Rajapinnoilla syntyvät

uudet innovaatiot

SeAMK Tutkimus- ja kehittämispalvelut

Seinäjoen
ammattikorkeakoulu
keskittyy
TKItoiminnassaan strategisille painopistealueille, jotka on
määritelty SeAMKin oman osaamisen sekä alueellisten
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Painopistealueitamme
ovat:
• Elintarviketalous ja hyvinvoinnin edistäminen
• Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
teollisuudessa ja rakentamisessa
• Kulttuuri- ja elämystuotanto
• Julkiset palveluinnovaatiot
• Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen.

Kunnat ja
julkistoimijat
Yksityiset
palveluyritykset
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järjestelmät teollisuudessa
ja rakentamisessa
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Perustuotanto ja
elintarviketalous

SeAMK

Tutkimusjohtaja Hannu Haapala
puh. 020 124 5035

Palvelupäällikkö Sirkku Uusimäki
puh. 020 124 5061

Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho
puh. 040 830 2199

TKI-taloussihteeri Riitta-Liisa Toppari
puh. 020 124 5050

Yksiköiden SeAMK TKI-palvelujen yhteyshenkilöt:

Yrittäjyys sekä
liiketoimintaosaaminen
EP:n
elintarvikeklusteri
Maa- ja metsätalousyritykset
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Tutki

www.seamk.fi/tkpalvelut
sähköposti: etunimi.sukunimi@seamk.fi

Julkiset ja yksityiset
palvelut

Painopistealueilla toimimme tiiviissä yhteistyössä EteläPohjanmaan korkeakoulukonsortion kanssa. Konsortioon
kuuluvat SeAMKin ohella Seinäjoen yliopistokeskus ja
alueella toimivat yliopistot.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Teollisuus ja
pk-yritykset
Rakentaminen
IT-yritykset

Teknologiateollisuus

SeAMK Liiketoiminta
T&K-päällikkö Pauliina Talvitie
puh. 040 830 2382

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
T&K-päällikkö Kaija Loppela
puh. 040 830 3958

Tutkimuspäällikkö Elina Varamäki
puh. 040 830 5189

SeAMK Tekniikka
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Katajisto
puh. 040 830 4237

SeAMK Maa- ja metsätalous
TKI-päällikkö Risto Lauhanen
puh. 040 830 4150

SeAMK Kulttuuri
TKI-koordinaattori Kari Salo
puh. 040 830 4187

SeAMK Korkeakoulukirjasto
Informaatikko Leena Elenius
puh. 040 830 4182

www.seamk.fi

Kehittämisen tukena monipuoliset

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

SeAMK Kulttuuri

SeAMK Liiketoiminta

SeAMK Tekniikka

SeAMK Korkeakoulukirjasto

SeAMK Kulttuurin TKI-toiminnan painopisteenä ovat luovan alan projektit. Yksikkö on tunnettu monialaisesta innovointi- ja tapahtumien järjestämisosaamisesta sekä pitkäaikaisesta käyttäjälähtöisestä kehittämistoiminnasta. Hankkeiden toteuttamisessa SeAMK Kulttuuri hyödyntää laajaa yhteistyöverkostoa
paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

SeAMK Liiketoiminnan TKI-toiminnan painopistealueita ovat yrittäjyys sekä liiketoimintaosaaminen ja ravitsemusosaaminen. Yksikkö toteuttaa näillä osaalueilla tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita, joiden tavoitteena on kehittää eteläpohjalaisten pk-yritysten toimintaa ja osaamista. Yksikkö tunnetaan
vahvasta yrittäjyyden ja pk-yritysten johtamisen tutkimusosaamisesta erityisesti
omistajanvaihdoksiin, kasvuun sekä verkostoitumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tekniikan yksikössä on jatkuvasti käynnissä 10-15 laajaa, pitkäkestoista projektia, joiden rahoituksesta osa tulee julkisilta rahoittajilta. Hankkeissa on aina
mukana useita yrityksiä, joilla on samansuuntaisia kehittämistarpeita. Toteuttajina on noin 20 projektihenkilön tiimi. Opettajat ja laboratorioinsinöörit antavat
tarvittaessa asiantuntemuksensa hankkeisiin. Projektien aiheet liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:
• digitaalinen koneensuunnittelu ja valmistus, ohjausjärjestelmät
• elintarvikealan kone- ja laitetekniikka
• rakennusten energiatehokkuuden kokonaisoptimointi ja
uudet toimintamallit
• pk-yritysten innovaatiotoiminnan edistäminen.

SeAMK Korkeakoulukirjaston tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat mahdollisuuden tilata tiedonhaun informaatikolta. Palveluun sisältyy tiedonhakuaiheen
määrittely, tiedonhaut sopimuksen mukaan sekä muu tarvittava opastus.

SeAMK Kulttuurin palvelutarjonta käsittää konservointi- ja muotoilupalveluja,
kulttuurituotantoja sekä kirjasto- ja tietopalvelualan kehittämispalveluja.
Asiakkaina ovat yritykset ja muut organisaatiot, mutta palveluja tuotetaan myös
yksittäisille henkilöille ja projekteille. TKI-osaajina ja toimijoina ovat tutkijat,
projektipäälliköt ja kouluttajat. Opiskelijat voivat toimia projektiapulaisina, työharjoittelijoina ja opinnäytetyöntekijöinä.

S

einäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se
tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai
ohjelmien kehittämistä. Ammattikorkeakoulun TKI-työtä kehitetään osana
suomalaista innovaatiojärjestelmää.
TKI-toimintaa on kaikissa Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksiköissä.
Järviseudulla, Kauhavalla ja Ähtärissä maakuntakorkeakoulutoiminta
vahvistaa TKI-työtä.

integrointialustojen avulla. Esimerkiksi projektioppimismalliin perustuva
Projektipaja sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja arvioinnin menetelmiä kehittävät Agro Living Lab ja Habitcentre Living Lab tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa yritysten kehittämisprojekteja. Myös
SeAMKin uudessa FramiPro-oppimisympäristössä yritykset, opiskelijat ja
kehittäjät kohtaavat työelämän toimeksiantojen parissa. Myös opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt ovat osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja
kehittämistoimintaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ytimessä ovat projektit ja
palvelut. SeAMKin TKI-toiminnan volyymi on vuositasolla noin 6 miljoonaa
euroa, ja käynnissä olevia hankkeita on lähes sata. Olemme mukana myös
kansainvälisissä projekteissa.

SeAMKin osaamista tuotteistetaan ja tarjotaan asiakkaille markkinahintaisina palveluina. Palvelumme liittyvät esimerkiksi tuotannon ja yritystoiminnan kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä markkinatutkimuksiin. Toteutamme myös yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeista
lähtevää henkilöstö- ja täydennyskoulutusta.

SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta kytkeytyy vahvasti
opetukseen. TKI-toimintaa sisällytetään opetukseen mm. erilaisten

SeAMKin koulutusalojen TKI-osaamista myy ja markkinoi yrityksille ja
yhteisöille SeAMK Tutkimus- ja kehittämispalvelut.

Hankkeiden toteuttamisessa hyödynnetään laajaa yhteistyöverkostoa sekä
Suomessa että ulkomailla. SeAMK Liiketoiminta tarjoaa yrityksille ja muille
organisaatioille markkinatutkimuspalveluja sekä kielikoulutus-, käännös- ja
kielentarkastuspalveluja. Yritykset voivat hyödyntää myös yksikön opiskelijoita
työharjoittelijoina ja opinnäytetyöntekijöinä.

SeAMK Maa- ja metsätalous

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Maa- ja metsätalouden yksikön tutkimus- ja kehittämistoiminta kattaa hankkeita maa- ja elintarviketalouden sekä metsätalouden aloilla. SeAMK Maa- ja
metsätaloudella on useita hankkeita maakunnassa toimivien yliopistojen kanssa mm. maatilojen energiankäyttöön ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen. Hankkeiden päärahoittajina ovat EU:n rakennerahastot sekä maakunnan
kunnat ja yritykset.

SeAMK Sosiaali- ja terveysala toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojekteja sekä
laaja-alaista henkilöstö- ja täydennyskoulutusta. Yksikkö tarjoaa myös maksullisia hyvinvointipalveluja, joista esimerkkeinä ovat erilaiset ryhmätoiminnat,
teemapäivät sekä asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellut toiminnat. Arviointipalvelut on yksikön vakiintunut toimintamuoto, ja SeAMK Sosiaali- ja terveysala
on toteuttanut useiden projektien ulkoisia arviointeja. Hyvinvointipalvelujen toteuttamisesta vastaavat opiskelijat ja opettajat joko yhdessä tai erikseen.

SeAMK Maa- ja metsätalouden TKI-toiminnan tavoitteena on alan opetukseen
kytkeytyen tuottaa lisäarvoa alkutuotantovaltaiseen maakuntaan muun muassa
yrittäjyyttä, agroteknologiaa ja bioenergiaa tukevalla toiminnalla. Hankkeissa työskentelee kokopäiväisiä tutkijoita, projektihenkilöstöä, opettajia ja opiskelijoita.
Työelämän tilauskurssit ovat osa SeAMK Maa- ja metsätalouden palvelutoimintaa. Opiskelijoiden harjoitteluihin sekä opintojaksoihin voi kuulua TKI-toimeksiantoja sekä palvelutoimintaan kuuluvia tilaustutkimuksia ja kone- tai laitetestauksia.

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan painopistealueita ovat:
• ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen perhetyö
• työelämään integroituminen ja työhyvinvointi
• ennakoiva ja voimavaralähtöinen vanhustyö.

Palvelutoiminnasta yritys saa täsmäapua, joka tukee sen tuotteiden, tuotannon
tai henkilöstön osaamisen kehittämistä. Kysytyimpiä ovat tuotannon simulointi sekä erilaiset rakennus- ja konetekniikan mittaukset ja testaukset. Palvelut
räätälöidään yrityksen omiin tarpeisiin sopiviksi ja toteutuksessa hyödynnetään
laboratorioiden moderneja koneita ja laitteita.

SeAMK Korkeakoulukirjasto tarjoaa myös koulutuspalveluja yrityksille ja yhteisöille. Yritysten kehittämis- ja hanketyö vaatii työyhteisöltä yhteistä ymmärrystä
ja ajantasaista tietoa auttamaan työn käynnistymisessä ja vauhdittamaan sen
etenemisessä. SeAMK Korkeakoulukirjaston räätälöidyt koulutuspalvelut auttavat kehittämään työyhteisön tiedonhankintaosaamista.

