
Avoin TKIO -ohjaamon kokous    

 

Aika:  119.1.2023 klo 14–15.00  

Paikka:  Teams 

 

Osallistujat: Seliina Päällysaho, poissa 

Jaana Latvanen 

 Antti Nyqvist 

Anne Kärki, poissa 

 Anna Mikkonen 

 Elina Kirjalainen, poissa 

Joona Koiranen 

Mira Juppi 

 Hanna Lahtinen 

Johanna Ojala 

Tiina Tolonen 

 Minna Marjamaa, sihteeri 

 

Muistio 

 

1. Syksyn onnistuminen 

 

Syksyn webinaarit ajoittuivat suuri osa loppusyksyyn. Osallistujia oli aika paljon ja 

keskustelua syntyi.  

 

Siirrytäänkö Teamsin käyttöön takaisin? Otetaan Teams takaisin käyttöön. 

 

2. Valtakunnallisista ryhmistä tiedonvälitys amkeihin 
 
Voitaisiinko asialistalle ottaa vielä se, että miten saamme välitettyä tietoa valtakunnallisista 
ryhmistä amkeihin? Tätä asiaa on pohdittu TKI-johdon verkostossa laihoin tuloksin ja lupasin, 
että mietimme ratkaisua myös ohjaamossa. 
 
Uutiskirjeet jakavat tietoa AVOTT-työstä ja Avoin TKIO-uutiskirjeestä. Tiedottaminen oman 
talon intrassa ja somessa.  
 

3. Arene & Kopiosto 

 

Kopioston sopimukset ovat perustuneet siihen, että kaikki on aikaisemmin hankittu 

kustantajilta. Nyt on tarkoitus huomioida myös avoimet materiaalit. Tämän pohjalta 

Kopiosto tekee kyselyn aiheesta. Kuinka paljon opetuksessa käytetään kalliita Kopioston 

materiaaleja ja paljonko avointa materiaalia? Kuinka paljon käytetään muuta ja miten sitä 

käytetään? Mikä on avointen materiaalien rooli ja miten se vaikuttaa hintaan? 

 

Webinaareja on tarkoitus järjestää siitä, kuinka opetuksessa voi käyttää avoimia 



oppimateriaaleja ja kuinka lisenssejä voi käyttää. Voisiko Avoin TKIO -verkosto toimia 

webinaarin järjestäjänä? Webinaari voi toimia Kopioston kyselyn pohjana. 

 

Webinaari, joka käsittelee avointa opetuksessa käytettävää materiaalia huhtikuussa:  

• Esitellään AOE.fi-palvelua ja sen materiaalien käyttöä,  

• avointen artikkeleiden ja kuvien käyttöä.  

• Avoimen datan käyttö opetuksessa esim. menetelmäkurssin osana.  

• CC-lisensseistä ja kuvien käytöstä puheenvuoro samassa yhteydessä, esimerkiksi 

Tarmo Toikkanen puhujana.  

Voisiko AVOTT-sihteeristöstä, AOE.fi-palvelusta tai Digivisio-hankkeesta kysyä dataa, kuinka 

opetuksessa käytetään avoimia materiaaleja? Indikaattorityöpaja 1.2. 14–16 ”Oppimisen 

avaaminen ja indikaattorit” -työpaja AOE.fi-sivulla jakamisesta ja käytöstä. Latausmääriä ja 

avausmääriä kerätään AOE.fi-palvelusta.  

 

Selvitys valmiiksi syyskuussa, uusi sopimus ennen vuodenvaihdetta. Heti alkuvuodesta 

päätettävä, miten lähdetään kartoittaa sekä webinaari. Selvitys loppukeväästä. Selvityksen 

tekee ryhmä, jossa jäseniä Arenen ja Unifin kutsumana. 

 

Webinaari AOE.fi-sisällöistä ja CC-lisensseistä loppukevääseen, huhtikuulle.  

 

Päätökset: Järjestetään huhtikuussa webinaari, Anne ja Mira aloittavat järjestelytyön. Anne 

kysyy Tarmoa ja Annaa ja miettii aikataulutusta. Minna kysyy aikataulua. 

 

4. Arenen työpaja 

 

Arenen Ida Mielityinen ehdottanut, voisiko Arenen työpajan järjestää Avoin TKIO -teemasta. 

Hankeviestinnän sarjaan tämä työpaja. Entä ammattikorkeakoulupäiville tilaisuus?  

 

Päätökset: Kysytään Seliinalta, onko hänellä ideoita (Minna). Hanna selvittää, onko 

ammattikorkeakoulupäiville tulossa Avoin TKIO -teemoista tulossa sisältöjä. Mahdollinen 

teema yritysyhteistyö. 

 

5. Kevään webinaareiksi suunnitellaan  

 

• Yritysyhteistyö → mikä näkökulma, työpaja suosituksesta, kuinka viety eteenpäin kevät 

2023 Anna → tämä ehkä amk-päiville 

 

• Tutkijatiedot & ORCID, beta-versio julkaistaan tänä vuonna, varsinainen versio kevät 2023 

→ CSC Minna Ala-Mantila; kevät 2023 Antti & Mira → Joonas Mikkaselta kysytään 

mahdollista demoa teemasta, kysymyksiä, Antti kysyy Joonakselta? 

 

• Sensitiivinen data amkeissa helmikuu  

Mitä on sensitiivinen data? Heidi  

Sensitiivisen datan alustoja amkeissa, Laurea Tino Graubner 

Sensitiivisen datan alustoja amkeissa, Metropolia Joona kysyy  

 



• Digivisio, Mira koordinoi → siirtyy syksylle 

 

• Amkien yhteinen DMP-pohja Minna koordinoi, Mira yhteydessä Areneen 

o Ryhmä miettii 

o Konkreettisia esimerkkejä toivottu 

 

• Menetelmät ja tutkimusinfrat -linjaus → mitä ne ovat, Arenen linja? Amkien yhteinen 

politiikkapaperin pohja? syksy 2023  

 

 

6. TSV:n uudet linjaukset, tekijänoikeuslain eteneminen, TENKin uusi ohje maaliskuu 
 

HTK-loukkaus ei tule enää koskettamaan amk-opinnäytetöitä. Kuinka toimitaan 

plagiointitapauksissa jatkossa amkeissa? 

 
7. DMPTuuli-pohjien teon edistyminen 

 
Tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. Arene on luvannut kääntää ja se voidaan liittää 
opinnäytetyöohjeen yhteyteen. 
 

8. Avoimen tieteen kesäpäivät 12.–13.6. Tikkurilassa 

 

Otetaan ehdotuksia kesäpäivien järjestämisestä. 

 

9. Seuraava kokous  

 

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan Doodlella, tsekataan webinaareja. 

 


