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Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.)

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA
Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys 
Turun ammattikorkeakoulussa

Innovaatiot voidaan mieltää ja 
määritellä monella eri tavalla. 
Turun ammattikorkeakoulun 
harjoittamassa innovaatiopeda-
gogiikassa lähdetään siitä, että 
innovaatio on sellaista osaami-
sen kehittämistä, joka johtaa 
työelämässä hyödynnettävään 
kestävään ideaan, osaamiseen 
tai muuhun käytäntöön. Inno-
vaatiopedagogiikan mukaan 
innovatiivinen ammattitaito on 
alasta riippumatonta.

Tämä julkaisu on suunnattu 
erityisesti niiden yritysten ja 
muiden työyhteisöjen edusta-
jille, jotka ovat kiinnostuneita 
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2012, 109 s.

ISBN: 978-952-216-289-2

kehittämään omaa toimintaansa. 
Se tarjoaa käytännönläheisiä 
esimerkkejä eri Turun ammat-
tikorkeakoulun tulosalueilla to-
teutuvasta yritysyhteistyöstä.

Kyseessä on ensimmäinen koko 
Turun ammattikorkeakoulun 
yhteinen innovaatiopedagogiik-
kaa käsittelevä julkaisu, jonka 
laatimiseen on osallistunut 
henkilökuntaa korkeakoulun 
kaikilta tulosalueilta, alasta riip-
pumatta.

 Tilaa: 23 € (sis. alv 10 %) 

 + toimituskulut

 Lataa ilmaiseksi:

 http://loki.turkuamk.fi 

Satu Helmi (toim.)

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN 
YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 
Innovaatioilla kohti tulevaa
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Yhteiskuntavastuuraportin 
avulla Turun AMK viestii sisäi-
sille ja ulkoisille sidosryhmil-
leen, kuinka se on onnistunut 
tehtävässään tähän mennessä. 
Keskeiset mittarit on valittu 
niin, että ne parhaalla mahdol-
lisella tavalla kuvaavat Turun 
AMK:n perustehtävien – kor-

keakoulutasoisen ammattiope-
tuksen, TKI-toiminnan sekä 
aluekehityksen – toteutumista.

 Lataa ilmaiseksi:

 http://loki.turkuamk.fi 



Ursula Hyrkkänen, Johanna Koroma,   
Hanni Muukkonen, Mira Lehti & Matti Vartiainen

HYVINVOINTI JA KUORMITTUMINEN 
MOBIILISSA TYÖSSÄ
Menetelmiä työpaikkaselvitykseen

Turun ammattikorkeakoulun 
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2013, 66 s. & 24 liites.

ISBN: 978-952-216-345-5

 Lataa ilmaiseksi:
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Teoksessa esitellään mobiilin 
työn työpaikkaselvitykseen 
liittyvien työvälineiden kehit-
tämistä sekä kuvataan tämän 
työpaikkaselvityksen toteut-
taminen käytännössä. Julkaisu 
perustuu Työsuojelurahaston 
rahoittamaan Työpaikkaselvitys 
mobiilissa työssä -projektiin, 
jossa kehitettiin ja kokeiltiin 
mobiilin ja monipaikkaisen työn 
työkuormituksen arviointiin so-
veltuvia menettelytapoja.

Julkaisusta on pyritty raken-
tamaan käytännönläheinen 
opas työterveyshuollon asian-
tuntijoille. Työterveyshuollon 
ammattilaisten ohella teos on 
suunnattu yritysten esimiesteh-
tävissä ja henkilöstöhallinnossa 
toimiville, yrityksissä työter-
veyspalveluista ja työsuojelu-
asioista vastaaville sekä kaikille 
työhyvinvoinnin edistämisestä 
kiinnostuneille.

Marjatta Kykkänen

OPETTAJAN TYÖAIKASUUNNITTELUN YHTEYS 
TYÖHYVINVOINTIIN TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Turun ammattikorkeakoulun 

tutkimuksia 39

2013, 84 s. & 11 liites.

ISBN: 978-952-216-347-9

 Lataa ilmaiseksi:

 http://loki.turkuamk.fi 

Väestön ikärakenne, huoltosuh-
teen muutos sekä globalisaation 
ja tietotyön laajeneminen ovat 
nostaneet työhyvinvoinnin kes-
keiseksi yhteiskunnalliseksi tut-
kimuskohteeksi. Työhyvinvointia 
tutkitaan erityisesti yhteiskunnal-
lisilla tieteenaloilla ja sitä voidaan 
tarkastella eri näkökulmista. 
Tämä tutkimus on tehty sosio-
logian alalta ja näkökulmana on 
opettajan työn muutokset am-

mattikorkeakoulukontekstissa. 
Teoreettinen viitekehys muodos-
tuu uuden työn fi losofi an ympä-
rille, jossa tilan ja ajan käsitteet 
ovat muuttuneet.

Työaikasuunnittelun yhteyttä työ-
hyvinvointiin on tarkasteltu Turun 
ammattikorkeakoulun opettajien 
vuoden 2011 työaikasuunnitelmi-
en pohjalta. Aineisto muodostuu 
opettajille tammikuussa 2012 

tehdyn kyselyn tuloksista. Tavoit-
teena oli selvittää työaikasuunni-
telman sisällön ja yleisen työtyy-
tyväisyyden yhteyttä. 
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Pekka Auvinen, Pirjo Kuisma, Tapio Louhi, Pauliina Nurkka,    
Raija Tuohi & Kirsi Angerpuro

TIETOJÄRJESTELMÄ OPETUKSEN SUUNNITTELUN   
JA OPINTOJEN TUKENA
Turun ammattikorkeakoulun teema-arviointiraportti
SoleOPS on Suomen ammatti-
korkeakouluissa yleisesti käytet-
ty opetuksen ja opintojen suun-
nittelujärjestelmä. 

Turun ammattikorkeakoulu tilasi 
ulkopuoliselta asiantuntijaryh-
mältä järjestelmän käyttöönoton 
onnistumiseen liittyvän arvioin-
nin. Arvioinnin tavoitteena oli 
selvittää SoleOPS-tietojärjes-

telmän toimivuutta opetuksen 
suunnittelun ja opiskelupro-
sessin tukena Turun ammatti-
korkeakoulussa. Tätä arvioitiin 
suhteessa korkeakoulupoliittisiin 
ja ammattikorkeakoulun omiin 
opetuksen kehittämisen tavoit-
teisiin sekä toisaalta toiminta-
kulttuuriltaan erilaisia koulutus-
ohjelmia edustavien tietojärjes-
telmän käyttäjien kokemuksiin.

Kaija Lind, Harri Jalonen, Ismo Kantola,  
Tuomas Lahtinen, Juha Leimu, Katri Salonen,  
Taina Vahtera & Kirsi Angerpuro

TEORIAA JA KÄYTÄNTÖÄ    
SOPIVASSA SUHTEESSA?
Liiketalouden koulutusohjelman (Salo) 
arviointiraportti
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Koulutusohjelmien ristiinar-
viointien tavoitteena on kou-
lutusohjelmien suunnittelu- ja 
toteutusprosessien kehittämi-
nen sekä korkeakoulun arvioin-
tiosaamisen ja laatukulttuurin 
vahvistaminen. Järjestyksessä 
kahdeksannen arvioinnin koh-
teena oli liiketalouden koulu-
tusohjelma (Salo). 

Arviointiprosessi tuotti run-
saasti tietoa koulutusohjelman 
toiminnasta, jota toivottavasti 
tullaan hyödyntämään sekä 
koko ammattikorkeakoulun 
että liiketalouden koulutusoh-
jelman (Salo) toiminnan kehit-
tämisessä

Arviointi tuotti ehdotuksia ope-
tuksen ja opintojen suunnittelun 
prosessien sekä tietojärjestel-
män käytön kehittämiseksi.



Kirsi Angerpuro

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN 
OPISKELIJABAROMETRI 2012

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakysely tehdään vuo-
sittain tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville. 
Kyselyn tavoitteena on saada opiskelijat osaksi opetuksen 
ja oppimisympäristön kehittämistä, jotta opiskelu ammat-
tikorkeakoulussa olisi mielekästä ja oppiminen laadukasta. 
Vuoden 2012 opiskelijabarometriin vastasi yhteensä 2 633 
opiskelijaa.
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Salli Rantanen, Joonas Niemi & Elia Elenius

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI 
TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA
Hyvinvointikyselyn 2013 tulokset

Opiskelijoiden hyvinvointikysely 
toteutettiin Turun ammattikor-
keakoulussa ensimmäistä ker-
taa keväällä 2013. Tavoitteena 
oli saada tietoa opiskelijoiden 
hyvinvoinnista ja tunteiden ko-
kemisesta sekä kehitysehdotuk-
sia opiskelijoiden hyvinvoinnin 
tukemiseksi. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 2045 opiskelijaa. 
Raportti täydentää Turun am-
mattikorkeakoulun vuosittaista 
opiskelijabarometria, jossa koo-
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taan opiskelijoiden palautetta 
yleisesti opiskelusta, opintojen 
etenemisestä ja niiden kehittä-
mistarpeista. 

Hyvinvointikyselyn tulokset 
tarjoavat arvokasta tietoa poh-
dittaessa opiskelijoiden hyvin-
voinnin kehittämistä Turun am-
mattikorkeakoulussa. Julkaisun 
toivotaan tarjoavan vinkkejä 
myös muiden korkeakoulujen 
kehittämistyöhön.

 Lataa ilmaiseksi:

 http://loki.turkuamk.fi 



Jerker Björkqvist, Mikko-Jussi Laakso,  
Janne Roslöf, Raija Tuohi & Seppo Virtanen (eds.)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING EDUCATION 2012 
Proceedings

Research Reports from Turku 

University of Applied Sciences 38

2012, 1108 p.

ISBN: 978-952-216-315-8

 Download for free:

 http://loki.turkuamk.fi 

This book presents the 149 
full papers presented at the 
International Conference on 
Engineering Education 2012 
(ICEE 2012). ICEE 2012 took 
place in Turku, Finland, July 30 
– August 3, 2012. The event 
was the 2012 edition of the 
popular ICEE conference series 
sponsored around the world 
by the International Network 
for Engineering Education and 

Research (iNEER) with 38 000 
members in 98 countries. ICEE 
2012 was hosted by Turku 
University of Applied Sciences 
together with University of 
Turku and Åbo Akademi 
University.

The papers of this electronic 
publication are written by 
356 authors representing 34 
different countries. 

Mikael Kostian (ed.)

GSSI CONFERENCE 2012
Proceedings from the Global Sales 
Science Institute Conference 2012

Research Reports from Turku 

University of Applied Sciences 40

2013, 113 p.

ISBN: 978-952-216-360-8

 Download for free:
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In 2012, Turku University of 
Applied Sciences hosted the 
6th annual Global Sales Science 
Institute (GSSI) conference. 
The conference gathered sales 
professionals from all around 
the world to discuss and 
exchange ideas regarding sales 
and sales science. This article 
collection includes a selection 
of the articles that were 
written for the conference.

The publication aims to provide 
the reader with an accurate 
overview of the conference and 
its participants. It serves as a 
glimpse to the highly successful 
event and offers new insights on 
selling from the point of view 
of both research and practical 
applications. The publication is 
targeted at those professionals 
in both academia and businesses 
who wish to learn more about 
the intricate process of selling.



Johanna Stenroos-Vuorio (ed.)

EXPERIENCES OF HIGHER 
EDUCATION DEVELOPMENT  
WITH CDIO INITIATIVE
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ISBN: 978-952-216-312-7

 Download for free:
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The strategy of Turku 
University of Applied Sciences 
defi nes innovation pedagogy as 
the base of its operations. The 
Faculty of Telecommunication 
and e-Business uses the CDIO 
approach to put innovation 
pedagogy into action. The 
CDIO approach has been the 
guiding principle of education 
development for the faculty 
since 2006.

The CDIO initiative is an 
innovative educational 
framework for producing the 
next generation of engineers, 
developed with input from 
academics, industry, engineers 
and students. Stressing 
engineering fundamentals, the 
initiative provides students with 
an education set in the context 
of Conceiving – Designing – 
Implementing – Operating real-
world systems and products.

Krista Heikkinen (toim.)

KANSAINVÄLISEN KOULUTUSOHJELMAN KEHITTÄMINEN
Case Degree Programme in Information Technology
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Turun ammattikorkeakoulun 
COSMOS Network -hank-
keen tavoitteena oli edistää 
ulkomaalaistaustaisten Degree 
Programme in Information 
Technology -koulutusohjelman 
opiskelijoiden harjoittelu- ja 
työpaikkojen saantia sekä sel-
vittää hyviä työelämäyhteistyö-
hön liittyviä käytäntöjä. Tähän 
julkaisuun on koottu hankkeen 
yhteydessä toteutetut tutki-
mukset sekä benchmarking-

vierailukertomukset. Hanketta 
rahoittivat Euroopan sosiaali-
rahasto sekä Varsinais-Suomen 
ELY-keskus.



Pia Ahonen, Hannele Paltta, Leila Tiilikka & Ulla Wiirilinna (toim.)

VASTAUKSIA TERVEYSALAN OPPIMISHAASTEISIIN 6
Teemana yhteistyö

Vastauksia terveysalan oppimis-
haasteisiin -sarjan asiantuntija-
artikkeleissa kuvataan Turun 
ammattikorkeakoulun Terveysala-
tulosalueen koulutuksen kehit-
tämistä. 

Julkaisun artikkeleissa kuvataan 
työelämän yhteistyöverkostojen 
toimintaa ja tuloksia. Artikkelit 
kuvaavat muun muassa terveys-
alan koulutuksen ajankohtaisia 
haasteita, muiden korkeakoulu-
jen kanssa toteutettavaa yhteis-
työtä sekä opiskeluympäristön 

ja opetusmenetelmien uudis-
tumista. Julkaisussa käsitellään 
myös innovaatiopedagogiikan ja 
tutkimus- kehitys- ja innovaa-
tiotoiminnan integrointia Turun 
ammattikorkeakoulussa.
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Seija Paatero, Oili Veräjänkorva, Seija Välilä,   
Irma Laitinen, Milja Heinonen & Kaija Lind

SAIRAANHOITAJIA SUOMEN TURUSTA
Sairaanhoitajakurssi 73 mukana 
terveydenhuollon kehittämisessä

Turun ammattikorkeakoulun 

puheenvuoroja 71

2013, 106 s.

ISBN: 978-952-216-351-6

 Lataa ilmaiseksi:

 http://loki.turkuamk.fi 

Turussa on koulutettu sairaan-
hoitajia vuodesta 1893 lähtien. 
Koulutuksessa on edetty alun 
muutaman kuukauden pika-
kursseista nykyiseksi korkea-
koulututkinnoksi. Mukana on 
kuitenkin aina ollut ammatilli-
nen kutsumus ja työhön sitou-
tuminen sekä kiinnostus oman 
työn ja sairaanhoitajan koulu-
tuksen kehittämiseen.

Elokuussa 1962 aloitti opinton-
sa Turun sairaanhoitajaopiston 
kurssi 73 ja vuonna 1965 ryh-
män opiskelijat suorittivat sai-
raanhoitajan tutkinnon. Julkaisu 
maalaa henkilökuvan ryhmästä, 
sen opiskeluajoista ja ryhmän 
jäsenten yksilöllisistä työurista 
sairaanhoitajina. 



Marjale von Schantz & Kaija Lind (eds.)

BETTER HEALTH VIA RESEARCH
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At Turku University of 
Applied Sciences, the Faculty 
of Health Care has gathered 
its research, development 
and innovation activities 
under the RDI programme 
Expertise in Health Care and 
Medication. This collection 
presents some of the individual 
projects operating under the 
programme. The publication 
introduces examples from the 
programme’s main themes: 
health promotion, patient safety 
and operational preconditions 
in health care.

We hope that also our 
international partners can 
benefi t from this publication 
and fi nd some new possibilities 
for cooperation with Turku 
University of Applied Sciences 
and its Faculty of Health Care. 
The writers represent a variety 
of nursing sectors and have 
long professional experience 
in pedagogy and project 
management.

Erna Tichelaar, Olga Riklikiene, Karen Holland, Andrea Pokorna, 
Ileana Antohe, Éva Nagy, Tony Warne & Mikko Saarikoski

EMPOWERING THE NURSING PROFESSION 
THROUGH MENTORSHIP

Introduction to Programme Implementation – Handbook 1 

Course Material from Turku University of Applied Sciences 76

2013, 20 pages, ISBN: 978-952-216-388-2

Guidance for Programme Teacher – Handbook 2
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2013, 42 pages, ISBN: 978-952-216-389-9

Guidance for Mentors – Handbook 3 
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2013, 37 pages, ISBN: 978-952-216-390-5

Guidance for Student Nurse – Handbook 4

Course Material from Turku University of Applied Sciences 79

2013, 20 pages, ISBN: 978-952-216-391-2

Empowering the Nursing 
Profession through Mentorship 
handbooks comprise four 
different volumes. These 
handbooks are based on the 
EmpNURS project (2010–13), 
which was supported by the 
Lifelong Learning Programme 
of the European Union. 

 Download for free:

 http://loki.turkuamk.fi 



Marion Karppi, Heidi Tuominen, Anne Eskelinen, 
Regina Santamäki Fischer & Anneli Rasu (eds.)

ACTIVE AGEING ONLINE
Interactive Distance Services for the 
Elderly on Baltic Islands     
VIRTU Project 2010–2013
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VIRTU – Virtual Elderly Care 
Services on Baltic Islands is a 
project that was carried out 
in Finland, Åland and Estonia 
in 2010–2013. The aim of 
the project was to develop a 
service model to help elderly 
people living in the archipelago. 
This was done by utilising 
welfare technology to support 
their social interaction and 
ability to live at home, improve 

their quality of life and increase 
their feeling of security. 

This publication examines the 
learning processes and practical 
experiences connected 
with the implementation of 
interactive distance services. 
The collection of articles has 
been divided into four parts in 
accordance with the project’s 
objectives. 

Pirkko Routasalo, Heini Toivonen &   
Miika Rautiainen (toim.)

HYVÄ ARKI VANHUKSELLE 
Voimavarojen aktivoiminen taidelähtöisillä 
menetelmillä
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Julkaisussa kuvataan Hyvä arki 
vanhukselle -hankkeen taide-
lähtöistä toimintaa vanhusten 
palveluorganisaatioissa. Mene-
telmät konkretisoituivat monia-

laisissa työpajoissa, jotka toteu-
tettiin Turun ammattikorkea-
koulun Terveysala-tulosalueen 
ja Taideakatemian opiskelijoiden 
yhteistyönä. Julkaisun artikke-
leissa työpajojen toteuttajat 
kuvaavat pajojen käytännön to-
teutusta suunnittelusta tulosten 
arviointiin.

 Lataa ilmaiseksi:

 http://loki.turkuamk.fi 



Kaisa Lehto

TAITEESTA TULEVAISUUDEN 
HYVINVOINTIA VARSINAIS-SUOMESSA
Taide- ja kulttuuritoiminnan nykytila 
ja tulevaisuuden näkymiä terveys- ja 
hyvinvointialalla

Taiteen ja kulttuurin hyvinvoin-
tivaikutukset ovat nousseet 
julkiseen keskusteluun ja kehit-
tämiskohteeksi niin valtakun-
nallisesti kuin alueellisestikin. 
Taiteesta tulevaisuuden hyvin-
vointia Varsinais-Suomessa on 
osa valtakunnallista selvitystyö-
tä, joka pohjautuu Taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia -toi-
mintaohjelmaan.
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Julkaisu on syntynyt ohjausryh-
män kanssa käytyjen keskuste-
lujen, haastattelujen, alueellisen 
verkostoitumisseminaarin ja tu-
levaisuustyöpajojen tuottaman 
tiedon pohjalta. Selvitystyön tu-
loksena muotoiltujen ehdotus-
ten toivotaan inspiroivan sekä 
päättäjiä että käytännön työn 
tekijöitä kehittämään taiteen 
ja kulttuurin hyvinvointityötä 
edelleen.

Jenni Jonkka, Katariina Felixson & Milla Roininen

HETKI TÄHTENÄ
Muutokset hyvinvoinnissa vuosi  
Hair-produktion jälkeen
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Keväällä 2011 Hair-musikaalia 
esitettiin Logomossa osana Tu-
run kulttuuripääkaupunkivuo-
den ohjelmaa. Musikaali kuului 
Turun sosiaali- ja terveystoi-
men Keski-ikäisten hiukset 
-hankkeeseen, jonka tavoittee-
na oli toteuttaa korkeatasoi-
nen musikaali tavallisten keski-
ikäisten turkulaisten esittämänä 
edistäen samalla heidän hyvin-
vointiaan.

Tässä raportissa tarkastellaan 
Hair-projektin aikaansaamia 
muutoksia hyvinvointiin pidem-
mällä aikavälillä, eli yli vuosi 
sen päättymisestä. Nyt tehdyn 
tutkimuksen perusteella hyvin-
vointivaikutukset ovat pääosin 
säilyneet. Hankkeessa kasvanut 
yhteisöllisyys on näkynyt muun 
muassa yhteisissä teatterimat-
koissa ja tapaamisissa.



Ilkka Turta

ASTERIX-ETYDIT
Kokoelma kitaraharjoituksia

Turun ammattikorkeakoulun 
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2012, 23 s. + cd

ISBN: 978-952-216-326-4

 Tilaa: 29 € (sis. alv 10 %) 

 + toimituskulut

Asterix-etydit on tarkoitettu 
oppimateriaaliksi jo perustieto-
taidot omaaville kitaransoittajil-
le. Haastetta löytyy peruskurssi 
3/3-tasosta aina C-kurssiin asti.

Materiaalina toimivat Ilkka Tur-
tan säveltämät Asterix-etydit. 
Niiden ensisijainen tarkoitus 
on vahvistaa mielikuvien ja 
musiikin yhteyttä opiskelijassa. 
Jokainen kappale kertoo aina 
tarinan, ja soittajan tehtävä on 

löytää tuo tarina sekä soittaa 
se ulos. Kappaleiden taustalta 
löytyvät Asterix-sarjakuvat on 
tarkoitettu auttamaan edellä 
mainitun yhteyden löytämisessä.

Oppimateriaali perustuu te-
kijänsä Turun ammattikorkea-
koulun Taideakatemian musiikin 
koulutusohjelmassa tehtyyn 
opinnäytetyöhön. Mukana tule-
va CD-levy sisältää äänityksen 
jokaisesta etydistä.

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (toim.)

CARE MUSIC
Sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina
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Care Music – sairaala- ja hoiva-
musiikkityö ammattina on yksi 
tulos samannimisestä hankkees-
ta, jossa tutkittiin, kehitettiin ja 
edistettiin musiikkityötä hoidon 
ja hoivan toimintaympäristöissä.

Julkaisu koostuu yhdeksästä 
artikkelista, joissa hankkeessa 
toimineet ja muut asiantuntijat 
valottavat ammattimaista sai-
raala- ja hoivamusiikin alaa. 

Artikkeleissa käsitellään esi-
merkiksi musiikin vaikutta-
vuustutkimuksia, ammatillisia 
kompetensseja ja opetussuun-
nitelmatyötä sekä toiminnan 
organisointia. Kiinnostavat 
esimerkit itse musiikkityöstä ja 
elävän elämän kokemuksista ha-
vainnollistavat työn merkityksiä.



Beverley Carpenter &   
Susana Nevado

MERI VALVOO & PALLOMERI
Ethico-Aesthetic Interventions  
in Public Space
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Itämeren suojeleminen edellyttää sitoutumista 
– sen pelastaminen toimia. Meri Valvoo ja Pallo-
meri -taidetapahtumat toivat Itämeren urbaaniin 
tilaan, jossa väliaikainen muuttui pysyväksi ja vä-
lillinen välittömäksi.

Protecting the Baltic Sea demands commitment 
– saving it demands actions. The art events Meri 
Valvoo and Pallomeri brought the Baltic Sea to 
an urban space, in which the temporal became 
permanent and the indirect immediate.

Comments from Turku University of 

Applied Sciences 66

2012, 108 p.

ISBN: 978-952-216-314-1

This book presents the Baltic Sea as seen 
by its inhabitants in different surrounding 
countries. The photos accentuate the beauty 
and importance of this body of brackish 
water instead or despite of its environmental 
problems.

The book has been compiled out of altogether 
750 photos sent for the photo contest 
organised by the BalticSeaNow.info project. 
The project, including actors from Finland, 
Estonia, Sweden and Latvia, aims to promote 
environmental consciousness and to encourage 
citizens to discuss the state and the future of 
the Baltic Sea.

Annika Kunnasvirta (ed.)

BALTIC SEA IN MY EYES



Kari Salonen

NÄKÖKULMIA TUTKIMUKSELLISEEN 
JA TOIMINNALLISEEN 
OPINNÄYTETYÖHÖN
Opas opiskelijoille, opettajille ja  
TKI-henkilöstölle
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Turun ammattikorkeakoulussa 
sovellettava innovaatiopeda-
gogiikka sisältää monipuolisia 
oppimis- ja opetusmenetelmiä 
sekä työelämän kanssa tapahtu-
vaa kehittämistoimintaa. Tämä 
opas pyrkii tukemaan innovaa-
tiopedagogiikkaa ja siinä keski-
tytään erityisesti opinnäytetyön 
tekemiseen ja opinnäytetyön 
käsitteistöön.

Julkaisun keskeisenä tehtävänä 
on selkeyttää toiminnallisen 
opinnäytetyön ja tutkimuksel-
lisen opinnäytetytön sisältöjä, 
käsitteitä sekä niiden samankal-
taisuuksia ja eroja. Se on pyritty 
kirjoittamaan niin, että siitä olisi 
mahdollisimman paljon hyötyä 
sekä opiskelijalle että opinnäy-
tetöitä ohjaaville opettajille.

Ari Putkonen (toim.)

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN 
KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ
Opintojaksojulkaisu
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Tämän julkaisun tavoitteena on 
auttaa työyhteisöjä kehittämään 
osaamisen johtamista. Osaa-
minen on organisaatiolle yhä 
kriittisempi menestystekijä alati 
monimutkaistuvassa palvelujen 
ja tuotteiden maailmassa.

Julkaisun ovat kirjoittaneet 
Turun ammattikorkeakoulun 
tekniikan ja liikenteen alan 

ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon opiskelijat osana 
Osaamisen johtaminen -opinto-
kokonaisuutta. Teos on tuotet-
tu yhteisöllisen kirjoittamisen 
työskentelytapoja hyödyntäen. 

Julkaisu on suunnattu kaikille, 
jotka ovat kiinnostuneita op-
pimaan lisää aineettoman pää-
oman kehittämisestä ja hyödyn-
tämisestä työyhteisössä.



Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.)

NÄKÖKULMIA TIETOTURVAAN

Tietoturvan merkitys yhteis-
kunnassamme lisääntyy koko 
ajan ja tulemme yhä riippu-
vaisemmiksi erilaisten ICT-
palvelujen toimivuudesta. Myös 
yritysten tulee huomioida 
tietoturvallisuus liiketoiminnas-
saan. Kohdistettujen tietoturva-
hyökkäysten painopiste on siir-
tymässä pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin niiden heikomman 
suojaustason vuoksi. Tässä jul-
kaisussa käsitellään tietoturval-
lisuutta erilaisissa ympäristöissä 

sekä kerrotaan Turun ammat-
tikorkeakoulun tarjoamista 
tietoturvapalveluista pienille ja 
keskisuurille yrityksille. 

Näkökulmia tietoturvaan on 
Turun ammattikorkeakoulun 
Tietoturva ja tietosuoja  
-tutkimusryhmän ensimmäinen 
julkaisu. Tulevaisuudessa tieto-
turva-aiheinen julkaisu ilmestyy 
vuosittain Turun ammattikor-
keakoulun järjestämän Tieto-
turvapäivän yhteydessä. 
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Hannu Parkkamäki & Ilpo Penttinen (toim.)

PUISTOPUUN UUSI ELÄMÄ
Opas ylijäreiden puiden 
käyttömahdollisuuksista
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Suomessa suurimpia ja vanhimpia puita kasvaa kartanoiden 
puutarhoissa ja kaupunkien puistoissa, joista vanhimmat sijait-
sevat Turussa. Turun vanhimmat puistopuut ovat iältään jo yli 
200-vuotiaita. Ne ovat usein paksuja, suurioksaisia ja mutkikkai-
ta; siksi ne ovat vaikeasti käsiteltäviä ja hyödynnettäviä.

Tämän oppaan tavoitteena on antaa ajatuksia ja ideoita arvos-
tettujen puiden elämän jatkamiselle tilanteissa, joissa ne joudu-
taan kaatamaan esimerkiksi puistonhoidollisista tai turvallisuu-
teen liittyvistä syistä.

 Lataa ilmaiseksi:

 http://loki.turkuamk.fi  

 Tilaa: 22 € (sis. alv 10 %) 

 + toimituskulut



Tuomas Alijoki

KORRET POIKKI JA PINOON
Järviruoko ja sen korjuutoiminnan 
edellytykset Suomessa

Turun ammattikorkeakoulun 
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Maankäytön muutokset ja ra-
vinnekuormitus ovat saaneet 
järviruo’on valtaamaan alaa ve-
sistöjen ranta-alueilla. Ruovikot 
etenevät salakavalasti kasvat-
taen uimarantoja ja veneväyliä 
umpeen. Ruovikoita voidaan 
pitää sekä riesana että luon-
nonvarana. 

Tässä julkaisussa käsitellään 
järviruokoa ja sen korjuun 
edellytyksiä Suomessa. Julkaisun 
tavoitteena on antaa ideoita ja 

ohjeita korjuutoiminnan kehit-
tämiseksi ja se on tarkoitettu 
kaikille kiinnostuneille ja aiheen 
kanssa työskenteleville: mök-
kiläisille, yhdistyksille ja viran-
omaisille.

Julkaisu on osa Turun ammat-
tikorkeakoulun koordinoimaa 
kansainvälistä Cofreen-yhteis-
työhanketta, jonka tarkoituk-
sena on edistää järviruo’on 
käyttöä bioenergiana ja raken-
nusmateriaalina.

Rauli Lautkankare & Tuomas Alijoki

RUOKO RAKENNUSMATERIAALINA
Cofreen-hanke ruo’on hyötykäytön edistäjänä

Rakennetussa ympäristössä 
panostetaan yhä enemmän 
ominaisuuksiin, jotka tuottavat 
ihmisille positiivisia tunteita ja 
elämyksiä. Katseet ovat käänty-
neet myös kohti rakennuksen 
elinkaarta ja materiaalivalintoja.

Ruoko pystyy vastaamaan näi-
hin tulevaisuuden tarpeisiin. 
Ruoko kestää ja eristää. Ruoko-
katot ovat näyttäviä, tunnelmal-
lisia ja uniikkeja käsityötaidon 
näytteitä. Ruoko on luonnon-

materiaali, jonka käyttö ei tuota 
merkittäviä päästöjä koko elin-
kaarensa aikana.

Tähän julkaisuun on koottu 
Turun ammattikorkeakoulun 
Cofreen-hankkeen toteuttamat 
järviruo’on rakentamiskäyttöä 
selvittävät ja edistävät toimet 
vuosina 2010–2013. Julkaisussa 
kerrottaan tutkimustuloksista, 
monipuolisista ruokorakentami-
seen liittyvistä toiminnallisista 
tapahtumista ja ruokorakenta-
mista ohjeistavista julkaisuista.
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Tuomas Alijoki (toim.)

RUOKOKIRJA
Opas ruo’on hyödyntämiseen

Turun ammattikorkeakoulun 
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Ruoko on erittäin monipuolinen raaka-aine. Se sopii ra-
kennusaineeksi, energiantuotantoon, käsitöihin ja esimer-
kiksi katteeksi puutarhaan. 

Ruo’on monikäyttöisyys johtuu materiaalin monista hy-
vistä ominaisuuksista: sillä on puuhun verrattava lämpö-
arvo, teollisten eristeiden lämmöneristyskyky ja lisäksi se 
eristää ääntä. 

Tämä opas tarjoaa vaihtoehtoja ruo’on hyödyntämiseen 
mökillä ja puutarhassa – ruokokatoista aina ruokomat-
toon asti. Ruokokirjasta saa myös käytännön ohjeita 
ruo’on niittämiseen ja käsittelyyn sekä tietoa ruokoon 
liittyvistä kaupallisista tuotteista ja palveluista.

Päivi Simi & Outi Tuomela (toim.)

KOTIMAALARIN KÄSIKIRJA
Kotimaalarilla on pitkät perinteet. Ennen teollis-
ten maalien tuloa oli luonnollista osata valmistaa 
maalit itse.

Maalien valmistaminen sujuu nykyäänkin yhtä hel-
posti kuin ruoanlaittaminen. Raaka-aineita löytyy 
omasta kaapista tai lähiympäristöstä. Lopputulos 
on aina palkitseva.

Tämä käsikirja sisältää reseptejä ja käytännön 
vinkkejä kotimaalarin tarpeisiin. Kirjoittajat kan-
nustavat kokeilemaan maalinvalmistusta, sillä itse 
tehdyt maalit ja muut pintakäsittelyaineet ovat 
hengittäviä ja ekologisia, ja niiden valmistusaineet 
ovat tiedossa.
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Henna Knuutila, Anna Kangas, Ellinoora Leino-Richert & Arttu Koskinen

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS

Resurssitehokkuus on kes-
keinen teema EU:n komission 
valmistelemassa seitsemän-
nessä ympäristöohjelmassa. 
Resurssien tehokkaalla käy-
töllä saadaan edullisempia 
raaka-aineita teollisuudelle, 
maataloudelle ja rakentami-
selle. Samalla jätehuollon kus-
tannusten lasku ja haitallisten 
ympäristövaikutusten vähene-
minen hyödyttävät niin kuntia 
kuin kuntalaisiakin.

Piia Leskinen, Hannamaria Yliruusi, Anne Hemmi, 
Mikko Jokinen & Juha Kääriä

RAVINNESIEPPAUSLAITOS ITÄMEREN 
FOSFORIKUORMITUKSEN 
VÄHENTÄJÄNÄ 
Toteutusmahdollisuudet Varsinais-Suomessa
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Ravinnesieppari-hankkeen pää-
määränä oli selvittää käytöstä 
poistettujen pintavesilaitosten, 
jätevedenpuhdistamoiden, ve-
sistöissä olevien patoaltaiden 
sekä muiden vesihuoltoon 
kuuluvien olemassa olevien 
rakenteiden soveltuvuutta fos-
forin poistamiseen ja siten pin-
tavesien laadun parantamiseen. 

Parhaimmillaan ravinnesieppaus 
voisi olla nopeasti vaikuttava ja 
kustannustehokas ensiaputoi-
menpide vesistöjen tilan paran-
tamiseksi. Tavoitteena oli, että 
ravinnesieppauksella voitaisiin 
vahvistaa vesiensuojelutyötä ja 
nopeuttaa positiivisten vesistö-
vaikutusten aikaansaamista.

Tässä raportissa on kuvattu 
Varsinais-Suomen materiaali-
virtojen nykytilakartoituksen 
toteutus ja tulokset. Hank-
keen tavoitteena oli selvittää 
alueen teollisuuden ja kaupan 
jäte- ja sivuvirtoja. Jäte- ja 
sivuvirroissa on iso hyödyn-
tämispotentiaali, mutta tiedot 
niiden määrästä ja laadusta 
ovat puutteelliset. Hankkeessa 
pyrittiin selvittämään suurim-
pien virtojen määriä ja laatua. 

Raportissa on kuvattu hyöty-
käytön nykytilaa ja tulevaisuu-
den mahdollisuuksia hyödyn-
tää erilaisia sivuvirtoja jalos-
tusketjujen raaka-aineena.
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Jussi Laaksonlaita & Eemeli Huhta (toim.)

TAIMEN TURUN SEUDUN VIRTAVESISSÄ
Kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus
Suomen vesistöjen ja niiden 
valuma-alueiden tila on hei-
kentynyt merkittävästi ihmisen 
toiminnan seurauksena. Virta-
vesissä tehdyillä perkauksilla 
ja uomien patoamisella on 
aiheutettu erityisen suurta va-
hinkoa virtavesissä lisääntyville 
kalalajeille, kuten lohelle ja tai-
menelle.

Turun ammattikorkeakoulun 
toteuttaman V-S meritaimen 
– Turun seudun virtavesien 
kunnostustarvekartoitus -hank-
keen tavoitteena oli selvittää 
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Sami Skyttä & Raisa Kääriä

VESIHOMEEN EHKÄISY 
MÄDINHAUDONNASSA
Tutkimusraportti kuparikuidun ja 
kuparisulfaatin mahdollisuuksista
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Kalan mädin haudonnassa vesi-
hometartunta on yleinen ongel-
ma. Suomessa mädin haudon-
nan aikana kuolleet mätimunat 
pyritään poistamaan muun 
mädin joukosta poimimalla, joka 
on kallista ja aikaa vievää käsi-
työtä. Tämän vuoksi olisi hyvä 
löytää edullinen, tehokas ja ym-
päristöystävällinen hoitokeino 
vesihomeen estämiseksi.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin 
Suomen olosuhteissa kuparin 
käyttöä homeen estämiseksi 
kirjolohen mädin haudonnassa. 
Kokeissa käytettiin kuparisul-
faattia ja kuparikuitua eri pitoi-
suuksina ja määrinä. Tutkimuk-
sen mukaan sekä kuparikuitu 
että kuparisulfaatti estivät te-
hokkaasti mädin homehtumista.

kohdejokien taimenkantojen 
tilaa sekä tapoja ja menetelmiä, 
joilla taimenen elinoloja Varsi-
nais-Suomen joissa voitaisiin 
parantaa. Lisäksi haluttiin sel-
vittää ympäristötekijöitä, jotka 
haittaavat taimenen luontaista 
lisääntymiskiertoa tutkituissa 
joissa.

Julkaisussa muodostetaan ehdo-
tus tarvittavista kunnostustoi-
menpiteistä sekä niiden tärke-
ysjärjestyksestä meritaimenen 
lisääntymis- ja elinolosuhteiden 
parantamiseksi.



Tero Reunanen & Tuomas Valven (toim.)

BETTER PRODUCTS IN TIME
Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti 
venealalle

Oikein määritellyt tuotteet 
ovat yrityksen menestymisen 
edellytys. Better Products In 
Time -projektissa on kuvattu 
venealan tuotekehitysprosessi 
yrityksille soveltuvalla tavalla. 
Projekti oli Vene-ohjelman tut-
kimushanke, johon osallistui 
kolme tutkimus- ja korkeakou-
lupartneria sekä yksitoista yri-
tyspartneria. Tutkimuskonsorti-
on muodostivat projektin koor-
dinaattorina toiminut Turun 
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ammattikorkeakoulu, Vaasan 
yliopisto sekä Aalto-yliopiston 
taideteollisen korkeakoulun 
Länsi-Suomen Muotoilukeskus 
MUOVA.

Projektin tuloksena syntyi tämä 
käsikirjamainen venealan tuote-
kehityksen etenemismalli, jota 
voidaan soveltaa yrityksissä. 
Julkaisun kirjoittamiseen on 
osallistunut 13 asiantuntijaa eri 
aloilta.
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Riitta Windahl & Veikko Välimaa

TUOTEKEHITYSPROJEKTI   
AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ
Opas tekijöille ja toimeksiantajille

Tämä opas on tarkoitettu tuo-
tekehitysprojekteissa toimiville 
opiskelijoille ja projektipajojen 
ohjaajille sekä tuotekehitysteh-
tävien toimeksiantajille. Kirja-
nen antaa selkeän kuvan tuote-
kehitysprojektin etenemisestä 
käytännössä, sen eri vaiheista ja 
niissä tarvittavista toiminnoista 
sekä eri vaiheiden lopputulok-
sena syntyvistä tuotoksista.

Jokainen projekti on oma 
kokonaisuutensa. Yleinen toi-
mintamalli kuitenkin helpottaa 
kokonaisuuden hahmottamista 
ja jäntevöittää projektia. Samalla 
se on osaltaan luomassa yhte-
näistä käytäntöä ja toimintamal-
lia yritystoimeksiantoina teh-
täviin tuotekehitysprojekteihin 
siten vähentäen prosesseihin 
liittyvää sattumanvaraisuutta.



Riitta Windahl & Rina Bao

A BITE-SIZED GUIDE FOR   
FINNISH SME COMPANIES  
OPERATING IN CHINA
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Finland and China have been 
enjoying a long-standing 
and traditional friendship. 
This partnership has steadily 
expanded since China entered 
WTO in 2001.

However, despite being a huge 
market rife with opportunities, 
China also poses quite a 
few challenges, especially for 
smaller companies. The main 
diffi culties are related to the 

different economic system 
as well as unfamiliar business 
culture and communication. 
This report examines some 
characteristics and challenges, 
covering the topics related to 
human resources management, 
Chinese law and bureaucracy, 
working with the government 
and state offi cials, networking, 
building legitimacy as well as 
partnering with local fi rms.

Jari Hietaranta

TOURISM DEVELOPMENT IN CAT BA 
ISLAND IN NORTHERN VIETNAM
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2013, 27 p.

ISBN: 978-952-216-367-7

 Download for free:

 http://loki.turkuamk.fi 

During the last decades, 
Vietnam has confronted a 
rapid population increase 
with a growing demand for 
economic changes as well as a 
growing interest in resources. 
The country’s location next to 
China is affecting its economic 
and political climate. There has 
been a lot of scientifi c research 
literature concerning fl ora and 
fauna of the coastal areas of 
Northern Vietnam, but not so 
much concerning tourism or 

tourism development and its 
linkage with the environment.

The purpose of this research 
is not only to list negative or 
positive changes that may result 
from tourism development 
on a local scale on Cat Ba 
Island. Instead, we focus on the 
important questions, such as 
whom or what is being affected, 
what are the consequences, 
and what are the possibilities to 
change the evitable.



Martti Komulainen, Anu Vähä-Heikkilä &   
Jussi Hattara (eds.)

KEYS TO THE FUTURE
Environmental Expertise at   
Turku University of Applied Sciences
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Turku University of Applied 
Sciences (TUAS) launched 
the Environmental Expertise 
R&D Programme in 2007. 
The programme aims to 
answer the challenges raised 
by the regional and global 
environmental problems, and 
to improve the prospects 
of South-West Finland in 
the growing markets of 
environmental technology.

The programme focuses 
on the themes of 
environmental technology, 
corporate responsibility and 
environmental communication. 
The publication at hand 
presents the main results of 
projects carried out under the 
programme in 2007–2012.

Niina Punelpuro

SOLUTASOLTA SYSTEEMI-
INNOVAATIOIHIN
Bio- ja liiketoimintaosaaminen   
Turun ammattikorkeakoulussa

Yksi ammattikorkeakoulun 
tehtävistä on tarjota soveltavaa 
tutkimusosaamista yritysten 
ja elinkeinoelämän käyttöön. 
Opiskelijoilla on sitä kautta 
ainutlaatuinen mahdollisuus 
yritysyhteistyöhön ja kansainvä-
lisyyteen aidoissa, tarvelähtöi-
sissä kehittämishankkeissa.
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Turun ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitysohjelmista 
Bio- ja liiketoimintaosaaminen 
koostuu hankkeista bio- ja elin-
tarviketekniikan, ICT:n sekä lii-
ketalouden aloilla. Tämä julkaisu 
on läpileikkaus näiden alojen 
projektitoiminnan monista 
ulottuvuuksista, joita tarkastel-
laan erityisesti opiskelijoiden 
kokemusten kautta.



Ilari Suominen, Raimo Pärssinen,   
Kari Haajanen & Jani Pelkonen

GEENITEKNIIKKA
2., korjattu painos

TULOSSA SYKSYLLÄ:

Markku Ikonen 

AJA TALOUDELLISESTI
Ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus 
polttoaineenkulutukseen

Liikenteen energiankäytön 
tehostaminen on tarpeen 
ilmastonmuutoksen hillit-
semiseksi, öljyriippuvuuden 
vähentämiseksi sekä myös 
taloudellisista syistä. 

Tässä teoksessa valotetaan 
polttoaineenkulutukseen 
vaikuttavia tekijöitä ja niiden 
merkitystä eri ajotilanteissa 
auton, kuljettajan sekä olo-

Geenitekniikka on tarkoitettu 
korkeakouluihin ja yliopistoihin 
alan perusoppikirjaksi. Se käsit-
telee geenitekniikan keskeisim-
piä perusasioita ja -menetelmiä 
ja soveltuu siten geenitekniikan 
peruskurssien oppikirjaksi 
opiskelijoille, joilla ei ole ai-
empaa tietopohjaa aiheesta. 
Alussa on lyhyt katsaus geeni-
tekniikan kannalta tärkeimpiin 
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suhteiden kannalta. Erityi-
sesti keskitytään kuljettajan 
vaikutusmahdollisuuksiin. 
Ajotapaohjeistusten tukena 
on esimerkkilaskelmia, jotka 
konkretisoivat tehtyjä pää-
telmiä.

Aja taloudellisesti soveltuu 
autoalan kouluttajille, opis-
kelijoille sekä alalla muutoin 
toimiville, mutta avaa näkö-

kulmia myös kenelle tahansa 
autonkäyttäjälle. Tärkeimmät 
eri aihealueisiin liittyvät sääs-
tövinkit on koottu erillisiin 
faktalaatikoihin kirjan käytön 
helpottamiseksi.
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molekyylibiologian ilmiöihin ja 
käsitteisiin.

Käsillä olevaan toiseen pai-
nokseen on tehty kielellisiä 
korjauksia sekä joitakin muu-
toksia ja lisäyksiä asiasisältöön. 
Ensimmäinen painos on käyt-
tökelpoinen uuden painoksen 
rinnalla.
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