
Kutsumme hankkeita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan ”TKI-hankkeet yrittäjyyden
edistäjinä” -seminaariin. Seminaari on tarkoitettu käynnissä olevien ja päättyneiden TKI-
hankkeiden parhaiden käytänteiden ja tulosten julkaisemiseen. Tulevaisuuden työelämä elää 
murroksessa. Uudet yrittäjämäiset toimintamuodot nähdään tärkeinä tulevaisuuden työelämässä. 
Tulevaisuuden työelämätaidot haastavat myös koulutusta löytämään uusia innovatiivisia tapoja 
tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia valmistautua muuttuvaan työelämään. Myös Xamk on 
nostanut strategiassaan yrittäjyyden ja tulevaisuuden osaajien kouluttamisen vahvasti esille niin 
TKI-toiminnassa kuin koulutuksessakin.

TKI-hankkeet yrittäjyyden edistäjinä –julkaisu kokoaa yhteen case-tyyppisten lyhyiden juttujen 
avulla TKI-hankkeiden toimenpiteitä ja hankkeissa havaittuja parhaita käytänteitä yrittäjyyden ja 
yrittäjämäisen toiminnan edistämiseksi. Julkaisuun toivotaan artikkeleita, joissa kuvataan 
käytännöntoimenpiteitä ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Case-artikkeli on luonteeltaan 
lyhyehkö aihetta avaava ja kuvaava artikkeli, jossa ei tavoitella ”tieteellistä ilmaisua”. Artikkeleista 
kootaan Xamk Kehittää –julkaisu.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xlab – yhteys yrityksiin –hanke järjestää 
”TKI-hankkeet yrittäjyyden edistäjinä” –seminaarin 15.10.2020.* Seminaarissa esitellään 
Xamkin TKI-toiminnan kohokohtia yrittäjyydestä.
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Artikkeli pituuden toivotaan olevan noin 3 - 5 A4-sivua (Fontti Arial, fonttikoko 12, riviväli 1,5) 
sisältäen artikkelin kuvituksen. Juttua elävöittävät kuvat ja niiden kuvatekstit ovat suotavia. 
Artikkeliin liittyvät kuvat tai taulukot tulee toimittaa erillisinä tiedostoina, mutta tekstiin tulee merkitä 
niiden paikat. Artikkelit voi kirjoittaa joko suomeksi tai englanniksi.

Tiivistelmät pyydetään lähettämään julkaisun kokoajille viimeistään 8.6.2020 osoitteeseen 
maarit.vahvanen@xamk.fi. Tiivistelmän enimmäispituus on 500 sanaa. Tiivistelmästä tulee käydä 
ilmi case-artikkelin sisältö ja näkökulma. Julkaisun kokoajat lähettävät palautteen tiivistelmän 
perusteella ja tarkemmat ohjeet seminaariesitykselle 17.6. mennessä. Seminaariesitykset 
(diaesitys) ja valmiit artikkelit tulee toimittaa järjestäjille 30.8.2020 mennessä. 
Seminaarijulkaisun arvioitu julkaisuajankohta on marraskuussa 2020. 

Artikkelien palautuksen jälkeen seuraa kielen oikoluku ja julkaisun taittotyö, jonka jälkeen kirjoit-
tajilla on vielä mahdollisuus tarkastaa teksti sähköpostitse lähetettävästä pdf-vedoksesta. 
Valmista julkaisua jaetaan yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille, kaikki kirjoittajat saavat 
oman painetun kappaleen julkaisusta. Julkaisusta tehdään myös digitaalisesti jaettava pdf-versio.

*Seminaarijulkaisuun tulevat case-artikkelit oli tarkoitus esitellä *ship Startup Festival –tapahtuman 
yhteydessä elokuussa osana Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatusfoorumin sisältöä. Korona-
epidemian seurauksena *ship Startup Festival siirtyy verkkoon ja Yrittäjyyskasvatusfoorumin 
ajankohta on siirretty myöhemmäksi. Seminaari järjestetään omana erillisenä tapahtumana.
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