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Missä toimimme
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Yhteinen osoite: 

maakuntakorkeakoulu@seamk.fi
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SeAMK Maakuntakorkeakoulu

• Olemme maakunnassa toimivia seamkilaisia

• Toiminnan keskiössä on aluevaikuttavuus SeAMKin toiminnan kautta

• Kohderyhmänä alueiden yritykset, organisaatiot ja niiden henkilöstö ja 

osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet asukkaat. 
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Edistämme SeAMKin vaikuttavuutta 

• jalkauttamalla TKI-toimintaa ja koulutusta maakunnan eri osiin

• viestimällä alueen tarpeista Seinäjoen ammattikorkeakoululle

• toimimalla luotettavana ja aktiivisena yhteistyötahona Etelä-Pohjanmaan 

kuntien, yritysten, kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden sekä muiden 

alueen toimijoiden suuntaan 

Maakuntakorkeakoulutiimin palvelulupaus
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• Maakuntakorkeakoululla ei ole omia yksiköitä eikä rakennuksia

• Maakuntakorkeakoulujen toimistot ovat pääosin kuntien elinkeinotoimien 

ja kehittämisyhtiöiden tiloissa

• Lähityöyhteisönä ko. palveluiden henkilöstö 

• Yhteistyötä kuntien kaikkien toimintojen kanssa

• Toimimme monissa alueellisissa sekä maakunnallisissa verkostoissa ja 

työryhmissä

Missä toimimme
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Mitä työhömme kuuluu?
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• Toimeksiantojen edistäminen, joissa opiskelijat tekijöinä

• TKI-työ

• SeAMKin maksullisten palveluiden markkinointi ja toimeksiantojen edistäminen

• Yhteistyö SeAMKin hankkeiden kanssa

• Tutkintokoulutusten ns. maakuntakorkeakoulutoteutuksissa avustaminen

• Kartoitukset

• Opintojen markkinointi ja neuvonta sekä tutkintototeutukset että jatkuvan oppisen 

kokonaisuudet

• Kokemusten ja tiedon jakaminen

• Ja paljon muuta, mitä päivä tuo tullessaan

Muun muassa näillä toimilla vastataan alueellisiin tarpeisiin, joka on 

maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohta

Yhteistyö SeAMKin hankkeiden kanssa

• Yritysten ”houkutteleminen” hankkeisiin jo kirjoitusvaiheessa ja 

hankkeen aikana toimenpiteisiin

• Kun hanke on käynnissä, autamme hankkeita tilaisuuksien 

markkinoinnissa ja käytännön järjestelyissä maakunnassa. 

Neuvomme myös paikallisissa asioissa.

• Me myös voimme kysyä hankkeelta apua johonkin maakunnan 

tarpeeseen. 
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• Meillä on käytössä alueiden uutiskirjeitä, elinkeinotoimien verkostot, 

omat verkostot, alueiden yrityspalveluiden sometilit, yhteydet 

paikallislehtiin jne.

• Emme tee markkinointia vain yhdelle hankkeelle vaan koko 

SeAMKille. Välttääksemme spämmäystä, joudumme joskus 

valkkaamaan, mitä kulloinkin markkinoimme alueiden välineissä ja 

omissa verkostoissamme.
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Viestintäyhteistyö

Maakuntakorkeakoulu 2.0

• Idea: Hyödynnetään hybridiopetusta 
maakuntakorkeakoulun uudistamiseksi

• Konsepti: Maakuntakorkeakouluopiskelijat 
osallistuvat etänä pienryhmissä Seinäjoelta käsin 
toteutettavaan hybridi-opetukseen

• Laboratorio-opintojaksot toteutetaan lähiopetuksena 
Seinäjoella maakuntakorkeakoulun opiskelijoille

• Opettajat pitävät osan luennoista 
maakuntakorkeakoulukampuksilta muodostaakseen 
lähikontaktia opiskelijoihin

• Hyödyt: Korkeakoulu saa koronan vuoksi opetellusta 
hybridi-opetuksesta jatkuvan hyödyn uusien 
opiskelijoiden ja avoimen AMK:n opintopisteiden 
muodossa. Maakunta saa osaavaa, paikallista 
työvoimaa
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Maakuntakorkeakoulu 2.0

• Pilotti: Toteutetaan ensimmäinen pilottiryhmä 
syksyllä 2021 alkaen

• Paikkakuntina Kauhajoki (Suupohja) ja Alajärvi 
(Järvialue) 

• Tutkinto-ohjelmina konetekniikan ja 
automaatiotekniikan monimuotoryhmät

• Toteutustapa: Opiskelijat otetaan sisään 
avoimen polkuopiskelijoina, joille taataan 
tutkinto-opiskelupaikka mikäli riittävä 
opintopistemäärä täyttyy ensimmäisenä vuotena

• Aloituspaikkoja varataan 8 automaatio- ja 8 
konetekniikan paikkaa molemmille paikkakunnille 
 Yhteensä 32 opiskelijaa, 16 per paikkakunta

• 12 tutkinto-ohjelmaryhmää

• 6 polkuopintoryhmää (tekniikka)

• Syyskuuhun 2022 mennessä 

ns. MKK-toteutuksissa 

opiskellut noin 620 tutkinto-

opiskelijaa ja noin 52 

polkuopiskelijaa (osin samoja)

• Yli 310 AMK-tutkintoa

Insinöörit,
polku

Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja,

Insinöörit x 2,
(polku)

Insinöörit, 
polku

Insinöörit x 2,
(polku)

Tutkintokoulutukset ja polkuopintoryhmät 
maakuntakorkeakoulupaikkakunnilla (tilanne syksy 2022)
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Korkeakouluopiskelumahdollisuuksien 
jalkauttaminen maakuntiin (esimerkkeinä Kauhajoki ja Alajärvi)

SeAMK pyrkii systemaattisesti toteuttamaan koulutuksia myös 

muualla kuin Seinäjoella.

• Kone- ja automaatiotekniikka olivat kiinnostuneita 

kokeilemaan polkuopintototeutusta Seinäjoen ohella 

muillakin paikkakunnilla

• Paikan valintaan vaikuttivat mm. alueiden työelämätarpeet 

ja yritysyhteistyön mahdollisuudet.

Esityksen nimi ja lisätietoja

Taustaa mkk-toimintaan (artikkelilinkit)

SeAMKin maakuntakorkeakoulun toiminta vakiintui uusin sopimuksin 14 kunnan kanssa –
yhteistyö kehittää koko Etelä-Pohjanmaata 22 tammi 2020

https://www.seamk.fi/seamkin-maakuntakorkeakoulun-toiminta-vakiintui-uusin-sopimuksin-14-kunnan-

kanssa-yhteistyo-kehittaa-koko-etela-pohjanmaata/

Insinöörin polkuopinnot suunnitteilla Järviseudulle ja Suupohjaan 4 helmi 2021

https://www.seamk.fi/insinoorin-polkuopinnot-suunnitteilla-jarviseudulle-ja-suupohjaan/

Esityksen nimi ja lisätietoja
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SeAMKin organisaatiossa

Maakuntakorkeakoulun rahoitus
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• Toiminta perustuu kuntien ja SeAMKin väliseen yhteistyösopimukseen

• Maakuntakorkeakoulutoiminta (mkk) on käynnistynyt alun perin 
hankemuotoisena

• nykyisin pohjautuu SeAMKin ja 14 eteläpohjalaisen kunnan toistaiseksi 
voimassa olevaan sopimukseen

• kunnat ja SeAMK rahoittavat yhdessä kk-asiamiesten palkkakustannukset, 
lisäksi kunnat tukevat mkk-toimintaa mm. tarjoamalla tilat

• vastineeksi kunnat saavat monipuolisesti toimivan asiantuntevan 
korkeakouluasiamiehen työpanoksen

• lisäksi kk-asiamiehet toteuttavat aluetta palvelevia hankkeita (myös 
hankerahoitusinstrumentit hyödynnettävissä).
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SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Maakuntakorkeakoulutoimintaa on ollut

Etelä-Pohjanmaalla jo 17 vuotta.

Tehdään siis edelleenkin hyvää yhteistyötä ja kehitetään koko 

maakuntaa yhdessä!
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Maakuntakorkeakoulun vahvuus on 

yhteistyössä!

Kiitos!

Janika Hautaviita

Korkeakouluasiamies

SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Kauhajoki Kampus

Topeeka 47 (A-rappu), 61800 Kauhajoki

Puh. 040 830 2023

janika.hautaviita@seamk.fi

www.seamk.fi/maakuntakorkeakoulu


