
Avoin TKIO -ohjaamon kokous    

 

Aika:  9.8.2022 klo 12–13.00  

Paikka:  Teams 

 

Osallistujat: Seliina Päällysaho 

Jaana Latvanen 

 Antti Nyqvist 

Anne Kärki, poissa 

 Anna Mikkonen 

 Elina Kirjalainen 

Joona Koiranen 

Heli Kurko  

Mira Juppi 

 Hanna Lahtinen, poissa 

Johanna Ojala 

Tiina Tolonen, poissa 

 Minna Marjamaa, sihteeri 

 

Muistio 

 

1. Syksyn suunnittelua 

 

Mahdollisia kevään webinaariaiheita: 

1. Datakoulutusten osaamistaulukko syyskuun loppu; Seliina & Minna & Nina Hynnä  

2. Rahoitushakujen näkökulma avoimuuteen (Jarmo Seppälä ja Minna); Minna kysyy 

Jarnoa 

3. Seurannan tulokset, marraskuu Seliina koordinoi 

4. Digivisio: Mistä on kyse? joulukuu Mira koordinoi.  

5. DMPTuulin pohjat lokakuu Minna koordinoi. 

6. Aineiston avoimuuden kannustimet, kuvailutiedot (Repo ja datakatalogi), marraskuu 

o kannustimet; Elina  

o Repo; Seliina ja Jaana (siirtyvät jo tiedot Reposta Tiede ja tutkimus -portaaliin ja 

tekniikka toimii). 

o datakatalogi; CSC Anttoni? 

o kuvailun taso ja standardit, käytännön näkökulma (CSC tai joku amkeista) 

Keväälle siirtyvät webinaarit 

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

2023 Anna 

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

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

- Tutkimusinfrat → mitä ne ovat, Arenen linja? Amkien yhteinen politiikkapaperin pohja? 

kevät 2023  



- CSC:n sensitive data -käyttöönotto caseja, amkien omia ympäristöjä (Metropolia, 

Laurea); tarkistuspiste lokakuu, kevät 2023 Joona & Seliina & Anne & Minna 

 

Mitä alustaa käytetään? Otetaan Zoomin huone käyttöön.  

 

2. Prekonferenssi avoimen tieteen talvipäiville 

 

9.10. klo 14–16 Avoimesta oppimisesta prekonferenssi Avoimen tieteen talvipäiviä 

edeltävälle päivälle. Mira Juppi ja Ilmari Jauhiainen ovat mukana rakentamassa päivää. 

Miten avoimuutta tuodaan oppimiseen ja miten liittyy yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? 

Tulossa paneelikeskustelu: Satu Aksovaara (JAMK) Maria Kopeli (Savonia), Heidi Envald 

(Oulu) lupautuneet mukaan. Avoin oppiminen ja avoin tiede mukaan opettajakoulutukseen 

ja Digivisioon. Pedagoginen saavutettavuus. 

 

3. DMPTuuli ja amkien tarpeet 

 

Avoin TKIO -verkosto organisoi ammattikorkeakoulujen tarpeisiin ryhmän, joka 

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

kehitetään niitä. Työskentely on käynnistynyt ja uutiskirjeessä on tarjottu mahdollisuutta 

osallistua ryhmään mukaan.  

 

Ainakin seuraavia pohjia tarvitaan: 

• Opinnäytetyöpohja 

• Yleispohja  

• Liiketoimintahankkeiden pohja 

Päätökset: Työskentely jatkuu ja tuloksia esitellään webinaarissa syksyllä. 

4. Alustojen käyttö 
- EDuuni (workspaces & wiki) 

• hinnat nousevat vuonna 2024, wikin hinnat nousevat 

• wikin sisällöistä poistetaan vanhoja juttuja, datan määrä ja käyttäjät määrittävät 
- sosiaalinen media  

- Facebook: nimeksi Avoin TKI & oppiminen amkeissa  

- Twitter: tehostetaan toimintaa 

- uutiskirje: välittäkää Minnalle  

- slackin käyttö unohdetaan 

- AMKIT-konsortion ajankohtaisosio, johon uutiskirjeiden sisällöt 

 

5. DMPTuuli-pohjien teon edistyminen 
 
Tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. 
 

6. TSV:n uudet linjaukset  
 
Seuraavassa kokouksessa katsotaan tilannetta. 

 

 

 



7. Tutkimuslupien keräämisen edistyminen 
 

Asiasta tiedotetaan taas uutiskirjeessä. 

 

8. Seuraava kokous  

 

Seuraavan kokouksen ajankohta on 16.9. klo 9–10. Kutsu löytyy kalenterista. 

 


