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Finn-ARMAn jäsenpalkinto

• Suomalaisen yliopiston, ammattikorkeakoulun tai tutkimuslaitoksen 
tutkimuspalvelutehtävissä työskentelevä henkilö

• Hän on omalla toiminnallaan edesauttanut tutkimuspalvelutehtävissä 
työskenteleviä yhteistyön, palveluiden ja alan ammatillisen osaamisen 
kehittämisessä.

• Palkinnon on vuonna 2018 saanut Jaana Backman (UEF) ja vuonna 
2019 Jörg Langwaldt (TaY). Vuonna 2020 palkintoa ei myönnetty.



Member of the Year

• The award is given to a member of Finn-ARMA who serves as a role 
model in supporting the Finn-ARMA community in research 
administration and research services

• Congratulations Research Manager Seliina Päällysaho, Seinäjoki
University of Applied Sciences!

• Seliina has been an active representative of the universities of applied 
sciences, especially regarding Open science



Finn-ARMAn jäsenpalkinto: Seliina Päällysaho, 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
• Aktiivinen ja näkyvä ammattikorkeakoulukentän edustaja 

monenlaisessa kansallisessa yhteistyössä

• Avainhenkilö OKM:n kärkihankkeessa "Ammattikorkeakoulujen avoin 
TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi"

• Seliina on ollut aktiivinen kansallisessa avoimen tieteen ja 
tutkimuksen kehitystyössä.

• Seliina on omalla toiminnallaan edesauttanut 
tutkimuspalvelutehtävissä työskenteleviä sekä yhteistyön 
että palveluiden kehittämisessä.

• Onnittelut!



And the award trophy is…

50 eur voucher to Kui Design https://www.kuidesign.fi/

https://www.kuidesign.fi/


Tutkimuksen edellytysten edistäjä

• Palkinnon saaja on toiminnallaan edistänyt Suomessa tehdyn 
tutkimuksen edellytyksiä. 

• Palkinnon saaja voi olla yksityishenkilö, julkinen palvelu, yhteisö, 
digitaalinen palvelu, jokin ryhmä tai yritys. Palkinnon saaja voi olla 
suomalainen tai ulkomaalainen. Palkintoa ei myönnetä Finn-ARMAn
jäsenille.

• Palkinnon on vuonna 2018 saanut Aurora-tietokanta ja vuonna 2019 
EUTI. Vuonna 2020 palkintoa ei myönnetty.



Collaborator in research support

• The prize is given to an institution, community or person who has 
supported the research environment and research administration

• Congratulations, Coordination of Open Science within the 
Federation of Finnish Learned Societies!



Tutkimuksen edellytysten edistäjä: 
Avoimen tieteen koordinaatio (TSV)

• Perusteluja: on ottanut aktiivisen, operatiivisen roolin suomalaisella 
kentällä, ja nostanut avoimen tieteen näkyvyyttä. 

• On fasilitoinut ruohonjuuritason toimijoiden yhteistyötä, tuottaen 
konkreettisia tuloksia. 

• Kansainvälisestikin erottuva, innovatiivinen ja mahdollisesti jopa 
ainutlaatuinen tapa edistää isoa, nopeasti kehittyvää asiaa 
kansallisesti yhtenäisellä tavalla. Koordinaation kautta saadaan paras 
kansallinen osaaminen käyttöön.

• Palkinnon ottaa vastaan kehityspäällikkö 
Henriikka Mustajoki. Onnittelut!



And the award trophy is…

50 eur voucher to Kui Design https://www.kuidesign.fi/

https://www.kuidesign.fi/

