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Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki

Sedu

Korkeakoulu ja
avoin yliopisto
Esimerkiksi
psykologia,
kasvatustiede,
oikeustiede,
lääketiede.

SeAMK
Täydennyskoulutus
tarjoaa ratkaisuja
oman osaamisen
ylläpitoon ja
kehittämiseen. 
Myös yrityksen
tarpeisiin räätälöityjä
koulutuksia.

Muut
mahdollisuudet
Esimerkiksi
hevostaidot,
aikuisten
perusopetus ja 
maahanmuuttaja-
koulutus.

https://www.sedu.fi/
 

Merja Kaateikko, projektikoordinaattori
merja.kaateikko@sedu.fi 040 868 0834

https://www.seamk.fi/jatkuvaoppiminen
 

Marjo Vistiaho, korkeakouluasiamies
marjo.vistiaho@seamk.fi 040 830 2127

Tutkintoon
johtava koulutus
21 AMK tutkinto-
ohjelmaa
13 Ylempää AMK
tutkinto-
ohjelmaa

Seinäjoen kansalaisopisto
www.seinajoki.fi/kansalaisopisto

 
Virpi Väänänen, projektikoordinaattori

virpi.vaananen@seinajoki.fi 050 476 7758
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Neljän yliopiston
koulutusta
Tampereen, Hel-
singin ja Vaasan
yliopistojen sekä
Taideyliopiston
koulutusta
Seinäjoella.

Jatkuva
oppiminen
työelämässä:
Tutkintoon johta-
vaa koulutusta,
avoimen yli-
opiston opintoja 
ja täydennys-
koulutusta.

Seinäjoen yliopistokeskus UCS
https://www.ucs.fi/

 
Mari Kekola, asiantuntija

mari.kekola@tuni.fi 050 591 7181

Kulttuuri 
Esimerkiksi
teatteri, esittävä
taide, luova
kirjoittaminen,
meikki ja
maskeeraus.

Kasvatus- ja
ohjausala
Esimerkiksi
lastenohjaaja,
nuoriso- ja
yhteisöohjaaja.

Oppivelvolliset
Esimerkiksi
kymppiluokka,
kokki-, meikki-,
tanssi- ja
turvaopisto.

Avoin AMK
Opiskele
yksittäisiä amk-
opintojaksoja
täydentäen näin
omaa osaamistasi.
Avointa koulutus-
taustasta ja iästä
riippumatta. 

Osaamis-
kokonaisuudet
tutkintojen jak-
soista koottuja ja
johonkin työ-
elämän teemaan
tai osaamistarpee-
seen liittyviä
koulutuksia.

Polkuopinnot
Mahdollista suo-
rittaa eri tutkin-
tojen ensimmäi-
sen vuoden opin-
not, jos tavoit-
teena on koko
tutkinnon
suorittaminen.

Tulossa : 
Ohjelmistoalan 
 jatkuvan
oppimisen
opinnot:
käynnistyy sl
2023

Opintopaketit
Työelämän
osaamisen
kehittämiseen
valmiiksi koottuja
teemapaketteja.

Lue lisää: ucs.fi

Opintoneuvonta
Opintoneuvojat
neljästä
yliopistosta
auttavat sinua.

perustutkinto
ammatti-
tutkinto
erikois-
ammatti-
tutkinto

Tutkintoon
johtava koulutus

Työllistämö
Nuorten Startti/
Askeleittain-
ryhmät
Työttömyysuhan
alaisille ja/tai
työttömille
aikuisille ja
nuorille.

Myyntipalvelu-
kurssit
Räätälöidyt
täydennyskoulutus
-paketit yrityksille
ja erilaiset tyhy-
päivät.

Avoin yliopisto-
opetus
Kaikille avoimia
opintoja 8 eri
yliopistosta!
Yksittäisistä opinto-
jaksoista laajempiin
kokonaisuuksiin.

Ammatillinen
täydennyskoulutus
Lyhyitä teema-
koulutuksia ja
laajempia
kokonaisuuksia 
eri alojen
asiantuntijoille.

Tilauskoulutus
Yritys tai yhteisö;
suunnitellaan
koulutuspalvelu
yhdessä tarpei-
denne mukaan
toiveitanne
kuunnellen.

https://www.jatkuvanoppimisenviisikko.fi/
https://www.facebook.com/jatkuvanoppimisenviisikko

https://www.instagram.com/jatkuvan_oppimisen_viisikko/
@jatkuvanoppimisenviisikko

 

Ohjauspalvelu
Ohjausta
kurssivalintaan,
osaamiskartoituk-
set, opiskelun ja
työllistymisen
tukeminen.
ALKU-valmennus.

Muita palveluja 
Yleiset
kielitutkinnot
(YKI), kursseja ja
ohjausta
maahanmuutta-
jille.

Opintotarjonta
Yli 1000 pitkä- ja
lyhytkestoista
kurssia Seinäjoen
alueella.Taiteen
perusopetus
Luovaamo.
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Oppisopimus
Käytännönlähei-
nen tapa opiskella
ammattiin työn
ohella. Suurin osa
opiskelusta tapah-
tuu työpaikalla
työtä tehden.

Yksilölliset
henkilöstö-
koulutukset
organisaation
tarpeiden mukaan

Korttikoulutukset
Esim.
työturvallisuus-
kortti, tulityökortti,
anniskelupassi,
hygieniapassi jne 

Sedu Akatemia 
Yrityksille
kehitetty palvelu, 
joka tuo
monipuolisen
koulutustarjonnan
helposti
saavutettavaksi.

Esimerkkejä
Ratkaisukeskeinen
lyhytterapeutti,
työnohjaaja,
kauppatieteet,
psykologia, erityis-
pedagogiikka,
palvelumuotoilu...

Laadukkaasti
Tarjoamme
joustavia osaamisen
kehittämisen
mahdollisuuksia
asiantuntevalla ja
henkilökohtaisella
otteella ympäri
vuoden.

http://www.epky.fi/kesayliopisto
https://epopisto.fi/
https://www.seamk.fi/osaamistaan-taydentavalle/taydennyskoulutus/
https://www.sedu.fi/
https://www.seamk.fi/jatkuvaoppiminen
tel:+358408302127
https://www.seamk.fi/hakijalle/amk-tutkinnot/
https://www.seamk.fi/hakijalle/ylemmat-amk-tutkinnot-master-school/
http://www.seinajoki.fi/kansalaisopisto
mailto:yrjo.uurtimo@seinajoki.fi
https://www.ucs.fi/
https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/
https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/osaamiskokonaisuudet/
https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/osaamiskokonaisuudet/
https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/avoin-amk-polkuopinnot/
https://www.ucs.fi/
https://epky.fi/kesayliopisto/koulutustarjonta/avoin-yliopisto/
https://epky.fi/kesayliopisto/koulutustarjonta/ammatillinen-taydennyskoulutus/
https://epky.fi/kesayliopisto/koulutustarjonta/tilauskoulutukset/
https://www.jatkuvanoppimisenviisikko.fi/
https://www.facebook.com/jatkuvanoppimisenviisikko
https://www.instagram.com/jatkuvan_oppimisen_viisikko/
https://epky.fi/kesayliopisto/
https://epky.fi/kesayliopisto/yhteystiedot/

