Tämä on alkuperäisen artikkelin
rinnakkaistallenne
(kustantajan pdf).
Viite:
Päällysaho, S. 2020. Löydä tutkimustietoa helposti. Yrittävä Lakeus
(3), 39.

Osaamispohjaa
tuotekehitykseen
Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä
ovat työpajat ja yrityspilotit, joissa rakennetaan osaamispohjaa tuotekehityksen eri osa-alueisiin sekä kehitetään yhdessä pilottiyritysten kanssa
käytännönläheisin menetelmin niiden
tarpeisiin ja toimintaympäristöön sopivia tuotekehitysprosesseja ja menetelmiä. Hankkeessa kehitettyjen tuotekehitysprosessien tehtävänä on tuoda
järjestelmällistä, tehokasta ja mukautumiskykyistä toimintaa tuotekehitystoiminnan tueksi.

Yrityspiloteissa ja työpajoissa saadut
tulokset koostetaan koulutuskokonaisuuksiksi, jotka tallennetaan hankkeen
aikana kehitettyyn jatkuvan oppimisen
alustaan. Koulutusmateriaalia hyödynnetään keväällä 2022 järjestettävissä
koulutuksissa, jotka ovat avoimia kaikille maakunnan valmistavan teollisuuden pk-yrityksille. Hankkeessa syntyvää materiaalia voidaan hyödyntää
myös hankkeen jälkeen kohderyhmän
toiminnan kehittämiseen sekä SeAMK
Tekniikan opiskelijoiden koulutusmateriaalina.

Osallistu työpajoihin!
Syksyn 2020 aikana hanke aloittaa
työpajojen järjestelyt joihin maakunnan valmistavan teollisuuden pk-yritysten henkilökunta on tervetullutta
osallistumaan. Lisätietoa työpajoista ja
hankkeesta löydät osoitteesta: seamk.
fi/kasvua-tuotekehityksella-valmistavan-teollisuuden-pk-yrityksissa
Jukka Mattila
Projektipäällikkö, Kasvua tuotekehityksellä valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä
-hanke
SeAMK Tekniikka

LÖYDÄ TUTKIMUSTIETOA HELPOSTI

T

iedejatutkimus.fi –palvelu kokoaa yhteen ja
jakaa avoimesti tietoa
suomalaisten ammattikorkeakoulujen, yliopistojen sekä tutkimuslaitosten tekemästä tutkimuksesta. Helppokäyttöinen ja
ilmainen palvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama ja se soveltuu hyvin myös yritysten avuksi.
Kattava palvelu on otettu käyttöön
kesällä 2020 ja tällä hetkellä sinne
on koottu tietoa eri tutkimusorganisaatioiden julkaisuista, organisaatioiden hallinnoimista tutkimusvälineistä,
-laitteistoista ja -palveluista sekä julkisten ja yksityisten tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. Lisäksi
sivustolla voi käydä lukemassa tutkimusorganisaatioiden julkaisemia ajankohtaisia tiede- ja tutkimusuutisia.

Yli puolen miljoonan julkaisun
viitetiedot
Tiedot sivustolla päivittyvät joka päivä. Tällä hetkellä sieltä löytyy yli puolen
miljoonan julkaisun viitetiedot. Iso osa
näistä julkaisuista on myös avoimesti luettavissa ja varsinaiseen tekstiin
pääsee käsiksi linkkejä seuraamalla.
Hankekuvauksia sivustolta löytyy noin
3200, mutta osa ammattikorkeakoulujen hankkeisiin liittyvistä tiedoista täydentyy palveluun vielä myöhemmin.
Sivustolle on myös tuotu Euroopan komission antamia tietoja suomalaisten
organisaatioiden Horizon2020-rahoitusohjelmasta saamasta rahoituksesta.
Sivustolta voi helposti etsiä tietoa
esimerkiksi omien hakusanojen avulla. Silloin voi nähdä nopeasti, löytyykö
johonkin aiheeseen liittyen jo tehtyä

tutkimusta, tarvittavaa testauslaitteistoa tai vaikka sopivia kumppaneita.
Haun voi kohdistaa myös yksittäiseen
organisaatioon ja sivustolta löytyy esimerkiksi yli 3000 julkaisua, jotka liittyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulussa
tehtyyn tutkimustoimintaan.
Palvelua tullaan kehittämään edelleen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa sivustolta voi etsiä tietoa myös
yksittäisistä tutkijoista sekä hankkeissa kerätyistä tutkimusaineistoista ja
muista tutkimusaktiviteeteistä. Myös
eteläpohjalaisten yritysten kannattaa
ottaa palvelu jo nyt tehokkaaseen käyttöön.
Seliina Päällysaho
Tutkimuspäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
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