”LEIJONAA MÄ METSÄSTÄN,
TAHDON SAADA SUUREN,
ENKÄ PELKÄÄ OLLENKAAN.
EDESSÄ ON SUO…”
Lahti Mari, TtT, 2017

VÄITÖSKIRJAPROSESSISTA
• 6/2009; Gradu “Internet based vocational continuing education
course for psychiatric nurses: pre and post pilot evaluation”
• 3/2009 ensimmäiset suunnitelmat väitöskirjan aihiosta
• 8/2009 haku jatko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen
• 11/2009 alustava hyväksyntä jatko-opiskelijaksi
• 2/2010 tiedekunnalta lopullinen hyväksyminen jatko-opiskelijaksi
• 6/2014 Väitös “Evaluation of an e-learning course: coercion
practices in psychiatric nursing.”

VÄITÖSKIRJAN AIHE?
• ”VERKOSSA TAPAHTUVAN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN ARVIOINTI:
RAJOITTAMISTOIMET PSYKIATRISESSA HOITOTYÖSSÄ”
• Tavoitteena oli arvioida psykiatrisille sairaanhoitajille suunnattua
verkkokurssia ”Levottomien ja aggressiivisten potilaiden hoito”
• Arvioinnin viitekehyksenä ja teoriana toimi Kirkpatrikin
arviointimalli
• Tavoitteena oli kuvata sairaanhoitajien reaktioita, oppimista,
käyttäytymisen muutosta ja verkkokurssin vaikutuksia
psykiatriseen hoitotyöhön
• Väitöskirjatutkimus jakaantui neljään vaiheeseen ja aineiston
keruu sijoittui vuosien 2008–2012 väliselle ajalle
• Aineisto kerättiin kolmesta eri lähteestä: elektronisista
tietokannoista, verkkokurssilta ja psykiatrisista sairaaloista

MITEN TAVOITTEET
MUUTTUIVAT?
Tavoitteet 2010
1. Kuvata verkko-opetuksena
toteutetusta
täydennyskoulutuskurssista saatuja
kokemuksia psykiatrisessa hoitotyössä.
2. Arvioida verkko-opetuksen
hyväksyntää ja käyttöönottoa sekä
siihen liittyviä tekijöitä.
3. Kuvata verkko-opetuksen
vaikuttavuutta hoitotyössä
kirjallisuuskatsauksen avulla.
4. Kuvata verkko-opetuksen
vaikuttavuutta
täydennyskoulutuksessa arvioimalla
sen toteutumista hoitajien
näkökulmasta.

Tavoitteet 2014

1.To describe nurses’ reactions to
a continuing education course
using e-learning
2. To explore nurses’ learning and
attitudes from e-learning
continuing education course
3. To evaluate nurses’ behaviour
after the e-learning continuing
education course
4. To evaluate results as practical
implications of e-learning
continuing education course from
organisations perspective

MITÄ VÄITÖKSEN
JÄLKEEN?
• Valmistuin tehdessäni väitöskirjaa myös opettajaksi,
suoritin pedagogisen pätevyyden Turun yliopiston
hoitotieteen laitoksella 2011.
• Turun ammattikorkeakouluun tulin opettamaan vuonna
2010.
• Pääsin mukaan hyvin pian hanketoimintaan
mielenterveystyön saralla.
• Hanketoimintaan mukaan meneminen on ollut itselle
avainasemassa siinä, että tieteellistä työtä on
mahdollista jatkaa.
• Tämä myös mahdollistanut kansainvälisen verkoston
rakenamisen.

HANKKEET JOIHIN PÄÄSIN
MUKAAN?
• Investigator: Nordic-Russian cooperation: Project to promote
multifaceted collaboration in the field of nursing education and
research. Funded by The Norwegian Centre for International
Cooperation in Education (SIU) 2014-2016. Project leader: Pall Biering,
Iceland University.
• Investigator: eMenthe - enhance Master’s level education in mental
health practice by developing eLearning materials through European
co-operation. Funded by LLP-EU 2013-2016. Project leader Kilkku N,
Tampere University of applied science, Finland. Role: main investigator.
• Investigator: RESME – On the borders betveen residential child care
and mental health treatment in Europe. Funded by LLP – EU 2012-2015.
Project leader, Siren H, Turku University of applied science, Finland.
• Co-applicant and main investigator; ACUCARE – Acute Team in Youth
Psychiatric Services Targeted to the Residential Child Care. Funded
from Central Baltic 2016-2018. Project leader Eeva Timonen-Kallio. (187
900€).

LÄHDIN VALMISTELEMAAN
POST DOC HAKEMUSTA
2015

• Hyvästä kokemuksesta hanketoiminnan parissa Turun
ammattikorkeakoulussa uskalsin ja sain intoa lähteä
valmistelemaan post-doc hakemusta Turun yliopiston
hoitotieteen laitokselle
• Hakemus noudatteli Suomen Akatemian mallia
• Samaan aikaan valmistelin hankehakemusta
konsortiossa TY hoitotieteen laitoksen ja HUS:n kassa
Työsuojelurahastolle
• Hakemuksen valmistelu, eettiset luvat ym. prosessi kesti
lähemmäs vuoden. Mutta hyväksytty päätös tuli 5/2016
ja Syksyllä 2016 hyväksyttiin viralliseksi post-doc tutkijaksi
TY hoitotieteen laitokselle

POST-DOC HANKKEENI
• EriTurva - Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huoneja leposide-eristyksen aikana.
• Työsuojelurahasto 2016-2018. Consortium with Turku University.
• Project leader Mari Lahti. (116 580€)
• Menetelminä:
•
•
•
•

Kirjallisuuskatsaus
Turvakameroiden tallenteiden analysointi
Focus group haastattelut + validointi
Ohjeistuksen laadinta hyvään eristyshoitoon

• Hankkeeseen tehty jo 5 opinnäytetyötä amkissa ja 2 kandi
TY:n ja yksi gradu tulossa.

ERITURVA HANKKEEN
JULKAISUSUUNNITELMA

• Artikkeli 1: Patient actions in seclusion room: An analysis of security
cameras videotapes

• Artikkeli 2: Case description of patient being secluded in psychiatric
hospital ward
• Artikkeli 3: Nurses actions and care delivered in seclusion room: an
analysis of security cameras videotapes
• Artikkeli 4: Patient – nurse communication while patient is secluded in
psychiatric hospital ward: an analysis from focus groups interviews
• Artikkeli 5: Focus group interviews of risk factors and occupational
safety while patient is secludes in psychiatric hospital ward
• Artikkeli 6: Violence experienced by nurses’ during coercion in
psychiatric hospital ward: A systematic literature review
• Artikkeli 7: Risk factors in seclusion room: an analysis of security
cameras videotapes
• Artikkeli 8: Recommendations for good communication in seclusion
room in psychiatric hospital ward

ESIMERKKI – MITÄ
VAADITAAN DOSENTUURIIN
• Turun yliopiston lääketieteen dosenttiohjeet:

• 20 julkaisua joissa hakija on ensimmäinen tai viimeinen
kirjoittaja
• Oman rahoituksen ja tutkimushaaran osittaminen
• Itsenäisen tutkijan aseman osoittaminen
• Oman tutkimusryhmän perustamien
• Opetusmatriisi: opetusta niin kandi, maisteri, jatkoopintotasolle, opetusmateriaalin tuottaminen, hallintoon
osallistuminen, opiskelijan ohjaukset (kandi, maisteri,
väitös) tasolla, ja paljon muuta.

MISSÄ MENEN NYT?
• EriTurva hanke on puolivälissä ja data kerätty. Dataa
analysoidaan ja artikkelin kirjoitus aloitettu.
• Hain uutta isompaa rahoitusta, jotta osoitus omasta
itsenäisestä tutkimuslinja tulee toteutumaan.
• Saatu uusi iso rahoihus: MEGA- Building capacity by
developing mhGAP in to SADC countries. Erasmus+ Capacity
Building 2017-2020. (953 450€). Lahti as project leader.
• MEGA – alkoi 15.10.2017.
• Tässä tullaan keräämään data paljon ja julkaisemaan myös
paljon. Opiskelijat tulevat mukaan oppareiden tekoon niin sh
kuin yamk pohjalla. Samoin ensimmäinen väitöskirja tämän
tiimoila on aloitettu.

TAVOITE?
• Tehdä mielekästä kehittämis- ja tutkimustyötä
mielenterveystyön parissa.
• Toivottavasti saavuttaa dosentuuri seuraavan viiden
vuoden aikana.
• Jatkaa työtä Turun ammattikorkeakoulussa
• Nyt toimin yliopettajana ja vedän terveyden
edistämisen tutkimusryhmää.
• Olla mukana akateemisella kentällä, ohjata jatkossakin
graduja ja väitöskirjoja.
• Mielenkiinnolla seuraan miten
ammattikorkeakoulukenttä muuttuu ja miten meidän
mahdollisuudet tässä väitöskirja prosessissa lisääntyvät.

Turun AMK:n
kirjastopalvelut tutkijalle
Tohtorikiihdyttämön seminaari 24.10.2017
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Kirjastopalveluita

• Tiedonhankintapalvelut

• Kirjallisuushaut toimeksiantona
• Tiedonhankinnan koulutus ja ohjaus itsenäisen tiedonhaun tueksi

• Tietoaineistojen hankintapalvelut
• Kaukopalvelu
• Julkaisemiseen liittyvät palvelut
• Avoimeen tieteeseen liittyvät palvelut

Tiedonhankintapalvelut –
Kirjallisuushaut toimeksiantona
• kirjaston asiantuntija tekee tilaajan toiveiden mukaan tilaajan puolesta
sovitut tiedonhaut sovituista tiedonlähteistä, tuloksena viitelista
hakulausekkeineen
• maksullista palvelua
• hinta määräytyy mm. sen mukaan, käytetäänkö tiedonhauissa
kirjaston asiakaskäyttöön asettamia tietokantoja vai vain kirjaston
käytössä olevaa tietopankkia
• suunnattu hankkeille ja projekteille, esimerkkinä kirjallisuuden
kartoittaminen hankkeen aloitusvaiheessa
Ota yhteyttä: kirjasto@turkuamk.fi
Lisätietoa:

https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut/tiedonhakutoimeksianto/

Tiedonhankintapalvelut Tiedonhankinnan koulutus ja ohjaus
itsenäisen tiedonhaun tueksi
• kirjaston tarjoamien tietokantojen opetusta
• räätälöidään osallistujien mukaan
• viitteidenhallintajärjestelmä RefWorksiin tutustuminen
• Tiedonhakijan oppaat -sivusto http://libguides.turkuamk.fi/etusivu
• Turun AMK:n keskeiset tietokannat, lehdet ja muut tiedonlähteet
koulutusaloittain
• yleiset oppaat viitteidenhallinnasta, digitaalisten aineistojen
käyttölisensseistä jne.
• lisätietoa Messissä:

https://messi.turkuamk.fi/blogit/innostus/Lists/Viestit/Post.aspx?List=2890ea11%2D2820%2D47d5%2Db91
7%2D45f3de9c47e8&ID=55&Web=a4f40aed%2D6ca9%2D41d4%2Da743%2Dfdf952bb55a9&source=/

Ota yhteyttä: tiedonhankinnanopetus@turkuamk.fi

Tietoaineistojen hankintapalvelut

• kirjaston kokoelmiin voi ehdottaa hankittavaksi aineistoja
• maksetaan kirjaston budjetista
• kaikkien kirjaston käyttäjien lainattavissa
• tietoaineistot henkilökunnan käyttöön
• kirjasto hankkii kilpailutetuista hankintapaikoista aineistoja
henkilökunnan käyttöön, myös hankkeiden tarpeisiin
• maksetaan hankintaehdotuksen tekijän budjetista (koulutus, hanke)
• e-aineistojen hankinta hankkeiden tarpeisiin
• kirjaston asiantuntemusta e-aineistojen hankinnassa voi hyödyntää
• käyttöehdot, hankintamallit ja lisenssit
• maksetaan hankintaehdotuksen tekijän budjetista (koulutus, hanke)
Lisätietoa Messissä:
https://messi.turkuamk.fi/palvelutjajohtaminen/Kirjasto/tietoaineistot/Sivut
/default.aspx

Kaukopalvelu

• aineistoa, jota ei löydy Turun AMK:n kirjastosta, voidaan tilata lainaksi tai
kopiona muualta
• Kirjasto tekee puolestasi tilauksen toiselle kirjastolle, joka määrää
laina-ajan ja muut lainan käyttöehdot
• maksullista palvelua
• hinta määräytyy lähettäjäkirjaston hinnaston mukaan ja muiden
seikkojen mukaan
• Lisätietoa
• http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/kirjasto/lainaus/

Julkaisemiseen liittyvät palvelut

• Turun AMK:n julkaisujen OKM-raportointi ja –tilastointi
• neuvonta ja ohjeistus siitä, minkälaiset julkaisut
oikeuttavat julkaisupisteisiin
• Publikaattori-julkaisurekisteri
http://publikaattori.turkuamk.fi
• uutena julkaisun tiedoista linkit julkaisun tiedoista
rinnakkaistallenteeseen
• tiedot siirtyvät viimeistään v. 2019 reaaliajassa OKM:n
valtakunnalliseen Juuli-julkaisutietoportaaliin
http://www.juuli.fi/
Ota yhteyttä: julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi

Avoimen tieteen palvelut – avoimeen
julkaisemiseen liittyvät neuvonta- ja
koulutuspalvelut
• rinnakkaistallentaminen
• integroitu julkaisutiedonkeruu-prosessiin
• avoimen julkaisukanavan valinta
• tieteellisen julkaisun laadun arviointi
• tutkijan tunnisteet ja näkyvyys
• tutkimuksen yhteisöpalvelut
Ota yhteyttä: att@turkuamk.fi

Kiitos mielenkiinnosta!

• Jäikö joku tarvitsemasi palvelu puuttumaan?
• Kysymyksiä palveluista?

Miten saan julkaisuille ja
tutkimukselle
näkyvyyttä?
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Sisältö

1.

Open access
• Mitä on avoin julkaiseminen?
• Gold Open Access
• avoimen julkaisemisen varjopuolet
• OA-julkaisukanavien laatu
• Green Open Access
• julkaisurekisteri ja julkaisuarkisto
2. Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys
• tunnisteet
• affiliaatio
• julkaisujen ilmoittaminen ja rinnakkaistallennus
• tutkimuksen yhteisöpalvelut
• tutkimusaineiston avaaminen

Avoin julkaiseminen

Avoin julkaiseminen (Open Access) on vapaata oikeutta lukea, kopioida,
tulostaa ja linkittää julkaisuja kokotekstinä niin, että sekä
korkeakouluyhteisö että suuri yleisö voi lukea ilmaiseksi verkossa.
• Avoin julkaiseminen on osa avointa tiedettä, joka sisältää koko
tutkimusprosessin avoimuuden tutkimussuunnitelmasta tutkimusdataan
ja tutkimustuotoksiin, joita ovat mm. julkaisut.
Avoimen tieteen tavoitteena on, että tutkimustieto on kaikkien saatavana ja
hyödynnettävissä, tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.
Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta..

McKiernan, E. C., Bourne, P. E., Brown, C. T., Buck, S., & Kenall, A. (2016). How open science helps researchers succeed.
Elife. http://doi.org/10.7554/eLife.16800.001

Avoin julkaiseminen – kaksi reittiä

Gold Open Access

• julkaisu on vapaasti verkossa luettavissa
• usein maksullista kirjoittajalle
• APC (Article Processing Charge) yleinen: tilausmaksujen sijaan
kustannukset siirtyvät osittain kirjoittajille
• myös maksuttomia julkaisuja
• tutkijan näkyvyyden ja tutkimuksen vaikuttavuuden kannalta voi olla
haasteita
• pitkäaikaissäilytys ei taattu
• linkit rikkoutuvat
• DOI voi parantaa löytyvyyttä mutta ei takaa sitä
• hydridilehdet ovat tilausmaksullisia lehtiä, joiden yksittäisiä artikkeleita
voi ostaa avoimeksi
• mm. Elsevier yms. suuret kustantajat

OA-julkaisemisen varjopuolia –
hybridilehdet voivat käydä kalliiksi
• Hybridilehtien OA-maksullisuus voi aiheuttaa ns. double-dipping –
tilanteen ja käydä kalliiksi organisaatiolle
• organisaatio maksaa verkkolehden vuositilausmaksun ja samaan
aikaan organisaation tutkijat maksavat lehteen kirjoittamiaan
artikkeleita avoimeksi
• lisätietoa

• Kingsley, Danny (2016). Hybrid open access – an analysis. Unlocking Research.
University of Cambridge Office of Scholarly Communication. Blog on 24.10.2016.
URL: https://unlockingresearch.blog.lib.cam.ac.uk/?p=969 [viitattu 17.10.2017]
• Ylönen, Irene (2015). Avoimen julkaisemisen kultainen reitti – mitä se maksaa?
Portti-verkkolehti. URL: http://portti.avointiede.fi/tutkimusjulkaisut/avoimenjulkaisemisen-kultainen-reitti-mita-se-maksaa
• Pinfield, S., Salter, J. and Bath, P. A. (2016), The “total cost of publication” in a
hybrid open-access environment: Institutional approaches to funding journal
article-processing charges in combination with subscriptions. J Assn Inf Sci Tec,
67: 1751–1766. doi:10.1002/asi.23446

OA-julkaisemisen varjopuolia –
miten tunnistaa epämääräisen OAlehden?
• Saalistajalehdet (predatory journals, vanity journals) –
huijarikustantajien lehtiä, jotka rahastavat kirjoittajia
• artikkelimaksut, joista tulee tieto vasta kun artikkeli on
valmis julkaistavaksi
• väärennetty IF (impact factor)
• vertaisarviointi ei laadukas, läpinäkyvä
• sähköpostitse tarjouksia julkaista artikkeli
Lisätietoa saalistavista OA-julkaisuista:

Butler, Declan (2013). Investigating journals: The dark side of publishing. Nature, 27
March 2013. URL: http://www.nature.com/news/investigating-journals-the-darkside-of-publishing-1.12666.

OA-julkaisujen laadun arviointia tarkistuslista
• onko kustantajalla täydet yhteystiedot, myös posti- ja käyntiosoite?
• onko saatavilla tietoa, kuka kustantajan omistaa ja missä maassa se
toimii?
• ketkä kuuluvat lehden toimituskuntaan ja onko toimituskunnan jäsenistä
tarjolla täydet affiliaatiotiedot?
• onko tekijämaksuista annettu tietoa lehden sivuilla?
• ovatko aiemmat artikkelit tunnettujen tekijöiden ja organisaatioiden
tekemiä ja ovatko aiemmat artikkelit mielestäsi laadukkaita?
• millainen on vertaisarviointiprosessi ja löytyykö siitä tietoja?
• onko julkaisu listattu DOAJ-hakemistoon?
• onko kustantaja mukana OASPA-hakemistossa?
• ovatko julkaisusopimuksen ja tekijänoikeuden ehdot kohtuullisia?
Kirjasto auttaa arvioimaan tieteellisten julkaisujen laatua

Mitä on rinnakkaistallentaminen
(Green Open Access)?
• Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tutkimusjulkaisun ns. final draftin
(tai AAM) tallentamista kustantajan luvalla organisaation
julkaisuarkistoon = Green Open Access
• Final draft on vertaisarvioitu ja arvioijien kommenttien perusteella
muokattu tekijän viimeinen versio artikkelista ennen julkaisemista
• Joskus avoimuudessa ns. julkaisuviive (embargo)
• Noin 80 % kustantajista sallii avoimen tallentamisen (lähde:
Sherpa/RoMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php)
• ulkomaisessa tieteellisessä julkaisemisessa normaalitoimintaa
• Suomessa kehitysvaiheessa erityisesti ammatillisten julkaisujen
osalta
• tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys ja vaikuttavuus lisääntyy ja viittausten
määrä kasvaa
• PID rinnakkaistallenteelle

Tutkijan tunniste ORCID

• kansainvälinen, pysyvä ja yksilöivä tunniste tutkijalle
• kuka tahansa voi luoda tunnuksen ilmaiseksi ORCIDpalvelussa http://orcid.org/
• mahdollistaa tutkijan identifioinnin yli organisaatiorajojen
• mahdollistaa tutkijan julkaisuluettelon ylläpidon ORCIDpalvelussa
• voidaan linkittää muihin tutkijatunnisteisiin (mm. ISNI,
ResearcherID, Scopus Author ID) ORCIDin palvelussa, jolloin
tutkijan ORCID-profiiliin voidaan siirtää automaattisesti
julkaisuja viittaustietokannoissa

Affiliaatio avainasemassa

• Affiliaatio tarkoittaa tekijän kotiorganisaatiota, korkeakoulua tai
tutkimuslaitosta, jonka jäsenenä julkaisu on tehty
 tärkeää, että julkaisun perustiedoissa lukee University of Turku
Applied Sciences / Turun ammattikorkeakoulu
• affiliaatio-tietona voi olla useampi kuin yksi organisaatio, esim. jos
kirjoittaja on työsuhteessa Turun AMK:ssa ja tekee väitöskirjaa
yliopistolle tai osallistuu toisen organisaation vetämään hankkeeseen,
voivat molemmat organisaatiot näkyä nimen yhteydessä affiliaationa
julkaisussa
 Affiliaation perusteella voidaan julkaisutiedonkeruussa osoittaa, että
julkaisupisteet tulevat Turun AMK:lle
 Rinnakkaistallentaminen helpottuu myös kun jo julkaisussa on tieto, että
julkaisu on tehty osana Turun AMK:ssa tehtyä työtä

Ilmoita julkaisusi tiedot näkyvyyden
lisäämiseksi
Ilmoita julkaisusi tiedot osoitteeseen julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi
• lähetä liitteenä myös julkaisusi final draft –version (myös Author´s
accepted manuscript -versio) tai kustantajan pdf
• selvitä mahdollisten muiden kirjoittajien suostumuksen
rinnakkaistallentamiseen (mallipohja saatavana)
• huolehdi julkaisun kuvien tekijänoikeuksien ajantasaisuudesta
Kirjasto hoitaa
• julkaisun rinnakkaistallennusoikeudet kustantajalta, mahdollisen
embargo-ajan selvittämisen
• julkaisun tallentamisen julkaisuarkistoon (Theseus)
• rinnakkaistallennetun julkaisun linkittämisen Publikaattoriin julkaisun
tietoihin

Theseus-julkaisuarkisto vie
tutkimustulokset Googlen
hakutuloksiin
• Theseus-julkaisuarkisto on hakukoneoptimoitu > rinnakkaistallenteet
näkyvät Google-hauissa
• vertailukohtana Theseuksessa olevien opinnäytetöiden (7 000 kpl)
latausmäärät

Tutkimuksen yhteisöpalvelut

• verkostoituminen yhteisömedioissa edistää tutkijan näkyvyyttä
• tutkijan tarkistettava aina
• salliiko kustantaja julkaisun lataamisen yhteisöpalveluun
• hyvänä vaihtoehtona rinnakkaistallenteen pysyvän linkin
jakaminen
• mitä voi tehdä muiden jakamilla julkaisuilla
• hakukonehaettavuus ei sama kuin julkaisuarkistossa
• pysyväissäilytystä ei ole
Lue lisää
•

Ylönen, Irene (2016). ResearchGate vai julkaisuarkisto – vai molemmat? Portti-verkkolehti.
URL: https://portti.avointiede.fi/tutkimusjulkaisut/researchgate-vai-julkaisuarkisto-vaimolemmat [viitattu 17.10.2017]

Tutkimusaineiston avaaminen on
tutkimusaineistojen hallintaa
• avaaminen ei tarkoita jakelua kaikille halukkaille vaan
tutkimusaineistojen hallintaa
• omistajuuden ja käyttöön liittyvien oikeuksien rajoitusten
määrittelemistä
• tutkimusaineistojen hallinta
• kuvailu (metadata)
• tallentaminen siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena ja
luotettavana
• tietosuoja ja tietoturva varmistettu koko elinkaaren ajan
• tutkimusaineistojen kuvailu mahdollistaa löydettävyyden

Kiitos mielenkiinnosta!
Tutustu myös Turun AMK:n avoimeen TKI-toimintaan
Avoimen TKI-toiminnan periaatteet Turun ammattikorkeakoulussa
•

•

nettisivut > Tutkimus, kehitys ja innovaatiot > Avoin tiede ja tutkimus
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/avoin-tiede-jatutkimus/
suora linkki pdf-tiedostoon

Kysy ATT-asiantuntijoilta sähköpostilla att@turkuamk.fi
•

tulossa myös ohjeistuksia verkkoon

Lisätietoa
•

Avoin tiede ja tutkimus –sivusto avointiede.fi (OKM:n hanke)

