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Muistio 

 

 

1. 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, 
on kartoitettu työryhmiä, joissa ihmisiä on mukana. Kuinka varmistetaan, että meillä on 
amk-ihminen jokaisessa ryhmässä? Kuinka saamme laajemmin tietoa näiden ryhmien 
sisällöistä? Kuinka tiedotetaan hankkeiden sisällöistä nopeasti ja kevyesti sekä tehokkaasti? 
Ehkä Jamboard, jossa voi kertoa esim. että ”maaliskuussa hanke haastattelee yrityksiä”. Olisi 
tarve saada yksinkertaisempi työkalu tarpeeseen. Arenen kanssa kehiteltävä asia. Ehkä 
työpaja aiheesta? Kuinka Avoin TKIO -työskentelyn puitteissa asiaa voisi edistää? 
 
Päätökset: Uutiskirjeet jakavat tietoa AVOTT-työstä ja Avoin TKIO-uutiskirjeestä. Olisi 
tärkeää saada yhteyshenkilöt AVOTT-ryhmien amkilaisista edustajista. Antti & Minna 
miettivät uutiskirjeen kehittämistä.  
 

2. AVOTT-kesäpäivät ja Amk-päivät 

 

AVOTT-kesäpäivät 12.–13.6. Tikkurila, teemana tulevaisuus, rahoitus ja tekoäly. 

AMK-päivät 3.–4.5 Tikkurila. 

Ständi Avoin TKIO -verkostosta: roll up tai posteri printattuna? 

 

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.  

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 yhdessä Arenen kanssa, puhujina Anna 

Lindfors ja Tarmo Toikkanen. Ajankohta 13.4. klo 9–10.30. Sisällöstä voidaan vielä jutella 

Annan ja Tarmon kanssa. Ilmoitetaan etukäteen osallistujille, että tilaisuus nauhoitetaan. 

Mira tiedottaa Arenelle webinaarista. Tämä liittyy Kopioston sopimukseen. 

 

4. AMK-päiville työpaja 

 

AMK-päiville tulossa Avoin TKIO -aiheesta työpaja. AMK-päivät 3.–4.5 Tikkurila. Päivien 

teema ja sisällöt vielä suunnitteilla. Mahdollinen teema yritysyhteistyö työpajaan. Työpajan 

teema: ”Avointa vai suljettua?” Tähän teemaan voi sovittaa monia näkökulmia, 

julkaiseminen, oppiminen, sopimukset yms. 

 

Päätökset: Odotetaan, että päivien teema täsmentyy. Työpajan teema: ”Avointa vai 

suljettua?”  

 

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 vika viikko 

Mitä on sensitiivinen data? Heidi Laine (Minna kysynyt) 

Sensitiivisen datan alustoja amkeissa, Laurea Tino Graubner 



Sensitiivisen datan alustoja amkeissa, Metropoliasta Joona  

 

• Digivisio, Mira koordinoi → siirtyy syksylle 

 

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

o Ryhmä miettii 

o Konkreettisia esimerkkejä toivottu 

o Huhtikuu tai toukokuu 

o 14.2. TKI-johdon verkostolle menee kommentoitavaksi, Seliina vie eteenpäin. 

o Käännökset ja taitto onnistuvat Arenen toimesta.  

 

• 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? Tästä mahdollinen webinaari tai aamukahvit. 15.3. 
julkistus.  Vaikuttaa DMP-ohjeeseen ja opinnäytetöiden htk-prosessiin: luotava omat 

menettelyt amkeissa.  

 

7. DMPTuuli-pohjien teon edistyminen 
 
Tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. Arene on luvannut kääntää ja se voidaan liittää 
opinnäytetyöohjeen yhteyteen. Ohje alkaa olla valmis, DMP-pohja vielä tarkistuksessa. 
14.2. TKI-johdon kommentoitavaksi (Seliina). 

 

 

8. Seuraava kokous  

 

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan Doodlella kuukauden päähän, tsekataan 

webinaareja. 

 


