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Hankkeen tavoitteet 

• Keskiössä on avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja

• oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä 

• (Kuvio 3). 

Tavoitteena: 

Uusien menetelmien avulla avata 

toimintatapoja TKI:ssä, TKI-integroidussa oppimisessa sekä

aluekehitystyössä toimittaessa ulkopuolisten kumppaneiden

kanssa. 

Fokus on etenkin tulosten, osaamisen ja yhteistyön

(mm. erilaiset tuotokset, aineistot/datat, julkaisut,

tiedot ja taidot, verkostot, vuorovaikutus, resurssit) avaamisessa.



Ammattikorkeakoulujen  avoin tki-toiminta, 
oppiminen  & innovaatioekosysteemi

• Hankkeen työpaketit

• 1. Avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen 

• 2. Avoimuuden palveluverkoston (helpdesk) 
käynnistäminen

• 3. TKI-integroidun oppimisen avaaminen

• 4. Aineistojen kestävä käyttö

• 5. Aineistojen kestävä käyttö



Taustaa 
• Lapin ammattikorkeakoulussa jatkettiin 

– ATT-hankkeen tulosten levittämistä mm. 
ohjeistukset

Esimerkiksi avoin julkaisutoiminta, 
http://libguides.lapinamk.fi/julkaisijanopas

avoin tki-toimintaopas 
http://libguides.lapinamk.fi/avointkitoimintaaineistonhallintaopas

– Avoin tki-toiminta sivuston kehittämistä 
https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Avoin-TKI-toiminta

– Kypsyystason arvioinnin tulosten huomioimista 

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Avoin-TKI-toiminta


Vuonna 2019 toimintaa ja tuloksia 
• Laadittu Lapin amkiin ”Pohjoisen tulevaisuus on 

älykästä avoimuutta” Avoimen tki-toiminnan ja 
oppimisen (TKIO) linjaukset ja periaatteet, 
johtoryhmä on vahvistanut asiakirjan 25.2.2019 
– Asiakirja löydettävissä  https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=f9d18dca-1829-4296-

af3d-4ca97ebd2e2a

• Toimintakulttuuria on lähdetty muuttamaan kohti 
avoimuutta tiedolla ohjaamisella. 
– Uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti osaamispäälliköt on vastuutettu edistämään 

avoimuuden linjauksia ja periaatteita. Heille on järjestetty esittely- ja keskustelutilaisuus 
14.2.2019.Henkilöstölle on informoitu avoimuudesta 20.2. 2019 järjestetyssäinfossa. 



Vuonna 2019 toimintaa ja tuloksia

• TP1- oltu mukana kehittämässä amkien yhteistä 
opinnäytetyösopimuspohjaa ja –ohjeistusta siten, 
että avoimen TKIn periaatteet ja käytänteet tulisivat 
myös osaksi opinnäytetyökäytäntöä

• TP2- osallistuttu Avoimuuden palveluverkoston tarve 
selvitykseen ja  haastattelujen tekemiseen (n. 10 
haastattelua)



Vuonna 2019 toimintaa ja tuloksia

• TP3-osallistuttu avoimen oppimisen  ja avoin TKI-
integroidun oppimisen määrittelyyn

• -hyvänä käytäntönä jaettu Lapin amkin TKIO  
toimintaohjetta 

• -rakennettu avoimen TKI-integroidun oppimisen 
kriteereitä

• Yhdessä Laurean kanssa kuvattu avoimen TKI-
integroidun oppimisen viitekehystä
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Avoin TKI-integroitu oppiminen-määrittelyä

• Määrittely 

• Avoimeen TKI-toimintaan integroidulla oppimisella tarkoitetaan tutkimuksen, kehittämisen, 
innovaatiotoiminnan ja opetuksen toimivaa kokonaisuutta, jossa oppiminen ja opiskelu 
tapahtuvat työelämäyhteydessä todellisten ilmiöiden ja ongelmien ratkaisemisessa ja jossa 
huomioidaan avoimen TKI-toiminnan ja avoimen oppimisen molemmat näkökulmat.

• Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa 
käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. (tieteen termipankki 
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:avoin_TKI-toiminta)

• Oppimisen avoimuudella tai avoimella oppimisella (eng. Open Education) tarkoitetaan oppimaan pääsyn ja osallistumisen 
laajentamista kaikille. Avoimessa oppimisessa madalletaan oppimisen esteitä ja lisätään sen saavutettavuutta, 
esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. (Avoin tiede https://avointiede.fi/fi/tutkijalle/ukk#oppiminen)

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:avoin_TKI-toiminta
https://avointiede.fi/fi/tutkijalle/ukk#oppiminen


Vuonna 2019 toimintaa ja tuloksia

• Tehtiin tuloksia näkyväksi 
– esim. Poroelinkeinon kehittäminen 

– löydettävissä https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-kehitys-ja-
innovaatiot/Teollisuuden-ja-luonnonvarojen-osaamisala/Porohankkeet ja 

– Ja Green Care kehittäminen 

– löydettävissä https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-kehitys-ja-
innovaatiot/Green-Care

• Tehtiin näkyväksi myös avoimia oppimis- ja 
kehittämisympäristöjä





Vuosi 2019 toimintaa ja tuloksia

• Kehitettiin Lapin amkin avoimuuden kulttuuria 
yhteistyöllä kehittämispäälliköiden kanssa 
laajentamalla toimintaa osaamisryhmiin sparraajien 
työllä (9 asiantuntijaa)
– Sparraajien tehtävät: tavoitteena avoimuuden edistäminen ja avoimen 

toimintakulttuurin kehittäminen koulutuksissa ja osaamisryhmissä

– • perehtyä avoimuuteen ja sen linjauksiin

– • laatia yhdessä hankkeen toimijoiden ja kehittämispäälliköiden kanssa 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

– • kehittää avointa toimintakulttuuria ja osallistua hankkeen tiedon tuottamiseen



Lapin AMKin organisaatio
Avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa toimivat avoimuuden edistämisen vastuuhenkilöt eli avoimuuden sparraajat

Avoimuuden edistämisen 

vastuuhenkilöiden 

tavoitteena :  

avoimuuden edistäminen ja 

avoimen toimintakulttuurin 

kehittäminen koulutuksissa 

ja osaamisryhmissä

Tehtävät

Perehtyä avoimuuteen ja 

sen linjauksiin

Kehittää avointa 

toimintakulttuuria ja 

osallistua hankkeen tiedon 

tuottamiseen
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Janne Hirvonen

Tanja Maaninka

Riitta Ajajärvi-Kauppi & Helena Kangastie

Heli Väätäjä Mirva Juntti

Pertti Rauhala

Leena Ruokanen

Piia Ailinpieti

Sanna Vinblad



Vuonna 2019 toimintaa ja tuloksia

• Laadittiin Avoimuuden kypsyystason itsearviointi 
ennen varsinaista arviointia 
– Löydettävissä https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=d8d0dec7-93e8-4e95-8176-

0b95ea630f10

• Osallistuttiin OKM:n kypsyystason arviointiin
– Laadittiin avoimuuden kypsyystason arviointiin Lapin amkin palaute ja vastattiin 

selvityskyselyyn, palaute lähetettiin 13.9.2019 . 



Vuonna 2020 toimintaa ja tuloksia 
• Saavutettiin kypsyystason arvioinnissa taso 4 (oltiin 

tasolla yksi, tavoite oli nousta tasolle 3) 
– Käsitelty saavutettu hieno tulos Lapin amkin kehittämisryhmässä 

– Tieto tuloksesta levitetty talon sisällä 

• Täydennettiin ”Pohjoisen tulevaisuus on älykästä 
avoimuutta” Avoimen tki-toiminnan ja oppimisen 
(TKIO) linjaukset ja periaatteet,-asiakirjaan 
toimenpiteitä kypsyystason arvioinnin perusteella 
– Valmisteltu kehittämistoimenpiteet, jotka jory vahvistanut keväällä 2020

– Pääosin kehittämistoimet kohdistuvat strategiseen ohjaukseen ja osaamisen 
kehittämiseen



Vuonna 2020 toimintaa ja tuloksia
• Järjestettiin yhteensä 11 temaattista webinaaria koko 

henkilöstölle

– aiheita mm. avoin tieto, avoin yhteistyö, avoin 
toimintakulttuuri

• Käynnistetään sparraajien itse suunnittelemat avoimuuden 
kehittämistyöt 

• Laaditaan Lapin AMKin julkaisu Älykästä avoimuutta Lapin  
AMKissa



Vuonna 2020 toimintaa ja tuloksia

• Tehdään tutkimus- ja kehittämisympäristöistä 
kuvauksia valtakunnalliseen tutkimustietovarantoon 
kuuluvaan Tutkimusinfrastruktuurit -tietokantaan 
pilottivaiheessa. https://research.fi/ tai 
https://tutkimustietovaranto.fi/ 

• Jatketaan osallistumista Avoin tki-toiminta, 
oppiminen  & innovaatioekosysteemi hankkeen 
työkokouksiin ja erilaisiin tilaisuuksiin 



Vuonna 2020 toimintaa ja tuloksia 

• Jatketaan työkalujen käyttöön ottamista ja

• Osaamisen kehittämistä 

• Esim. CC-lisenssointi ohje videona

• Video TKI-toiminnan  esittelystä
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