
Avoin TKIO -ohjaamon kokous    

 

Aika:  7.3.2022 klo 14–15.30  

Paikka:  Teams 

Osallistujat: Seliina Päällysaho 

  Jaana Latvanen, poissa 

  Antti Nyqvist 

         Anttoni Lehto 

  Anne Kärki 

   Anna Mikkonen 

  Elina Kirjalainen 

  Helena Puhakka-Tarvainen 

  Hanna Lahtinen 

  Tiina Tolonen 

  Minna Marjamaa, sihteeri 

 

Muistio 

1. DMPTuuli ja amkien tarpeet 

 

DMPTuulin ensimmäinen kansallinen ohjausryhmä kokoontui tänään 7.3.2022 ensimmäistä 

kertaa. Ammattikorkeakouluista mukana on Seliina Päällysaho, Mira Juppi ja Sinikka 

Luokkanen. He voivat viedä tietoa ammattikorkeakoulujen tarpeista eteenpäin 

ohjausryhmälle. 

 

Avoin TKIO -verkosto organisoi ammattikorkeakoulujen tarpeisiin ryhmän, joka 

suunnittelee oman kentän tarvitsemia pohjia. Kerätään ensin yhteen, mitä on jo valmiina ja 

kehitetään niitä. 

 

Ainakin seuraavia pohjia tarvitaan: 

 Opinnäytetyöpohja 

 Yleispohja  

 Liiketoimintahankkeiden pohja 

Päätökset: DMP-pohjien suunnitteluun mukaan seuraavat henkilöt: Elina Kirjalainen, Anne 

Kärki, Minna Marjamaa, Seliina Päällysaho, Mira Juppi, Anttoni Lehto, Helena Puhakka-

Tarvainen (tai joku muu organisaatioista). Tarjotaan mahdollisuutta uutiskirjeessä osallistua 

ryhmään mukaan.  

 

2. Tutkimuslupien kerääminen 

 

Ammattikorkeakouluissa on erilaisia tapoja kerätä tutkimuslupaa ja tietoja on hankala 

löytää. Kerätään eDuuniin taulukko, jossa lista siitä, miten toimitaan. 

 

Päätökset: Kerätään eDuuniin taulukko, asia esille uutiskirjeessä. Minna kyselee niiltä, 

jotka eivät välitä tietoja. 



 

3. Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta 

 

Ohjaamon jäsenet ovat testailleet avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan simulaatiota. 

Vastuullinen arviointi -osio suunnattu lähinnä yliopistoille ja ammattikorkeakoulujen 

julkaisujen avoimuudesta saa varsin vähän pisteitä. Seuranta ei toimi kehittämisen 

apuvälineenä eikä motivoi työtä. 

 

Päätökset: Tehdään yhteinen palaute seurannasta. 

 

4. Kevään Avoimet aamukahvit ja webinaarit 

 

Aamukahveille pyritään saamaan mukaan tutkijoita, mainostetaan heille. 

 

Aamukahvit 

 Sensitive data services -käyttäjäkokemus 17.3.2022  

 Datan metadata huhti-toukokuu, kun CSC saa Justuksen datakatalogia edistettyä. 

Minna kysyy Antonilta ja Seliinalta ajankohtaa huhtikuun puolivälissä. 

 

Webinaarit 

 Datan anonymisointi, miksi ja miten 18.3. 9–10.30  

i. Tietoarkiston asiantuntijat Arja Kuula-Lumi ja Emilia Hakkola kertovat 

anonymisoinnista. 

 Avoin TKIO -palveluiden organisoituminen amkeissa ja seuranta ti 22.3. klo 9–10.30 

i. Puhujat amkeista 

 Creative Commons -lisenssit 1.4.2022 9–10.30  

i. Tarmo Toikkanen, miten avata tuotokset ja tulokset, mahdolliset muut 

lisenssit 

 Avoimesta oppimisesta ja oppimateriaalien avaamisesta 6.5. 9–10.30 

i. Avatun aineiston ja metatiedon laatu, Anna Lindfors & Aino Helariutta  

 

5. Seuraava kokous  

Seuraavan kokouksen ajankohdasta tehdään Doodle.  

 


