
ÄlyOppi 
 
Johtoryhmän ja ohjausryhmän yhteinen kokous 28.11.2018 klo 13-16, HY:n Kaisa-talossa 
 
Läsnä:  

Johtoryhmän jäsenet 
Lauri Malmi 
Tommi Mikkonen 
Vesa Lappalainen 
Jari Porras 
Keijo Ruotsalainen (etänä) 
Timo Poranen 
Simo Ali-Löytty 
Erkki Kaila (Turku, Mikko-Jussi Laakson sijainen) 
Timo Vekara 
Maria Forss (etänä) 
Ari Koistinen 
Ulla Miekkala 

Ohjausryhmästä 
Jaakko Kurhila (HY digitalisaatiojohtaja) 
Kjell Lemström (DEFA-hankkeen vetäjä) 
Marjut Andersson (CSC) 
Jyrki Vihriälä (koulutuksen tutkimuslaitos, etänä) 

Osaprojektien vetäjä 
Ari Korhonen 

Koordinaattori 
Nea Pirttinen 

Lisäksi  
Antti Rasila (etänä) 

 
● Kokouksen avaus 
● Koordinaattori Nea Pirttinen esittäytyi.  

o Nea toimii sekä ÄlyOppi- että DEFA-hankkeiden koordinaattorina tällä hetkellä 
puolipäiväisesti. 

● Ohjausryhmän jäsenet esittäytyivät 
● Ohjausryhmän rooli hankkeessa 

o Mitä heiltä toivotaan ja miten he kontribuoivat hankkeeseen? 
▪ Sparraaminen, ideoiden ja tulosten kommentoiminen 

● Hankkeen nimestä käytettävä lyhenne 
o Vahvistettiin, että hankkeen lyhenne on ÄlyOppi  

● Osahankkeiden vetäjät raportoivat 
o Käytiin läpi kaikkien osahankkeiden tilanne ja partnereiden osuus. 
o Esitysmateriaalit ovat liitteenä. 

▪ Petri Salo raportoi vain sähköpostitse, että fysiikan osahanke on 
käynnistynyt avaustapaamisessa 4.10, jossa sovittiin työpaketeista. 

o Keskusteltiin alla olevista asioista kunkin osahankkeen osalta: 
▪ Hankkeiden käynnistyminen ja päivitetyt toimintasuunnitelmat 

● Sovitut työpaketit ja niiden vastuutahot 
● Miten kukin osahankkeen partneri on saanut toimintansa käyntiin? 



● Konkreettiset tavoitteet syksyn ja kevään 2019 aikana. 
● Tavoitteet, jotka jätetään hankkeen loppupuolelle 

▪ Mitä voitaisiin raportoida OKM:lle väliraporttiin? 
● Korkeakoulun tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle 

hankkeen väliraportti 1.6.2019 mennessä. Väliraportissa tulee kuvata 
hankkeen tulokset väliraporttiin mennessä ja katsaus hankkeen 
talouden tilanteeseen. OKM toimittaa tarkemman ohjeen 
väliraportista syksyllä 2018. 

▪ Osahankkeiden sisäiset dokumentaatiomenetelmät 
● Käytössä erilaisia dokumentaatiomenetelmiä, kuten Google Drive ja 

TIM.  Tärkeätä on, että osahankkeen vetäjä pystyy helposti 
kokoamaan relevantit tiedot. 

● Lisenssipolitiikka 
o OKM:n päätös: 

▪ Hankkeessa toteutettavat oppi- ja muut materiaalit on saatettava avoimesti 
kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ja korkeakouluopiskelijoiden 
hyödynnettäväksi esimerkiksi hyödyntäen avointa lisensointia. 

o Nea Pirttinen esitteli eri lisenssivaihtoehtoja ja keskusteltiin suositeltavist 
lisensseistä: 

▪ Esitysmateriaalit ovat liitteenä 
▪ Pyritään yhtenäistämään kehitetyille sisällöille lisenssejä hankkeen sisällä 

niin, että yksittäisten materiaalien jakajien ei tarvitse perehtyä asiaan 
▪ Suosituksena on se, että materiaali on avointa ja sitä saa muokata (lisenssit 

CC BY-NC ja CC BY-NC-SA) 
▪ Suomalaisille korkeakouluille materiaalien tulee olla avoimia 

● Katsottiin, että avoimuuteen sisältyy myös mahdollisuus käyttää 
materiaaleja avoimen yliopiston kautta tarjotussa 
täydennyskoulutuksessa. 

▪ NonCommercial vs. commercial -lisensseistä kysytään vielä CSC:ltä muiden 
hankkeiden käytännöistä 

● Tähän kuuluu myös puhtaasti kaupallinen täydennyskoulutus 
▪ Keskusteltiin ohjelmistojen lisensseistä ja suositus on avoimuus sielläkin 

● Tiedotusstrategia 
o Osahankkeiden vetäjien on huolehdittava siitä, että sisäiset 

kommunikaatiomenetelmät mahdollistavat helpon raportoinnin 
o Puhuttiin verkkosivuista ja tavoitteista verkkonäkyvyydessä 

▪ CSC:n eDuuni -sivulla on esittelysivu, joka on lähinnä suunnattu muille 
kärkihankkeille 

● https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=75759210 
▪ Aallon sivujen alle tulee vastaava sivu, kun Nea saa editointioikeudet 

kuntoon 
o Keskusteltiin seuraavista asioista: 

▪ Tiedotus muille kärkihankkeille 
● Tiedotusmahdollisuus CSCn sähköpostilistojen kautta 

▪ Muu tiedotustoiminta 
▪ Hankkeen tulosten levittäminen 

● Omassa yliopistossa / AMK:ssa 
● Partnerien kesken ristiin 
● Muille tahoille 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=75759210


o Toimintasuunnitelmassa 2019: Verkoston laajentaminen 
siten, että muut yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat 
käyttää hyväksi tehtäviä ja tulla omalla rahoituksella mukaan 
tehtävien kehittämiseen. (elo-joulukuu 2019) 

▪ Seminaarit, joihin kutsutaan osallistujia partnereista ja muista 
oppilaitoksista 

● Muut mahdolliset asiat 
o Ei ollut 

● Seuraavan kokouksen ajankohta 
o Ajoitetaan seuraava kokous huhtikuun toiselle viikolle 

 


