonna. Restonomiopiskelijat tekevät yhteistyötä
agrologi- sekä bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden kanssa.
Opetuksen edistyessä opiskelijalle
muodostuu selkeä kokonaiskuva
ruokatuotannon ketjusta.

MARJA LEUSSU
Restonomiopiskelija

Opiskeluun sisältyy kaksi eri työharjoittelua. Ensimmäisenä on
perusharjoittelu ja myöhemmin
syventävä harjoittelu, jossa sovelletaan opittuja taitoja.

• Hienot uudet laboratoriotilat • Monialaisuus
• Hyvät työllistymismahdollisuudet • Laadukas koulutus

• Hieno opetusravintola Prikka • Vastuullinen palveluosaaja
• Ravintola- ja asiakaspalveluosaaja • Palveluliiketoiminnan osaaja

Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä Kesto: 4 vuotta

Tutkinnon laajuus: 210 opintopistettä Kesto: 3,5 vuotta

SEAMK.FI/HAKU

Kysy lisää
INFO.BIOJAELINTARVIKETEKNIIKKA@SEAMK.FI

SEAMK.FI/HAKU

Kysy lisää
INFO.RESTONOMI@SEAMK.FI

Frami F

KULTTUURITUOTTAJA (AMK)
Kulttuurituottajana olet kulttuurialan moniosaaja, jonka asiantuntemus on keskeistä kulttuuripalvelujen ja -tuotantojen
toteuttamisessa. Kulttuurituottajana ymmärrät taustatyön, käytännön työn ja luovuuden merkityksen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.
Ydin kulttuurituottaja AMK -opinnoissasi on kokonaisvaltainen tuotantoprosessin hallinta. Ideoit, suunnittelet, toteutat, tuotat teknisesti sekä markkinoit ja viestit. Kulttuuristen arvojen lisäksi sinun on osattava huomioida myös bisnes
ja asiakkaiden tarpeet.

• Opit luomaan elämyksiä. Hallitset tuotantoprosessin:
•
•
•
•
•

ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen, tekniikan, talouden, viestinnän ja markkinoinnin.
Hyödynnät it-teknologiaa opinnoissasi muun
muassa lisättyä ja virtuaalitodellisuutta.
Hankit yhteistyöverkoston jo opiskelujen aikana
lukuisten asiakasprojektien avulla.
Kerrytät osaamistasi työpajatyöskentelyllä,
työharjoittelulla ja asiakasprojekteilla.
Tutustut kulttuurin kenttään laajasti sekä itseäsi
kiinnostaviin taiteen lajeihin.
Ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen ja huomioit sen kaikessa ammatillisessa toiminnassasi.

ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ
toiminnanjohtaja, projektipäällikkö, hankekoordinaattori,
tuottaja, tuotantoassistentti, markkinointisuunnittelija,
kulttuurialan ja luovan alan yrittäjä.

Parasta opinnoissani on käytännönläheinen
opiskelu, sekä mielenkiintoiset kurssit ja kulttuurituottajan laaja työnkuva. Opinnoissa pääsee konkreettisesti
hyödyntämään opittuja asioita, sekä kaksi suhteellisen pitkää
harjoittelua antavat hyvää kokemusta tulevaisuuden työelämään.”
SALOMO MÄÄTTÄ
kulttuurituotannon opiskelija

• Hallitsee tuotannot • Vahva työelämäyhteistyö
• Mittavat harjoittelu-, opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet alueen
tapahtumakentällä
• Projektioppiminen

Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä Kesto: 4 vuotta

SEAMK.FI/HAKU

Kysy lisää
INFO.KULTTUURITUOTTAJA@SEAMK.FI

TRADENOMI (AMK)

TRADENOMI (AMK)

Kirjastotyö on kulttuuri- ja tietotyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Sinun päämääränäsi on löytää tarvittavaa tietoa ja
kirjallisuutta asiakkaillesi sekä saattaa tieto heidän käytettäväkseen. Ovatko vahvuuksiasi viestintä- ja asiakaspalvelutaidot, luovuus, kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan sekä halu jatkuvaan uuden oppimiseen?

Kiinnostaako liike-elämä? Onko numeroiden käsittely sinulle luontaista? Haluatko auttaa asiakasta saamaan parasta
mahdollista palvelua? Liiketaloudessa on kyse juuri näistä.

Kirjasto ja tietopalveluala

Keskeisiä ydinasioita kirjasto- ja tietopalvelujen opinnoissa ovat asiakaspalvelu, palvelumuotoilu, kokoelmatyö, kirjallisuus, tiedon ja julkaisujen saattaminen asiakkaiden käyttöön sekä tiedonhaku. Perusopintoihin kuuluu myös viestintään
ja projektityöskentelyyn perehdyttäviä opintoja.

• SeAMKissa tarjotaan sinulle erityisesti työelämälähtöi•
•
•
•
•

siä opintoja, jotka antavat valmiudet kehitystehtäviin
ja esimiestyöhön.
Opiskele kirjasto- ja tietopalvelutyön erityistaitoja kuten
tiedontallennusta ja tiedonhakua, kirjastoaineistojen
tuntemusta, kokoelmatyötä ja kirjallisuutta.
Paneudut myös muihin keskeisiin ydinasioihin, kuten
asiakaspalveluun, palvelumuotoiluun sekä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoihin.
Opit käyttämään tietoverkkoja ja tuottamaan sisältöjä
eri medioihin.
Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluja ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille.
Opit ohjaamaan tiedonhakuun, mediakasvatukseen ja
lukemiseen liittyviä tilanteita

Liiketalous

Opiskelijasta kehittyy monipuolinen liiketoiminnan osaaja, jolla on työelämän vaatimuksia vastaavat tiedot, taidot ja
asenteet. Tutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet liiketalouden tehtäviin sekä opiskelijan valitseman osaamisalueen mukaista erityisosaamista. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla
on myös hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä liiketalouden asiantuntija-, johto- ja kehitystehtävissä tai yrittäjänä
tarvittava tietotekninen osaaminen.
TRADENOMIOPISKELUJEN SISÄLTÖ
Perus- ja yhteisten opintojen jälkeen opiskelija valitsee
oman opintopolkunsa painottaen jotakin seuraavista:
• Taloushallinto
• Markkinointi
• Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi
• Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen
• International Business
• Lisäksi opiskelija voi kehittää ammattiopintokokonaisuuksia valitsemalla vähittäiskaupan, verkkoliiketoiminnan tai
tuotantotalouden osaamista.

Opiskelu SeAMKissa
on monipuolista ja
palkitsevaa. Parasta
opinnoissani on mukava opiskelijayhteisö ja helposti lähestyttävät
opettajat. ”
MATTI ORRENMAA
opiskelija, kirjasto- ja tietopalvelu

Tradenomitutkinnon suorittaneena
sinusta on moneksi! Monipuolinen
osaamisesi tarjoaa paljon erilaisia
mahdollisuuksia työllistymiseen
liike-elämän asiantuntija-, johto- ja
kehitystehtävissä. Tradenomiksi opiskelu on joustavaa ja saat itse päättää
mihin liiketoiminnan osa-alueeseen
keskityt. Voit löytää itsesi esimerkiksi
henkilöstö-, rahoitus-, kirjanpito- tai
markkinoinnin tehtävistä. SeAMKissa
voit suorittaa HT-tilintarkastajaksi
vaadittavat opinnot.

Suosittelen SeAMKin
liiketalouden opintoja kaikille, ketkä ovat
kiinnostuneet bisneksestä. Minulle
mieluisia kursseja ovat olleet erityisesti ohjelmoinnin kurssit, koska niissä
pääsen haastamaan itseäni. Mielestäni liiketalouden opinnot ovat erityisesti
siitä hyödyllisiä, että valmistumisen
jälkeen työllistymismahdollisuudet
ovat niin laajat”
BOO HATSADAENG
liiketalouden opiskelija

• Ainutlaatuinen koulutus
• Vahva yhteistyö kulttuurin koulutuksen kanssa

• Mahdollisuus opiskella kaksoistutkinto • Monipuolinen ja joustava tutkinto
• Virtuaaliyritystoiminta • HT-tutkinto mahdollisuutena

Tutkinnon laajuus : 240 opintopistettä

Tutkinnon laajuus : 210 opintopistettä

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 4 vuotta

Kysy lisää
INFO.KIRJASTOJATIETOPALVELUALA@SEAMK.FI

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 3,5 vuotta
Kysy lisää
INFO.LIIKETALOUS@SEAMK.FI

TRADENOMI (AMK)
PK-yrittäjyys

Lue lisää
verkko-opinnoista

SEAMK.FI/TRADENOMI

Pk-yrittäjyyden tradenomiopinnoilla rakennat itsellesi monipuolisen liiketoimintaosaamisen ja saat valmiudet oman
yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Jos sinulla on
liikeidea, voit kehittää sitä jo opintojen aikana.
Yritystoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen antaa
parhaat eväät myös pk-yrityksissä työskentelyyn.
• Perehdyt monipuolisesti liiketoiminnan suunnitteluun,
johtamiseen, markkinointiin sekä taloushallintoon
• Hankit valmiudet myös oman yritystoiminnan
aloittamiseen ja kehittämiseen
• Uudistetussa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon
liiketoiminnan digitalisaatio sekä innovaatiot ja
tuotteistaminen
• Opiskelu tapahtuu sekä verkossa että lähiopetuksena
Seinäjoella

Pk-yrittäjyyden tradenomiopinnoissa on laajasti
mahdollisuuksia yrittäjälle
kehittää toimintaansa tai yrittäjäksi haluavalle
linja tarjoaa kaiken, mitä yrityksen perustamiseen tarvitsee. ”

Tutkinto-ohjelma toteutetaan ns. Flipped learning –mallilla.
Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähijaksojen hyödyt. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena.
Pääosa opiskelusta tapahtuu verkossa, ja lähiopetuspäiviä on
kerran kuussa lauantaisin.

SANNA LAINE
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys

Sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen pk-yrittäjänä!
Voit lähteä ulkomaille vaihtoon valitsemalla sinulle sopivan
kohteen noin 200 yhteistyökorkeakoulumme joukosta.
Vaikea sanoa, kenelle kyseinen koulutus ei sopisi. Jos nyt pitäisi erikseen mainita jokin ihmistyyppi, kenelle tämä koulutus
sopisi erityisen hyvin, niin kyllä se on sellaiset ihmiset, ketkä
ovat perustamassa omaa yritystä. Koulutuksen sisältö kattaa
mielestäni varsin hyvin ne asiat, mistä olisi hyvä olla tietoa,
ennen kuin perustaa yrityksen. PK-yrittäjyyden opintojen sisältö on mielestäni laadittu varsin hyvin, eli sinne on valittu
sellaisia kursseja, mitkä tukevat yrittäjyyttä. Atte Mäntylä, tradenomiopiskelija

• Ainutlaatuinen koulutus • Yrittäjyys • Joustavuus

Tutkinnon laajuus : 210 opintopistettä

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 3,5 vuotta
Kysy lisää
INFO.PK-YRITTÄJYYS@SEAMK.FI

Kampusranta

INSINÖÖRI (AMK)

INSINÖÖRI (AMK)

Automaatiotekniikan insinööri on keskeinen osaaja yhteiskunnan eri alojen kuten muun muassa teollisuuden ja liikenteen kehityksessä. SeAMKissa opiskelevat saavat valmiudet toiminnan ja tuotantoprosessien kehittämiseksi sekä hyvät
mahdollisuudet kansainvälistyä.

SeAMKista valmistuvat insinöörit saavat valmiudet monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin sekä hyvät
mahdollisuudet kansainvälistyä.

Automaatiotekniikka

Koulutuksessamme voit suuntautua mieltymyksesi mukaan joko koneautomaatioon tai sähköautomaatioon. Koneautomaatiossa opit automaattisen koneen tai tuotantolinjan suunnittelun, ohjelmoinnin, simuloinnin ja valmistuksen periaatteet. Sähköautomaatiossa keskityt sähkö- ja automaatiosuunnitteluun, ohjelmointiin ja simulointiin.
Koulutuksemme on käytännönläheistä, ja teemme opiskelijoiden kanssa
yhteisiä projekteja teknologiateollisuuden kanssa. Robotiikan- sekä palkitun teollisen internetin laboratorio SeAMK Digital Factoryn ja käytössä
olevan virtuaalitekniikan avulla olemme teollisuuden trendien etulinjassa. Laadukkaissa oppimisympäristöissä pääset yhdistämään automaatiotekniikan, tietotekniikan ja konetekniikan insinöörikoulutuksen osaamistasi soveltavaan tutkimukseen ja yrityspalveluihin.
SeAMKista valmistuneet automaatiotekniikan insinöörit työskentelevät
muun muassa suunnittelijoina, tuotantopäälliköinä, projektipäälliköinä,
myynti- ja koulutustehtävissä sekä yrittäjinä.
SeAMK tarjoaa loistavan väylän
kansainvälistyä insinööriopinnoissa. Automaatiotekniikan opinnoissa
sinulla on mahdollisuus suorittaa
kaksoistutkinto Saksassa englannin
kielellä, jolloin saat kansainvälisen
kokemuksen lisäksi samalla kaksi
tutkintoa yhdellä kertaa!
Opiskelijat arvioivat vuosittain SeAMKin insinöörikoulutuksen maan parhaiden joukkoon automaatiotekniikan alalla.
(Lähde: valtakunnallinen avop-kysely. Lähde: vipunen.fi)

Parasta opinnoissani on koulutusalani
monipuolisuus, sillä
saamme kattavasti opetusta kone-,
sähkö- ja tietotekniikan aloilta ja
tiettyyn osa-alueeseen on mahdollista perehtyä syvemmin omien preferenssien mukaisesti.”
AATU ALA-MATTINEN
Automaatiotekniikan
opiskelija

Konetekniikka

Koulutuksessamme voit suuntautua mieltymyksesi mukaan auto- ja työkonetekniikkaan tai kone- ja tuotantotekniikkaan.
Auto- ja työkonetekniikan ammattiopinnoissa saat kosketuksen auton liikemekaniikkaan ja rakenteisiin, autoelektroniikan testaukseen ja menetelmin. Kone- ja tuotantotekniikan opinnoissa perehdyt muun muassa tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun, materiaalitekniikkaan ja yritystoimintaan.
Aineopinnot konetekniikassa ovat tuotantopainotteisia. Koulutus on konkreettista, ja pääset opinnoissasi suorittamaan
projektiopintoina yritysten antamia toimeksiantoja. Halutessasi
sinulla on mahdollisuus lähteä työharjoitteluun tai opiskelemaan ulkomaille.
Laadukkaissa ja moderneissa oppimisympäristöissä pääset
tutustumaan käytännössä tuotantojärjestelmien ohjaukseen,
valmistusmenetelmiin sekä robotiikkaan. Teollisen mittakaavan
kone- ja tuotantotekniikan laboratorioissa sekä autotekniikan
laboratoriossa käytössäsi on monipuolinen ja tasokas laitekanta.
SeAMKista valmistuneet konetekniikan insinöörit työskentelevät muun
muassa suunnittelijoina, tuotantopäälliköinä, projektipäälliköinä,
myynti- ja koulutustehtävissä sekä
yrittäjinä.
Opiskelijat arvioivat vuosittain
SeAMKin
insinöörikoulutuksen
maan parhaiden joukkoon konetekniikan alalla.
(Lähde: valtakunnallinen
avop-kysely. Lähde: vipunen.fi)

Parasta
opinnoissani on
ajantasainen sekä
ammattitaitoinen opetus ja opetusvälineet. Erityisesti olen tyytyväinen opinnoissani autolabraan
ja sen tasokkaisiin työvälineisiin.
Opiskelu SeAMKissa antaa hyvät
valmiudet tulevaisuuteen!”
LASSI KLEMETTI
Konetekniikan opiskelija

• Hyvät ja laadukkaat laboratoriot
• Kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa • Kaksoistutkintomahdollisuus

• Hyvät laboratoriot ja yritysyhteydet • Hyvät työ- ja harjoittelumahdollisuudet
• Suuntautumiset joko auto- ja työkonetekniikkaan tai kone- ja tuotantotekniikkaan
• Tuotantopainotteisuus

Tutkinnon laajuus : 240 opintopistettä

Tutkinnon laajuus : 240 opintopistettä

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 4 vuotta
Kysy lisää
INFO.AUTOMAATIOTEKNIIKKA@SEAMK.FI

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 4 vuotta
Kysy lisää
INFO.KONETEKNIIKKA@SEAMK.FI

Virtuaalitekniikan laboratorio
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Sairaanhoitajien simulaatiotila

valtakunnallinen
korkeakoulujen
laatupalkinto

XR-laboratorio

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Karvi on myöntänyt vuonna 2022
Seinäjoen ammattikorkeakoululle
Excellence laatuleiman poikkeuksellisen
korkealaatuisesta kehittämistyöstä.
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BLOGIT.SEAMK.FI

YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCWDVRDUHC5ZRAW3NLPOYIVA

Salomo

kulttuurituotannon opiskelija
Parasta opinnoissani on käytännönläheinen opiskelu, sekä mielenkiintoiset kurssit ja kulttuurituottajan laaja työnkuva. Opinnoissa pääsee konkreettisesti hyödyntämään opittuja
asioita, sekä kaksi suhteellisen pitkää harjoittelua antavat hyvää kokemusta tulevaisuuden
työelämään. Yhtään väheksymättä mahtavia opiskelukavereita, joiden kanssa on päässyt
kokemaan kaikenlaista! Kampuksella on lämmin ja turvallinen ilmapiiri, hyvät ja nykyaikaiset tilat opiskella sekä värikästä elämää. En aisti stressaantunutta tai kiireistä fiilistä, vaan
iloista ja yhteisöllistä meininkiä yli alarajojen.
Kansainvälisyys näkyy SeAMKissa kivasti, tuoden juuri tuota värikkyyttä kampuselämään.
Myös opiskelijalla itsellään on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen tekemiseen ja verkostoitumiseen niin halutessaan. Opiskeluaika on yksi helpoimpia hetkiä elämässä kansainvälistymiseen. Erityisesti haluan nostaa Seinäjoen opiskelijakaupunkina parempaan
valoon, sillä monella on siitä turhan negatiivinen mielikuva. Kaupunki on opiskelijalle oikein
viihtyisä ja helppo paikka sopeutua näin ulkopaikkakuntalaisena. Avoimin mielin kohti
opiskeluja SeAMKissa, kaikki avaimet on omissa käsissä!
Opiskelu SeAMKissa on mukavaa ja ennen kaikkea aidosti hyödyllistä omaa tulevaisuutta
ajatellen. Opetuksen taso on laadukasta, hyvät mahdollisuudet verkostoitua ja kulttuurituottajan näkökulmasta täällä on laadukkaat puitteet kehittyä monipuolisena kulttuurialan
toimijana.

Neea

fysioterapia opiskelija

Zumbatunneilla tuntuu välillä siltä, kuin olisi Kanarian saarten hotellialueella eikä kampuksen liikuntasalissa. Erityisesti pidän kauniista kampusalueesta, monipuolisista opintojaksoista sekä hyvistä opiskelutiloista. Opiskelu SeAMKissa on motivoivaa, käytännönläheistä
ja antaa hyvät eväät työelämään. SeAMK on paras korkeakoulu juuri minulle.

Elintarvikelaboratorio Food Lab




LUE SEAMKIN
OPISKELIJOIDEN
TARINOITA

Parasta opinnoissani on, kun koulussa opittuja taitoja ja tietoja voi hyödyntää myös omassa arjessa. Huomaan välillä esimerkiksi lenkillä ollessani miettiväni juoksussa aktivoituvia
lihaksia tai jalkaterän biomekaniikkaa. Kampuksella on hyvä ilmapiiri ja innostavaa
opiskella. Kansainvälisyys näkyy koulun käytävillä ja opiskelijakunnan liikuntavuoroilla
monikulttuurillisuutena.
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(Valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely 2020 ja 2021. Vipunen.fi)
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• Opiskelu
• Opiskelutyytyväisyys
• Oppimisympäristöt
• Opiskelun tukipalvelut
• Palaute ja arviointi
• Työelämäyhteydet
LISÄKSI: Suomen paras opiskelijakunta (SAMO)
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KAIKEN kaikkiaan Seinäjoki on mielenkiintoinen sekoitus uutta urbaania
kaupunkikulttuuria ja perinteistä viihtyisää maaseutuyhteisöä. Kompakti
keskusta-alue tarjoaa kaiken kaupallisista palveluista sekä liikunta- ja harrastuspaikoista tapahtuma-areenoihin luonnonläheisyyttä ja jokirannan
kaunista kampusaluetta unohtamatta. Lyhyet välimatkat taitat nopeasti vaikka pyörällä, ja toiveittesi mukaisen opiskelijakodin voit halutessasi löytää
kampuksen ja keskustan palveluiden läheisyydestä.

SeAMK sai ykkössijan
seuraavilla osa-alueille

Frami F:n opiskelutiloja

Työskentelyä opetusravintolassa
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TALOUSTUTKIMUS
2018 JA 2019

SEAMK ON
SUOMEN
PARAS AMK

MK
SeA

SEINÄJOELLA on Suomen kuudenneksi suurimman markkina-alueen keskuksena monipuoliset palvelut ja hyvät mahdollisuudet työllistyä. Sijainti
pääradan solmukohdassa tekee liikkumisesta helppoa: Tampere on vain
tunnin päässä, Vaasa vieläkin lähempänä ja Helsinkiin ehtii nopeimmillaan
kahdessa ja puolessa tunnissa. Oulun, Jyväskylän ja Turunkin tavoittaa kolmessa tunnissa.

1.
PARAS
KUNTAIMAGO

seamk.fi/haku

SEINÄJOKI on voimakkaasti kasvava korkeakoulukaupunki ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus. Kaupunki on tunnettu muun muassa laajasta
kulttuuri- ja tapahtumatarjonnasta, urheilumenestyksestä, panostuksesta
asukkaiden hyvinvointiin sekä yritteliäiden asukkaidensa asenteesta, josta
on seudulle säteillyt paljon hyvää sen historian aikana.

KAUPUNKISEUDULLA
150 000

K
AM
Se

VÄKILUKU
64 000

Skannaa
QR-koodi
ja lue!

      
     
       
    
    




  
   
   
      
  
  
   


 

KOTI OPISKELUJEN AJAKSI
Meiltä löytyy hyvätasoisia yksiöitä, kaksioita, kimppakämppiä ja soluja eri puolilta kaupunkia.
Meillä on sekä kalustettuja että kalustamattomia vaihtoehtoja lyhyt- tai pidempiaikaiseen asumiseen. Voit vuokrata perhekaksion ja -kolmion myös kimppakämpäksi. Pääset asumaan kätevästi
kampukselle tai kaupungin ydinkeskustaan. Seinäjoella on tiivis ja upea opiskelijakampus. Voit
asua keskellä kaupunkia, lähellä SeAMKia ja palvelujen tuntumassa. Opiskelijakotien vuokrat
sisältävät sähkö- ja vesimaksut sekä kiinteän nettiyhteyden.

HAE ASUNTOA OSOITTEESSA:

sevas.fi

INSINÖÖRI (AMK)

RAKENNUSMESTARI (AMK)

Talonrakennustekniikan opinnoissa voit syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. Opinnoissa tutustut
muun muassa rakennuspiirustuksiin, talonrakentamiseen, rakenteiden mekaniikkaan, maa- ja pohjarakennukseen,
hanketalouteen, rakennetekniikkaan ja työmaatoimintoihin. Monipuolisuutta opintoihisi tuovat vielä matematiikan, fysiikan ja kielten opinnot.

SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa suuntaudutaan talonrakennustekniikkaan. SeAMKista valmistuvat rakennusmestarit toimivat työnjohtajina ja vastaavat kokonaisvaltaisesti hyvästä työnjäljestä. Rakennusmestari johtaa uudis- ja
korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääsee talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin.

Rakennustekniikalla on SeAMKissa modernit laboratoriot laitteistoineen. Koulutus on käytännönläheistä. Opiskelijamme
vierailevat opintojen aikana erilaisilla rakennustyömailla sekä rakennustuoteteollisuuden toimitiloissa. Vierailevat rakennusalan asiantuntijat tuovat ammattiopintoihin alan viimeisimpiä kuulumisia. Lisäksi rakennustekniikan laboratoriossa
tehdään opintoihin liittyviä mittauksia ja testauksia.

SeAMKissa koulutetaan rakennusmestareita, jotka kantavat ylpeydellä vastuunsa ja haluavat tehdä hyvää jälkeä.
SeAMKista valmistuneet rakennusmestarit työskentelevät
muun muassa rakennusvalvojana, työkohdemestarina,
työnjohtajana ja yrittäjänä. Vuorovaikutus- ja johtamistaitoja opitaan parhaiten tekemällä. Ne tulevatkin tutuksi
työharjoittelussa ja muissa käytännön projektitöissä.

Rakennustekniikka

SeAMKin laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat
mahdollisuuden opiskeluun ja työharjoitteluun
ulkomailla. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä niin alueellisten kuin valtakunnallisten
yritysten kanssa.

OPISKELIJA OPISKELEE ESIMERKIKSI
• statiikkaa
• betoni-, puu- ja teräsrakenteita
• aikataulusuunnittelua ja työmaan ohjausta
• rakentamistaloutta ja tarjouslaskentaa
• johtamista ja työlainsäädäntöä

SeAMKista valmistuneet rakennustekniikan
insinöörit työskentelevät muun muassa rakennesuunnittelijana,
kustannussuunnittelijana,
projektipäällikkönä, työmaainsinöörinä, rakennuttajainsinöörinä, työpäällikkönä ja yrittäjänä.
Talonrakennustekniikan opinnoissa
voit syventyä rakennesuunnitteluun
tai tuotantotekniikkaan. Opinnoissa
tutustut muun muassa rakennuspiirustuksiin, talonrakentamiseen,
rakenteiden mekaniikkaan, maa- ja
pohjarakennukseen, hanketalouteen,
rakennetekniikkaan ja työmaatoimintoihin. Monipuolisuutta opintoihisi
tuovat vielä matematiikan, fysiikan ja
kielten opinnot.

Opiskelussa ei ole kahta samanlaista päivää
tai kahta samanlaista
kurssia. Koko ajan oppii uutta. Vanhaa
tietoa käytetään hyväksi uuden tiedon
kartuttamiseksi ja tekemiseksi.”
EMILIA ÄIJÄNAHO,
Rakennustekniikan opiskelija

• Hyvät ja laadukkaat laboratoriot
• Teoria ja käytäntö käsikädessä koko opintojen ajan

Tutkinnon laajuus : 240 opintopistettä

Kesto: 4 vuotta

Käytännön harjoittelu ja projektiopinnot ovat tärkeä osa
koulutusta. Opiskelija hankkii
harjoittelupaikkansa itse ja
oppii näin samalla arvokkaita
työnhakutaitoja. Opintoihin kuuluu viimeisenä vuonna tehtävä
opinnäytetyö. Tekniikan yksikön
laajat kansainväliset yhteydet
tarjoavat hyvän mahdollisuuden
opiskeluun ja harjoitteluun myös
ulkomailla.

• Hyvät ja laadukkaat laboratoriot
• Vahva työelämäyhteistyö 		

INFO.RAKENNUSTEKNIIKKA@SEAMK.FI

OLLI ISO-OJA,
Rakennusmestariopiskelija

• Monipuolinen koulutus
• Vastaa työelämän tarpeeseen

Tutkinnon laajuus : 210 opintopistettä

Kysy lisää

SEAMK.FI/HAKU

Se, että Seinäjoen ammattikorkeakouluhan on
Suomen paras ammattikorkeakoulu, ei ole tuulesta temmattu.
Kun on ollut täällä opiskelemassa, niin
näkee perusteet tähän.”
Katso videohaastattelu:
bit.ly/3PjXFMX

Kesto: 3,5 vuotta

Kysy lisää

SEAMK.FI/HAKU

INFO.RAKENNUSMESTARI@SEAMK.FI

INSINÖÖRI (AMK)

GERONOMI (AMK)

SeAMKin tietotekniikan koulutus on sinulle,
joka haluat yhdistää tekniikan ja yrittäjyyden
opintoja täysin uudella tavalla. Koulutus pohjautuu SeAMKin valtakunnallisesti merkittäviin
vahvuusaloihin: teollisen internetin osaamiseen sekä yrittäjyyden ja kasvun edistämiseen.

Geronomi (AMK) työskentelee vanhusten tukena edistäen heidän heidän hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä
ja osallisuutensa ylläpitoa sekä edistäen ikäystävällisen yhteiskunnan aikaansaamista. SeAMKissa kehityt monipuoliseksi vanhustyön asiantuntijaksi, jolla on laajat uramahdollisuudet edessään. SeAMKin erikoisosaamisalueena on kehittää sinusta muistisairauksien asiantuntija.

Tietotekniikka

Valmistuttuasi tietotekniikan insinööriksi voit
työskennellä muun muassa teollisuudessa
ohjelmistosuunnittelijana tai ohjelmistoalan
yrittäjänä.
Tietotekniikan ja ohjelmistoalan tehtävissä
teknisen osaamisen lisäksi asiakastarpeen
ymmärtäminen ja yrittäjähenkinen työskentelytapa ovat erittäin merkittävässä roolissa. Uusi
koulutus antaa erinomaiset eväät työskennellä
niin olemassa olevien teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tehtävissä kuin ohjelmistoalan
yrittäjänäkin. Koulutuksessa tehdään tiivistä
yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Mielestäni
parasta itinsinööriksi
opiskelussa
on monipuolinen opintopaketti, hyvät opet ja rennot
opiskelukaverit. Framilla on
myös hienot tilat. Uusi koulutus antaa mahdollisuudet
sijoittua moneen suuntaan."
EEVERTTI HAUTAMÄKI,
Tietotekniikan
opiskelija

Geronomikoulutuksen keskeiset sisältöalueet ovat:
• Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
• Gerontologisen työn tietoperusta
• Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
• Ehkäisevä ja valtaistava gerontologinen työ
• Gerontologinen hoiva, hoito ja kuntoutus
• Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä
• Gerontologisen työn johtaminen ja kehittäminen.
Geronomikoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti ikääntymisen ja vanhuuden ilmiöalueita sekä vanhustyön, hoitotyön ja sosiaalityön menetelmiä. Opintotarjontamme sisältää muun muassa psykososiaalisten menetelmien, omaishoidon ja kuntoutuksen, palveluohjauksen sekä geriatrian ja muistisairauksien opintojaksoja.
ESIMERKKEJÄ GERONOMIEN TYÖTEHTÄVISTÄ:
Ohjaaja, vastaava ohjaaja, asiakasohjaaja, muistikoordinaattori, geronomi, sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, palvelupäällikkö, kehittämispäällikkö, vanhustyönjohtaja, vapaaehtoistyön koordinaattori

SeAMKin Henkilöstön osaaminen ja korkeatasoiset oppimisympäristöt näkyvät muun
muassa kiittävässä opiskelijapalautteessa,
kansainvälisessä yhteistyössä sekä kansainvälisesti tunnustetussa yrittäjyyden tutkimuksessa. Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan
SeAMK on maan paras insinöörikouluttaja.
Tulosten mukaan SeAMKissa on myös parhaat
oppimisympäristöt. SeAMKissa toimii myös
Suomen ainoa ammattikorkeakoululle myönnetty digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH)
Iot Compass Hub.

• Kehittäminen yhdessä työelämän kanssa
• Business-painotteinen tietotekniikka • Osaajatarve • Uusi koulutus!

Tutkinnon laajuus : 240 opintopistettä

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 4 vuotta

• Koulutus vastaa ikääntyvän väestön tarpeisiin
• Työelämäyhteistyö ja hyvät työllistymismahdollisuudet

Tutkinnon laajuus : 210 opintopistettä

Kysy lisää
INFO.TIETOTEKNIIKKA@SEAMK.FI

Kesto: 3,5 vuotta
Kysy lisää

SEAMK.FI/HAKU

INFO.GERONOMI@SEAMK.FI

SAIRAANHOITAJA (AMK)

SOSIONOMI (AMK)

Kiinnostaako sinua ihmisten auttaminen - opiskele sairaanhoitajaksi SeAMKissa. Me mahdollistamme sinulle tietojen
ja taitojen oppimisen – sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi hoitotyön asiantuntijaksi. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen ja asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomi on vuorovaikutustyön ammattilainen, jolla on taidot toimia asiakassuhteissa, yhteisöissä ja erilaisissa organisaatioissa.

Sairaanhoitajan ammatti on mielekäs ja merkityksellinen ammatti, jossa vaaditaan itsenäistä ja vastuullista päätöksentekokykyä perustuen alan tutkittuun tietoon- ja taitoperustaan. Ammatissa tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Oma
persoonasi on tärkeä työkalu työskennellessäsi eri ikäisten asiakkaiden, heidän läheistensä ja moniammatillisen tiimin kanssa terveyttä edistäen. Koulutuksessa tietosi ja taitosi karttuvat
teorian, harjoittelun ja oman ammatillisen kasvusi myötä.
SAIRAANHOITAJAN OSAAMISEN KEHITTYMINEN
Koulutuksessa perusopinnot tukevat sekä opiskeluasi että
alalle kehittymistäsi. Ammatillisissa opinnoissa on sekä alan
teoriaopintoja että harjoittelua. Teoriaopintoja toteutamme
vaihtelevin opetusmenetelmin sekä lähiopetuksena että verkko-opintoina.
Koulutukseen kuuluvat harjoittelujaksot erilaisissa hoitotyön
toimintaympäristöissä. Harjoittelut ovat aina ohjattua harjoittelua. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat
hoitotyön taitojaan Kampuksemme
moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantuntijaopettajiemme ohjauksessa.

Parasta opinnoissani
on niiden monipuolisuus. Opinnot sisältävät muun muassa teoriaa, taitopajoja,
simulaatioita sekä harjoitteluita. Kampuksella on myös hienot ja hyvät tilat
opiskella sairaanhoitajaksi. Erityisesti
jään valmistuttuani kaipaamaan lämminhenkisiä ihmisiä, joita SeAMK on
täynnä, niin opiskelijoissa kuin henkilökunnassakin.”
ESSI TURJA
sairaanhoitajaopiskelija

Sinulla on mahdollisuus ura- ja
opinto-ohjaukseen läpi opintojesi.
Kansainvälisyys kuuluu opintoihisi joko kotikansainvälisyyden
tai esimerkiksi ulkomailla suoritettavien vaihto-opintojen kautta.
Opetustilamme SeAMKissa ovat
nykyaikaisia ja sijaitsevat lähellä
kaupungin keskustaa viihtyisässä
ympäristössä.

• Modernit simulaatio- ja opetustilat • Vahva yhteistyö alueen toimijoiden kanssa
• Asiantuntevat opettajat • Hyvät työllistymismahdollisuudet

Tutkinnon laajuus : 210 opintopistettä

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 3,5 vuotta

Kysy lisää
INFO.SAIRAANHOITAJA@SEAMK.FI

Sosionomin työssä vahvistetaan ihmisen omia voimavaroja ja osallisuutta, autetaan toimintakyvyn ja arjen ongelmissa, ohjataan tukimuotojen ja palveluiden kentässä, sekä kehitetään palveluita ihmisten tarpeita kuunnellen. SeAMKin
sosionomikoulutus tarjoaa laaja-alaisen opintotarjonnan
yhdistettynä ohjattuihin harjoittelujaksoihin.
SeAMKin sosionomiopinnoissa ei rajauduta tiettyyn suuntautumiseen, vaan voit ohjata opintojasi sisällöllisten painotusten, pedagogisten toteutustapojen ja opiskelukielen
suhteen.
• 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 kasvatusalalla
varhaiskasvatuksen tehtävissä.
• Työelämä arvostaa SeAMKia laadukkaana sosionomien
kouluttajana.
SOSIONOMIMME TYÖELÄMÄSSÄ
sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö,
vammaistyö, vanhustyö, mielenterveystyö, päihdetyö, maahanmuuttajatyö), perheohjaaja, palveluohjaaja,
vastaava ohjaaja, koulukuraattori, lastentarhaopettaja, perhepäivähoidon
ohjaaja, toimintakeskuksen johtaja,
päiväkodin johtaja, palvelukodin
johtaja, kouluttaja, vapaaehtoistyön
koordinaattori, varhaiskasvatuksen
sosionomi

Pidin erityisesti opettajien ammattitaidosta
ja omien työkokemuksien tuomisesta opetukseen. Opiskelu SeAMKissa oli ihanaa aikaa ja se
mahdollisti toivomani urakehityksen.”
REBECCA ETULA
Sosionomi

• Hienot opetustilat • Kokonaisvaltainen koulutus
• Mahdollisuus suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot • Työelämälähtöisyys

Tutkinnon laajuus : 210 opintopistettä

Kesto: 3,5 vuotta
Kysy lisää

SEAMK.FI/HAKU

INFO.SOSIONOMI@SEAMK.FI

TERVEYDENHOITAJA (AMK)

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

Terveydenhoitajan työ on mielekästä. Me SeAMKissa mahdollistamme sinulle tietojen ja taitojen oppimisen –
sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi terveydenhoitotyön ammattilaiseksi.

Fysioterapeutti (AMK) on terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäjä, joka toimii yksilöiden ja ryhmien hyväksi.
Opiskelet ammattiin, jossa toimit kaikenikäisten ja kaiken kuntoisten ihmisten kanssa. Opintojen aikana harjoittelet
ongelmanratkaisutaitoja käytännön työtä edellyttävällä tavalla.

Terveydenhoitajana teet tärkeää työtä auttaaksesi eri ikäisiä ihmisiä huolehtimaan terveydestään. Työ on vaihtelevaa,
vaativaa ja itsenäistä, mutta terveydenhoitaja tekee myös yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Tässä työssä
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitosi ovat todella tärkeitä. Oma persoonasi on tärkeä työkalu työskennellessäsi erilaisten
asiakkaiden ja heidän perheittensä kanssa. Terveydenhoitajan koulutukseen sisältyvät terveydenhoitotyön opinnot ja
yleissairaanhoitajan opinnot siten, että koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Koulutuksen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään
terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Perusopinnot tukevat sekä
opiskeluasi että alalle kehittymistäsi. Ammatillisissa opinnoissa on sekä teoriaopintoja että niihin liittyvää harjoittelua.
Teoriaopintoja toteutamme vaihtelevin opetusmenetelmin lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna.
Koulutuksessa opiskellaan myös oman työn kehittämisen taitoja. Koulutukseen kuuluvat harjoittelujaksot useissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotaitoja Kampuksemme moderneissa harjoitus- ja
simulaatioluokissa asiantuntijaopettajiemme ohjauksessa. Sinulla on mahdollisuus ura- ja opinto-ohjaukseen läpi opintojesi. Kansainvälisyys kuuluu opintoihisi, ja voit suorittaa opintojasi myös vaihto-opiskelijana ulkomailla.
TERVEYDENHOITAJAN TYÖLLISTYMINEN JA URAKEHITYS
Valmistumisen jälkeen terveydenhoitajilla on paljon erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Voit työskennellä terveydenhoitajana äitiysneuvolassa ja perhesuunnittelussa, lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja vanhusten terveydenhoidossa sekä sairaanhoitajana kotihoidossa, avovastaanotoilla sekä perussairaanhoidon vuodeosastoilla. Voit työllistyä julkisen tai yksityisen sektorin tehtäviin, hankkeisiin tai järjestötyöhön.
Työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät.
URA- JA TYÖLLISYYSNÄKYMÄT
Valmistumisen jälkeen terveydenhoitajalla on paljon erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Työllisyysnäkymät alalla ovat
hyvät. Sinulla on mahdollisuus työskennellä vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisissä
tehtävissä. Sinulla on myös mahdollisuus opiskella, kehittää ja täydentää omaa osaamistasi

• Opiskelet kuntoutuksen
osaajaksi.

• Fysioterapian haasteena

•
•
•

•

on väestön säilyminen
pitkään toiminta- ja
työkykyisenä.
Fysioterapeuttina teet moniammatillista yhteistyötä.
Fysioterapeutteja työskentelee useilla eri aloilla.
Opiskelijana sinua
ohjataan yksilöllisesti
ja tuetaan opintojesi etenemisessä.
Valmistumisesi jälkeen
sinulla on hyvät
mahdollisuudet työllistyä.

Fysioterapeuttikoulutuksessa
huomioidaan fysioterapia-alan
monimuotoiset vaatimukset. SeAMKissa haluamme
valmentaa opiskelijamme
mahdollisimman hyvin työelämän haasteisiin.
MEILTÄ VALMISTUNEIDEN
FYSIOTERAPEUTTIEN
TYÖPAIKKOJA:
sairaala, terveyskeskus, yksityinen
fysioterapia-alan yritys, vanhusten
palvelulaitos, tutkimus- ja kuntoutuslaitos, koulu- ja liikuntatoimi,
erilaiset järjestöt ja projektit, oma
toiminimi

Parasta opinnoissani on, kun
koulussa opittuja taitoja ja
tietoja voi hyödyntää myös
omassa arjessa. Huomaan välillä esimerkiksi lenkillä ollessani miettiväni juoksussa
aktivoituvia lihaksia tai jalkaterän biomekaniikkaa. Kampuksella on hyvä ilmapiiri ja
innostavaa opiskella. SeAMK on
paras korkeakoulu juuri minulle.”
NEEA RINTALA
Fysioterapiaopiskelija

• Modernit simulaatio- ja opetustilat • Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa
• Asiantuntevat opettajat • Hyvät työllistymismahdollisuudet

• Käytännönläheinen opiskelu: Lähtökohtana työelämän aidot tilanteet
joissa opiskelijat oppivat soveltamaan opittuja asioita

Tutkinnon laajuus : 240 opintopistettä

Tutkinnon laajuus : 210 opintopistettä

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 4 vuotta

Kysy lisää
INFO.TERVEYDENHOITAJA@SEAMK.FI

SEAMK.FI/HAKU

Kesto: 3,5 vuotta
Kysy lisää
INFO.FYSIOTERAPEUTTI@SEAMK.FI

BACHELOR OF BUSINESS
ADMINISTRATION,
International Business

You will learn business skills with a focus on the international operations of companies and organisations. You will gain
competencies in planning, running and developing business in a global environment. The study programme is based
on a good understanding of entrepreneurship and small and medium-sized enterprises.
As part of your studies, you are eligible to take
part in one-semester exchange studies or in
a double degree programme. SeAMK has
partnerships with many universities around
the world, and, every semester, we receive a
great number of exchange students. Internationalisation at SeAMK is not only visible in
our International Business programme, but
also in our everyday life on the Campus.

The Bachelor Degree Programme in Nursing provides the means for the student to receive a
Registered Nurse (RN) qualification.
A Registered Nurse (RN) graduating from SeAMK has the aptitudes (knowledge, skills and attitude) to act as an expert of nursing in various fields of work in health care, to work in co-operation with the clients, their next-of-kins, as
well as in multi-professional teams. Furthermore,
Registered Nurses are able to develop their work
and profession in a responsible manner using evidence-based information and critical thinking.
Your studies are multimodal studies. The programme is taught and conducted mainly in English. However, it also includes studies in Finnish
so that students will be able to use the Finnish
language in clinical trainings. Nursing Degree
Programme applicants are required to have basic Finnish skills (level B1). The clinical trainings
are carried out in Finnish speaking organisations
during the studies, but some parts of clinical training can be carried out abroad as an exchange
student.

• Earn a Bachelor’s degree in

International Business to start your
international career.

• You can get involved in the various

entrepreneurial activities organised
at SeAMK.

Studying at SeAMK
means being in a
multicultural place
where you meet people from all
over, especially if you are in the IB
program. The best thing about my
studies is the opportunity to learn
by doing.

• Studying with a multicultural group will

enhance your skills for the international
corporate world.

• All the studies are conducted in English,
allowing you to improve your
communication skills.

• You can also profit from the opportunity

to earn a double degree studying at one
of our partner universities
in different countries.

SOME EXAMPLES OF STUDIES:
• Ethicality in Nursing
Client-oriented clinical competence
• Development of nursing expertise
• Professional interaction in
simulated patient situation
• Safe medication and fluid therapy
• Sustainable development and
global health
• eHealth and digitalization
in health care

Kellyta Nikko
International
Business student

• International Marketing • Digital Business • Sport and eSport Business
• Global trade • Sustainable Management • Industrial Management

The Scope of the Degree: 210 credits

SEAMK.FI/APPLY

BACHELOR OF HEALTH CARE

Duration: 3,5 years

Further information about the studies
INFO.INTERNATIONALBUSINESS@SEAMK.FI

• International nurse - International job opportunities
• Finland is becoming more international, there’s a need for English-language nursing
skills within Finland • Registered nurse qualification - can work in many countrie

The Scope of the Degree: 240 credits

SEAMK.FI/APPLY

Duration: 4 years
Further information about the studies
INFO.NURSING@SEAMK.FI

BACHELOR OF
ENGINEERING,

BACHELOR OF
ENGINEERING,

Automation engineering studies at SeAMK are designed to meet the future requirements of industrial operations. Alongside full skillset of traditional automation engineering capabilities, you will get strongly involved with computer science
and programming. SeAMK’s field of technology is known is known for the research and development in the field of
Industrial Internet and Digital Manufacturing, which also shows in our education.

As an engineer of agri-food, you will get a holistic understanding of food systems. In your studies, you can follow the
production of food from “field to fork”. You will understand food processing from many perspectives and for different raw
materials, like vegetables, cereals, beverages as well as dairy and meat products. You will get a good foundation to work
in various positions in the field of agri-food, like in production, quality control, research and development, in management positions, in sales and marketing or even as a founder of a company.

Automation Engineering

Your studies include common studies for all SeAMK students regarding international working and communication skills,
entrepreneurship, and research project skills. Common studies provide you with needed basic capabilities in language,
mathematics and physics skills. Professional studies include a group of basic automation engineering and computer
science courses, after which you can focus on
various modules to deepen your knowledge.
These modules vary between information technology, business studies, industrial internet and
many more. Your degree is finalised with two
practical trainings and of course a thesis work
– all of which are typically carried out as real
life assignments for local companies. The whole
programme is taught in English.
Students from the EU/EEA area are not charged
any tuition fees. For non-EU/EEA citizens the tuition fee is EUR 7000 per academic year. Further
information at www.seamk.fi/tuitionfees

Agri-Food Engineering

The industries in agri-food business are quickly globalising, and they are also internationally competitive. The food
processing industry in Finland is a competitive industry branch. Finnish expertise in the field is at top level in the world.
This industry branch is crucial, and the development will continue around the world.
Agri-food engineering studies at SeAMK
are designed to meet the future requirements of agricultural production, food
technology, food processing and packaging. Alongside full skillset of basic and
natural sciences knowledge of engineering and agri-food processing, you will get
strongly involved with process hygiene,
mechanical engineering, automation and
digitalisation. Also, sustainable management in agri-food business is essential
part of the studies.

The best thing about my studies is the diversity of my
field of study, as we receive comprehensive education
in the fields of mechanical, electrical and information
technology, and it is possible to become more familiar with a certain
area according to one’s own preferences.
AATU ALA-MATTINEN
Student of Automation Engineering

• Award-winning industrial internet laboratory SeAMK Digital Factory
• Good employment opportunities • New degree programme
• Close co-operation with manufacturing companies

The Scope of the Degree: 240 credits

SEAMK.FI/APPLY

Duration: 4 years

Further information about the studies
INFO.AUTOMATIONENGINEERING@SEAMK.FI

• New Degree Programme
• Understanding of food processing

The Scope of the Degree: 240 credits

Duration: 4 years

Further information about the studies

SEAMK.FI/APPLY

INFO.AGRIFOODENGINEERING@SEAMK.FI

Tutustu SeAMKiin
ja koulutuksiimme
virtuaalisella vierailulla
SEAMKIN KOULUTUKSIIN ja tuleviin hakuihin voit tutustua virtuaalisella
kouluvierailulla. Virtuaalivierailuilla kuulet lyhyen infon SeAMKista ja perehdyt opiskelijoiden kertomusten avulla tiettyyn/tiettyihin tutkinto-ohjelmiin.
Osa vierailuista pureutuu hakuinfoon ja tuleviin hakuihin.
YHDEN VIERAILUN KESTO on 30 minuuttia ja vierailut tapahtuvat Teamsissä.
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, mutta ennakkoilmoittautuminen vaaditaan
(viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä). Ilmoittautumislinkit julkaistaan
osoitteessa seamk.fi/hakijalle/virtuaalivierailu-seamkissa/.
Teams-linkki itse tapahtumaan tulee ilmoittautumisen
vahvistuksen yhteydessä.
VIERAILUT JÄRJESTETÄÄN noin kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo
10.00. Tilaisuuden kesto on noin 30 minuuttia ja sen jälkeen ja yhteydessä on
mahdollista esittää kysymyksiä seamkilaisille.

ALUSTAVAT VIERAILUAJAT:
• keskiviikkona 31.8.2022 klo 10.00-10.30.
Teema: hakuinfo, syksyn 2022 hakukohteet
ja tulevat haut
• keskiviikkona 28.9.2022 klo 10.00-10.30
• keskiviikkona 26.10.2022 klo 10.00-10.30
• keskiviikkona 30.11.2022 klo 10.00-10.30
• keskiviikkona 25.1.2023 klo 10.00-10.30
• keskiviikkona 15.3.2023 klo 10.00-10.30

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

seamk.fi/hakijalle/virtuaalivierailu-seamkissa/

YAMK-tutkinto-ohjelmat
Kehitä itseäsi sekä työelämää!

VIISI SYYTÄ MIKSI SEAMKIN YAMK-TUTKINTO ON PARAS VAIHTOEHTO
Opintojen sisällöt on kehitetty työelämän kanssa
Joustavat opiskelumuodot työn ohessa
Asiantuntijuutta ja työelämää kehittävät oppimistehtävät
Monialaiset asiantuntijaverkostot
Mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin yhteistyökorkeakouluissa
KULTTUURIALA
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
LIIKETALOUDEN ALA
Master of Business Administration,
International Business Management
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
LUONNONVARA-ALA
Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
RAVITSEMISALA
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK,
Kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK,
Kliininen asiantuntijuus
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK,
Ikääntymisen asiantuntija
TEKNIIKAN ALA
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

