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Anttoni Lehto & Taru Penttilä (eds.)

PEdAgOgICAL VIEws ON 
INNOVATION COMPETENCEs ANd 
ENTREPRENEURshIP
Innovation pedagogy and other approaches

This article collection 
discusses pedagogical 
approaches to enhancing 
innovation competences and 
entrepreneurial attitudes in the 
context of higher education 
institutions. The focus of the 
book is in the desired learning 
outcomes relating to these 
competences and attitudes. 
The texts are aimed at staff 
members of universities of 
applied sciences as well as all 
the planners, developers and 

Reports from Turku University of 

Applied Sciences 171

2013, 126 p.

ISBN: 978-952-216-407-0

 Order: 23 € (incl. vat 10%)  

 + shipping

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

decision-makers partaking in 
activities relating to higher 
educational institutions.

This publication has been 
contributed to by authors 
from all CARPE members. 
CARPE (Consortium on 
Applied Research and 
Professional Education) is a 
strategic network for joint 
applied research projects and 
curriculum development in the 
field of professional education.

Antonella storti (ed.)

INTERNATIONAL dEgREE sTUdENT 
gUIdANCE ANd COUNsELLINg
supporting the international student community 
at Turku University of Applied sciences

The number of foreign students has doubled during the 21st 
century and has consequently challenged the guidance and 
counselling services provided for them. The current guidance, 
information and counselling system which was created to serve 
mainly native Finns does not necessarily provide the kind of help 
a foreign student would need. 

The articles in the publication follow the student’s learning path 
and illustrate that providing guidance and counselling services for 
international degree students requires resources to be allocated 
differently compared to Finnish students.

Reports from Turku University of 

Applied Sciences 182

2013, 77 p.

ISBN: 978-952-216-451-3

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi
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Teos avaa näkökulmia ja to-
teutusmahdollisuuksia kielten 
ja viestinnän opetuksen sekä 
ammattiaineiden opetuksen in-
tegrointiin niin ammattikorkea-
kouluissa kuin ammatillisessakin 
koulutuksessa.

Teoksessa tarkastellaan kieli- ja 
viestintäosaamista ja opetusta 
työelämälähtöisesti. Artikkelit 
perustuvat eri kielten ja vies-
tinnän opettajien ja eri ammat-
tialojen opettajien yhteistyössä 

johanna Ailio

MEILLä OPIsKELLAAN TOIMITUKsEssA
yhteisöllinen oppiminen työelämäsimulaatiossa

Turun ammattikorkeakoulun 

puheenvuoroja 80

2014, 32 s.    

ISBN: 978-952-216-486-5

 Lataa ja lue: 

 http://loki.turkuamk.fi

Työelämäsimulaatiot ovat 
keskeinen osa Turun ammatti-
korkeakoulun pedagogiikkaa. 
journalismin koulutusohjelman 
verkkojulkaisu Tutka on oikea 
uutismedia, jossa opiskelijat 
työskentelevät toimittajina 
kolmen lukukauden aikana. 
Toimituksessa on yhtä aikaa 
opiskelijoita eri vuosikursseilta, 
ja he suorittavat siellä eri opin-
tojaksoja rinnakkain. Useat eri 
opettajat tuutoroivat työsken-
telyä yhdessä.

Ilona Tanskanen, Minna scheinin & Mervi Varhelahti (toim.)

KIELI- jA VIEsTINTäOsAAMINEN   
OsANA AMMATTITAITOA 

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja  
viestintäopintojen integroinnista

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 195

2014, 141 s.   

ISBN: 978-952-216-489-6

 Tilaa: 27 € + (sis. alv 10 %)  

 + toimituskulut

 Lataa ja lue:   

 http://loki.turkuamk.fi

toteuttamiin opintojaksoihin 
sekä muihin kieltenopettajien 
integrointikokemuksiin.

Kieli- ja viestintäopintojen 
integroinnissa oppimispro-
sessit sidotaan aitoihin työ-
elämäympäristöihin, tehtäviin 
ja kokemuksiin. Integroinnin 
vahvuutena on, että siinä kie-
li- ja viestintätaitoja kehitetään 
osana työelämän sosiokulttuu-
rista kenttää eikä erillisenä saa-
rekkeena. 

Tässä julkaisussa esitellään toimi-
tustyöskentelyn oppimisympä-
ristö ja käydään läpi kahden eri 
vuosikurssin opiskelijoille tehty 
kyselytutkimus sen mielekkyydes-
tä. Kysely kartoittaa sekä opiske-
lijoiden kokemuksia aidon työelä-
män kaltaisesta oppimisympäris-
töstä että heidän mielipiteitään 
eri vuosikurssien yhdistämisestä. 
Toimitusympäristön opettajat 
pohtivat ratkaisuja opiskelijoiden 
yhteisöllisestä oppimisesta esiin 
nostamiin ongelmiin.

Opetus ja ohjaus ......................................................................................................................................................................
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sari haataja, Mira Lehti, Leena Metsävuori, Taina Poutanen, 

juha-Matti Ritvanen & sari Viitaniemi (toim.)

TULEVAIsUUdEN URAPOLUT
Korkeakoulutettujen ohjaus muuttuvassa työelämässä

Korkeakouluopintojen pitkitty-
minen ja opintojen keskeyttämi-
nen ovat keskeisiä huolenaiheita 
sekä korkeakoulujen että koko 
yhteiskunnan näkökulmasta. 

Tämä tutkimus selvittää Turun 
ammattikorkeakoulun opis-
kelijoiden käsityksiä erilaisista 
opintojen ja opetuksen järjes-
telyihin liittyvistä hidastavista ja 
nopeuttavista tekijöistä.  Tutki-
mus perustuu Turun ammatti-
korkeakoulussa syksyllä 2012 
toteutettuun opintojen läpäisy-

Turun ammattikorkeakoulun 

oppimateriaaleja 88

2014, 156 s. 

ISBN: 978-952-216-447-6

 Lataa ja lue: 

 http://loki.turkuamk.fi

salli Rantanen

TUTKINTO NOPEAMMIN?

Opiskelijoiden käsityksiä opintoja
hidastavista ja nopeuttavista tekijöistä

Turun ammattikorkeakoulun 

puheenvuoroja 83

2014, 41 s.   

ISBN: 978-952-216-513-8

 Tilaa: 22 € + (sis. alv 10 %)  

 + toimituskulut

 Lataa ja lue:   

 http://loki.turkuamk.fi

kyselyyn, johon vastasi yhteensä 
3 125 opiskelijaa. 

Tutkimus tarkentaa aiempaa 
kuvaa opintojen etenemisen ki-
pukohdista ja opintoprosessien 
kehittämistarpeista. Laadullinen 
aineisto toi opiskelijoiden omaa 
ääntä kuuluviin ja esille heidän 
mielestään keskeisiä ongelma-
kohtia opiskelupolulla. Tuloksia 
voidaan hyödyntää pohdittaessa 
opintojen läpäisyn tehostamista 
suomen ammattikorkeakouluissa.

Tulevaisuuden urapolut -julkaisu 
sisältää mielenkiintoisia ja aja-
tuksia herättäviä artikkeleita 
korkeakoulutettujen ohjaukses-
ta, urasuunnittelusta, työnhausta 
sekä työmarkkinoiden muutok-
sesta. Lisäksi esitellään erilaisia 
korkeakoulutettujen ohjaukses-
sa hyödynnettäviä hyviä käytän-
töjä, työkaluja ja toimintatapoja.

Teos on suunnattu korkea-
koulutettuja ohjaaville asian-

tuntijoille korkeakouluissa, 
TE-toimistoissa sekä ohjaus- ja 
neuvontatyötä ammattiliitoissa 
tekeville. siitä on hyötyä myös 
korkeakouluopiskelijalle opin-
toja ja uraa koskevien valinto-
jen pohdinnassa ja työnhaussa. 
julkaisu on tuotettu Vipua ja 
vetoa töihin -projektissa, johon 
osallistuivat Turun ammattikor-
keakoulu, hAMK Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu, Tampe-
reen yliopisto ja Turun yliopisto. 

.......................................................................................................................................................................Opetus ja ohjaus
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Meiju Räsänen & Annariikka Kyllönen (eds.)

REsEARCh hATChERy As A CRAdLE 
FOR NEw INNOVATORs 
handbook for implementation

This handbook presents a 
new pedagogical method – 
the research hatchery – on 
a practical level, offering 
experiences and implications 
relating to the method. Research 
hatcheries are part of the 
innovation pedagogy approach 
adopted at TUAs, and they have 
also been applied in the project 
Innovation Competencies 
development (INCOdE).

Course Material from Turku 

University of Applied Sciences 84

2013, 52 p.

ISBN: 978-952-216-421-6

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

The main focus of the 
handbook is to offer step by 
step guidelines on how to 
implement the method in 
practice. The guide highlights 
good practices and possible 
challenges of working with 
research hatcheries. It 
encourages educators to 
explore and apply the method 
in their work.

Opetus ja ohjaus ......................................................................................................................................................................

sirpa Niittymäki & Ulla seppälä-Kavén (toim.)

INNOVATIIVIsTA AMMATTITAITOA  
MONIALAIsIsTA OPPIMIsPROjEKTEIsTA 
Projektipajaohjaajan käsikirja

Käsikirjassa esitellään Turun 
ammattikorkeakoulun Tekniikka, 
ympäristö ja talous -tulosalu-
eella kehitetty projektipaja-
työskentelynä toteutettava 
oppimismenetelmä. Opas on 
laadittu tekijöiden käytännön 
kokemusten perusteella ja on 
tarkoitettu kaikille opiskelijoille, 
opettajille ja muille ohjaajille, 
jotka ovat kiinnostuneita so-
veltamaan projektityöskentelyä 
opiskelussaan ja työssään.

Kirjassa käsitellään menetel-
män soveltamista monialaisissa 
opiskelijaryhmissä opettaja- ja 
opiskelijaohjaajan ohjaamina. 
Opas sisältää menetelmän to-
teuttamista havainnollistavia 
esimerkkejä.

Kyseessä on julkaisun toinen, 
muokattu painos.

Turun ammattikorkeakoulun  

oppimateriaaleja 71

2014, 2. muokattu painos  

49 s.  & 24 liites.    

ISBN: 978-952-216-505-3

 Tilaa: 23 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi
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Marjo Kumpula

EKsKURsIO PROjEKTIPAjOIhIN
Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista 
oppimisprojekteista

Korkeakoulutukselle on ase-
tettu vahvoja yhteiskunnallisia 
odotuksia yhtenä kansallisena 
kilpailutekijänä myös innovaa-
tiovalmiuksien edistämisen 
osalta. Innovatiivisuuden op-
piminen korkeakoulutuksessa 
edellyttää uusia toimintatapoja 
ja oppimisen työvälineitä. Turun 
ammattikorkeakoulussa kehi-
tetty innovaatiopedagogiikka 
on oppimisote, johon liittyy 
uusia tapoja omaksua, tuottaa 
ja käyttää tietoa innovaatioiden 
aikaansaamiseksi. Monialaiset 

projektipajat ovat yksi innovaa-
tiopedagogiikan mukaisista toi-
mintamenetelmistä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu 
opetushenkilöstölle ja opiske-
lijoille matkaoppaaksi yhteen 
innovaatiopedagogiikan mu-
kaiseen opetukselliseen toteu-
tukseen eli projektipajoihin. 
Ekskursio projektipajoihin ku-
vaa opiskelijoiden kirjoittamien 
pajakertomusten avulla heidän 
näkemyksiään ja kokemuksiaan 
tästä opiskelumuodosta.

Turun ammattikorkeakoulun  

raportteja 193

2014, 66 s.

ISBN: 978-952-216-483-4

 Tilaa: 22 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

.......................................................................................................................................................................Opetus ja ohjaus

Tiina jaatinen & Timo Mieskonen (toim.)

OPIsKELUN jA TKI-hANKKEEN 
yhdIsTäMINEN
Case: Kaleidoskooppi 2011–2013

Meri- ja metalliteollisuus on pe-
rinteisesti ollut vahvasti insinöö-
rivaltainen ala. Nykypäivän haas-
teellisessa ympäristössä kannattaa 
etsiä uusia toimintatapoja toimin-
nan jatkuvuuden turvaamiseen.

Kaleidoskooppi – luovuus ja kulttuu-
riset innovaatiot meri- ja metalliteol-
lisuudessa on vuosina 2011–2013 
toiminut valtakunnallinen kehit-
tämishanke. Tavoitteena oli lisätä 
meriteollisuuden yritysten kilpai-
lukykyä yhdistämällä luovan alan 

Turun ammattikorkeakoulun 

puheenvuoroja 76

2013, 62 s.

ISBN: 978-952-216-441-4

 Lataa ja lue

 http://loki.turkuamk.fi

osaamista ja kulttuurisia sisältöjä. 
julkaisu esittelee Turun ammat-
tikorkeakoulun testaamia hyviä 
käytänteitä luovien metodien 
käytöstä meri- ja metalliteolli-
suudessa. Kaleidoskooppi-han-
ketta oli toteuttamassa Turun 
ammattikorkeakoulun lisäksi 
humanistinen ammattikorkea-
koulu, satakunnan ammattikor-
keakoulu, Aalto-yliopisto, Tam-
pereen teknillinen yliopisto, 
Koneteknologiakeskus Turku 
Oy ja Prizztech oy.
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Opetus ja ohjaus ......................................................................................................................................................................

Meiju Räsänen (toim.)

INNOVAATIOKOMPETENssEjA MITTAAMAssA 
Opas innovaatiovalmiuksien arviointiin

Turun ammattikorkeakoulun kehittämän innovaatiopedago-
giikan mukaan tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat alakoh-
taisen substanssiosaamisen lisäksi innovaatiokompetensseja 
– kykyä osallistua erilaisiin innovaatioprosesseihin.

Tässä oppaassa esitellään työkalu opiskelijoiden inno-
vaatiokompetenssien arviointiin ja ohjeistetaan, miten 
työkalua voidaan käyttää osana opetusta. Lisäksi op-
paassa esitellään neljä esimerkkiä innovaatiopedagogii-
kan mukaisista opetusratkaisuista. Arviointityökalu tuo 
lisäarvoa koulutuksen tuottamien geneeristen taitojen 
mittaamiseen ja arviointiin. sen avulla voidaan vahvis-
taa korkeakoulujen kykyä mitata työelämän kannalta 
keskeisten valmiuksien kehittymistä ja näin edesauttaa 
uusien innovaatioiden luomiseen tarvittavan osaamisen 
syntymistä. 

Turun ammattikorkeakoulun 

oppimateriaaleja 90

2014, 27 s.

ISBN: 978-952-216-497-1

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Frances watts, Amparo garcía-Carbonell & Mª Ángeles Andreu-Andrés (eds.)

INNOVATION COMPETENCIEs dEVELOPMENT
INCOdE Barometer and User guide

The planning of a curriculum design includes the setting of 
learning objectives and intended outcomes, which in turn 
gives way to the selection of teaching methods and the 
design of assessment tasks that will lead to the expected 
outcome, as in the case of the innovation competence 
development.

The Innovation Competencies development (INCOdE) 
Barometer is a scoring rubric that considers three 
dimensions of capacities and skills: individual, interpersonal 
and networking. It is intended to aid in the development 
and assessment of innovation competence in a higher 
education setting. It can be used in self-assessment for 
formative purposes to engage students in directing their 
own learning through reflection on what innovation 
competence entails. www.incode-eu.eu

Course Material from Turku 

University of Applied Sciences 82

2013, 18 p.

ISBN: 978-952-216-415-5

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi



9

Noora haukijärvi, Anna Kangas, henna Knuutila, 
Ellinoora Leino-Richert & Nina Teirasvuo

TAVOITTEENA AKTIIVINEN jA TyÖELäMäLähTÖINEN 
OPPIMINEN 
Käytännön opetusmenetelmiä opiskelija- ja työelämälähtöiseen 
opetukseen ja koulutukseen

Noora haukijärvi, Anna Kangas, henna Knuutila,    
Ellinoora Leino-Richert & Nina Teirasvuo

TOwARds ACTIVE ANd wORKINg LIFE ORIENTATEd 
LEARNINg
Teaching methods for teachers and training providers

Tämä julkaisu on käytännön opas, johon on koottu opiskelijalähtöisiä ja innovaatiopedagogiikan 
mukaisia opetusmenetelmiä. Oppaan tarkoituksena on antaa keinoja opetuksen, koulutuksen ja 
oppimisprosessin elävöittämiseen sekä monipuolistamiseen erityyppisissä opetustilanteissa. 

This publication is a practical guide to student centred teaching methods based on 
innovation pedagogy. The guide offers methods for diversifying and invigorating different 
teaching, training and learning situations. 

TULOSSA SykSyLLä

AvAILABLe ALSO IN eNgLISh!

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 91              

2014, 80 s. ISBN: 978-952-216-509-1                

Course Material from Turku University of Applied Sciences 92           

2014, 80 s. ISBN: 978-952-216-511-4                

.......................................................................................................................................................................Opetus ja ohjaus
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lpo Laitinen, harri jalonen & jari stenvall

sE TOIMII sITTENKIN
Kohti organisaatiotutkimuksen pragmaattista 
kompleksisuusteoriaa

Emmanuel Querrec 

PRACTICE OF LEAN ENTREPRENEURshIP PRINCIPLEs 
By BUsINEss INCUBATORs IN TURKU

Teorian ja käytännön välinen 
suhde on ikuisuusongelma. 
Käytäntö on yksittäistapausten 
toimivaa ratkaisemista, kun taas 
teorialta edellytetään kykyä 
yleistää ja paljastaa yksittäista-
pauksiin vaikuttavia säännön-
mukaisuuksia. Vaikeudestaan 
huolimatta teorian ja käytännön 
vuoropuhelua tarvitaan.

Tässä teoksessa pureudutaan 
tutkimusperinteisiin, joissa ei 
tehdä eroa käytännön ja teori-
oiden välillä. Teos on johdatusta 
pragmatismiin ja pragmatistiseen 

Lean practice and principles of Lean Manufacturing have been initiated, developed and spread 
by both academic researchers and industry experts for nearly 60 years. however, lean 
entrepreneurship principles are academically defined and there may exist a gap between 
those and the current practice by business incubators. how do business incubators integrate 
the Lean entrepreneurship principles to facilitate new product and service development 
among startups? In this study, the author investigates the level of understanding and practice 
of the principles among the business incubators of the City of Turku, Finland.

Turun ammattikorkeakoulun 

tutkimuksia 42

2014, 121 s.

ISBN: 978-952-216-481-0

 Tilaa: 27 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

ajatteluun sekä sellaiseen komp-
leksisuusajatteluun, jolla on vahva 
yhteys pragmatismiin.

Klassikoiden kautta on mahdollis-
ta tunnistaa erilaisten paradigmo-
jen juuria. Kirjassa hahmotetaan 
pragmaattisen kompleksisuusteo-
rian periaatteet. Teos on suunnat-
tu sekä työelämässä oleville että 
opiskelijoille, jotka ovat kiinnostu-
neita hallintotieteistä, johtamises-
ta ja organisaatioista eli lukijoille, 
joiden on hyvä olla tietoisia toi-
mintaansa ja ajatteluansa ohjaavis-
ta tieteellisistä juuristaan.

Comments from Turku University of Applied Sciences 85               Download:

2014, 19 p. ISBN: 978-952-216-517-6               http://loki.turkuamk.fi               

              

liiketalous, hallinto ja iCT ...................................................................................................................................................
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Leila Luotola & Kaisa sorsa

KALA-ARVOKETjU
Vastuullisuus ja brändit

Kala-alalla vastuullisuus on nou-
semassa merkittäväksi tekijäksi. 
Vastuullisuudesta viestitään 
erilaisilla brändeillä, eettisillä 
merkeillä ja ympäristömerkeillä. 
Ne kertovat kuluttajalle, onko 
kala pyydystetty tai kasvatettu 
kestävän kehityksen standar-
dien mukaisesti. Tämä raportti 
käsittelee kala-alan arvoketjun 
kehitystä ja vastuullisuuden ra-
kentamista kalatuotteille. se on 
suunnattu kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneita vastuullisesta 

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 196

2014, 160 s.

ISBN: 978-952-216-491-9

 Lataa ja lue

 http://loki.turkuamk.fi

Kaisa sorsa (toim.)

VAsTUULLIsUUsMERKIT jA 
KULUTTAjAN VALINNAT sysTEEMIsEN 
MUUTOKsEN MAhdOLLIsTAjINA

Eettisillä merkeillä ja ympäristö-
merkeillä pyritään vaikuttamaan 
kuluttajan ostopäätökseen. Näi-
den niin kutsuttujen vastuulli-
suusmerkkien avulla herätellään 
kuluttajaa valitsemaan vähem-
män ympäristöä kuormittavia 
hyödykkeitä tavallisten tuottei-
den sijasta. Tämän raportin tar-
koituksena on kuvata suoma-
laista elintarvike- ja kaupan alaa 
sekä kuluttajien roolia muutok-
sessa. Raportti on tarkoitettu 
kaikille, jotka ovat kiinnostunei-
ta vastuullisesta liiketoiminnas-
ta, vastuullisesta kuluttamisesta 

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 173

2014, 199 s.

ISBN: 978-952-216-417-9

 Lataa ja lue

 http://loki.turkuamk.fi

liiketoiminnasta elintarvikeket-
juissa.

julkaisu liittyy Tekesin rahoit-
tamaan kansainväliseen TPR 
inno -tutkimushankkeeseen 
(Transnational Private Regula-
tion and system level innova-
tions in the global food value 
chains). 

ja yhteiskunnan muutoksesta 
kohti vihreää taloutta.

julkaisu liittyy Tekesin rahoitta-
maan kansainväliseen TPR inno 
-tutkimushankkeeseen (Trans-
national Private Regulation and 
system level innovations in the 
global food value chains). hank-
keessa tarkastellaan vastuulli-
suusmerkkien, yksityisen sekto-
rin toimijoiden laatimien sään-
telyjärjestelmien ja sopimusver-
kostojen roolia muutoksessa 
kohti kestävämpää tuotanto- ja 
kulutusjärjestelmää.

.................................................................................................................................................... liiketalous, hallinto ja iCT
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Anttoni Lehto (ed.)

dEEPENINg ThE CARPE dIMENsION 

TUAs papers from the second CARPE networking 
conference in Manchester on 4–6 November 2013

This publication collects together 
the papers submitted by the staff 
of Turku University of Applied 
sciences (TUAs) for the second 
CARPE networking conference. 
CARPE (short for Consortium 
on Applied Research and Pro-
fessional Education) is the first 
strategic consortium in the field 
of applied sciences in Europe. 
The biennial networking event in 
question was organised by Man-
chester Metropolitan University, 

taking place in Manchester on 
4–6 November 2013.

The collection at hand consists 
of 14 contributions drawn up for 
the Manchester conference. The 
papers are arranged theme by 
theme. The first paper, which was 
presented to the CARPE stee-
ring Committee during the con-
ference, outlines a more general 
approach to enhancing project 
co-operation within the network.

Comments from Turku University of 

Applied Sciences 82

2014, 127 s.

ISBN: 978-952-216-485-8

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

satu helmi (ed.)

CORPORATE sOCIAL 
REsPONsIBILITy REVIEw

The Corporate social Responsibility Review is used by 
TUAs for communicating about the starting points in its 
operations and the results of its work both to internal  
and external partners. The Review is a shorter version of 
the Corporate social Responsibility Report.

Reports from Turku University of Applied Sciences 170

2013, 27 p.

ISBN: 978-952-216-405-6

  Download:

  http://loki.turkuamk.fi
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sanna Merisalo (toim.)

KANsAINVäLINEN     
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 
Korkeakouluyhteisöstä globaaliin vastuuseen

Kansainvälinen toiminta 
tukee Turun ammattikor-
keakoulun tavoitetta olla 
kansainvälisesti korkeata-
soinen, innovaatioita tukeva 
korkeakoulu, joka lisää Varsi-
nais-suomen kilpailukykyä ja 
hyvinvointia. Kansainvälisen 
toiminnan avulla monipuolis-
tetaan koulutuksen ja tutki-
muksen sisältöjä ja toiminta-
tapoja, kehitetään opiskelijoi-
den ja henkilöstön valmiuksia 
työskennellä kansainvälisessä 

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 188

2013, 188 s.    

ISBN: 978-952-216-466-7

 Tilaa: 30 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut   

  Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

toimintaympäristössä sekä 
edistetään alueen kansainvä-
listymistä.

Kansainvälinen Turun ammat-
tikorkeakoulu -julkaisulla on 
haluttu tuoda esiin kansainvä-
lisen toimintamme moninai-
suutta. samalla se toimii vas-
tauksena opetus- ja kulttuu-
riministeriön Korkeakoulujen 
kansainvälistymistrategiassa 
2009–2015 asettamiin teh-
täviin. 

sinikka Leino, Kari juhala, Ella Kasi & 
Paula Aali (toim.)

yRITTäjyydEN TIE

yrittäjyyden edistäminen on yksi Turun ammattikor-
keakoulun toiminnan painopistealueista. yrittäjyyden 
ajatusten edistämiseksi ja konkretisoimiseksi toteu-
tettiin yrittäjyyden tie -hanke, jonka tarkoituksena 
oli antaa opiskelijoille käytännön tietoa yrittäjänä 
toimimisesta.

Turun ammattikorkeakoulun yrittäjyyden opiskelijat 
suunnittelivat ja kokosivat tähän julkaisuun koosteet 
hankkeessa mukana olleiden yrittäjien tarinoista 
sekä lyhyet tietoiskut yrittäjänä toimimisen keskei-
sistä teemoista. 

Turun ammattikorkeakoulun 

oppimateriaaleja 85

2013, 2. muokattu painos, 59 s. 

ISBN: 978-952-216-423-0

 Tilaa: 33 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

.................................................................................................................................................... liiketalous, hallinto ja iCT
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Kirsi Angerpuro

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPIsKELIjABAROMETRI 2013

Ammattikorkeakoulun opiskeli-
jat ovat korkeakouluyhteisön jä-
seninä oikeutettuja vaikuttamaan 
opetuksen ja koko korkea-
koulun kehittämiseen. Toisaalta 
ammattikorkeakoulujen tulospe-
rusteinen rahoitusmalli nostaa 
opintojen edistämisen keskiöön. 
On tärkeää kerätä tietoa opis-
kelua vaikeuttavista asioista ja 
kehittämiskohteista, mutta myös 
hyvin toimivista käytännöistä. 

Turun ammattikorkeakoulussa 
on tehty tutkintokoulutuksen 
opiskelijoille yhteinen palauteky-
sely vuodesta 2002 lähtien. Opis-
kelijabarometri tuottaa aineistoa 
ammattikorkeakoulun sisäiseen 
arviointiin ja auttaa varmista-
maan koulutuksen korkealaatui-
suuden. Vuoden 2013 kyselyyn 
vastasi yhteensä 2 324 opiskeli-
jaa. Raportissa käsitellään opiske-
lijakyselyn keskeiset tulokset.

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 84

2014, 41 s. & 18 liites. ISBN: 978-952-216-515-2

 Tilaa: 22 € + (sis. alv 10 %) Lataa ja lue:

 + toimituskulut   http://loki.turkuamk.fi

Timo Tanskanen, Osmo Eerola, satu helmi, Ville hyyppä, Mikko 
jaatinen, Ismo Kantola, Eija Koivisto & Timo Vaskikari

TyÖELäMäLähTÖIsTä KORKEAKOULUTUsTA  
KOLMIKANTAMALLILLA
sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (yAMK)   
koulutusohjelman arviointiraportti

Koulutusohjelmien ristiinarviointien tavoitteena on koulutusohjelmien suunnittelu- ja toteu-
tusprosessien kehittäminen sekä korkeakoulun arviointiosaamisen ja laatukulttuurin vahvis-
taminen. järjestyksessä yhdeksännen arvioinnin kohteena oli sosiaali- ja terveysalan kehittä-
misen ja johtamisen (yAMK) koulutusohjelma.

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 168

2013, 75 s. ISBN: 978-952-216-400-1

 Tilaa: 22 € + (sis. alv 10 %)  Lataa ja lue:

 + toimituskulut  http://loki.turkuamk.fi
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Päivi saalasto (toim.)

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN NETTIsIVU-UUdIsTUs 
Kokemuksia onnistuneesta projektista

Turun ammattikorkeakoulussa 
nettisivu-uudistusprojekti oli 
käynnissä vuosina 2012–2013 ja 
siinä uudistettiin kokonaisuudes-
saan ammattikorkeakoulun si-
vusto www.turkuamk.fi. Projekti 
oli kaikkien osapuolten näkökul-
masta onnistunut, ja sen innoit-
tamana projektiryhmän jäsenet 
haluavat jakaa kokemuksiaan.

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 79

2014, 37 s. ISBN: 978-952-216-475-9

 Tilaa: 22 € + (sis. alv 10 %)  Lataa: 15 €

 + toimituskulut   http://loki.turkuamk.fi

julkaisu kuvaa olennaisimmat 
onnistumisen edellytykset 
Turun ammattikorkeakou-
lun nettiprojektissa. Teos on 
tarkoitettu kaikille nettisivu-
uudistusta suunnitteleville, 
projektiin osallistuville sekä 
tietojärjestelmäsuunnittelusta 
tai projektinhallinnasta kiin-
nostuneille.

jarkko Paavola (toim.)

NäKÖKULMIA TIETOTURVAAN 2

julkaisun artikkleissa käsitellään 
tietoturvallisuuden kannalta 
ajankohtaisia asioita, esitellään 
tutkimus- ja kehitystyön tulok-
sia sekä kerrotaan Turun am-
mattikorkeakoulun tarjoamista 
tietoturvapalveluista pienille ja 
keskisuurille yrityksille.

Kyseessä on Turun ammattikor-
keakoulun Tietoliikenne ja tieto-

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 179

2014, 101 s.  ISBN: 978-952-216-443-8

 Tilaa: 27 € + (sis. alv 10 %)                  Lataa ja lue:

 + toimituskulut                     http://loki.turkuamk.fi

turva -tutkimusryhmän toinen 
kyberturvallisuuteen keskittyvä 
julkaisu. Ensimmäinen ilmestyi 
syksyllä 2013. julkaisujen välille 
jää vain noin kuusi kuukautta, 
mutta uutta asiaa on kuitenkin 
yhdentoista artikkelin verran. 
Tämä on hyvä osoitus siitä, kuin-
ka nopeasti asiat muuttuvat ja 
menevät eteenpäin tietoturvalli-
suuden kannalta.

.................................................................................................................................................... liiketalous, hallinto ja iCT



16

Panu Aho & Annika Kunnasvirta (toim.)

MOOTTORIsTA MITTAA 
Energiateknologian osaaminen   
Turun ammattikorkeakoulussa

suvi järvenpää

sUOMALAIsEN TEOLLIsUUdEN  
äKILLIsEN RAKENNEMUUTOKsEN 
sOsIAALIsET VAIKUTUKsET

Turun ammattikorkeakoulun   

raportteja 174

2013, 37 s.

ISBN: 978-952-216-432-2

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulun   

raportteja 199

2014, 56 s.

ISBN: 978-952-216-507-7

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Perinteinen teollisuus käy läpi 
globalisaation kiihdyttämää 
ja talouskriisien syventämää 
rakennemuutosta. Rakenne-
muutostilanteiden sosiaalisista 
vaikutuksista nousee eritoten 
esille syntyvä joukkotyöttö-
myys ja yksilöiden ahdinko. 
Minkälaisia ja kuinka laajoja 
vaikutuksia rakennemuutosten 
kolhimiin ihmisiin kohdistuu? 
Millaisia toimenpiteitä näiden 
ihmisten auttamiseksi tehdään? 

Entä miten toimenpiteissä on 
onnistuttu?

Tässä tutkimuksessa keskitytään 
erityisesti rakennemuutoksen 
parissa työskentelevien ammat-
tilaisten näkemyksiin rakenne-
muutoksen hallinnasta ja sosiaa-
lisen kestävyyden edistämisestä. 
julkaisu on osa MariTime hubs 
– Meriteollisuuden rakenne-
muutoksen hyvät käytännöt 
EU:ssa -hanketta.

Tässä julkaisussa esitellään 
Turun ammattikorkeakoulun 
nergiateknologian tutkimus-
ryhmässä tehtyjä hyvinkin 
erilaisia projekteja: pakokaasu-
jen jälkikäsittelyjärjestelmien 
tutkimuksesta linja-autonkul-
jettajien ajotapakoulutukseen. 
Tutkimusryhmän asiakkaina 
on alan johtavia kotimaisia 
toimijoita, joista osaa on myös 
haastateltu tämän julkaisun 
artikkeleja varten. julkaisu 

tarjoaa mielenkiintoisia näkö-
kulmia alan tuotekehityksen ja 
tutkimuksen historiaan, nyky-
tilaan ja tulevaisuuteen ja so-
veltuu alalla jo toimiville, sinne 
suuntaaville tai muutoin aihe-
piiristä kiinnostuneille – myös 
opiskelijoille. Ammattikorkea-
koulujen TKI-organisaatioille 
julkaisu tarjoaa esimerkin 
insinöörikoulutuksen ja TKI-
toiminnan teollisuuslähtöises-
tä yhdistämisestä.

Tekniikka, luonnontieteet ja ympäristö ......................................................................................................................... 
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Katariina Kiviluoto, Martti Komulainen & 
Annika Kunnasvirta (eds.)

TOwARds BALTIC sEA CITIzENshIP
Experiences in public involvement

The Baltic sea is in poor 
shape. It is troubled by algae, 
increasing maritime transports, 
losses in biodiversity and 
climate change, which 
accelerates eutrophication. In 
order to change the course 
actions at many levels are 
needed.

The BalticseaNow.info 
project highlighted the role of 
individual citizens. The project 

Reports from Turku University of 

Applied Sciences 181

2014, 93 p.

ISBN: 978-952-216-449-0

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

aimed to arouse citizen 
activity and offer channels 
for discussion on the state 
and future of the Baltic sea. 
The research objective was 
to test and develop various 
participation methods and 
ways to present research 
data on the Baltic sea. This 
publication compiles and 
assess them, and provides an 
overview of the project on the 
whole.

Emma Kosonen

ON ThE TRAIL OF ThE NORThERN BAT
A radio-tracking study of the northern bat  
(Eptesicus nilssonii) colony in southwestern Finland

In Kaarina, southwest 
Finland, there is a traditional, 
twostorey wooden house. 
The ceiling spaces of the 
house have been a roost of 
a maternity colony of the 
northern bat for at least the 
last 30 years. The bat house 
is located in the centre of 
Kaarina, in an area that is 
intended, according to the 
confirmed town plan for the 
southern sector of the centre, 

Reports from Turku University of 

Applied Sciences 150

2013, 29 p.

ISBN: 978-952-216-335-6

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

for the construction of blocks 
of flats.

This study looked at the 
activity patterns of the 
northern bat (Eptesicus 
nilssonii) and whether the 
threats caused by construction 
could be reduced.

.......................................................................................................................... Tekniikka, luonnontieteet ja ympäristö
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jari Alanen, Marika Karulinna, Katariina Kiviluoto, 
Raisa Kääriä, Piia Leskinen & Anna Lipsanen

ÖLjyVAhINgOsTA ONNIsTUNEEsEEN 
ÖLjyNTORjUNTAAN
Tietopaketti kunnan viranhaltijoille

Kapeat ja karikkoiset väylät, 
ainutlaatuinen luonto sekä tu-
hansien saarten muodostamat 
rikkonaiset rantaviivat tekevät 
saaristoalueiden öljyntorjun-
nasta hankalaa. se on hidasta 
ja kallista sekä joissain tapauk-
sissa jopa mahdotonta. Tämä 
öljyntorjunnan tietopaketti on 
laadittu osana Turun ammat-
tikorkeakoulun hallinnoimaa 
ARChOIL-hanketta (Mana-
gement of onshore cleanup 
operations of oil spills in the 
archipelagos), joka etsi uusia 
keinoja saaristoalueiden öljyn-

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 187

2014, 38 s.

ISBN: 978-952-216-464-3

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

jari Alanen, Marika Karulinna, Katariina Kiviluoto, Raisa Kääriä,   
Piia Leskinen & Anna Lipsanen

FRåN OLjEsKAdA TILL LyCKAd OLjEBEKäMPNINg
informationspaket för kommunens tjänsteinnehavare

smala farleder som är fulla med grund, en unik natur och 
sönderskurna strandlinjer som skapas av tusentals öar gör 
oljebekämpningen svår i skärgårdsområdena. den här publikationen 
behandlar anvisningar som gäller oljebekämpning särskilt ur ett 
perspektiv för kuststäderna och kommunernas tjänsteinnehavare, 
men informationen kan också användas av tjänsteinnehavarna  
i andra städer och kommuner där den är lämplig att använda.

Rapporter vid Åbo 

yrkeshögskola 192

2014, 38 sidor

ISBN: 978-952-216-479-7

 Ladda ner:

 http://loki.turkuamk.fi

torjuntaan. yhtenä hankkeen 
päätavoitteena oli tarjota kun-
nallisille viranhaltijoille tietoa 
öljyntorjunnan peruskäsitteistä 
sekä viranomaisten vastuista ja 
velvollisuuksista alusöljy-onnet-
tomuustilanteessa.

Tämä julkaisu käsittelee öljyn-
torjuntaa koskevaa ohjeistusta 
erityisesti rannikkokaupunkien 
ja kuntien viranhaltijoiden nä-
kökulmasta, mutta soveltuvin 
osin tietoa voivat hyödyntää 
myös muiden kaupunkien ja 
kuntien viranhaltijat.

TILLgäNgLIg OCkSÅ pÅ SveNSkA!

Tekniikka, luonnontieteet ja ympäristö ......................................................................................................................... 
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Pekka Räisänen

POssIBILITIEs OF CO-OPERATION IN  
MARITIME OCCUPATIONAL sTATIsTICs

The main purpose of this publication is to start a discussion on 
how the statistic information of maritime occupational accidents 
could be made comparable for the Nordic countries.

Reports from Turku University  

of Applied Sciences 183

2013, 20 p.

ISBN: 978-952-216-454-4

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

juha Niemi, Piia Leskinen, Olli-Pekka Mäki, jussi 
Laaksonlaita, julia Talvitie, Outi setälä,   
Irma Puttonen, Tuula Kohonen & johanna Mattila

R/V MUIKUN TUTKIMUKsET TURUN 
EdUsTAN MERIALUEELLA
yhteenvetoraportti vuosilta 2012–2013

Turun ammattikorkeakoulun   

raportteja 194

2014, 38 s. & 5 liites.

ISBN: 978-952-216-487-2

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Itämerihaaste on Turun ja 
helsingin käynnistämä kam-
panja, jonka tavoitteena on 
Itämeren tilan parantaminen. 
Osana haastekampanjaa Tu-
run kaupunki on sitoutunut 
toteuttamaan toimia päästö-
jen vähentämiseksi. Vuosina 
2012–2013 Turun kaupunki 
toteutti Itämerihaasteen ni-

missä kaksi tutkimusmatkaa 
suomen ympäristökeskuksen 
tutkimusalus Muikulla. Näiden 
matkojen aikana kerättiin tie-
toa Turun lähialueen meren 
tilasta. 

Tässä raportissa esitetään 
yhteenveto molempien tutki-
musmatkojen tuloksista. 

Pekka Räisänen

VIEws ON FUTURE MARITIME   
OCCUPATIONAL ACCIdENT sTATIsTICs
A case study of the statistics of four Nordic countries was carried out 
and the details of the accidents reporting were inquired for each country. 
A joint method of occupational accident statistics was proposed for the 
Nordic countries and further recommended for international use.

Comments from Turku University  

of Applied Sciences 78

2013, 28 p.

ISBN: 978-952-216-463-6

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

.......................................................................................................................... Tekniikka, luonnontieteet ja ympäristö
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This study is the final report of the ECO-EFFI co-
operation project. The purpose of the project is to 
develop methods and tools to estimate a ship’s eco-
efficiency. Turku University of Applied sciences’ role in 
ECO-EFFI is to create basis for a transparent, measurable 
and comparable environmental performance indicator 
system for shipbuilding and ship recycling yards.

Reports from Turku University 

of Applied Sciences 185

2013, 54 p.

ISBN: 978-952-216-459-9

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

Anni salla, jonna heikkilä & sirpa halonen

KEhITysyhTEIsTyÖhARjOITTELU 
OPPIMIsMENETELMäNä
Turun ammattikorkeakoulun kestävän  
kehityksen koulutusohjelma swazimaassa

Innovaatiopedagogiikassa pyri-
tään yhdistämään ammattikor-
keakoulun keskeiset tehtävät – 
opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja 
palvelutehtävä. Ammattikorkea-
koulun tutkimus-, kehittämis- ja 
palveluprojektit toimivat opiske-
lijoiden oppimisympäristöinä.

Tässä julkaisussa tarkastellaan 
kestävän kehityksen koulu-
tusohjelman opiskelijoiden 

oppimiskokemuksia vuosina 
2004–2013 kehitysyhteistyö-
projekteissa Afrikassa, pääosin 
swazimaassa. haastattelujen 
tarkoituksena on ollut kerätä 
opiskelijaharjoittelijoiden koke-
mukset suorittamastaan kehi-
tysyhteistyöharjoittelusta, sen 
haasteista ja hyödyistä sekä nä-
kemykset kehitysyhteistyöhar-
joittelusta oppimisympäristönä 
ja -menetelmänä. 

Turun ammattikorkeakoulun  

raportteja 190

2013, 31 s. & 2 liites.

ISBN: 978-952-216-473-5

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

juho Pulli, jonna heikkilä & Lauri Kosomaa

dEsIgNINg AN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 
INdICATOR FOR shIPBUILdINg ANd shIP 
dIsMANTLINg 
Project ECO-EFFI Final Report

Tekniikka, luonnontieteet ja ympäristö ......................................................................................................................... 
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jonna heikkilä

dEVELOPMENT OF sUsTAINABLE 
ENTREPRENEURshIP ANd sUPPORT OF LOCAL 
hANdICRAFTs IN ThE RURAL AzERBAIjAN
Project mid-term evaluation report

The project’s goal is to create small-scale businesses in sustainable 
tourism with consideration for the environmental, cultural 
and social conditions of the project areas, to attract tourists 
to the rural areas of Azerbaijan and furthermore to enhance 
women’s position in society through the promotion of female 
entrepreneurship. This publication presents the implementation, 
the results and the suggestions made by the evaluation team for 
increasing the efficacy of the development cooperation project.

Reports from Turku University of 

Applied Sciences 184

2013, 48 p.

ISBN: 978-952-216-456-8

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

jonna heikkilä (ed.)

dRy sANITATION PROjECTs IN 
swAzILANd ANd zAMBIA
Final review of experiences from Msunduza, 
Kaloko and Madimba

The aim of this publication 
is to bring forward different 
experiences related to 
three dry sanitation 
projects from swaziland and 
zambia.  during project 
implementations, positive 
outcomes have been reached 
and diverse challenges have 
been faced. The lessons 
learned as well as the 
experiences of successful 

efforts in the field are hoped 
to be utilised by other actors 
in their valuable work for 
promotion of safe sanitation 
in the world. This collection 
of articles by members of 
the project organisations and 
student trainees reviews the 
projects with emphasis on 
sustainability, impact and local 
participation.

Reports from Turku University of 

Applied Sciences 189

2013, 134 p.

ISBN: 978-952-216-469-8

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi
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Tuomas Alijoki & sanna Paloposki (toim.)

VARsINAIs-sUOMEN 
BIOMAssAPOTENTIAALIN KARTOITUs

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 172

2014, 60 s. + 17 liites. 2. korjattu painos. ISBN: 978-952-216-503-9

 Lataa ilmaiseksi:

 http://loki.turkuamk.fi

Tämän julkaisun tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka suuri energia-
potentiaali Varsinais-suomen biomassoissa piilee. julkaisu on osa 
Turun ammattikorkeakoulun Pure Biomass -hanketta, jossa tutkit-
tiin biomassan potentiaalia ja kilpailukykyä Itämeren alueella. 

Tuomas Alijoki (ed.)
POTENTIAL ANd COMPETITIVENEss OF BIOMAss As 
ENERgy sOURCE IN CENTRAL BALTIC sEA REgION
Results and Findings of the Pure Biomass Project 2012–2013

This publication offers the main results of the Pure Biomass project in 
the form of articles written by experts in their own fields. 

Reports from Turku University of Applied Sciences 180

2013, 102 p. ISBN: 978-952-216-445-2

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

Noora Norokytö

ÖLjyhAMPPU 
Opas viljelyyn ja käsittelyyn

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 75

2013, 27 s. ISBN: 978-952-216-413-1

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Öljyhamppu – opas viljelyyn ja käsittelyyn on ensimmäinen laajempi suo-
messa ilmestynyt öljyhampun viljelyä käsittelevä opas. se on kirjoitettu 
Varsinais-suomessa toteutetussa hampusta hyötyä – uusia mahdolli-
suuksia maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen -hankkeessa.

Tekniikka, luonnontieteet ja ympäristö ......................................................................................................................... 
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Markku Ikonen

AjA TALOUdELLIsEsTI
Ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden 
vaikutus polttoaineenkulutukseen

Taloudellinen ajaminen ei vaadi suuria ponnisteluja. 
Perustiedot ovat tarpeen, mutta ennen kaikkea tar-
vitaan sen tiedostamista, että kuljettaja voi vaikuttaa 
polttoaineenkulutukseen merkittävästi. 

Tässä teoksessa valotetaan polttoaineenkulutukseen 
vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä eri ajotilan-
teissa auton, kuljettajan sekä olosuhteiden kannalta. 
Erityisesti keskitytään kuljettajan vaikutusmahdolli-
suuksiin. Ajotapaohjeistusten tukena on esimerkkilas-
kelmia, jotka konkretisoivat tehtyjä päätelmiä.
       
Aja taloudellisesti soveltuu autoalan kouluttajille, opis-
kelijoille sekä alalla muutoin toimiville, mutta avaa 
näkökulmia myös kenelle tahansa autonkäyttäjälle. 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 80

2013, 191 s. + 16 liites.

ISBN: 978-952-216-392-9

 Tilaa: 33 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulun   

oppimateriaaleja 52

2013, 2. uudistettu painos, 240 s.

ISBN: 978-952-216-394-3

 Tilaa: 44 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

Ilari suominen, Raimo Pärssinen,  
Kari haajanen & jani Pelkonen

gEENITEKNIIKKA
Geenitekniikka on tarkoitettu korkeakouluihin ja yliopis-
toihin alan perusoppikirjaksi. se käsittelee geenitek-
niikan keskeisimpiä perusasioita ja -menetelmiä ja so-
veltuu siten geenitekniikan peruskurssien oppikirjaksi 
opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa tietopohjaa aiheesta. 

Kirjaan liittyy vapaasti käytettävissä oleva www-sivus-
to, http://julkaisut.turkuamk.fi/geenitekniikka, jonka 
pääsisältönä ovat laboratorioharjoitustyöt. Työt on 
valittu siten, että ne tutustuttavat geeniteknisen labo-
ratoriotyöskentelyn perusteisiin. harjoitustyöt eivät 
vaadi kalliita erikoislaitteita ja -reagensseja. 

Toiseen painokseen on tehty kielellisiä korjauksia sekä 
joitakin muutoksia ja lisäyksiä asiasisältöön. Ensimmäinen 
painos on käyttökelpoinen uuden painoksen rinnalla.

.......................................................................................................................... Tekniikka, luonnontieteet ja ympäristö
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Terhi hytönen, Milla Roininen & Marion Karppi (toim.)

hyVINVOINTIA KAIKILLE
hyvinvointiosaaminen Turun ammattikorkeakoulussa

Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.)

LähTÖTELINEIssä
Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 176

2013, 67 s.

ISBN: 978-952-216-429-2

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 198

2014, 83 s. & 12 liites.

ISBN: 978-952-216-501-5

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Tutkimus-, kehitys- ja innovaa-
tiotoiminta (TKI-toiminta) on 
toinen ammattikorkeakoulu-
jen lakisääteisistä perusteh-
tävistä, jota Turun ammatti-
korkeakoulussa toteutetaan 
projektien ja tutkimusryhmien 
kautta. 

Tämä julkaisu luo projektiesi-
merkein kattavan kuvan Turun 
ammattikorkeakoulun hyvinvoin-
tipalveluiden projekteista, jotka 
on jaoteltu tutkimusryhmittäin.

Fyysinen aktiivisuus tukee lapsen 
kognitiivisten ja sosiaalisten tai-
tojen kehitystä. Lapsena opitut 
elintavat ovat melko pysyviä ja 
jatkuvat läpi koko elämän, niinpä 
varhaislapsuuden fyysiseen aktii-
visuuteen on tärkeää kiinnittää 
huomiota.

ToLiVa – Toimintakulttuurin 
liikunnallistaminen varhaiskas-
vatuksessa on Turun kaupungin 
varhaiskasvatuksen, Lounais-
suomen Liikunta ja Urheilu ry:n 
eli LiikUn, helsingin yliopiston 

Research, development and 
innovation (RdI) activities is one 
of the statutory functions of 
universities of applied sciences. 
At Turku University of Applied 
sciences, this responsibility 
is practically carried out via 
projects and research groups. 

This publication brings 
forward a comprehensive 
set of examples of this work 
in the field of well-being 
services.

Orientaatioprojektin ja Turun 
ammattikorkeakoulun yhteinen 
kehittämisprojekti. 

Tämä julkaisu kertoo ToLiVa-
hankkeen kehittämistyön lähtö-
kohdista, teoreettisista perus-
teista ja käytännön toteutuksen 
eri muodoista. julkaisua voivat 
käyttää varhais-kasvatuksen 
ja lasten liikuntakasvatuksen 
ammattilaiset, ja sitä voidaan 
hyödyntää myös kolmannen sek-
torin palvelujen kehittämisessä. 
Lähde liikkeelle!

sosiaali- ja terveysala .............................................................................................................................................................. 



25

Ari Nieminen, Ari Tarkiainen & Elina Vuorio (toim.)

KOKEMUsTIETO, hyVINVOINTI   
jA PAIKALLIsUUs

Turun ammattikorkeakoulun  

raportteja 177

2014, 252 s.

ISBN: 978-952-216-434-6

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Kokemustieto, kokemusasian-
tuntijuus ja näiden sukulaiskäsit-
teet, kuten toinen tai hiljainen 
tieto, ovat nousseet tärkeiksi 
keskustelun aiheiksi sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kehittämisessä 
ja niiden tuottamista määrittä-
vässä politiikassa.

Tässä artikkelikokoelmassa 
käsitellään kokemustietoa 
yleisesti ja suhteessa ihmis-
ten hyvinvointi- ja palve-
lukokemuksiin. Teoksessa 
tarkastellaan kokemustiedon 

Pia sahonen & Elina Vuorio (toim.)

KOKEMUKsIA hyVINVOINNIsTA
sOhVI-hankkeen loppuraportti

Turun ammattikorkeakoulun  

raportteja 178

2014, 2. korjattu painos (pdf)

106 s. + 74 liites.

ISBN: 978-952-216-436-0

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Kokemustietoa tulisi hyödyn-
tää aiempaa enemmän kuntien 
hyvinvointikertomusten tieto-
pohjan täydentäjänä ja palve-
lujen kehittämisen tukena.

Tässä julkaisussa kuvataan 
sOhVI-hankkeen (1.3.2012–
28.2.2014) toteutusta. hank-
keen päätavoitteena oli 
hyvinvoinnista kertovan ko-
kemustiedon ja hyvinvointia 
tuottavien alojen yhteistyön 
hyödyntäminen uusien palve-
lukokonaisuuksien ja työnte-

merkityksiä, hyvinvoinnin ko-
kemuksia, paikallisten palve-
lujen innovointia ja kokemus-
tiedon roolia tulevaisuudessa. 
Kokemustieto, hyvinvointi ja 
paikallisuus soveltuu kaikille 
kokemustiedosta ja sen yh-
teiskunnallisesta merkitykses-
tä kiinnostuneille sekä oppi-
materiaaliksi korkeakouluihin 
ja muihin oppilaitoksiin.

julkaisu pohjautuu pääasiassa 
sOhVI-hankkeen toteutukseen.

kijöiden osaamisen kehittä-
misessä. 

sOhVI-hanketta toteuttivat 
diakonia-ammattikorkekoulu, 
Laurea-ammattikorkeakoulu, 
Oulun ammattikorkeakoulu, 
seinäjoen ammattikorkeakou-
lu ja Turun ammattikorkea-
koulu, joka koordinoi hanket-
ta. hankkeessa tehtiin tiivistä 
yhteistyötä Karelia-ammatti-
korkeakoulun koordinoiman 
Itä-suomen sOhVI-hankkeen 
(1.3.2012–31.12.2014) kanssa. 

............................................................................................................................................................. sosiaali- ja terveysala



26

johanna Krappe, Madara grinsteine, Kaisa jokela,  
Eve-Marie Kärkäs, Riku Näsänen & Peeter Ross (eds.)

eMEdIC
developing New Practices for Teleconsultation   
and diabetes

Reports from Turku University of 

Applied Sciences 191

2014, 27 p.

ISBN: 978-952-216-477-3

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

The eMedic project implemented 
pragmatic pilots utilizing new 
technology enabling telemedicine 
in different ways. This publication 
describes the pilots, used methods, 
results and conclusions with the 
goal of helping organizations 
implement ehealth processes. 

Ritva Laaksonen-heikkilä (toim.)

TERVE AKsELI
Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi

Terve AKsELI -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia inno-
vaatioita ikäihmisten palveluihin, jotta ikäihmiset voisivat asua 
kotona mahdollisimman pitkään. Tässä julkaisussa kuvataan ajan-
kohtaisia kehittämishaasteita ja esitellään hankkeessa toteutet-
tuja kehittämis- ja toimintamalleja.

Turun ammattikorkeakoulun  

raportteja 169

2013, 115 s.

ISBN: 978-952-216-402-5

 Tilaa: 27 € + (sis. alv 10%)

 + toimituskulut

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Virpi sulosaari, Riikka Teuri, Taina soini, Arja Pekonen, Katja Ojanperä, heikki 
Alanko, hanne juuti, Petter Tuderman & Elli Leppä

sAIRAANhOITAjA LääKEhOIdON OhjAAjANA jA LääKETIEdON 
KäyTTäjäNä – MONI-lääke-hankkeen tuloksia

Turun ammattikorkeakoulun 

tutkimuksia 41

2013, 76 s. + 19 liites.

ISBN: 978-952-216-411-7

 Tilaa: 22 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää lääkehoidon ohjausta, 
lääkehoitoon sitoutumista ja lääketiedon tehokasta käyttöä tuotta-
malla tietoa sairaanhoitajien käyttämistä lääketiedon lähteistä, sai-
raanhoitajien toteuttamasta lääkehoidon ohjauksesta sekä sairaan-
hoitajan tehtävistä ja roolista moniammatillisessa työryhmässä.

julkaisussa kuvataan projektin tutkimusosioiden keskeisimpiä tuloksia.

sosiaali- ja terveysala .............................................................................................................................................................. 
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Maija-Liisa Aronpää, hannele Lampo &  
Petri Vähäkangas (toim.)

TEhOKKAAT jA yhdENVERTAIsET 
KOTIhOITOPALVELUT IKäIhMIsTEN 
ARjEN TUKENA

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 197

2014, 49 s.

ISBN: 978-952-216-495-7

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

julkaisussa kuvataan kotihoidon 
kehittämistä härkätien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden yhteistoimin-
ta-alueella. Kehittämishankkeen 
aikana seudullisia palvelumalleja 
ja -prosesseja selkiytettiin ja mal-
linnettiin sekä pyrittiin saamaan 
aikaan kustannustehokkuutta ja 
ylläpitämään asiakastyytyväisyyttä. 
yhteistoiminta-alueen kunnille on 
myös kehitetty yhteisiä kotihoi-
don palveluja ja sovittu niiden eh-

harri Kankare & Kaija Virjonen

sAATTOhOIdON jA 
PALVELURAKENTEIdEN KEhITTäMINEN 
LOIMAAN sEUdULLA

Turun ammattikorkeakoulun 

raportteja 186

2014, 105 s.

ISBN: 978-952-216-461-2

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

julkaisussa kuvataan saattohoi-
don kehittämistä Loimaan seu-
dulla. Palveluketjujen toimintaa 
on tarkasteltu prosessikuva-
uksien, videokirjeenvaihdon ja 
asiakassiirtojen seurannan avul-
la. Asiakassiirtoja voidaan vä-
hentää kehittämällä ennakointia, 
konsultointia, hoitovälineistöä 
ja henkilöstön osaamista. Ke-
hittämishankkeessa laadittiin 
myös hoitotahtolomake ja 
yksikkökohtaiset saattohoito-
ohjeet, pohdittiin edunvalvon-

tavaltuutukseen liittyviä asioita 
ja kehitettiin yksikköjen välistä 
lähetekäytäntöä. saattohoidossa 
palvelurakenteita, yhteistyötä ja 
osaamista kehittämällä voidaan 
turvata arvokas, rauhallinen ja 
turvallinen kuolema.

Pumppu-hankkeen (Kansalais-
lähtöiset monituottajamallit 
hyvinvointipalveluissa) TEhU-
osahankkeen Loimaan osion 
tavoitteena oli kehittää saatto-
hoitoa ja sen toteuttamista. 

doista ja maksuista. Tuloksia voi-
daan hyödyntää yhteistoiminta-
alueella ja toimintamallia voidaan 
soveltaa myös muihin alueellisesti 
kehitettäviin prosesseihin.

Pumppu-hankkeen (Kansalaisläh-
töiset monituottajamallit hyvin-
vointipalveluissa) TEhU-osahank-
keen härkätien osiossa tavoittee-
na oli kehittää kotihoitoa ja kotiin 
vietäviä palveluja. 

............................................................................................................................................................. sosiaali- ja terveysala
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Markus hatakka & Kaisa Adair (eds.)

ExPERIMENTINg wITh PROCEss 
dOCUMENTATION IN sOCIAL MEdIA 
A Case study MIMO

Comments from Turku University 

of Applied Sciences 77

2013, 69 p.

ISBN: 978-952-216-453-7

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

The purpose of the MIMO 
(Moving In, Moving On! 
Application of Art-Based 
Methods to social and 
youth work) project was to 
develop the use of art-based 
methods and multiprofessional 
cooperation in the prevention 
of social exclusion among 
young people. 

The idea of process 
documentation – using social 
media in the documentation 

Anna Tonteri, johanna Krappe, Irmeli Leino, Terttu 
Parkkinen, susanna Pyörre & Marja susi (eds.)

MOVINg ON! ENCOUNTERs ANd 
ExPERIENCEs IN ARTs 
working Multiprofessionally with the youth: 
MIMO Project 2010–2013

Reports from Turku University of 

Applied Sciences 175

2013, 436 p.

ISBN: 978-952-216-427-8

 Download:

 http://loki.turkuamk.fi

during a three-year period, the 
MIMO project has developed 
multiprofessional co-operation 
and education in arts, in the 
social and health care sector 
and in youth work.

This article collection 
introduces the multiprofessional 
work model developed in the 

of thoughts and experiences 
during the project – to 
support the development of 
multiprofessional operations 
emerged during the planning 
stage of the MIMO project.  
The articles in this publication 
discuss process documentation 
in the MIMO project from 
various perspectives, such 
as concept definition, 
implementation, tools and 
practices as well as thoughts 
and emotions. 

project as well as practical 
experiences of multiprofessional 
co-operation in Finland and 
Estonia. The MIMO project 
workshops targeted at young 
people have utilised several 
different forms of art: theatre, 
puppet theatre, dance, visual 
arts, photography, digital 
storytelling and music. 

sosiaali- ja terveysala .............................................................................................................................................................. 
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Reports from Turku University of 

Applied Sciences 175

2013, 436 p.

ISBN: 978-952-216-427-8

 Download:
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helena Malmivirta & suvi Kivelä (toim.)

TAITEEsTA jA KULTTUURIsTA 
AVAIMIA AIVOTERVEyTEEN
Palvelumallien kehittämistä 
kansalaislähtöisesti

Turun ammattikorkeakoulun  

oppimateriaaleja 89

2014, 206 s.

ISBN: 978-952-216-493-3

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

Muistisairauksien määrän lisään-
tyminen asettaa merkittävän 
haasteen sosiaali- ja terveysalal-
le suomessa. Tässä julkaisussa 
kuvataan neljä aivoterveyttä 
edistävää palvelumallia. Lisäksi 
kuvataan palvelumallien sisältöjä 
teoreettisesti jäsennettyinä ja 
luodaan silta taiteen, kulttuurin 
ja aivoterveyden välille. 

johanna Krappe, Terttu Parkkinen &    
Eeva sinisalo-juha (toim.)

TAVARAT TAsKUIssA

Nuorten ryhmäohjauksen taidelähtöisiä menetelmiä 

MiMO-projekti 2010–2013

Turun ammattikorkeakoulun   

oppimateriaaleja 83

2013, 93 s. 

ISBN: 978-952-216-419-3

 Lataa ja lue:

 http://loki.turkuamk.fi

MIMO – Moving In, Moving 
On! Application of Art-Based 
Methods to social and youth 
work -projektin tavoitteena 
on ollut taidelähtöisten mene-
telmien soveltaminen nuorten 
kanssa tehtävään työhön.

Tässä oppaassa MIMO-projekti 
tarjoaa tuloksiaan nuorten 

parissa työskenteleville: teo-
riataustaa nuoruudesta ja 
nuorten ryhmän ohjaamisesta, 
käytännön kokemuksia MIMO-
projektin sadoista työpajoista 
sekä ohjausta taidelähtöisen 
ryhmäohjauksen tueksi.  Kirjan 
suurimpana antina ovat sen 
sisältämät yli 50 taidelähtöistä 
harjoitetta.

Pumppu-hankkeen (Kansalais-
lähtöiset monituottajamallit 
hyvinvointipalveluissa) TEhU-
osahankkeen Turun seudun 
osion tavoitteena oli kehittää 
uudenlaisia, kolmannen sekto-
rin käyttöön soveltuvia aivo-
terveyttä ja muistin toimintaa 
edistäviä palvelumalleja.

............................................................................................................................................................. sosiaali- ja terveysala
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Ulla seppälä-Kavén

sIsUsTUKsEN AjAT 
Katsaus suomalaiseen 
sisustamiseen ja asumiseen 
1800-luvun lopulta nykypäivään

Turun ammattikorkeakoulun 

oppimateriaaleja 87

2014, 110 s.

ISBN: 978-952-216-433-9

 Tilaa: 33 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

Sisustuksen ajat – katsaus sisustamiseen ja 
asumiseen 1800-luvun lopulta nykypäivään 
esittelee suomalaisen asumisen ja sisus-
tamisen eri vaiheita 1800-luvun lopulta 
2010-luvulle. se on vuonna 2008 ilmesty-
neen Muodon ajat – katsaus muotoiluun 
1800-luvun lopulta nykypäivään -teoksen 
”sisarkirja”. yhdessä nämä teokset tarjoa-
vat kattavan tietopaketin alan opiskelijoille 
ja muille kiinnostuneille.

Kirja etenee kronologisesti ja siinä esitel-
lään eri vuosikymmenien merkittävimpiä 
asumiseen ja sisustukseen liittyviä ratkai-
suja, kuten huonejärjestystä, huonekalu-
ja, tapetteja, tekstiilejä ja huonekasveja. 

Asuinrakennuksista ja sisustusyksi-
tyiskohdista on runsaasti kuva- ja piir-
rosesimerkkejä, jotka auttavat lukijaa 
hahmottamaan eri aikakausien ominais-
piirteitä.

Kirjoittaja Ulla seppälä-Kavén toimii 
Turun ammattikorkeakoulussa arkkiteh-
tuurin, kuvataiteiden ja muotoilun his-
torian opettajana.

kulttuuri ja taide ....................................................................................................................................................................... 
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Ilona Tanskanen (ed.)

I As ME
Making of 2000 & 11 sELF-PORTRAITs

Course Material from Turku  

University of Applied Sciences 81

2013, 171 p.

ISBN: 978-952-216-404-9

 Order: 33 € (incl. vat 10%) 

  + shipping

I as Me is a making-of detailing the project 2000 & 11 
sELF-PORTRAITs. In this book, workshop leaders, 
participants, artists and researchers discuss their own 
ways to view, access and create self-portraits as well as 
autobiographical writing.. Additionally, I as Me contains 
a wide selection of self-portraits made in numerous 
workshops of the 2000 & 11 sELF-PORTRAITs project, 
creating a fascinating period piece.

This book is based on the Finnish work Omakuva on jokaisen 
kuva (A self-Portrait is a Portrait of Everyone, 2011), which 
was published as part of the 2000 & 11 sELF-PORTRAITs 
project. some of the articles have been expanded, and also a 
lot of makingof material has been added, including interviews 
of the participants, artwork from the exhibitions, new 
workshop methods and other miscellaneous documentation.

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (toim.)

IhMIsääNI MUsIIKKITERAPIAN 
TyÖVäLINEENä

Turun ammattikorkeakoulun 

oppimateriaaleja 86

2013, 100 s.

ISBN: 978-952-216-426-1

 Tilaa: 27 € + (sis. alv 10 %)

 + toimituskulut

äänemme on osa kehoamme ja persoonamme. se on samalla 
myös herkin ja joustavin instrumenttimme. äänellisyys ja vuoro-
vaikutus hengityksen, äänen ja kehon kautta ovat ihmisyytemme 
ydinelementtejä.

Tässä julkaisussa neljä musiikkiterapia-alan ammattilaista kirjoittaa 
havainnoistaan ja kokemuksistaan ihmisäänen terapeuttisista mer-
kityksistä ja käytöstä. Esimerkit ulottuvat terapeuttisesta kehotyös-
kentelystä kipukokemusten säätelyyn ja saattohoidosta itkulauluun. 

Teoksella haluamme rohkaista sekä terapia-alan ammattilaisia 
että kaikkia musiikkiterapiatiedon soveltamisesta kiinnostunei-
ta yksinkertaisen ääni-keho-työkalun käyttöön ja tarjota siihen 
näkökulmia.

....................................................................................................................................................................... kulttuuri ja taide
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