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Avoimuutta – vastuullisesti
Avoin TKI -toiminta ja oppiminen ovat kiinteä osa ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuria. Avoimuus merkitsee tiedon ja osaamisen yhteiskehittämistä, tiedon
avointa jakamista sekä tiedon hyödyntämistä eri yhteyksissä. Avoimuus ja osaamisen
jakaminen erityisesti työelämä- ja yritysyhteistyössä on ammattikorkeakoulujen
keskeinen perustehtävä.
Ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnalla on merkittävä rooli avoimuuden
edistämisessä. Innovaatiotoiminnan tulosten hyödyntäminen vaatii ”open science-,
open innovation” -ajattelua, jotta uusi tieto ja osaaminen hyödyntävät nopeasti käyttäjiä, esimerkiksi opiskelijoita ja yhteiskuntaa. Perinteinen lineaarinen ajattelu ”tutkimuksesta innovaatioihin” ei toimi systeemisessä maailmassa vaan uutta tietoa on syytä kokeilla ja arvioida samanaikaisesti, kun tieto syntyy. Digitaalisuus muuttaa vahvasti dataan perustuvaa avointa tutkimusta ja avointa oppimista. Fokuksessa ovat silloin
käyttäjän omat tarpeet ja avoimesta tiedosta saatava hyöty omaan oppimisprosessiin.
Avoimuus ei siis ole pelkästään avoimia julkaisuja tai avoimia aineistoja vaan vastuullista avoimen toimintakulttuurin vaalimista. Avoimuudella on näin ollen läheinen
kosketuspinta tutkimuseettisiin periaatteisiin ja oppimisen muutoksiin. Vastuu tiedon
luotettavuudesta ja sen käytettävyydestä on tiedon tuottajilla ja tiedon soveltajilla.
Se on osa toimintakulttuuria, niin oppimisessa kuin tutkimuksessa.
Ammattikorkeakouluissa avoin toimintakulttuuri rakentuu luovuudelle, kokeiluille
sekä tutkimisen ja oppimisen yhteydelle. Avoin toimintakulttuuri avaa uusia mahdollisuuksia myös koko työyhteisön oppimiselle. Avoimuus vahvistaa innovatiivisuutta.
Se edistää osaamisen kehittymistä ja tiedon kumuloitumista.
Lapin ammattikorkeakoulun vuoteen 2030 ulottuvan strategian visioksi on nostettu
”Vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö”. Strategiamme pohjaa vahvasti avoimuuteen, tiedon ja osaamisen rakentumiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Vastuullisuutta on toimia avoimesti yhteiskehittämisen hengessä. Älykkyyttä on oppia
jakamaan osaamista ja tietoa, esimerkiksi avointen julkaisujen ja aineistojen muodossa.
Älykkyyttä on oppia toisilta ja oppia myös virheistä.
Tässä julkaisussa on avattu, mitä Lapin ammattikorkeakoulussa ajatellaan avoimesta TKI-toiminnasta ja miten edistämme avointa oppimista ja toimintakulttuuria.
Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden vieminen osaksi toimintakulttuuria
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vaatii strategisen tahtotilan lisäksi luottamusta, arjen tekoja, kokeiluja ja oppimista.
Vain näin rakennetaan kestävää ja vastuullista avointa tutkimusta ja oppimista.
Toivotan kaikille lukijoille antoisia lukuhetkiä, uusia oivalluksia ja ideoita. Me Lapin
ammattikorkeakoulussa jaamme mielellämme osaamistamme ja opimme lisää
verkostoissa. Avoin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on siihen oiva väline.

Rovaniemellä 5.6.2020
Riitta Rissanen
KT, rehtori
Lapin ammattikorkeakoulu
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Avoin toimintakulttuuri
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Seliina Päällysaho

Avoimen tieteen ja
tutkimuksen toimintamallien
rakentuminen suomalaisessa
tutkimusyhteisössä
Suomalainen korkeakouluyhteisö on tavoitteellisesti kehittänyt avoimen tieteen ja
tutkimuksen käytänteitä omassa arjessaan. Suuntaa on alun perin viitoittanut Opetusja kulttuuriministeriön (OKM) vuonna 2014 julkaisema Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014 - 2020 (Avoin tiede ja tutkimus -hanke 2014). Tämä tiekartta
toimi ensimmäisenä etenemissuunnitelmana suomalaisille tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille, mutta myös päättäjille, rahoittajille ja kansalaisille. Lisäksi tiekartan
tavoitteena oli osaltaan kehittää Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän laatua
sekä parantaa sen kilpailukykyä.
Tiekartan neljää osatavoitetta (Tieteen ja tutkimuksen perusolemuksen vahvistaminen, Avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen, Tutkimusprosessin kestävän perustan vahvistaminen ja Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen) vietiin eteenpäin niin sanotun ATT-hankkeen avulla vuosina 2014 - 2017
(Avoin tiede ja tutkimus -hanke 2017). Käytännössä kyseinen hanke tarjosi korkeakouluyhteisölle kansallisen tason foorumin, jossa kehitettiin avoimuutta tukevia palveluja, infrastruktuureita, koulutusta sekä uusia toimintamalleja. Tärkeänä osa-alueena oli asettaa kansallisia tavoitteita ja tukea kulttuurin muutosta avoimen tieteen
jalkauttamiseksi.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN OMA HANKE
Ammattikorkeakoulut ovat olleet valtakunnan tason työskentelyssä mukana oman
Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeensa myötä (Päällysaho ym., 2016). Kyseistä hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu, mutta mukana toimenpiteitä toteuttamassa olivat kaikki
suomalaiset ammattikorkeakoulut. Hanketta toteutettiin 1.4.2015 - 29.12.2017 välisenä
aikana ja se sai rahoituksen OKM:n Tieto käyttöön -ohjelmasta.
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Alusta alkaen yhteisenä tavoitteena oli kehittää erilaisia toimintamalleja, joiden avulla
etenkin ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotetun tiedon
ja osaamisen avoimuutta olisi mahdollista tehostaa. Yhteisessä hankkeessa kehitettiin
selkeitä kaikille soveltuvia perusrakenteita, joita hyödyntämällä voitiin parantaa tiedon
kokonaishallintaa. Lisäksi pyrittiin edistämään ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnasta syntyvän tutkimustiedon käyttöä myös yritysten näkökulmasta. Toisin
sanoen selvitettiin, millaista tietoa yritykset tarvitsevat ja millaisessa muodossa ne
parhaiten tietoa osaavat hyödyntää. Vaikka hankkeessa ennätettiin tuottaa vain pienen
pintaraapaisun verran tietoa tarvittavista toimintamalleista, loi se jo vankan perustan
avoimen toimintakulttuurin syntymiselle.

AVOIMEN TIETEEN KOORDINAATIO
Viimeisimpien vuosien aikana työskentely avoimen tieteen ja tutkimuksen parissa on
ollut vieläkin järjestelmällisempää. Tällä hetkellä koko suomalainen korkeakouluyhteisö kehittää yhdessä avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamalleja Tieteellisten
seurain valtuuskunnan (TSV) koordinoimana. Valtakunnallinen koordinaatio luo
pohjan, joka mahdollistaa yhteisen keskustelun avoimen tieteen ja tutkimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, haasteista sekä niihin sopivista ratkaisuista. Koordinaatiomalli muodostuu erilaisten työryhmien, asiantuntijaryhmien ja ohjausryhmien
yhteisestä ja avoimesta yhteistyöstä.
Koordinaation ylätasolla on Avoimen tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä. Tähän
ryhmään on nimetty suomalaisen tutkimusyhteisön organisaatioiden jäseniä ja ryhmän tehtävänä on linjata kansallisesti avoimen tieteen suunnasta ja päämääristä.
Ohjausryhmä toimii yhteistyössä neljän asiantuntijaryhmän kanssa, joista jokainen
keskittyy omaan osa-alueeseen. Näitä osa-alueita ovat Toimintakulttuurin avoimuus,
Tutkimusjulkaisujen avoimuus, Aineistojen avoimuus sekä Oppimisen avoimuus.
Asiantuntijaryhmät päättävät yhteisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeisimmistä koordinaatio- ja yhteistyötarpeista sekä edistettävistä kärkiteemoista. Asiantuntijaryhmiin on avion kutsumenettely, eli toisin sanoen ne ovat avoimia kaikille
kiinnostuneille. Mukana onkin lukuisa joukko eri alojen (mm. tutkijat, opettajat,
tukipalvelut, kirjasto ja tietohallinto) asiantuntijoita yliopistoista, ammattikorkeakoluista sekä tutkimuslaitoksista.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AVOIN TKI JA OPPIMINEN -HANKE
Ammattikorkeakoulut toimivat aktiivisesti mukana valtakunnan tason yhteistyössä,
mutta ovat myös yhdessä edistämässä avointa tiedettä ja tutkimusta omasta näkökulmastaan. Vuonna 2018 käynnistyi Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja
innovaatioekosysteemi -hanke, joka on OKMn rahoittama koulutuksen kärkihanke.
Hanketta toteutetaan vuosien 2018-2020 aikana ja siinä on mukana 11 ammattikorkeakoulua sekä yksi yliopisto. Hankkeen tärkeimpänä päämääränä on avoimuuden
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kehittäminen ammattikorkeakoulujen toimintakentässä, erityisesti TKI-toiminnassa
mutta myös oppimisessa.
Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan etenkin ammattikorkeakoulujen avoimen
toimintakulttuurin osaamista sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Hanke koostuu yhteensä viidestä työpaketista, jotka ovat 1) Avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen, 2) Avoimuuden palveluverkoston (helpdesk) käynnistäminen, 3) TKI-integroidun oppimisen avaaminen, 4) Aineistojen kestävä käyttö sekä
5) Kohti avoimia innovaatioita. Hankkeessa myös edistetään tiedon liikkumista ja
hyödyntämistä innovaatioekosysteemeissä sekä kasvun pohjana. Päämääränä on siirtyä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja
innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan.

YHTEISTYÖ JATKUU
Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria on saatu jo tehokkaasti edistettyä.
Mukana työssä on ollut niin TKI-henkilöstöä, opiskelijoita, opettajia kuin myös eri
toimialojen tukipalveluhenkilöstöä. Eri alojen asiantuntijoiden mukanaolo on mahdollistanut esimerkiksi ohjeistusten ja suositusten laatimisen eri näkökulmista.
Samalla on saatu luontevasti siirrettyä avoimuuden osaamista myös opetukseen ja
oppimiseen. Onkin tärkeää toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien ammattikorkeakoulukentällä työskenteleviä ryhmien kanssa, sillä avointen toimintamallien
kehittäminen vaati erilaisten näkemysten tunnistamista ja yhdistämistä. Vain silloin
syntyneet toimintamallit on mahdollista siirtää käytäntöön.
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Avoin tiede ja tutkimus -hanke 2014. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja
luovaa oivaltamista. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017. Opetusja kulttuuriministeriö. Viitattu 1.6.2020 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/75211/okm20.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Avoin tiede ja tutkimus -hanke 2017. Kohti yllättäviä löytöjä ja luovia oivalluksia.
Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Viitattu 1.6.2020 https://avointiede.fi/sites/default/files/2019-12/ATT-hankkeen%20
loppuraportti%20v5_0.pdf.
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Avoimen toimintakulttuurin
kehittäminen
Viime vuosina on paljon tuotu esille avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämisen
tärkeyttä. Ammattikorkeakoulussa puhutaan avoimen tieteen ja tutkimuksen sijasta
avomesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKI-toiminta) (Päällysaho & Latvanen 2019). Kehittämistyötä on vauhditettu useilla hankkeilla. Vuosina
2015-2017 rakennettiin avoimen toimintakulttuurin pohjaa Avoimuuden lisääminen
korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä-hankkeessa. Työtä
jatkettiin vuonna 2018 käynnistyneessä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen
& innovaatioekosysteemi -hankkeessa, jonka toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun
asti. Tämän hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan edelleen avointa toimintakulttuuria.
Tässä artikkelissa kuvaan avointa toimintakulttuuria ja sen kehittämistyötä Lapin
ammattikorkeakoulussa.

TOIMINTAKULTTUURIN AVOIMUUS JA ILMENEMINEN
Avoin toimintakulttuuri on tärkeää korkeakoulujen vaikuttavauuden ja näkyvyyden
näkökulmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 (Korkeakoulutus ja tutkimus 2017) painottaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamisessa korkealaatuista korkeakoulutusta, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä vahvaa kytkeytymistä muualla tuotettuun uuteen tietoon. Tämän
tavoitteen saavuttamisen peruspilareina toimivat TKI-toiminnan ja oppimisen avoimuus ja yhteistyön tehostaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Päällysaho ja Latvanen (2019) toteavat, että toimintakulttuurin muutoksen rakennusaineita ovat selkeä visio ja toimintasuunnitelmat sekä osaaminen, tarvittavat
resurssit ja kannustimet. Kypsyystason selvityksessä täydentävän tiedonkeruun asiakirjassa toimintakulttuurin avoimuutta kuvataan mm. seuraavasti:
Strateginen ohjaus
Organisaation strategia ilmentää pitkän aikavälin tavoitetilaa sekä organisaation strategisia valintoja. Toimintakulttuurin avoimuuden tulisi siis tulla ilmi strategioissa.
Strategian kautta organisaatio viestii paitsi omalle väelleen, myös muille tavoitteistaan avoimuuden suhteen toiminnassaan.
Älykästä avoimuutta Lapin ammattikorkeakoulussa osa 1
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Politiikat ja periaatteet
Tutkimusorganisaatio voi linjaamalla avoimen tieteen periaatteita kertoa edistävänsä
avointa tiedettä. Näin tutkimusorganisaatio pystyy edesauttamaan avointa toimintakulttuuria tutkimustoiminnassa sekä auttamaan tutkijoita omaksumaan avoimen
tieteen toimintamalleja.
Avoimuuden tukeminen ja seuraaminen
Tutkimusorganisaatiot voivat tukea avoimuuden edistämistä tutkimusrahoituksen
lisäksi myös muilla keinoin. Näitä ovat esimerkiksi konkreettiset toimet avoimuuden
edistämiseen ohjeistuksessa ja avoimen tieteen hyötyjen esittely. Avoimesti seurannastaan kertomalla tutkimusorganisaatio viestii kannattavansa avoimia toimintamalleja.
Osaamisen vahvistaminen
Tutkimusyhteisöjen ohjauksella on mahdollista saattaa avoimuuden tuomat hyödyt
koko organisaation käyttöön. Yhteinen ymmärrys ja osaaminen avoimessa toiminnassa helpottavat yhteistyötä ja tutkijavaihtoa. Ohjeistus on avainasemassa tiedon ja
motivaation syntymisessä ja tätä kautta avoimuuden laajemmassa edistämisessä. Tutkimushenkilöstön ohjaus takaa myös sen, että eri toimijat noudattavat yhdenmukaisia periaatteita aineistoja luotaessa, jaettaessa ja käytettäessä.
Lapin ammattikorkeakoulussa avoimuus on kirjattu strategiaan arvona jo vuonna
2014. Lapin AMKin strategia 2020 perustuu seuraaviin arvoihin; ennakkoluulottomuus, luottamus ja yhteisöllisyys. Toiminta-ajatus ”Arktisuudesta elinvoimaa” perustuu avoimuuteen. Avoimuus ilmenee Lapin AMKin profiilissa (arktinen olosuhdeosaaminen) ja painoaloissa (etäisyyksien hallinta, luonnonvarojen älykkään käytön
edistäminen, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö & pohjoinen rajaosaaminen
– keskiössä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys). Strategia on avoimuuden osalta avattu
useissa eri yhteyksissä konkreettisina toimina lähellä käyttäjää.
Valmisteilla oleva Lapin korkeakoulujen - Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin
yliopisto (LUC) -strategia lähtee vastuullisen arktisen korkeakoulun visiosta, jossa
vastuullisuus on vahvasti kiinnitetty avoimuuteen. Se ilmenee tiedon luomisena verkostoissa, tutkitun tiedon jalostamisena käyttäjille sekä opetuksen joustavuutena,
avoimuutena ja saavutettavuutena.
Vuonna 2019 laadittiin ”Pohjoisen tulevaisuus on älykästä avoimuutta ” avoimen
TKI-toiminnan ja oppimisen (TKIO) linjaukset ja periaatteet. Älykkään avoimuuden
tavoitteena on toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyritään avoimen
toimintakulttuurin edistämisellä ja avointen toimintamallien avulla niin TKItoiminnassa kuin oppimisessa.
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TOIMINTAKULTTUURIN AVOIMUUDEN KEHITTÄMISTOIMIA
OKM:n toteuttamassa Kypsyystasoselvityksessä on arvioitu jo kolme kertaa toimintakulttuurin avoimuuden tasoa ja tilannekuvaa. Nämä selvitykset on tehty vuosina
2015, 2016 ja 2019. (Päällysaho 2019.) Tarkastelun perusteella organisaatiot on pisteytetty ja sijoitettu viisiportaiselle asteikolle avoimen toimintakulttuurin kehittyneisyyden mukaan. Lapin ammattikorkeakoulu sijoittui vuonna 2016 kypsyystasolle yksi ja
vuonna 2019 kypsyystasolle neljä. Toimintakulttuuria on kehitetty selvitysten toteuttamisen välisenä ajanjaksona suunnitellusti.
Toimintakulttuurin avoimuuden kehittämistoimia on suunnattu vuosina 20182020 erityisesti avoimuuden tukemiseen ja seuraamiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Avoimuutta on tuettu esimerkiksi seurantatiedon keräämisessä eri työkaluilla,
seuraamalla avointen julkaisujen osuutta kaikista julkaisuista keräämällä tiedot julkaisutietolomakkeista ja hankkeissa kertyneiden aineistojen metatietoja kerätään
hanketietojärjestelmään (Reportronic) ja avataan verkkosivuille.
Osaamista on vahvistettu suuntaamalla temaattisia webinaareja omalle henkilöstölle. Teemoitettu webinaarit on pidetty n. kerran kuukaudessa ja osallistujia on ollut
keskimäärin n. 30-70 henkilöä/webinaari. Lisäksi webinaarit on nauhoitettu ja laitettu
Avoin TKI -toiminta sivustolle.
Taulukko 1. Avoimuuden webinaarien teemat vuonna 2020
Teemat

Aikataulu

Avoin toimintakulttuuri

tammikuu

Avoimuuden työkalut ja tietojärjestelmät

tammikuu

Rahoitusohjelmien vaatimukset avoimuudelle

helmikuu

Avoin julkaisutoiminta

helmikuu

Avoin tieto (julkaisut, aineistot, tulokset aineiston
hallinta, vaikuttavuus, eettiset ohjeet

maaliskuu

Avoimet TKI- ja oppimisympäristöt

maaliskuu

Avoimen oppimisen toimintamallit

huhtikuu

Avoin innovaatioprosessi

huhtikuu

Avoimuus ja sopimukset

toukokuu

Avoimuus ja tietosuoja

toukokuu

Avoimuus aineiston hallinnassa

toukokuu

Avoimen toimintakulttuurin edistämistä Lapin AMKin osaamisryhmissä edistettiin
nimeämällä avoimuuden vastuuhenkilöt eli sparraajat. Kuviossa yksi on esitetty
Lapin AMKin avoimuuden sparraajat.

Älykästä avoimuutta Lapin ammattikorkeakoulussa osa 1

•

21

Kuvio 1. Avoimuuden edistämisen vastuuhenkilöt eli sparraajat Lapin AMKissa

Sparraajien tehtävänä on avoimuuden edistäminen ja avoimen toimintakulttuurin
kehittäminen koulutuksissa ja osaamisryhmissä. Lisäksi heillä jokaisella on tehtävänä
perehtyä avoimuuteen ja sen linjauksiin, laatia yhdessä hankkeen toimijoiden ja
kehittämispäälliköiden kanssa toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja kehittää avointa
toimintakulttuuria ja osallistua hankkeen tiedon tuottamiseen.
Ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat osallistuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen
edistämiseen omassa organisaatiossaan erilaisissa rooleissa. Kirjastot ovat vaikuttaneet osaltaan toimintakulttuurin kehittymiseen annetulla avoimuuden tuella ja
palvelujen kehittämisellä. (Päällysaho & Latvanen 2020.) Myös Lapin ammattikorkeakoulussa kirjastolla on ollut tärkeä rooli avoimen toimintakulttuurin edistämisessä. Kangastie ja Pernu (2020) kuvaavat kehitystyötä TKI-integroidun oppimisen
näkökulmasta seuraavasti:
” Kirjastossa avoin TKI-integroitu oppiminen näkyy muun muassa asiakkaiden
muuttuneissa tiedontarpeissa ja informaatiolukutaidon opetuksessa, joka
toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä muun
opetushenkilökunnan kanssa. Oppimisen integrointi TKI-toimintaan näkyy myös
julkaisutoiminnassa, kun hanketyössä mukana olevat opiskelijat pääsevät
avaamaan hankkeiden tuotoksia osallistumalla julkaisujen tekemiseen yhdessä
TKI-henkilökunnan kanssa.”
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LOPUKSI
Avoimen toimintakulttuurin edistäminen vaatii edelleen paljon työtä. Vaikka Lapin
ammattikorkeakoulu ottikin huiman loikan kypsyystason selvityksessä vuonna 2019,
niin vielä jäi kehitettävää. Osaamisen vahvistamista tarvitaan tutkimustiedon elinkaaren hallinnassa esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmien laatimisessa ja lisenssointien laatimisessa. Tutkimuksen tulosten ja tuotosten osalta tarvitaan vielä toimia
sen suhteen, miten tuloksien ja tuotoksien avoimuus ja niiden edistäminen näkyy
toiminnassa. Miten tuotetaan tietoa ja miten sitä siirretään alueen käyttöön.
Avoimuuden periaatetta tukee myös tiedonsiirto tutkimuksen ja opetuksen välillä;
opetuksessa käytetään tietoa, jota olemme TKI-toiminnassa tuottaneet. TKI-integraatio opetukseen (TKIO) edistää myös oppimisen avoimuutta. Opiskelijat pääsevät
mukaan uuteen tietoon osana opiskeluprosessia, suorittavat projektiopintoja ja ovat
mukana hankkeissa. Avoin toimintakulttuuri edistää myös työelämäyhteistyötä.
Esimerkiksi
”Työelämälle avoin TKI-integroitu oppiminen tuottaa muun muassa opiskelijoiden
laatimia selvityksiä, ohjeita, palvelutuotteita ja uusia ideoita arjen toimintaan ja
asiakaspalveluun” (Kangastie & Pernu 2020).
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Riitta Alajärvi-Kauppi ja Helena Kangastie

Kypsyystason arviointi
Lapin ammattikorkeakoulussa
Korkeakoulujen toimintakulttuuri on muuttunut viime vuosien aikana entistä avoimemmaksi. Tämä tulee esille opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) teettämässä
avoimuuden kypsyystasoselvityksessä, joka toteutettiin vuonna 2019. Ammattikorkeakoulujen kypsyystasoa on nyt selvitetty kolme kertaa. Kaksi aikaisempaa selvitystä on tehty vuosina 2015 ja 2016. Kypsyystason selvitysten lähtökohtana on ollut
säilyttää vertailukelpoisuus aiempien selvitysten välillä, jotta avoimen toimintakulttuurin kehityksen etenemisen seuranta on mahdollista.
Kahden ensimmäisen selvityksen tulokset ovatkin olleet ammattikorkeakoulujen
kohdalla jokseenkin vähäiset. Vuonna 2016 suurin osa ammattikorkeakouluista
sijoittui tasolle yksi ja kaksi. Selvityksen tulos ja sijoittuminen alimmille tasoille
on johtunut suurimmaksi osaksi siitä, että tarvittavat avoimuutta tukevat toimintamallit ja infrastruktuurit ovat vasta olleet kehitystyön alla. (Päällysaho & Lahtinen 2020.)
Avoimen toimintakulttuurin toteutumisessa Lapin ammattikorkeakoulu sijoittui
vuonna 2016 tasolle yksi. Avoimuuden merkitystä ei Lapin AMKissa tiedostettu ja
tämän vuoksi ohjausta avoimuuden suuntaan samoin kuin toimintamallejakaan ei
kehitetty. Osallistuminen ammattikorkeakoulujen Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeeseen vuonna 2016
samoin kuin kypsyystason selvityksen tulos herättivät meillä tarpeen vahvistaa avoimen toimintakulttuurin ymmärtämistä ja osaamista. Tavoitteeksi otimme nousta
tasolle kolme seuraavassa kypsyystason arvioinnissa. Tässä artikkelissa kuvaamme vuoden 2019 kypsyystason selvitykseen valmistautumista, toteutusta ja tuloksia.
Lisäksi tuomme esille selvityksen pohjalta tehtäviä kehittämistoimia.

KYPSYYSTASON SELVITYKSEEN VALMISTAUTUMINEN
Vuoden 2019 kypsyystason selvitykseen valmistautumisessa perustana toimi OKM:n
ja Lapin AMKin välinen sopimus kaudelle 2017-2020. Sopimuksessa Lapin AMK
sitoutui nostamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapaa tasolle kolme.
Osallistuminen Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatio-
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ekosysteemi -hankkeeseen lisäsi avoimen toimintakulttuurin ymmärtämistä ja osaamista sekä antoi resursseja kehittämistyölle.
Useat ammattikorkeakoulut olivat laatineet toimintaa ohjaavia linjauksia ja periaatteita. Myös Lapin ammattikorkeakoulussa valmisteltiin alkuvuonna 2019 “Pohjoisen tulevaisuus on älykästä avoimuutta. Avoimen TKI-toiminnan ja oppimisen
(TKIO) linjaukset ja periaatteet Lapin ammattikorkeakoulussa” -asiakirja, jonka johtoryhmä käsitteli ja hyväksyi. Älykäs avoimuus muodostuu seuraavista osa-alueista
ja niihin suunnattavista kehittämistoimista: avoimen toimintakulttuurin edistäminen
TKI -toiminnassa ja oppimisessa, avoimen yhteistyön toteuttaminen TKI - toiminnassa ja oppimisessa ja avoimen tiedon tuottaminen ja hallinta.
Ennen varsinaista OKM:n toteuttamaa selvitystä laadimme samalla selvitysmateriaalilla itsearvioinnin, jossa kävimme yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa läpi kaikki
arvioinnin osa-alueet ja arvioimme nykytilaa. Toteutimme kypsyystason itsearvioinnin keväällä 2019 vuoden 2016 kriteerien mukaisesti. Itsearviointi toimi perustana
toteutettaville kehittämistoimenpiteille.
Nykytilan arvioinnin yhteydessä päätimme kehittämistoimista, jotka toteutimme
ennen OKM:n toteuttamaa varsinaista kypsyystason selvitystä. Kehittämistoimia
kohdensimme mm. Politiikat ja periaatteet- ja Osaamisen kehittäminen -osa-alueille
seuraavasti: “organisaation laatukäsikirjasta suositellaan avoimuutta laaja-alaisesti
“ja “organisaatiossa järjestetään ja kannustetaan osallistumaan avoimen tieteen ja
tutkimuksen koulutuksiin”. Verkkosivuja täydensimme avoimuuden ohjeiden ja sisältöjen osalta. Päivitimme myös Avoin TKI-toiminta Lapin ammattikorkeakoulussa
-aineistonhallinnan opasta.

KYPSYYSTASON SELVITYKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti vuonna 2019 avoimuuden kypsyystason selvityksen. Selvitys eteni seuraavissa vaiheissa:
• Alustava tiedonkeruu organisaatioiden verkkosivuilla olevan tiedon pohjalta
(touko-kesäkuu 2019)
• Alustava selvitys ym. tiedon pohjalta (kesäkuu 2019)
• Täydentävä tiedonkeruu (vastausaikaa 16.9.2019 asti)
• Lopullinen selvitys täydentävien tietojen pohjalta (lokakuu 2019).
Selvityksessä arvioinnin kohteina olivat avoimuuteen liittyvä strateginen ohjaus,
avoimuuden politiikat ja periaatteet, avoimuuden tukitoimet ja avoimuuteen liittyvä
osaaminen ja sen kehittäminen. Organisaatioille annettiin myös tilaisuus kommentoida ja täydentää OKM:n organisaation verkkosivuilta keräämiä havaintoja.
Lapin AMK saavutti selvityksen tuloksena kypsyystason neljä. Tällä Johdettu
tasolla ”Avoimeen toimintakulttuuriin pyritään aktiivisesti ja avoin toiminta sekä sen
periaatteet on asetettu julkisesti erääksi organisaation päämääristä. Toiminta on pääpiirteissään avointa ja noudattaa avoimia periaatteita. Avoimuutta johdetaan ja mi-
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tataan säännöllisesti. Mitatut tulokset analysoidaan ja korjaavia toimenpiteitä tehdään aktiivisesti. Organisaatio on kypsynyt avoimen informaation hyödyntämisessään,
ja samalla myös informaation merkitys korostuu entisestään”. (Avoin tiede ja tutkimus
Suomessa. Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa vuonna 2015.)
Kypsyystasolle viisi pääsy edellyttää kehittämistoimia erityisesti strategisella tasolla.
Tällä strateginen tasolla ”Avoimeen toimintakulttuuriin kannustetaan julkisesti koko
organisaation tasolla ja avoimuus on määritelty strategiassa ja politiikoissa erääksi
keskeisistä arvoista. Toiminta on avointa ja sitä kehitetään noudattaen avoimia periaatteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Avoimuus on myös kytketty toiminnan
pitkäjänteiseen suunnitteluun ja johtamiseen. Pystytään jatkuvasti varmistamaan, että organisaatio kulkee tavoitteiden kannalta oikeaan suuntaan sekä oppii ja
mukautuu. Avainmittareita käytetään kattavasti ja niitä tarkastetaan jatkuvasti.
Henkilöstö on tietoinen tavoitteistaan ja edistymisestä avoimuudessa.” (Avoin tiede
ja tutkimus Suomessa. Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa vuonna 2015).
Kuviossa 1 on kuvattu arvioinnin kokonaistulosta eli avoimen toimintakulttuurin
toteutumista.
Kuvio 1. Avoimen toimintakulttuurin toteutuminen (Forsström, Lilja & Ala-Mantila 2019, 34)

Lapin AMKin tuloksista käy ilmi, että olemme parhaiten onnistuneet Politiikat ja
periaatteet- ja Avoimuuden tukitoimet -osa-alueilla.
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Taulukko 1. Strategisen tason ohjaus
Kriteerit

Arviointi

avoimuuden näkyminen strategisen tason dokumenteissa arvona ja
sitoutumisena

1

tutkimustoiminnan avoimuuden näkyvyys

1

paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

1

yhteistyön johtaminen

1

tutkimustulosten avoimuus

1

avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen

1

Selvityksen mukaan toimintakulttuurin avoimuus on mainittu strategiassa, mutta
sen merkitystä ei ole avattu. Ei myöskään ole avattu sitä, kattaako toimintakulttuurin
avoimuus myös tutkimustoiminnan avoimuuden. Strategiassa on mainittu visiona
kehittyä vuoteen 2020 mennessä arvostetuksi kansainväliseksi kumppaniksi, mutta
mainintoja yhteistyöstä muilla tasoilla ei ole mainittu. Avoin toimintakulttuuri kattanee myös tutkimuksen palveluiden tai infrastruktuurien yhteiskäytön, mutta sitä ei
ole selkeästi mainittu. Tutkimustulosten avoimuudesta, avoimuuden työkalujen ja
palveluiden edistämisestä ei myöskään ole strategiassa selkeästi mainittu.
Taulukko 2. Avoimuuden politiikat ja periaatteet
Kriteerit

Arviointi

periaatteet liittyen tieteellisten julkaisujen avoimuuteen

3

tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallennuksen periaatteet

3

tutkimusmenetelmien avoimuuteen liittyvät periaatteet

3

tutkimusaineistojen saatavuuden, käytön ja lisensoinnin avoimuuteen liittyvät
periaatteet

3

palveluiden ja resurssien avoimuuteen liittyvät periaatteet

1

Avoin tiede –toimintamallin mukaisten toimintaperiaatteiden noudattaminen
(tutkimuksen elinkaari, saatavuus ja luotettavuus)

2

avoimuuden periaatteet yhteistyössä (esimerkiksi kansalliset julkaisualustat)

2

avoimuuden periaatteet sopimuksissa (lisensointi ja uudelleenkäyttö)

2

laatujärjestelmään liittyvät ohjeistukset

1

Lapin AMKissa edellytetään julkaisujen avoimuutta ja henkilökunnan tekemiltä
julkaisuilta edellytetään rinnakkaistallennusta. Tutkimusmenetelmien ja -aineistojen
avoimuutta edellytetään.
Selvityksessä todetaan, että Avoimen tieteen oppaassa on kuvattu avoimen tieteen
ja tutkimuksen arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisia linjauksia, mutta mainintaa
kokonaisarkkitehtuurista ei löydetty. Yhteistyökumppaneita ja yhteistyön muotoja
useammalla tasolla on verkkosivuilla esitelty. Yhteistyön avoimuuden periaatteita ei
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kuitenkaan ole esitelty. Ohjeistusten mukaan avoimuus tulee huomioida sopimuksissa.
Verkkosivuilla ei ole mainintaa mallisopimuksista, mutta sopimuksissa käytettäviä
oleellisia mallilausekkeita on annettu.
Palvelut ovat verkkosivuilla helposti löydettävissä ja niitä tarjotaan ulkopuolisille,
mutta palveluperiaatteita ei löydetty. Avoin vuorovaikutus ja avoin keskustelukulttuuri on mainittu, mutta ei ole mainintaa, kuinka avoimuutta tulisi käyttää laadun
parantamiseen.
Taulukko 3. Avoimuuden tukeminen
Kriteeri

Arviointi

julkaisujen avoimuuden seuranta.

3

tutkimusaineiston avoimuuden seuranta (saatavuus ja hyödyntäminen),

2

tutkimuksen näkyvyyden seuranta (vaikuttavuus, tieteellinen ja sosiaalinen media)

2

palvelut tutkimusaineistojen metadatan luontiin ja luettelointiin.

2

tutkimusjulkaisujen ja aineistojen dokumentoinnin tuki

1

Avoimuuden toteutumista seurataan, mutta tätä ei ole avattu tarkemmin. Tämä kattanee julkaisujen avoimuuden seurannan. Ei kuitenkaan ole selkeää näyttöä, onko käytäntönä oleva toimenpide vai vasta suunnitteilla oleva tavoite. Ei myöskään löydetty
mainintaa tutkimuksen näkyvyyden seuraamisesta. Avoimen tieteen oppaassa on
mainittu mm. IDA, Etsin, Aila, Avaa ja Zenodo. Ei kuitenkaan löydetty mainintaa
siitä, kuinka palveluiden käytön metadataa hyödynnetään.
Taulukko 4. Avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen
Kriteeri

Arviointi

Tutkimusdatan elinkaaren hallinta

2

Tutkimustulosten uudelleenkäyttö ja löydettävyys

1

Yleisten avoimen tieteen palveluiden käyttö

1

Avoimen tieteen osaamisen rakentaminen

1

Näyttöä tutkimusdatan elinkaaren hallinnasta löytyy, mutta kehitettävää on tutkimustulosten uudelleenkäytössä ja löydettävyydessä. Osaamisen rakentamisessa ei
kypsyystason selvityksen ajankohtana vielä ollut nähtävissä riittäviä toimia.

KEHITTÄMISTOIMET KYPSYYSTASON
SELVITYKSEN PERUSTEELLA
OKM:n kypsyystason selvityksen tulokset ohjaavat myös toteutettavia kehittämistoimenpiteitä vuosina 2020-2021. Tavoitteenamme on tietoisella ohjauksella muuttaa
toimintakulttuuriamme. Kannustamalla avoimuuteen lisäämme ymmärrystä avoimuuden hyödyistä ja vaikutuksista toimintaan. Käynnistämme avoimuuteen liittyvän
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toiminnan systematisointia ja osaamisen kehittämistä. Kiinnitämme huomiota
monipuoliseen arviointitiedon hyödyntämiseen eikä ainoastaan taloudellisen suorituskyvyn mittaamiseen. Huolehdimme, että avoimuus ilmenee korkeakoulustrategiassa
(LUC strategia 2020-2030) ja toiminta on monelta osin avointa ja se perustuu dokumentoituihin kuvauksiin. Teemme päätöksiä entistä enemmän käyttäen apuna avoimuuden mittaritietoa. Johtamisella tuemme tehokkaampaa avoimuuden strategian
suunnittelua ja toimeenpanoa.
Toimenpiteet strategisella ohjauksen tasolla

1.

Toimintakulttuurin avoimuuden merkitystä avataan ja vaikuttavuutta tehdään näkyväksi. Laaditaan LUC-strategian AMK-tason toimenpidesuunnitelmat ja huomioidaan avoimuus niissä.
2. LUC-strategian AMK-tason toimenpidesuunnitelmissa avataan vielä vahvemmin TKI-toiminnan avoimuutta.
3. LUC-strategian AMK-tason toimenpidesuunnitelmissa kuvataan, kuinka paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö toteutuu. Tehdään näkyväksi tutkijoiden asiantuntijuus ja osaaminen (CV) ja yhteistyö.
4. Avataan tutkimusinfrat ja kuvataan lappilaisten tutkimusinfrojen yhteiskäytön
palvelumalli kansalliseen tutkimusportaaliin (research.fi).
5. Kuvataan TKI-palvelut avoimuuteen liittyen.
6. Laaditaan kuvaus siitä, kuinka tutkimustulokset tuottavat vaikuttavuutta (esim.
innovaatio, hyvinvointi).
7. Kuvataan palvelut ja työkalut, joilla edistetään avoimuutta.
Toimenpiteet toimintapolitiikan ja periaatteiden tasolla

1.
2.

Kuvataan avoimesti palvelut yrityksille ja yhteisölle sekä palveluperiaatteet.
Tarkistetaan ja tunnistetaan ydinprosesseista, mihin laatukäsikirjan kuvauksiin
avoimuutta on tarvetta lisätä ja muutetaan prosesseja tältä osin.

Toimenpiteet avoimuuden tukemisessa/tukitoimissa

1.
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Selvitetään eri tukitoimien (kirjasto, TKI-palvelut, jne.) välinen työnjako ja laaditaan kuvaukset tarjottavasta tuesta ja ohjeistukset.
• Ohjeistetaan ja tuetaan henkilöstöä julkaisujen ja aineistojen tallentamisessa
Repoon ja julkaisujen rinnakkaistallennuksessa
Theseukseen.
• Ohjeistetaan ja tuetaan aineistojen metatietojen tallentamisessa Repoon.
• Selvennetään tutkijoille hyödyt, miksi kannattaa tallentaa ja käyttää muiden
tietoja.
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Toimenpiteet osaamisen kehittämisessä

1.
2.

Kartoitetaan mahdollisuuksia datan tallentamiseen.
Laaditaan toimintaohje tiedonhallintasuunnitelman tekemiselle (DMP=Data
Management Plan, suositus, että kaikille hankkeille laaditaan tämä).
3. Varmistetaan tuki ja ohjeistetaan (tieteen-, koulutus- ja tutkimusalan spesifit vastuuhenkilöt) ulkoisen tutkimuksellisen datan käyttämiseen ja tarjoamiseen.
4. Vahvistetaan CSC:n tarjoamien palveluiden osaamista (AILA, DMP-Tuuli, IIDA,
ETSIN, jne.).
5. Nimetään osaamisryhmäkohtaiset avoimuuden sparraajat.
6. Järjestetään avoimuuden osaamisen kehittämiseksi sisäiset webinaarit. Laitetaan
tallenteet ja materiaalit kaikille sisäisesti hyödynnettäväksi.
Yllä kuvatut toimenpiteet ohjaavat kehittämistyötämme toimintakulttuurin avoimuuden edistämisessä ja myös seuraavassa kypsyystasoselvityksessä onnistumisessa.

LOPUKSI
Lapin AMKin TKI-toiminnan ja oppimisen älykkään avoimuuden linjaukset ja toimintaperiaatteet ovat ohjaamassa kaikkien meidän työtä nyt ja tulevaisuudessa. Jokaisella
on vastuu ja velvollisuus edistää avoimuutta ammattikorkeakoulun tehtäväalueilla.
Tämä tarkoittaa vastuuta ja velvollisuutta kehittää omaa avoimuuden ja myös ydintehtävien mukaista osaamista. Lapin AMK onnistui todella erinomaisesti nostamaan
toimintakulttuurin kypsyystasoa vajaan kolmen vuoden aikana toteutetuilla kehittämistoimilla. Tulos osoittaa johdon ja henkilöstön sitoutuneisuutta, tavoitteellista pyrkimystä ja arkista ahkeruutta kohti Älykästä avoimuutta. Seuraavassa kypsyystason
arvioinnissa nousemme vielä yhden tason eli tasolle viisi.
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Riitta Alajärvi-Kauppi

Avoimuus ja
ammattikorkeakoulujen
TKI-rahoitusohjelmat
Ulkopuolisen rahoituksen osuus ammattikorkeakoulujen TKI-rahoituksessa on merkittävä ja rahoituksiin liittyvissä ehdoissa ja ohjeistuksissa käsitellään myös tutkimustulosten ja -aineistojen avoimuutta. Avoimuus mainitaan lähes kaikkien rahoitusohjelmien yhteydessä, mutta avoimuuteen liittyvä vaatimustaso voi olla erilainen.
Tässä artikkelissa avataan rahoitusohjelmien tai rahoittajien avoimuuteen liittyvää
ohjeistusta merkittävimpien TKI-toiminnan ulkopuolisten rahoitusten osalta. Artikkelissa keskitytään julkisiin rahoittajiin. Yrityksiltä tulevaa rahoitusta ei käsitellä.

TAUSTAA
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta

Ammattikorkeakouluilla on lain mukaan kaksi perustehtävää: antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI)
sekä taiteellista toimintaa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014). Ammattikorkeakoulun kaikki perustehtävät tähtäävät yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, mistä syntyy
oikeutus korkeakoulujen olemassaololle.
Merkittävä osa TKI-toiminnasta tapahtuu projekteina, joihin korkeakoulut hakevat ulkopuolista rahoitusta. Ammattikorkeakoulut toteuttavat TKI-toimintaa yhdessä
yritysten ja työelämän, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, julkisten kehitysorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan yhdistyy yhä useammin myös osaamisen kehittäminen (TKIO). TKIO-hankkeissa ammattikorkeakoulut luovat uusia malleja ja työkaluja
kouluttautumiseen tai osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. (Pitkänen, Lempinen &
Vainio 2019.)
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Ammattikorkeakoulujen vuoden 2018 tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan volyymi oli yhteensä 180,6 miljoonaa euroa. Tästä summasta merkittävä osa eli
106,6 miljoonaa euroa (noin 60 %) oli ulkopuolista rahoitusta ja loput ammattikorkeakoulujen omaa rahoitusta. Ulkopuolisesta rahoituksesta suurin osa eli noin 60 %
on EU-rahoitusta. Merkittävä osa EU-rahoituksesta tulee rakennerahastoista (Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto), mutta ammattikorkeakoulut
saavat rahoitusta myös Horisontti 2020 -ohjelmasta sekä mm. Erasmus+ -ohjelmasta.
Kansallisista rahoittajista tärkeimpiä ovat ministeriöt ja kunnat, yritykset ja Business
Finland. (Arene ry 2018.)
Kuviossa 1 esitellään TKI-toimintaa vuodelta 2018 kumppaneiden, ulkoisen rahoituksen lähteiden ja kansainvälisyyden ja avointen julkaisujen osalta.

Kuvio 1. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta 2018 (Arene ry 2018)

Ulkoisen rahoituksen ja erityisesti julkisen rahoituksen osuus ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan rahoituksesta on siis merkittävä. Ammattikorkeakoulujen TKItoiminta on yleensä julkista tutkimusta, johon liittyy tulosten julkisuus projektin
päättymisen jälkeen, ja tuloksia on levitettävä aktiivisesti, syrjimättömästi ja laajasti.
Avoimuus TKI-toiminnassa

Avoimella TKI-toiminnalla tarkoitetaan avoimien toimintamallien hyödyntämistä
organisaatioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa tarkoittaen, että
projekteissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat tutkimusetiikan,
juridiikan ja sopimusten asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä.
(Päällysaho, Latvanen & Kärki 2018.)
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Avoimuus TKI-toiminnassa on lähinnä ollut julkisen rahoituksen ehtojen mukaista
tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten julkaisemista, mutta yhä enemmän huomiota kiinnitetään myös aineistojen ja menetelmien avaamiseen. Arenen keräämien
tietojen mukaan 71 % ammattikorkeakoulujen TKI-julkaisuista on avoimesti saatavilla (2018). Avoimuuden leviämistä myös muuhun kuin julkaisujen avaamiseen on
vauhdittanut avoimen toimintakulttuurin omaksuminen sekä TKI-toiminnan rahoituksiin liittyvät avoimuuden suositukset ja vaatimukset. Euroopan komissio rohkaisee sekä tutkimustulosten että tutkimukseen liittyvän aineiston (datan) avoimeen
julkaisuun (Council of the European Union 2016). Tavoitteena on, että tutkimusdata
on löydettävissä, saavutettavissa, yhteen toimivaa ja uudelleenkäytettävää (FAIR-periaatteet). Tutkimusdatan hyvä hallinnointi ei ole arvo sinänsä vaan se tukee uuden
tiedon syntymistä ja innovaatioita. Julkaisujen ja datan avoin julkaiseminen tukee
uuden tutkimuksen rakentamista aikaisemmille tutkimustuloksille, mikä parantaa
tulosten laatua. Avoimuus kannustaa yhteistyöhön ja päällekkäisen työn vähentämiseen ja tehostaa tutkimusta. Avoimuus myös nopeuttaa innovaatioiden saamista
markkinoille ja osallistaa kansalaisia ja yhteiskuntaa. (H2020 Programme 2017.)
Eurooppalaisen tutkimusalueen yhtenä periaatteena on tiedon optimaalinen levitys, saatavuus ja siirto mukaan lukien avoin pääsy (ERA). Myös Euroopan tutkimusneuvosto on vahvasti asettunut Open access -periaatteiden taakse (ERC). Suomen
Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen ja suosittelee tutkimusaineistojen avaamista (AKA).

RAHOITTAJAT, RAHOITUSOHJELMAT JA AVOIMUUS
Rakennerahasto-ohjelmat

Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastoohjelmaa, joka hyödyntää Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR). Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on
lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 %) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa. (Rakennerahastot). Ammattikorkeakoulujen ulkopuolisesta TKI-rahoituksesta vuonna 2019 noin 44 % tuli rakennerahastoista.
(Vipunen.)
Rakennerahasto-ohjelman toteutuksen lähtökohtana on kaiken toiminnan avoimuus ja tulosten levitettävyys. Ohjelman valmisteluun liittyvät avoimet kuulemis- ja
keskustelutilaisuudet, joihin osallistetaan sidosryhmiä ja hanketoimijoita laajasti.
Rahasto-ohjelman toteutukseen kuuluu olennaisesti oppien, kokemusten, parhaiden
käytäntöjen, työkalujen ja prosessien jakaminen sekä avoimet ja kestävät toimintamallit. Ohjelmassa kannustetaan avoimeen kumppanuuteen, jolla saadaan aikaan
innovatiivisia tuotteita ja palveluita sekä avointen innovaatioalustojen tuottamiseen
ja hyödyntämiseen. Hankkeiden suunnittelussa ja valinnassa tulee noudattaa avoimuuden, läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden periaatteita. Tiedotustoimien periaatteena
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on turvata EU:n osarahoittaman toiminnan avoimuus, läpinäkyvyys ja tehokkuus
Suomessa.
Avoin data on pk-yrityksille resurssi, jonka päälle voidaan rakentaa uusia palveluita ja kansainvälistä liiketoimintaa. Yritysten avoimen tiedon ja rajapintojen avulla
toteuttamat uudet sovellukset ovat hankkeiden tulosindikaattorina. Rakennerahastoohjelmalla tuetaan eri tietolähteiden julkaisemista avoimena datana sekä niiden jakamista, löytämistä ja yhdisteltävyyttä tukevien palveluiden kehittämistä.
Älykkään erikoistumisen rahoituksesta merkittävä osuus kohdistuu korkeakoulujen laitehankintoihin. Lisäämällä näillä investoinneilla luotujen laboratorioiden ja
kehittämisalustojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä varmistetaan, että investoinneista
koituu tutkimushyötyjen lisäksi myös myönteisiä yhteiskunnallisia ulkoisvaikutuksia
esimerkiksi yritysten tuotekehitystoiminnan lisääntymisen kautta. (Rakennerahastot.fi 2020.)
Business Finland

Business Finland rahoittaa ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa, jolla on yhteys
yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Co-Innovation-rahoitusta voidaan saada tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeisiin, joilla luodaan edellytyksiä
yritysten kilpailukyvyn vahvistumiselle ja merkittävälle uudelle kansainvälisen liiketoiminnalle. Co-Creation-rahoitusta voidaan myöntää tutkimusorganisaatioiden ja
yritysten yhteishankkeiden valmisteluun. Research to Business -rahoitusta voidaan
käyttää tutkimuslähtöisen idean kaupallistamisen valmisteluun. (Business Finland 2020.)
Business Finland edellyttää tutkimustulosten avointa tieteellistä julkaisemista.
Business Finland on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja tavoitteena on, että julkisten tutkimusorganisaatioiden tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin
julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.
Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin
julkaiseminen on otettu huomioon. Business Finland kehottaa tutkijoita huolehtimaan siitä, että julkaisut saatetaan mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti avoimesti kaikkien saataviksi rinnakkaistallentamalla julkaisut koneluettavassa muodossa
sopivaan julkaisuarkistoon tai -tietokantaan, josta ne ovat maksutta saatavissa.
Artikkeli voidaan julkaista myös avoimesti Open access -julkaisusarjassa, jolloin
julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta. Business Finland ei suosittele
julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta. Business
Finland suosittelee avointa julkaisemista ns. vihreän tai kultaisen mallin mukaisesti:
Vihreä malli:
Artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja tallennetaan rinnakkain avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon. Business
Finland sallii kansainvälisten rahoittajien käytäntöjen mukaisen karenssiajan, joka
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on korkeintaan 6 kuukautta, paitsi humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille,
joilla se on korkeintaan 12 kuukautta.
Kultainen malli:
Artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti open access -julkaisussa, jolloin julkaisija
vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja jossa artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Jos kustantaja kerää kirjoittajamaksun, sen voi sisällyttää hankkeen tutkimuskuluihin. Tässäkin tapauksessa tulee artikkeli tallentaa myös rinnakkaisjulkaisuarkistoon.
Rahoituksen saajalla on velvollisuus huolehtia tutkimuksessa syntyvästä aineistosta siten, että projektin tavoitteet voidaan saavuttaa. Tätä varten rahoituksen saajan
tulee huolehtia tausta-aineistojen ja projektissa syntyvien tutkimusaineistojen sekä
tiedon sekä tulosten hallinnoinnista sopivalla tavalla, jotta tietoa ja tuloksia voidaan
mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa. Business Finland edellyttää aineistonhallintasuunnitelman tekemistä. (Business Finland 2020.)
Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia projektin aikana. Kustannukset on hyvä sisällyttää kustannusarvioon jo projektin suunnitteluvaiheessa. Tutkimustulosten avoimen julkaisemisen vaatimus koskee tällä hetkellä projektin aikana syntyviä tieteellisiä julkaisuja, ei tutkimusaineistoa. BF kannustaa
kuitenkin tutkimusprosessin läpinäkyvyyteen ja siksi myös aineistonhallintasuunnitelma on osana projektisuunnitelmaa. BF tulee suosittelemaan myös tutkimusaineiston avaamista soveltuvin osin mutta kysymys ei tällöin ole kaiken tutkimusaineiston
avaamisesta vaan aina oikeudellista toimintaympäristöä ja sopimuksia kunnioittaen,
soveltuvin osin sekä hallitulla strategialla. Avoin tieteellinen julkaiseminen ei kuitenkaan ole rahoituksen kriteeri. (Business Finland 2020.)
Erasmus +

Erasmus+ korkeakoulutukselle tukee korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä sekä
korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelmalla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua.
Ohjelmasta rahoitetaan kehittämistoimia, jotka toteutetaan kansainvälisinä hankkeina.
Erasmus + -ohjelmassa Open access -lähestymistapa on rahoitushakemuksen arviointikriteerinä. Tuloksille täytyy sallia käyttö, uudelleenkäyttö, muutokset ja resurssien jako. Erasmus+ rohkaisee käyttämään mahdollisimman avoimia lisenssejä, jotta
saavutetaan mahdollisimman kattava vaikuttavuus. Voidaan kuitenkin soveltaa eritysehtoja kuten että tekijä on mainittava, kun tuloksia käytetään, muunneltuja tuloksia käytetään tai jaetaan. Tulosten käyttö kaupallisiin tarkoituksiin voidaan myöskin
kieltää. Opetuksessa ja ohjauksessa tulisi käyttää avoimia pedagogisia ratkaisuja.
(Erasmus+ Programme Guide.)
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Horisontti-ohjelma

Horisontti2020 (H2020) on Euroopan unionin suurin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma,
josta myös ammattikorkeakoulut ovat saaneet rahoitusta. Osuus ammattikorkeakoulujen ulkoisesta rahoituksesta on kuitenkin vielä sangen alhainen, 3,6 % (2019), koska
rahoitus on erittäin kilpailtua. (Vipunen.)
H2020-ohjelman pääperiaatteita on velvollisuus avata kaikki tieteelliset julkaisut
Open access -periaatteiden mukaisesti, ja myös tutkimusdatan avaamista suositellaan
(pääsääntö). Open access tieteellisiin julkaisuihin tarkoittaa:
Tallennettava julkaisun koneluettava julkaistu versio tai rinnakkaisarvioitu versio
(final draft) on tallennettava.
Vahvistettava open access tallennetulle julkaisulle – Julkaisussa, jos sähköinen kopio
on saatavissa korvauksetta – Kuitenkin viimeistään 6 kk julkaisusta (12 kk yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä). Vahvistettava Open access -bibliografiikka metadataan.
H2020-ohjelmassa hyväksytään sekä vihreän mallin että kultaisen mallin mukainen julkaiseminen (H2020 Online Manual). Tallentaminen voi tapahtua organisaatiokohtaisesti, asia-/alakohtaisesti, keskitetysti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Komissiolla on olemassa mallilauseke julkaisusopimuksiin rinnakkaistallentamisen
mahdollistamiseksi. Kaikki avoimen julkaisemisen kustannukset ovat hyväksyttäviä
suoria kustannuksia H2020-projektissa, kunhan ne aiheutuvat projektin kuluessa.
Open accessin mukaisella tutkimusaineistojen tallentamisella tarkoitetaan:
Tallennetaan tutkimusaineisto digitaaliseen arkistoon - Data ja metadata tutkimustulosten jälkikäteiseksi arvioimiseksi. Tarjotaan tieto menetelmistä ja työkaluista tulosten arvioimiseksi.
H2020-projektissa tuotettu tieto on lähtökohtaisesti avointa ja se voidaan ”sulkea”
(OPT OUT) ainoastaan perustellusti osaksi tai kokonaan. Perusteltu syy voi olla:
•
•
•
•
•
•

suojaaminen kaupallisesti tai teollisesti potentiaaliselle tulokselle
security-vaatimukset
sisältää henkilötietoja
ristiriita projektin päätarkoituksen kanssa
projektissa ei synny tutkimusdataa
muut perusteltu syy.

Aineistonhallintasuunnitelma (Data Management Plan, DMP) on suositus H2020projekteissa. DMP antaa tietoa mm. siitä, millaista aineistoa projektissa syntyy, kuinka sen ajantasaisuus, säilytys ja kestävyys toteutetaan, mitä osia ja kuinka ne avataan.
(H2020 Programme 2017.)
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LOPUKSI
Arene ja ammattikorkeakoulut ovat keväällä 2020 allekirjoittaneet Avoimen tieteen
ja tutkimuksen julistuksen. Julistuksen mukaan kaikki uudet tutkimusjulkaisut ovat
välittömästi avoimesti saatavilla ja tutkimusaineistot ja -menetelmät ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin välttämätöntä. Aineistoja hallitaan tarkoituksenmukaisesti FAIR-periaatteita tavoitellen. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot,
mukaan lukien tutkimusdata, tunnistetaan itsenäisiksi tutkimustuotoksiksi. Tämä
on linjassa myös julkisen tutkimuksen rahoittajien suositusten kanssa. (Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta 2020.)
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Minna Fred, Aino Helariutta ja Helena Kangastie

Avoin yhteistyö
TKI-toiminnassa
Ammattikorkeakoulun tehtäväalueilla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), aluekehityksessä ja opetuksessa tavoitellaan avoimuutta ja korostetaan
sen tärkeyttä. 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. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta
ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien
innovaatioiden syntyä. Lisäksi avoimuus tehostaa TKI-yhteistyötä. Avoin TKI-toiminta on osa vastuullisia toimintatapoja. (Päällysaho & Latvanen 2019.)
Vuosina 2014-2017 toteutunut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Avoimen
tieteen ja tutkimuksen -hanke (ATT) toteutti tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen
edistämistä kolmella rintamalla: tutkimusjulkaisut, tutkimusdata ja menetelmät.
Työtä jatketaan Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hankkeen tarkoituksena on avata
toimintatapoja TKI:ssä, TKI-integroidussa oppimisessa (TKIO) sekä yhteistyössä
ulkopuolisten tahojen kanssa. Tavoitteena on siirtyä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Hanketyön ydin muodostuu hankkeen aikana rakentuvasta verkostosta, jonka avulla saadaan eri osapuolet nivottua yhteistyöhön keskenään ja näin mahdollistetaan ammattikorkeakoulujen tuottaman tiedon ja osaamisen kulkeutuminen kaikkien halukkaiden nähtäväksi ja hyödynnettäväksi.
Tässä artikkelissa kuvaamme avoimen yhteistyön toteutumista TKI-integroidun
oppimisen määrittelytyössä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Avaamme aluksi avointa yhteistyötä TKItoiminnassa. Kuvaamme artikkelissa avointa yhteistyötä TKI-integroidun oppimisen
määrittelytyössä, jonka tuloksena muodostimme Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehyksen. Lopuksi pohdimme avoimen yhteistyön kokemuksia hankkeen
asiantuntijaroolien näkökulmasta.
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AVOIN YHTEISTYÖ TKI-TOIMINNASSA
Avoin yhteistyö tarkoittaa avoimen oppimisen näkökulmasta käytäntöjen ja resurssien
sekä strategioiden ja aloitteiden jakamista oppimisen ja opetustoiminnan parantamiseksi. Tämä tapahtuu edistämällä tiedon kulkua, luomalla instituutioiden, yhteisöjen
ja oppijoiden välisiä verkostoja sekä tekemällä sopimuksia, jotka edistävät avoimia
opetuskäytäntöjä. (Inamorato Dos Santos 2019.) Tässä artikkelissa kuvaamme Lapin
ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyön avoimuutta TKItoiminnan näkökulmasta.
Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi
–hankkeen työpaketteja oli useita, joista TKI-integroidun oppimisen (TKIO) avaaminen on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Lapin AMKin yhteiskehittelyn kohteena yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tulostavoitteena on se, että avoin TKIintegroitu oppiminen on luonteva osa ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa.
Toimenpiteinä tulostavoitteiden saavuttamiseksi on mm. määritellä miten avoimuus
näyttäytyy TKIOssa ja miten se hyödyttää TKI-työtä yritysyhteistyö mukaan lukien.
Hankkeessa kartoitetaan myös TKIOn toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä.
Yhteistyö lähti liikkeelle tiiviimmin keväällä 2019, jolloin työpaketin vastuulliset
toimijat keskustelivat Slack- ja eDuuni-alustoilla työn aloittamisesta. Päävastuussa
olevat Laurean ja Lapin AMKin edustajat käynnistivät yhteisen suunnittelun etenemisestä ja tiedottivat asiasta muita osapuolia. Työ käynnistyi avoimen TKI-integroidun oppimisen määrittelyllä ja siihen kutsuttiin mukaan kaikkia hankkeen osallisia.
Asian ja aiheen haastavuuden vuoksi käynnistyminen hieman viivästyi alkuperäisestä
suunnitelmasta.
Syyskuussa 2019 Laurea teki benchmarking-matkan Lapin AMKiin. Matkan
tarkoituksena oli laatia suunnitelma, jonka avulla päästään hankesuunnitelmassa
määriteltyihin tavoitteisiin. Henkilökohtaisen tapaaminen oli merkityksellinen sysäys
yhteisen suunnitelman muodostamiseksi ja toimeenpanemiseksi. Kävi ilmi, että
ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurit olivat samansuuntaisia, mutta toimintatavat erosivat hieman toisistaan. Vertaisoppimista ja yhteiskehittelyä oli siis mahdollista
tehdä paljon hankkeen aikana. Käsite avoin TKI-toiminta oli kuvattu edeltävässä
ATT-hankkeessa, mutta kuvausta avoimesta TKI-integroidusta oppimisesta ei ollut.
Määrittelytyön lähtökohdaksi päätettiinkin muodostaa yhteinen näkemys siitä, mitä
avoin TKI-integroitu oppiminen on. Kuvaus tehtiin viitekehyksen muotoon.

TKI-INTEGROIDUN OPPIMISEN VIITEKEHYKSEN LUOMINEN
Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehys (kuvio 1) pohjautuu Seliina Päällysahon (2018) esittämään viitekehykseen avoimesta TKI-toiminnasta. Avoimella
TKI-toiminnalla tarkoitetaan, että TKI-hankkeiden aineistot, tulokset ja julkaisut
ovat mahdollisimman avoimesti saatavissa ja hyödynnettävissä. Tämä tapahtuu
avointen toimintamallien avulla. Avoimet toimintamallit lisäävät TKI-toiminnan
laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avointen toimintamallien kautta edistetään
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ammattikorkeakoulun työelämä- ja yritysyhteistyötä. Tavoitteena on tehostaa osaamisen ja tiedon siirtymistä ja synnyttää uutta tietoa ammattikorkeakoulun ja työelämän keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Alajärvi-Kauppi ja Kangastie (2019) muodostivat oman määritelmänsä avoimesta TKI:sta ja oppimista Lapin ammattikorkeakoulussa. (Alajärvi-Kauppi & Kangastie 2019 mukaellen Päällysaho 2018). Alajärvi-Kaupin ja Kangastien määritelmää käytettiin tämän viitekehyksen pohjana.
Avoimen TKI-integroidun oppimisen perustana ovat eri osapuolten välinen luottamus, vuorovaikutus ja sitoutuminen. Oppimisessa korostuu avoin yhteistyö, avoin
toimintakulttuuri, avoin tieto ja avoin oppiminen.

Kuvio 1. Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehystä (Fred, Helariutta & Kangastie 2019;
mukaellen Päällysaho 2018; mukaellen Alajärvi-Kauppi ja Kangastie 2019)

Seuraavaksi avataan avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehyksen osa-alueita:
avoin toimintakulttuuri, avoin tieto, avoin yhteistyö ja avoin oppiminen.
Avoin toimintakulttuuri
Ammattikorkeakoulujen avoimessa TKI-toiminnassa pyritään sellaiseen avoimeen
toimintakulttuuriin, jossa infrastruktuurit ja ympäristöt, aineistot, menetelmät ja
tulokset avataan aina, kun se on mahdollista ja avoimuus on toiminnan suunnittelun
kattava lähtökohta (Viisas avoimuus 2018). Avoimen oppimisen toimintamallien
kehittäminen ja sisällyttäminen osaksi organisaation avointa toimintakulttuuria
vastaa jatkuvan oppimisen kehitystarpeisiin, mahdollistaa vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä edistää asiantuntijuuden näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia.
Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehyksen osa-alue kypsyystasoarvio
viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina toteutettuihin 2015, 2016 ja 2019 selvityksiin, joissa OKM arvioi korkeakouluja avoimen toimintakulttuurin näkökulmasta.
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Arviointikohteina ovat olleet avoimen toimintakulttuurin strateginen ohjaus, politiikka ja toimintaperiaatteet, käytännön palvelut ja ohjeistus sekä henkilöstön osaamisen tukeminen.
Avoin tieto
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa syntyy runsaasti erilaisia aineistoja:
tyypillisesti erilaisiin kyselyihin, haastatteluihin ja mittauksiin liittyvää taustaaineistoa ja niiden perusteella laadittuja julkaisuja, mutta myös yritysyhteistyössä
syntyviä videoita, kuvia, mallinnuksia ja muita aineistoja (Päällysaho, Lahtinen &
Kärki 2019). Puhutaan avoimista aineistoista, datasta, menetelmistä ja julkaisuista.
TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden
laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistu avoimuuden hyödyntämistä ja toimintamme
näkyvyyttä a tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin. Avoimuus on usein myös
hankerahoittajien vaatimus. (Vastuullinen tiede ja innovaatiotoiminta 2019.)
Avoin yhteistyö
Yhteistyö edistää avoimessa oppimisessa muun muassa tiedon jakamista, avointen
oppimateriaalien ja MOOCien yhteiskehittämistä, yhteissertifiointia, ketterää oppimisen tunnistamista ja tunnustamista, avointen digitaalisten oppimisympäristöjen
kehittämistä ja digitaalisten kompetenssien yhteiskehittämistä (Inamorato Dos
Santos 2019).
Avoin TKI tarkoittaa avoimen oppimisen näkökulmasta avoimuutta ja yhteiskehittämistä tutkimuksen teon eri vaiheissa. Viitekehyksessä tähän viitataan osaamisperustaisen opetussuunnitelman pohjana olevat työelämän ja alueen ennakoidut tarpeet.
Avoimessa yhteistyössä yritykset ja organisaatiot osallistetaan yhteiskehittämiseen ja
jopa avoimeen innovaatioprosessiin. Yhteiskehittämällä ja hyödyntämällä avoimia
TKI- ja oppimisympäristöjä yhdistetään oppiminen avoimeen yhteistyöhön. Ajatuksena on kehittää tiedettä ja tutkimusta avaamalla ja yhteiskehittämällä tutkimusprosessin eri vaiheita ja tuotoksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tutkimusprosessin aikana.
Avoin oppiminen
Avoimen oppimisen (eng. open education) käsite on laaja ja moniulotteinen. Avoin
oppimisen virallinen suomenkielinen määritelmä on tehty EU-julkaisun Opening up
Education: A Support Framework for Higher Education Institutions (Inamorato Dos
Santos 2019; Punie & Muñoz 2016) pohjalta. Määritelmän mukaan avoin oppiminen
on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja
lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin
oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia ja yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.
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Avoin oppiminen on yhteydessä korkeakouluissa avoimeen opetussuunnitelmaan.
Korkeakoulussa tämä tarkoittaa sitä, että se rakennetaan koko korkeakouluyhteisön
kanssa yhdessä ennakoiden työelämän ja alueen tarpeet. Opetussuunnitelman tulee
olla avoimesti saatavilla ympäröivälle yhteiskunnalle. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa myös koulutuksen avoimen toteutuksen.

TKI-INTEGROIDUN OPPIMISEN VIITEKEHYKSESTÄ
CASE-ANALYYSEIHIN
Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehykseen otettiin avoimen oppimisen
määrittelyä varten Euroopan komission raportti ”Opening up Education”, jonka käsittelee avointa oppimista. EU-raportin viitekehys muodostuu ydindimensioista ja
transversaalisista dimensioista, jotka kietoutuvat toisiinsa (Inamorato Dos Santos
2019; Punie & Muñoz 2016). Ydindimensiot vastaavat kysymykseen ”mitä avoin oppiminen on?” ja transversaaliset puolestaan siihen, ”miten avointa oppimista toteutetaan?”. Avointa oppimista määritellessämme keskityimme erityisesti ydindimensioihin, jotka ovat 1) oppimaan pääsy, 2) oppimisen sisältö, 3) opetuskäytännöt, 4) oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 5) oppimisen yhteistyö ja 6) avoin tutkimus.

Kuvio 2. Avoimen oppimisen ulottuvuudet EU:n määrittelyn mukaisesti (mukaellen
Inamorato dos Santos 2019; Punie & Muñoz 2016)
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EU-viitekehyksen ydindimensiot liitettiin paitsi muodostettuun Avoin TKI-integroitu
oppiminen -viitekehykseen, myös Lapin AMK:ssa käytettyyn TKI-integroidun oppimisen (TKIO) prosessiin. Avoimuuden tarkastelemiseksi TKIOssa muodostettiin viitekehyksistä ja prosessista kokeilumielellä Excelillä taulukkotyökalu (kuvio 3).
Case-kuvakset jaettiin ensin TKIOn toteuttamistapojen ja oppimisympäristöjen
mukaisesti a) työelämätoimeksiantoihin b) oppimisprojekteihin c) liiketoimintana
tarjottava palveluun d) ulkoisella rahoituksella toteutettava TKI-projekti/-hankkeeseen e) työn opinnollistamiseen. Jokainen case pilkottiin operatiivisen tason prosessiksi eli suunnitteluun, toteutukseen, tuotosten julkaisuun, arviointiin ja kehittämiseen (Lapin AMK, TKIO-toimintaohje) ja edelleen käytänteisiin tämän prosessin
sisällä. Avoimuutta pyrittiin lisäksi tarkastelemaan prosessiin vaikuttavien korkeakoulustrategian, teknologian, laadun ja johtamisen kautta. TKI-integroidun oppimisen avaaminen -työpakettiin osallistuneen korkeakoulut antoivat palautetta työkalusta
ja jokainen täytti ainakin yhden case-esimerkin sen avulla.

Kuvio 3. Avoimuus TKIO-prosessin eri vaiheissa, taulukkotyökalun osa esimerkkitapausten
analysointiin

Tämän työkalun kautta pystyttiin tutkimaan sitä, kuin avoin kuvattu prosessi on
erilaisissa TKIO-muodoissa, esimerkiksi työelämätoimeksiannossa. Prosessia avatessa
ja käytäntöjä kuvatessa tuli ilmi paitsi ne prosessin vaiheet ja käytänteet, joissa avoimuus jo näyttäytyy mutta myös ne käytänteet, joissa avoimuutta voisi lisätä. Taulukointityökalu osoittautui tosin haastavaksi käyttää, mikäli esimerkkitapauksesta
ei ollut saatavilla riittävästi tietoa. Tämän vuoksi päätettiin kirjoittaa narratiivit
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jokaisesta esimerkkitapauksesta, jotta tieto saataisiin jaettua. Excel-työkalu auttoi
tosin kirjoittajia pohtimaan TKIOn avoimuuden moninaisuuden mahdollisuuksia.

KOKEMUKSIA AVOIMESTA YHTEISTYÖSTÄ
Yhteistyötämme kuvaa TKI-integroidun oppimisen viitekehyksessäkin esiin tuotu
osapuolten välinen luottamus, vuorovaikutus ja sitoutuminen. Yhteiskehittelyn kautta oppiminen on prosessissa ollut avointa. Oppimista ja yhteistyötä kuvaa erinomaisesti toimiminen avoimessa toimintakulttuurissa luottaen toisiimme, yhdessä keskustellen ja tietoja jakaen ja sitoutuen yhteiseen tavoitteeseen.
Kehittämisprosessi on edennyt avoimesti ideoiden ja keskustellen esimerkiksi siitä,
miten ammattikorkeakoulujen laadunhallinnassa avoin TKI-integroitu oppiminen
tulee ydinprosesseissa (koulutus/opetus ja TKI-toiminta) esille ja ohjeistetuksi. Kukin
osallistuja on analysoinut oman ammattikorkeakoulunsa laadunhallintatilanteen ja
analysoinnin tuloksia on esitelty yhteisissä kokouksissa. Käytäntöjen benchmarkaus
ja jakaminen on tehnyt avointa TKI-integroitua oppimista näkyväksi esimerkkikuvauksien kautta. Lisäksi olemme yhdessä pohtineet ja kehittäneet avoimen TKI-integroidun oppimisen kriteereitä eli reunaehtoja avoimuuden toteutumiselle.
Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehyksen sisällöt kuvaavat näin ollen
myös tapaamme tehdä työtä tässä työpaketissa. On ollut ilo oppia yhdessä ja jakaa
kokemuksia. Uuden asian yhteiskehittäminen ja kokemusten jakaminen ovat myös
edistäneet työtämme toimiessamme korkeakouluissamme muutosagentteina ja avoimuuden edistäjinä. Voidaan todeta, että yhteistyömme on ollut ilmentymä hankkeen
avoimesta toimintakulttuurista.
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Mirva Juntti, Tiina Martelius-Louniala, Antero Kivelä, Ville Kärkkäinen, Tomi
Hyttinen, Hannu Vahtera ja Hannele Salminen.

”HAUSkaa yhdessä!”
TAUSTAA
Ammattikorkeakoulut ovat toimineet Suomessa yli 20 vuotta. Niille on alusta lähtien
asetettu koulutustehtävän lisäksi ns. toinen ja kolmas tehtävä: tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminta sekä aluevaikuttavuus. Ammattikorkeakoulujen odotetaan
osallistuvan alueensa yritysten kehittämiseen sekä edistävän jatkuvan oppimisen
periaatteita alueellaan. Avoimuus ja sen mukaisten periaatteiden edistäminen TKItoiminnassa on tässä keskeisessä roolissa.
Avoimuus tarkoittaa ammattikorkeakoulumaailmassa myös sitä, että toimijat ovat
valmiita jakamaan omaa osaamista ja ideoita yhteisesti hyödynnettäväksi. Joukko
ammattikorkeakouluja yhdisti syksyllä 2019 voimansa ja vastasi yhteisellä tarjouksella
HAUS Oy:n laajaan kahdeksanosaiseen tarjouspyyntöön. Ammattikorkeakoulut
eivät ole aiemmin tehneet palvelutoimintana tarjousta näin laajana konsortiona,
mistä syystä tilanne oli monella tapaa rohkea.
Tämän artikkelin tavoitteena on avata tätä kokemusta. Artikkeli avaa sen, mitä
mahdollisuuksia yhteistarjous toi koko verkostolle ja toisaalta, mitä haasteita ammattikorkeakoulujen yhteisessä palvelutuotannossa ja avoimuuden periaatteiden toteuttamisessa todettiin olevan.

JOHDANTO
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Visio 2030:n tavoitteena on paitsi nostaa kansallista koulutustasoa, myös lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä lisätä Suomen tutkimus- ja kehittämisintensiivisyyttä (OKM 2019).
Osaavat ja luovat ihmiset ovat kasvun tärkein mahdollistaja. Ammattikorkeakoulujen on toisaalta kyettävä erikoistumaan ja toisaalta tekemään tiiviimpää yhteistyötä
toistensa kanssa, jotta synnytetään alueelliset erityispiirteet huomioiva, jatkuvan
oppimisen toimintamalli ja konseptoitu tarjonta. (Arene ry 2016.)
Uudistuva korkeakoulutus toimii yhä vahvemmin digitaalisessa palveluympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppia voi yhä laajemmin ajasta ja paikasta
riippumatta ja työn ohella. Ammattikorkeakoulujen yhteistyö digitaalisessa palvelu-
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ympäristössä palvelee koulutuksellista tasa-arvoa. Korkeakoulutuksen digitalisoituminen lisää myös korkeakoulujen kykyä palvella asiakasyrityksiä kansallisesti tunnistetuilla, yhteisillä koulutuspalveluilla.

IDEAVAIHE
Lapin AMK, palvelupäällikkö Mirva Juntti

Ammattikorkeakoulujen palvelutoiminnasta vastaavat henkilöt ovat muutaman vuoden ajan kokoontuneet säännöllisesti pohtimaan palvelutoimintaan liittyviä haasteita.
Kevään 2019 AMK-päivillä todettiin, että on aika siirtyä tekoihin. Sovittiin kokeilusta, mikä paljastaisi yhteistyön voiman. Samaan aikaan HAUS Oy kilpailutti esimiestyöhön liittyvän kouluttajapoolinsa. Kokonaisuus tuntui kaikin tavoin sopivalta ammattikorkeakoulujen yhteisesti tarjottavaksi.
Lapin AMK:n alullepanema innostus tartutti ideavaiheessa 11 ammattikorkeakoulua.
Nopealla aikataululla pystytetyt verkkopalaverit sijoittuivat monesti myöhäiseen iltapäivään, mikä ei kuitenkaan muodostunut esteeksi. Sen sijaan se, että tällaiselle yhteistyölle ei ollut minkäänlaista valmista pohjaa, alkoi paljastua. Alihankintasopimuksia, hinnoittelu- tai koordinaatiomallia ei oltu ennalta mietitty. Referenssien vähäisyys yllätti. Myös tilaajan suhtautuminen AMK-konsortioon palveluntuottajana
oli epäselvä. Alkuinnostuksen mukanaan tuoma henki alkoikin hiljalleen rapistua ja
hetkeä ennen jättöä pohdittiin jo vakavasti, olisiko verkostosta ensinkään yhteiseen
ponnistukseen.
Kommenttipuheenvuoro:
OAMK, yhteyspäällikkö Ville Kärkkäinen

”Oamkille palvelutoimijoiden verkosto tuli tutuksi Helsingissä ja Kuopiossa pidettyjen tapaamisen myötä. Yhteistyön ja verkoston hyödyt konkretisoituivat jo ensimmäisissä tapaamisessa, kun korkeakoulujen palveluliiketoimintaa avattiin konkreettisesti sekä numero- että strategiatasolla. Tämä kehitti toimijoiden välistä ymmärrystä
sekä ryhmän keskinäistä luottamusta.
Benchmarkkausta ja ajatusten vaihtoa on tehty aktiivisesti aiemminkin, mutta tämän tarjouksen myötä palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin avautui täysin uusi
taso. Alihankintasopimuksien ja korkeakoulujen osaamisen jakaminen mahdollisti
tarvittavat referenssit ja meritoitumisen palvelun tarjoajaksi. Verkoston toiminnassa
kilpailuasetelma-ajattelu jätettiin taka-alalle. Jokaisen ammattikorkeakoulun strategisten painopisteiden huomattiin eroavan toisistaan, mikä auttoi verkostoa työnjaossa
ja asiantuntijoiden sijoittamisessa eri osioihin.”
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TOIMIVAN RATKAISUN LÖYTÄMINEN
JAMK, yrityspalveluasiantuntija Antero Kivelä

Konsortio supistui lopulta seitsemän innokkaan väliseksi yhteistyötarjoukseksi,
jonka vetovastuuseen yhdessä käydyn keskustelun päätteeksi tarttui JAMK. Oli hienoa
huomata, miten jokainen mukaan lähtenyt sitoutui toimintaan ja onnistui pysymään
vaaditussa aikataulussa. Huomionarvoista oli myös yhteistyön syventyminen, avoimuuden lisääntyminen sekä vuorovaikutuksen kasvaminen prosessin aikana.
Kommenttipuheenvuoro:
Savonia AMK, liiketoimintapäällikkö Tomi Hyttinen

”Savonian liiketoiminnan toimijoille oli heti selvää, että lähdemme mukaan yhteistyötarjoukseen. Haasteena oli vapauttaa tarvittavia resursseja, mutta lopulta löysimme aktiiviset toimijat valittuihin toteutuksiin. Kuten muissakin kilpailutuksissa, oli
tässäkin vaikeuksia löytää toimijat, joilla on riittävät referenssit vastaavista toteutuksista.
Erityisen arvokkaan tästä toteutuksesta teki se, että saimme avoimella dialogilla aikaan paketti, mihin yksikään toimija olisi ei yksin pystynyt. Samalla tutustuimme
toisiin toimijoihin, toimintakulttuureihin ja eri ammattikorkeakoulujen vahvuuksiin. Yhteisen kemian ja tahtotilan löytyminen loivat edellytykset tarjouksen jättämiseen. Valtakunnallisissa kilpailutuksissa yksi ammattikorkeakoulu ei ole mitään,
mutta yhdessä olemme jo kilpailukykyinen toimija.”

MURROSVAIHE
JAMK, Tutkimus- ja kehityspäällikkö Tiina Martelius-Louniala

Avoimuuteen liittyvät haasteet olivat yksittäisten ammattikorkeakoulujen tasolla toimijoille tuttuja. Useimmat pelot liittyvät resurssien riittämättömyyteen jo tarjousta
tehtäessä sekä oppilaitosorganisaatiomaisuuteen palvelutoiminnan jäädessä paitsioon.
HAUS:n tarjouksen kohdalla vaikeusastetta nosti tarjouksen laajuuden lisäksi se,
että jokainen kuudesta osiosta oli pidettävä omana kokonaisuutenaan. Haaste oli
myös yhdistää asiantuntijat eri ammattikorkeakouluista kokonaisuuksiin, jotta tarjous voitiin lähettää HAUS Oy:lle. Koordinaattorin tehtävänä oli ohjata sovittuja aikatauluja ja pitää kirjaa vaadittavista sisällöistä ja asiakirjoista. Lähetysnappia painettaessa tunne tarjouksen läpimenosta olikin epävarma.
Toisin kuitenkin kävi: tarjouksemme hyväksyttiin ja AMK-konsortio liittyi
HAUS:n palvelutuottajien joukkoon vuoden 2020 alusta hämmästyneenä mutta tarmokkain mielin!
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Kommenttipuheenvuoro:
Karelia AMK, palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkonen

”Uudenlaisen yhteistyön rakentaminen HAUS –casessa oli haasteellista, mutta erittäin antoisaa. Useamman ammattikorkeakoulun yhteistyö aikaansai sen, että voimme
aidosti taata valtion hallinnon henkilöstölle asianmukaista ja laaja-alaista osaamista.
Koordinaattoreiden aktiivisuus, koordinointi- ja joukkojenhallintataidot olivat
avaintekijöitä, jotta työssä onnistuttiin. Selvää on, että haasteiden määrä vielä kasvaa,
kun koulutuksia lähdetään käytännössä toteuttamaan.”

MITÄ TÄSTÄ OPIMME?
LapinAMK, palvelupäällikkö Mirva Juntti

Yhteenvetona voidaan todeta, että HAUS Oy:lle jätetty tarjous oli innostava mutta
haasteellinen projekti. Ongelmallista oli, että toimijat eivät tunteneet toisiaan eikä
yhteisiä avoimuuden pelisääntöjä oltu mietitty etukäteen. Kilpailutuksille tyypilliset,
tiukat aikataulut paineistivat koordinoijia. Asiakkaan harvakseltaan tulleet yhteydenotot sekä osittaiset monitulkintaiset viestit/ohjeet toivat oman lisänsä kokonaisuuteen.
Kokemus kuitenkin osoitti, että AMK-verkostossa on paitsi kykyä, myös uskallusta
tehdä palvelutoiminnan yhteistyötä. Verkoston maantieteellinen laajuus ja erikoistunut osaaminen mahdollistaa HAUS Oy:n kaltaisten, valtakunnallisten asiakkaiden
palvelemisen. Verkostomainen palvelutoiminta vaatii kuitenkin tuekseen etukäteen
mietityn palvelumallin, tilaus-toimitusmalliin liitettävät menettelytavat ja systemaattisen palautejärjestelmän. Ammattikorkeakoulut ovatkin yhdessä luonnostelleet
tähän liittyvän hankehakemuksen (JATKUMO), minkä verkosto toivoo saavan
rahoituksen vielä vuoden 2020 aikana.
Kommenttipuheenvuoro:
Haaga-Helia AMK, Head of R&D Hannu Vahtera

”Erään Yhdysvaltojen aiemman presidentin ulkomaanpolitiikan on sanottu kiteytyvän jo käsitteeksi muodostuneen anekdootin: ”Speak softly but carry a big stick”
muotoon. Vapaasti tulkiten tämän voidaan nähdä tarkoittavan hyvien aikeiden vaativan rinnalleen myös keinoja, joilla haluttuihin lopputulemiin pääsy varmistetaan.
Vertaus saattaa ammattikorkeakoulujen kontekstiin sovellettuna tuntua äkkiseltään
erikoiselta, mutta havainnollistaa tässäkin yhteydessä tarvetta yhteisille pelisäännöille.
Tunnistamme usein päällekkäisyyksiä ammattikorkeakoulujen kaupallisessa
tarjonnassa tai osaamisessa. Tämä tuskin tulee kenellekään yllätyksenä, mutta tarjoaa näkökulman käytännön haasteisiin, joihin saatamme törmätä, kun pohditaan,
millä kokoonpanoilla eri tarjouspyyntöihin vastataan, tai millä kriteereillä varmistetaan paras laatu ja kilpailukykyinen hinta asiakkaille. Luottamuksen rinnalle tarvitaan
yhtäältä ihmisiä, jotka ovat valmiita jakamaan osaamistaan avoimuuden periaatteita
noudattaen, ja toisaalta toimivia sopimus- ja palvelumalleja. JATKUMO –hanke tuo
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resursseja ja tavoitteellisuutta AMK –konsortion kehittämiseksi varteenotettavaksi
kansalliseksi kouluttaja- ja asiantuntijaorgaaniksi.”

ENTÄPÄ ASIAKKAAN ÄÄNI?
Kommenttipuheenvuoro:
Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö Hannele Salminen

”Ammattikorkeakouluilla on yhteiskunnallisesti vastuullinen aluekehitystehtävä.
Tästä syystä niillä on merkittävä rooli mm. kuntien palvelujen kehittäjinä, toimintojen uudistajina ja innovaatioiden synnyttäjinä. Osaavan työvoiman tuottamisen ja
uusintamisen ohella etenkin ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalla on keskeinen
merkitys. Ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen esim. siten kuin tässä
yhteistarjouksessa tehtiin, tuo vahvuutta ja monipuolistaa sekä paikallisia että valtakunnallisesti kattavia toimintamahdollisuuksia.
Eri tavoin profiloituneet ammattikorkeakoulut täydentävät toinen toisiaan ja verkostomaisesti organisoituneina ne palvelevat koko maata. Palvelujen koordinointi ja niiden tehokas tiedottaminen on tärkeää kunnille ja muille käyttäjille. Kuntaliitto haastaa ammattikorkeakouluverkoston kiinnittämään tähän jatkossa erityistä huomiota
ja jatkamaan työtä valtakunnallisesti kattavan tarjonnan kehittämisessä ja palvelujen
tarjonnassa. Valtakunnallisten avausten johdosta yritykset osaavat hyödyntää paikallistenkin ammattikorkeakoulujen tarjoamia mahdollisuuksia ja monimuotoista yhteistyötä entistä paremmin.”

LÄHTEET
Arene ry 2016. Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta. Arenen rakenteellisen
kehittämistyöryhmän raportti. Viitattu 1.6.2020
https://docplayer.fi/15198626-Kohti-maailman-parasta-korkeakoululaitosta.html.
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Viitattu
1.6.2020 https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluvision-tiekarttaja-kehittamisohjelmat-julkistettiin.
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Sari Arolaakso ja Janne Hirvonen

Innovaatiotyöpaja Lapin AMKin
TKIO-toiminnan avoimuuden
edistäjänä
TAUSTAA
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on toteuttaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja
alueen elinkeinorakennetta uudistavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa
(TKI-toiminta). Keskeisenä tehtävä on lisäksi uuden osaamisen tuottaminen ja tulevaisuuden osaajien kouluttaminen työelämän tarpeisiin. TKI-toiminnan ja opetuksen
integrointi (TKIO) kehittämistyön näkökulmasta on erityisen tärkeää. Näin TKI ja
opetus integroituvat kokonaisuudeksi (kuvio 1), jossa ammattiosaamisen ja uuden
tiedon kehittyminen mahdollistuu aidossa yhteistyössä työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeissa (co-creation). TKIO-integraatio toteutuu erilaisina työelämän toimeksiantoina, opinnäytetöinä, työn opinnollistamisena ja ulkopuolisen rahoituksen
TKI-hankkeina. Avoin innovaatiotoiminta, kokeilukulttuuri sekä opetuksen ja opiskelijoiden integroiminen TKI-toimintaan ovat ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ominaispiirteitä. (Arene ry 2017, 8–9, 33.) Työelämä ja siihen liittyvä kehittämistyö on näin tärkeä oppimis- ja kehittämisympäristö. Oleellisena tekijänä osaamisen
tuottamiselle sekä TKI-toiminnalle on opetuksen ja työelämän välinen tiivis yhteistyö sekä olemassa olevat TKIO-ympäristöt (Arene ry 2016). Opiskelijoiden aktiivinen
osallistuminen työelämän kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä henkilöstön vahva työelämäyhteys, käytännön kokemus ja tutkimus- ja kehittämisosaaminen ovat TKIO-toiminnan perusta (Arene ry 2017). Tästä syystä on tärkeää, että
ammattikorkeakoulun toteuttama TKIO-toiminta on avointa ja näkyvää.
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Kuvio 1. Vuorovaikutteinen TKI-toimintamalli ammattikorkeakouluissa (Arene ry 2017)

Opetushallituksen pääjohtaja, Heinonen toteaakin Arenen julkaisussa (2017), että
”TKI-toiminnan on entistä enemmän oltava kiinni siinä kontekstissa missä tulokset
tullaan soveltamaan. Tämä implikoi, ettei voi olla valmiita ratkaisuja vaan ne syntyvät prosessin myötä. Prosessi on siis avoin ja joustavasti tilanteeseen mukautuva.
Tämä on amk-tyyppiselle korkeakoululle mahdollisuus. Julkisen sektorin toimijat
joutuvat enemmän tietoisesti lähtemään mukaan sellaisiin prosesseihin, joissa näkyy
menestyvän ekosysteemin elementtejä, ja joissa voidaan saada erilaiset toimijat mukaan.” Ekosysteemi käsite korostaa innovaatiotoiminnan systeemisyyttä. Jokainen
ekosysteemi on erilainen. Ekosysteeminen lähestymistapa innovaatiotoiminnassa
tarkoittaa yli toimialarajojen tapahtuvaa yhteistä innovointia. Perinteisestä innovaatioita on ideoitu ja kehitetty alakohtaisesti. Monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat,
kuten palveluiden digitalisoituminen, edellyttää monialaista yhteistyötä. (Kaihovaara
ym. 2016.) Innovaatioekosysteemeissä (kuvio 2) innovaatiot syntyvät ratkaisukeskeisesti ja monialaisesti yhdessä luoden (co-creation) perinteisen yhteistyön (co-operation)
sijaan (Kaihovaara ym. 2016; Ståhle 2015).
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Kuvio 2. Innovaatioekosysteemi (Ammattikorkeakoulujen Avoin TKI-toiminta, oppiminen &
innovaatioekosysteemi. Hankkeen toimintasuunnitelma 1.1.2018 - 31.12.2020)

Yksi esimerkki innovaatioekosysteemista on Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin
AMK) EAKR-rahoitteisen Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa
-hankkeen tuloksena syntynyt Innovaatiotyöpaja-malli (kuvio 3). Hankkeen tavoitteena oli tarjota yrityksille ja yhteisöille mahdollisuutta kehittää palveluitaan ja tuotteitaan hyödyntämällä ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjä yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Hankkeessa toteutetut pilottikokeilut ja onnistunut opetuksen
integrointi hankkeen toimintoihin vahvisti jo käynnistynyttä yhteistyötä yli osaamisalojen ja osoitti, että tämän päivän digitalisoituvassa yhteiskunnassa tarvitaan yhä
enemmän monialaista yhteiskehittämistä (co-creation). (Arolaakso ym. 2017.) Innovaatiotyöpajoissa on toteutunut uuden osaamisen tuottaminen ja tulevaisuuden osaajien kouluttaminen muuttuvan työelämän tarpeisiin.
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Kuvio 3. Toimintamalli yritysyhteistyöstä tuotteen tai palvelun testaamisesta Lapin AMKin
oppimisympäristöissä

INNOVAATIOTYÖPAJAN KUVAUS
Opetuksen ja TKI-toiminnan integroimiseksi Lapin AMKissa on
järjestetty innovaatiotyöpajoja
vuodesta 2017 lähtien. Työpajojen
tarkoituksena on saattaa yhteen
opiskelijoita, ammattikorkeakoulun opettajia ja TKI-henkilöstöä
sekä alueen hyvinvointialan toimijoita ja hyvinvointiteknologian kehittäjiä. Työpajoissa on ideoitu moniammatillisissa ryhmissä erilaisia
hyvinvointia edistäviä sovelluksia Kuva 1. Hyvinvointiteknologiaa kehittävien
yritysten näyttely ja erityisesti siellä estellyt
erityisesti ikäihmisten hyvinvoin- sovellukset kiinnostivat osallistujia
nin lisäämisen näkökulmasta. Teknologiayritysten ja seutukunnan työelämän kiinnostus innovaatiotyöpajaa kohtaan
on kasvanut vuosittain ja työpajan toteutusta on kehitetty saadun palautteen perusteella. Viimeisissä innovaatiotyöpajassa ohjelmaan on saatu myös hyvinvointiteknologian yritysten näyttelyt. Näyttelyissä yritykset ovat esitelleet omia palveluitaan ja
sovelluksiaan, joiden avulla erityisesti ikäihmisten kotona selviytymistä ja hyvinvointia on pystytty edistämään. Näyttelyt ovat lisänneet innovaatiotyöpajojen kiinnostavuutta työelämän edustajien osalta. Viimeisimmässä työpajassa oli mukana
noin 20 työelämän edustajaa ja näytteilleasettajina oli neljä lappilaista hyvinvointialan teknologiayritystä (Kuva 1).
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Yleensä työpaja on aloitettu asiantuntijaluennoilla ja alustuspuheenvuoroilla, joissa käydään läpi työpajan teemaan liittyviä kehittämishaasteita ja onnistuneita kokeiluja.
Kansainvälisen yhteistyön käynnistämisen tuloksena syntyi idea
kokeilla työpajan toteutusta yhteistyössä Teknikum Vienin asiantuntijoiden kanssa. Yksi asiantuntijaluento toteutettiin etäyhteydellä
Wienistä ja sieltä osallistui varsinaiseen innovaatiotyöpajaan myös
opiskelijoita omana etäryhmänään
(Kuva 2).
Innovaatiotyöpajassa uusia hyvinvointiteknologisia innovaatiot ideoidaan ja kehitellään ratkaisukeskeisesti ja monialaisesti yhdessä
luoden (co-creation). Monialaisiin
innovaatioryhmiin on saatu edus- Kuva 2. Asiantuntijaluento verkon välityksellä
Wienistä Kemiin
tajia Lapin AMKin eri alojen opiskelijoista, TKI-toimijoista sekä työelämänedustajista ja hyödynsaajista. Ryhmät saavat ennakkoon mietityt kehittämishaasteet, joihin heidän tulee hakea ratkaisuja, joissa tulisi olla mukana myös teknologisia näkökulmia. Innovointiosoiden jälkeen ryhmät esittelevät oma innovaationsa
kaikille työpajaan osallistuneille. Innovaatioita on arvioitu mm. asiantutijaraadin
arvioilla tai leikkimielisen “Leijonan luolan” kantaaottavilla ja haastavilla kysymyksillä. (Kuva 3.)

Kuva 3. Innovointia moniammatillisessa ryhmässä
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Lapin AMKin erilaisia TKI- ja oppimisympäristöjä on esitelty innovaatiotyöpajoissa mahdollisina kehittämisympäristöinä työelämän edustajille ja
teknologian kehittäjille (Kuva 4). Työpajoissa Lapin AMKin moderneja oppimisympäristöjä on hyödynnetty eri
tavoilla. Oppimisympäristöjen soveltamista yritysten ja julkisten toimijoiden
palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen on ideoitu yhdessä. Innovaatiotyöpajan synnyttämät ideat ovat poikineet yhteydenottoja ja yhteisiä kehittämisaloitteita työelämän kanssa.

KOKEMUKSIA
INNOVAATIOTYÖPAJASTA
Osallistujia innovaatiotyöpajoissa on
ollut kaikkiaan noin 200. Ensimmäisessä työpajassa osallistujia oli noin 30
ja viimeisimmissä osallistujia oli noin
70. Viimeisimpään innovaatiotyöpa- Kuva 4 Lapin AMKin oppimisympäristöjen
jaan (2019) osallistuneilta kysyttiin pa- esittelyä innovaatiotyöpajassa
lautetta Google forms -kyselyllä, johon
vastauksia saatiin 16. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että aamupäivän asiantuntijaluennot sopivat hyvin päivän teemaan.
“Aihe teeman kannalta ajankohtainen ja hyvin päivän teemaan johdatteleva.”
“Hyvä alustus innovaatio pajaan.”
“Pääsi hyvin päivän teemaan mukaan.”
“Puheenvuorojen myötä pääsi aiheeseen hyvin sisälle.”
“Hahmottivat päivän kulkua”
Vastaajista suurin osa oli samaa mieltä siitä, että näytteilleasettajien esittelypisteet
olivat kiinnostavia ja ne liittyivät hyvin päivän aiheeseen. Yritysten edustajat saivat
kiitosta selkeästä tuotteiden esittelystä.
“Liittyivät hyvin päivän aiheeseen.”
“Selkeitä, ei mitään ylimääräistä krääsää.”
“Tuotteet olivat hyviä tulevaisuutta ajatellen.”
“Ajankohtaisia esittelijöitä.”
“Firmat esittelivät tuotteensa hyvin.”
Suurin osa vastaajista koki työpajan olleen innostava. Ja yhteiskehittämisen (co-creation) tuloksena syntyi uusi ideoita ja innovaatioita. Ryhmiin olisi kaivattu vielä enemmän
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monialaisia toimijoita. Jokainen vastaaja haluaisi osallistua vastaavaan tapahtumaan
uudelleen.
“Mielenkiintoisia innovaatioita keksittiin päivän aikana.”
“Teemissä oli laajaa osaamista”
“Ryhmässä osa oli passiivia osallistuja.”
“Yllätyin siitä kuinka innostavaa oli olla mukana tällaisessa työpajatoiminnassa.”
“Olisin kaivannut ryhmään enemmän moniammatillista toimintaa sekä
innostumista ideointiin.”
“Tekniikan ja vanhustenhoidon yhdistäminen herättää paljon ideoita.”
“Pajassa jokainen sai tuoda omat mielipiteet esiin ja ideoita kuunneltiin.”
Geronomiopiskelijoiden osallistuminen työpajaan linkittyi Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia -opintokokokonaisuuteen ja heiltä kysyttiin vielä erikseen
palautetta liittyen oman osaamisen kehittymiseen. Innovaatiotyöpaja koettiin opettavaisena ja innovaatioita synnyttävänä. Ymmärrys erilaisista teknologisista ratkaisuista koettiin lisääntyneen. Osallistumisen koettiin myös lisänneen teknologiamyönteisyyttä. Teknologisiin ratkaisuihin ja niiden käyttöönottoon liittyvät eettiset
kysymykset pohdituttivat opiskelijoita. Monialaisen yhteistyön merkitys kehittämistyössä sai uutta näkökulmaa ja ymmärrystä.
“Geronteknologisia vaihtoehtoja oli olemassa huomattavasti enemmän kuin ennen
syksyä luulin.”
“Innovaatiotyöpajapäivä oli oikein opettavainen, oli mukavaa nähdä vaihtoehtoja
käytännössä ja päästä ideat lentelemään.”
“Vahvistui teknologiamyönteisyys ikääntyneiden itsenäisen elämän tukena.”
“Teknologia ei kuitenkaan ole ongelmaton, ja on hyvä, että eettiset kysymykset
nousivat esille usein.”
“Hyvä oli myös huomata innovaatiotyöpajassa, että moniammatillisuus on
voimaa, kun eri aloilla on vähän erilainen ajatusmaailma.”
“Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä innovaatioiden kehittämisessä.”

LOPUKSI
Teknologisia ratkaisuja tulee jatkuvasti markkinoille yhä enemmän. Tästä syystä
innovaatiotyöpajan toteutus kehittynyt vuosien varrella vastaamaan työelämän
tarvetta saada entistä enemmän tietoa ja osaamista teknologisiin ratkaisuihin liittyen.
Innovaatiotyöpaja on madaltanut kynnystä tutustua teknologisiin ratkaisuihin ja
ottaa niitä käyttöön. Myös Lapin AMKin opetus- ja TKI-henkilöstön teknologiaosaaminen on lisääntynyt ja edistänyt osaltaan työpajan toteutuksen kehittymistä.
Monialainen yli koulutusalojen tapahtuva yhteistyö käynnistyi pienestä yhteistyöideasta ja on laajentunut monitoimiaiseksi yhteistyö- ja kehittämisfoorumiksi. Ylemmän
amk:n osallistumisesta innovaatiotyöpajoihin on suunniteltu ja tapahtuma tullaan
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toteuttamaan syksyllä 2020 sekä Kemissä että Rovaniemellä. Tavoitteen on saada yhteiskehittämiseen mukaan uusia Lapin AMKin koulutuksia sekä uusia osallistujia
alueen palveluntuottajista ja teknologiayrityksistä. Työpajan tavoitteena on edelleen
edistää Lapin AMKin ja alueen toimijoiden välistä avointa TKIO-toimintaa ja lisätä
työelämäyhteistyötä, joissa törmäytetään eri alojen osaajia ja loppukäyttäjiä, jotta cocreation toiminnan avulla edistämme maakunnan kehittymistä. Syksyllä 2020 toteutettavat innovaatiotyöpajat linkittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan
Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi
-hankkeen Lapin AMKin osatoteutukseen yhtenä kehittämistoimenpiteenä.
Innovaatiotyöpajoissa syntyneitä ideoita ja kehittämisaihiota tulee jatkossa kehittää ketterien toimintamallien ja monialaisten innovaatioverkostojen proaktiivisena
toimintana. Jatkuva yhteistyö tiedon käyttäjien ja muiden tutkimustoimijoiden kanssa ei jää vaan ammattikorkeakoulun sisäiseen käyttöön vaan sitä jaetaan avoimissa
innovaatioekosysteemeissä. Näin TKIO-toiminnassa mukana olevan henkilöstön
osaaminen kumuloituu ja välittyy uusiin tutkimuksiin, kehittämistoimiin, innovaatioihin ja opetukseen. (Arene ry 2017.) Innovaatiotyöpajojen kautta Lapin AMKin
TKIO-toimijat ovat vahvistaneet työelämä- ja yritysyhteistyötä ja yhteisen tahtotilan
syntymisen myötä yhteistoiminta ja -kehittäminen ovat syventyneet ja vahvistuneet.

LÄHTEET
Ammattikorkeakoulujen Avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi.
Hankkeen toimintasuunnitelma 1.1.2018 - 31.12.2020.
Arene ry 2017. Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja tutkimusta: Kaikki kirjaimet
käytössä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa. Helsinki: Arene ry.
Arene ry 2016. Kohti maailmanparasta ammattikorkeakoululaitosta Arenen rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry.
Arolaakso, S., Hirvonen, J., Siimes, A. & Valtonen, J. 2017. Ikäihmisten Hyvinvointia
Edistävät Kotikäynnit Digiaikaan, pilottikokeilu. Teoksessa L. Viinamäki & E. Jumisko (toim.) Hyvinvointipalvelut SOTEmyllyssä,14 puheenvuoroa lappilais-sotesta.
Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset
25/2017.
Heinonen, O-P. 2017. Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja tutkimusta: Kaikki kirjaimet käytössä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa. Helsinki: Arene ry.
Kaihovaara, A., Härmälä, V. & Salminen, V. 2016. Mitä innovaatioekosysteemit ovat
ja miten niitä voi kehittää? Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta 15/2016.
Ståhle, P. 2015. Tietoperusteinen kasvu –vakava osaamishaaste. Teoksessa P. Ståhle &
M. Pirttivaara (toim.) Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit –Innovaatioekosysteemiyhteiskunnan ajurina. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.
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Avoin tieto
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Toni Raja-Hanhela ja Liisa Hallikainen

Kirjaston rooli avoimen tieteen
ja TKI-toiminnan edistämisessä
Lapin korkeakoulukirjasto on yksi suomalaisista yliopiston ja ammattikorkeakoulun
yhteiskirjastoista. Kirjaston palveluiden täytyy näin ollen tukea sekä yliopistossa tehtävää tieteellistä tutkimusta että ammattikorkeakoulussa toteutettavaa tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet tieteen ja TKI-toiminnan avoimuuteen kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja
monet muut rahoittajat edellyttävät. Avoin tiede ja avoin TKI-toiminta ovat nousseet
merkittäviksi osaksi kirjaston tehtäväkenttää taustayhteisöjensä linjausten myötä ja
jopa niiden edellä. Tämän seurauksena kirjaston toimintatapoja on muutettu ja avoimuuteen liittyvät asiat on otettu osaksi palveluita.
Kirjaston keskeinen rooli avoimuuden edistämisessä on tutkijoiden tukeminen
aineistonhallinnan suunnittelussa ja julkaisemisen avoimuudessa. Tämä tapahtuu
ennen kaikkea neuvomalla, opettamalla ja kehittämällä tarvittavia palveluita yhteistyössä korkeakoulujen muiden palveluyksiköiden kanssa. Lisäksi avoimuuden teema
on lisätty kirjaston kaikkeen opetukseen eri opiskeluvaiheiden kannalta mielekkäällä
tavalla aina korkeakoulussa aloittavista opiskelijoista tutkijakouluun asti. Kirjaston
verkkosivuilta löytyvät oppaat aineistonhallintaan ja julkaisemiseen sekä yliopistolle
että ammattikorkeakoululle. Kirjaston asiantuntijat osallistuvat taustaorganisaatioiden
strategiseen työskentelyyn sekä palvelujen ja infran kehittämiseen. Esimerkiksi
aineistojen omistajuuteen, tietosuojaan ja vastuunjakoon liittyvät kysymykset ovat
sellaisia, jotka vaativat organisaatiotason linjauksia, ohjeistusta, palveluja ja työkaluja.
Lapin korkeakoulukirjasto on verkostoitunut laajasti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kirjastolaisia toimii kansallisissa työryhmissä, joissa määritellään, kehitetään ja ohjeistetaan avoimen tieteen palveluja, infroja ja käytäntöjä korkeakouluissa.
Tutkimuksen avoimuudella voidaan edistää tiedettä ja tutkimusta, mutta myös lisätä
korkeakouluissa tehdyn tutkimuksen ja TKI-toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tutkimusdataan liittyvässä ohjeistamisessa kirjasto on jo pitkään opettanut ja
neuvonut FAIR-periaatteiden mukaisesti, eli data on tarkoitus tehdä löydettäväksi,
saavutettavaksi, yhteentoimivaksi ja uudelleenkäytettäväksi.
Keskeinen tavoite avoimessa tieteessä ja TKI-toiminnassa on tutkimukseen liittyvän
tiedon näkyvyys ja saatavuus. Kun tutkimuksen tuottamat julkaisut ja tutkimusdata
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jaetaan avoimesti aina kun se on mahdollista, on tutkimuksen vaikuttavuus merkittävämpi. Esimerkiksi yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Laudassa käytetyimpiä
julkaisuja ladataan luettavaksi kuukausittain noin 50 000 kertaa. Näihin käyttömääriin ei olisi mahdollista päästä perinteisessä julkaisemisessa. Laudan korkeita käyttömääriä selittää mm. se, että julkaisut näkyvät automaattisesti keskeisimmissä kansainvälisissä tieteellisissä hakukoneissa kuten BASE ja Core1. Käyttämällä Laudaa ja
Theseusta julkaisualustoina yksikön tai projektin verkkosivujen sijaan, taataan julkaisuille sekä niiden metadatoille ja verkko-osoitteille pysyvyys. On toki tilanteita, joissa avoin julkaiseminen ei ole mahdollista, esimerkiksi yhteistyössä liike-elämän toimijoiden kanssa voi olla joitakin rajoitteita. Avoimen julkaisemisen palvelut ovat jo
pitkään olleet toiminnassa Lapin korkeakoulukirjastossa. Kirjaston kautta julkaistaan molempien korkeakoulujen opinnäytteet lähtökohtaisesti avoimesti yliopiston
omassa Lauda-julkaisuarkistossa ja ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseusjulkaisuarkistossa. Tässä työssä olemme myös opastaneet ja neuvoneet opiskelijoita
avoimen julkaisemisen eduista tutkimuksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden kannalta.
Myös yliopiston väitöskirjat julkaistaan nykyisin pääosin avoimesti Laudassa.
Kirjastolla on vastuullinen rooli korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa. Vastaamme julkaisutietojen keräämisestä ja tallentamisesta sekä yliopistolle että ammattikorkeakoululle. Tiedonkeruun kautta korkeakouluilla on ajantasainen tieto korkeakoulujen julkaisujen määrästä ja julkaisutyypeistä. Julkaisutiedonkeruuseen kuuluu
myös julkaisujen avoimuuden seuraaminen. Kirjasto on aloittanut myös tieteellisissä
lehdissä julkaistujen artikkelien koko tekstien rinnakkaistallennuksen julkaisuarkistoihin, mikä on opetus- ja kulttuuriministeriön suositusten ja joidenkin tutkimuksen
rahoittajien vaatimusten mukaista. Yliopiston allekirjoittaman tieteen ja tutkimuksen avoimuuden julistuksen mukaisesti kaikkien tieteellisten julkaisujen tulee olla
avoimesti saatavilla vuoden 2021 alusta lähtien, minkä vuoksi kirjasto on aloittanut
yliopiston yksiköissä rinnakkaistallentamiseen liittyvän tiedottamisen. Tutkijat voivat yliopistossa itse tallentaa julkaisutietonsa ja rinnakkaistallentaa niiden koko tekstit LaCRISiin tai toimittaa ne kirjastoon tallennettavaksi. Ammattikorkeakoulun
osalta kirjasto huolehtii kokonaan julkaisutietojen tallennuksesta ja rinnakkaistallennuksesta.
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että avoimia artikkeleita luetaan ja niihin viitataan useammin kuin maksullisissa lehdissä olevia rinnakkaistallentamattomia artikkeleita (Swan 2010; Piwowar ym. 2018).

1 BASE (Bielefeld Academic Search Engine) indeksissä on yli 150 miljoonaa dokumenttiä yli 7000
lähteestä. Core.ac.uk indeksissä on lähes 200 miljoonaa haettavaa tieteellistä julkaisua.
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Kuvio 1. Avoimuuden vaikutus julkaisun saamiin viittausmääriin (Piwowar ym. 2018)

Lapin korkeakoulukirjasto on rakentanut jo vuosia yhteisiä palveluita yliopiston ja
ammattikorkeakoulun tarpeisiin. Palvelumallia on rakennettu sillä ajatuksella, että
tarjotut palvelut ovat yhteneväisiä, mutta niitä voidaan tarvittaessa räätälöidä halutulle kohderyhmälle. Tämä näkyy erityisesti siinä, että kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on tällä hetkellä sovitettu yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille eri tavoin. Vaikka toteutus on erilainen, kaikille opiskelijoille tarjotaan riittävät perusteet avoimen tieteen, avoimin aineistojen ja avoimen datan käyttämisestä
opiskeluiden aikana. Opetuksen yhtenä tärkeänä periaatteena on, että kaikki saavat
jo alkuvaiheessa riittävät tiedot ja työkalut opintojen tueksi tarvittaessa aina väitöskirjaan saakka.
Kirjasto toimii läheisessä yhteistyössä korkeakoulujen muiden palveluyksiköiden
kanssa. Kirjaston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmät sekä uusi käyttöönotettava
kirjastojärjestelmä edellyttävät integrointia useiden eri järjestelmien välille (henkilöstö-, opinto-, talous-, projekti ja käyttäjähallinto).

KIRJASTON ROOLI MUUTOKSESSA
Kirjastojen prosessit ovat perinteisesti rakentuneet painettujen kirjojen hankinnan ja
käytettäväksi saattamisen ympärille. Viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana
aineistot ovat muuttuneet digitaalisiksi nopealla tahdilla, mutta ne tuskin koskaan
siirtyvät kokonaan verkkoon ja täysin avoimiksi. Kirjastossa jo olevalla vuosikymmenten aikana hankitulla painetulla kirjallisuudella on myös käyttöarvoa pitkälle
tulevaisuuteen eikä sitä aineistoa voida digitoida. Vaikka aineistot yhä enenevissä
määrin siirtyvät verkkoon, ovat kirjaston tilat erityisesti opiskelijoille yhä tärkeitä
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kohtaamispaikkoja ja oppimisympäristöjä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kirjastojen tehtävänä myös tulevaisuudessa on tuoda tietoa ja informaatiota saataville mahdollisimman monelle. Digitaaliset aineistot eivät myöskään vähennä tarvetta tiedonhankinnan koulutukseen ja ohjaukseen. Sen sijaan elektronisen aineiston hakeminen
ja käyttäminen vaatii opiskelijoilta ja tutkijoilta syvällistä informaatiolukutaidon
osaamista, jonka opettaminen on korkeakouluissa toteutettu kirjaston tarjoamissa
koulutuksissa.
Kirjaston tehtävät avoimuuden tukemisessa korkeakouluyhteisössä ovat edelleen
kasvamassa. Sen lisäksi, että tuemme aineistonhallinnan suunnittelussa ja julkaisemisen avoimuudessa, opastamme myös julkaisukanavien valinnassa ja julkaisujen
toimittamisessa. Julkaisemissa on olennaista, että julkaisut saavuttavat riittävän hyvin
näkyvyyden oikealle kohderyhmälle ja valittu julkaisukanava on luotettava. Aineistonhallintaan ja avoimeen dataan liittyviin kysymyksiin on yhteistyössä IT- ja lakipalveluiden kanssa ja kansallisessa yhteistyössä luotujen suuntaviivojen mukaan rakenteilla toimintamalli, jossa tuotetaan aineistojen hyvään hallintaan tarvittavat työkalut ja
palvelut ja kysyjä saa yhdestä palveluosoitteesta vastauksen haluamiinsa kysymyksiin.
Kysymyksiin voi olla vastaamassa useampi asiantuntija, tarvittaessa myös kirjaston
ulkopuolella. Kirjastossa rakennetaan ja ylläpidetään yhteistyössä tutkimushallinnon
sekä IT- ja lakipalveluiden kanssa yhteistä ohjeistusta, joka on saatavissa avoimesti
verkossa. Ohjeistusta käytetään myös opetuksen ja neuvonnan tukena.
Kirjasto tukee myös henkilökohtaisten tutkijatunnisteiden käyttöönottamisessa.
Tutkijatunnisteen avulla tutkija voi tehostaa tieteellistä näkyvyyttään ja helpottaa
julkaisujen saamien viittausten seuraamista. Suositelluin tutkijatunniste on ORCID,
joka tarjoaa tutkijalle henkilökohtaisen ja pysyvän digitaalisen tunnisteen, johon voidaan linkittää ao. tutkijan tieteelliset julkaisut, koulutustausta ja työhistoria. Yliopiston LaCRIS-tutkimustietojärjestelmä linkitetään lähiaikoina ORCID-järjestelmään,
minkä jälkeen ORCID-tunniste on luotavissa LaCRISin kautta ja julkaisutiedot siirrettävissä automaattisesti LaCRISin ja ORCID-järjestelmän välillä. Myös ammattikorkeakouluissa yleisesti käytetty julkaisutietojen tallennuspalvelu Justus tukee
ORCID-tunnisteen käyttöä.
Lapin korkeakoulukirjaston tavoitteena on olla korkeakouluyhteisössä yhteistyökumppani tutkimuksessa ja TKI-toiminnassa. Kirjasto voi tarjota myös erilaisia
palveluita tutkimuksen ja julkaisujen arvioinnin tueksi, kuten bibliometrisiä analyysejä ja tukea tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin. Näiden palveluiden kysyntä
kasvaa, koska tutkimustoiminnan ja julkaisujen merkitys korkeakoulujen rahoitukselle on yhä tärkeämpi. Korkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa annetaan erityishuomiota avoimille tutkimusjulkaisuille. Mallissa on erillinen kerroin avoimille
tieteellisille julkaisuille, eli avoimuuteen kannustetaan myös kansallisella ohjauksella.
Tulevaisuudessa kirjaston keräämän tutkimus- ja julkaisutiedon avulla voidaan tuottaa
tietoa myös korkeakoulujen tutkimuksen ja TKI-toiminnan strategiseen ohjaukseen.
Kirjaston etuna avoimen tieteen käytössä on, että meillä on historialliset perinteet
tiedon hankinnassa ja välittämisessä. Kirjaston henkilökunta koostuu yhteistyötä tekevistä asiantuntijoista, joilla on valmius uusien käytäntöjen ja työkalujen käyttöön-
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ottamiseen. Lapin korkeakoulukirjastossa on pohdittu paljon myös tulevaisuuden
osaamistarpeita. Jo tämänhetkinen tilanne on vaatinut kirjastossa työskenteleviltä
muutosvalmiutta ja oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä. Tulevaisuudessa
kirjastossa tarvitaan yhä syvenevää osaamista nykyisten alueiden lisäksi myös esimerkiksi tiedeviestinnästä ja tietojärjestelmien integroinneista.
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Katri Hendriksson, Saila Puukko, Sanna Tyni & Sanna Vinblad

Avoin TKI-toiminta Lapin
AMKissa – avointa yhteistyötä
osaamisryhmien välillä
“Hankevalmistelijan yksi tärkeä tehtävä on koota yhteen hankkeen toteuttamisen
kannalta tarpeelliset osaajat ja yhteistyökumppanit “ (Saila Puukko, Lapin AMK).
Tämä artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä eri aloja edustavien asiantuntijoiden kanssa,
jotka työskentelevät Lapin AMKin kolmella eri kampuksella. Kirjoittajat ovat viime
vuosina olleet mukana kehittämässä Lapin AMKin bio- ja kiertotaloustoimintaa sekä
tehneet yhteistyötä mm. hankesuunnittelun ja koulutuksen kehityksen parissa.
Artikkeliin on koottu esimerkkejä Lapin AMKin TKI-hankkeista ja niissä toteutetuista avoimuutta edistävistä toimenpiteistä hanketoiminnan eri osa-alueilta.

AVOIMEN TKI-TOIMINNAN EDISTÄMINEN
Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin AMK) strategiaan liittyy olennaisesti avoimen
tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä avoimuuden osaamisen vahvistaminen. Avoin tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI)-toiminta
tarkoittaa hankkeissa kehitettyjen tai käytettyjen tutkimusmenetelmien sekä tuotettujen aineistojen, tulosten ja julkaisujen avointa tallentamista ja jakamista lakien asettamissa puitteissa sekä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. (Lapin AMK 2019;
Lapin AMK 2020a.) Tieteellisen tutkimuksen perusta rakentuu avoimuudelle ja vastuullisuudelle, jossa uusin tieto tuodaan tiedeyhteisön käyttöön kunnioittaen muiden
tutkijoiden tekemää työtä esim. asianmukaisia viittauskäytänteitä noudattaen.
(TENK 2020.)
Avoimuus hanketoiminnassa kulminoituu koko sen elinkaareen ideointivaiheesta
tulosten hyödyntämiseen hankkeen päättymisen jälkeen. Parhaimmillaan avoimuus
lisää laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista
vaikuttavuutta. Avoimuus yhteistyön toteutuksessa mahdollistaa myös monialaisten
näkökulmien hyödyntämisen ja lisää hankkeen vaikuttavuutta mahdollistaen myös
uusien innovaatioiden syntymistä. (Lapin AMK 2019.) Nykypäivän tutkimus- ja
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kehityshaasteet ovat usein monisyisiä vyyhtejä, joiden ratkaiseminen vaatii osaamista
eri aloilta.
Lapin AMKissa avoimuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä erilaisia käyttöjärjestelmiä tiedon levittämiseksi. Reportronic-käyttöjärjestelmän (Reportronic
2020) avulla on mahdollista jakaa tietoa valmisteluvaiheessa olevista hankkeista sekä
hankkeissa koostettuja raportteja, julkaisuja ja tallenteita. Lapin AMKin julkaisusarja (Lapin AMK 2020b), Lumen-lehti (Lumen 2020) ja Pohjoisen tekijät-blogi (Pohjoisen tekijät -blogi 2020) ovat myös keskeisiä välineitä avoimen TKI-toiminnan toteutuksessa. Kattava osa TKI-toiminnan julkaisuista ovat myös saatavilla ammattikorkeakoulujen Theseus (Theseus 2020) julkaisuarkistossa ja Lapin AMKin Issuu -kanavalla (Issuu 2020).

AVOIN MONIALAINEN YHTEISTYÖ HANKESUUNNITTELUSSA –
CASE CEINCITIES
Hankesuunnittelun käynnistyessä ydinidean ympärille muodostuu aluksi karkea ajatus hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta, jonka ympärille olisi hyvä koota erilaista
osaamista ja sidosryhmiä edustava suunnittelutyöryhmä. Lapin AMKin toiminta on
jo itsessään monialaista (hyvinvointi, terveys, liikunta, taiteet, matkailu, ravitsemus,
tekniikka, luonnonvarat, metsätalous, liiketalous, digitaalisuus, rakentaminen ja
viestintä) ja joissa hanketoimintaa toteutetaan suurilta osin yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.
CEinCities – Kiertotalousyhteistyötä kaupungeissa -hankkeen (Kuva 1) suunnittelutyö käynnistettiin alkukesästä 2018 Tornion kaupungin toiveesta kehittää Tornion
Suensaaren alueelle kiertotaloustoimintaa (CEinCities-hanke 2019). AMKin asiantuntijat kokosivat ehdotuksen ympärille hankesuunnitelman rungon sekä kartoittivat
toteutuksen osaajatarpeen.

Kuva 1. Kooste CEinCities-hankkeesta
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Suunnittelutyöryhmään haettiin edustajia eri osaamisalueilta, kuten tekniikan ja
luonnonvara-alalta (nyk. Uudistuva teollisuus), kaupan ja kulttuurin yksiköstä
(nyk. Digitaaliset ratkaisut) ja palveluliiketoiminnasta sekä Tornion kaupungilta ja
Ammattiopisto Lappialta. Eri näkökulmien esilletuonti ja erilaisten tarpeiden kartoitus toi suunnitelmaan laajuutta ja näkökulmia, joita ei olisi osattu nostaa esille vain
yhden alan edustajien toimesta. Hankkeen sisältö suunniteltiin muutamassa yhteistyöpalaverissa ja -työpajassa, joiden pohjalta ammattikorkeakoulun edustajat kirjoittivat varsinaisen hankesuunnitelman. Kommentointien ja muokkausten jälkeen hankehakemus jätettiin EAKR-rahoitushakuun Lapin liitolle syksyllä 2018, ja rahoitus
hankkeelle myönnettiin keväällä 2019.
“Monialaisuus on ehdottomasti rikkaus ja sitä kannattaa mahdollisuuksien
mukaan hyödyntää, sekä hankevalmistelussa että myös hanketyössä “
(Katri Hendriksson, Lapin AMK).
Monialaista hanketyöskentelyä toteutettiin yhteistyössä Tornion kaupungin ja Ammattiopisto Lappian asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena oli kuulla myös
Suensaaren alueesta mahdollisesti kiinnostuneiden toimijoiden näkökulmia. MeriLapin alueen kiertotaloudesta kiinnostuneet sidosryhmät koottiin yhteiseen työpajaan, jossa keskusteltiin ajankohtaisista teemoista Circula-pelin (Circula 2020) yhteydessä (Kuva 2).

Kuva 2. CEinCities-hankkeen ideointi -työpaja marraskuussa 2019
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AVOIN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ - CASE MÄNTYVAARA
“Kaikkiaan voidaan sanoa, että hankkeiden suorat hyödyt ja välillisesti vaikutukset
yltävät paljon laajemmalle, kun toiminnassa on avoimesti mukana eri alojen
sidosryhmiä” (Sanna Vinblad, Lapin AMK).
Case Mäntyvaara -hankkeessa (kuva 3) etsitään erilaisia ratkaisuja hevosenlannan
hyödyntämiseen Rovaniemellä. Lannan hyödyntämisen haasteet ja ratkaisut koskettavat useita eri toimijoita, vaikka itse lantaa muodostuu Mäntyvaaran hevostalleilla ja
Rovaniemen muilla talleilla. Tämä on tyypillistä kiertotalouden toiminnassa, kun
materiaalin arvoa pyritään kierrättämään, säilyttämään ja/tai kasvattamaan toimijayhteistyön kautta. Tällaisia eri tahoja, jotka ovat sidoksissa, vuorovaikutuksessa tai riippuvuudessa hankkeen kanssa kutsutaan sidosryhmiksi. (Case Mäntyvaara -hanke 2020.)
Ulkoiset sidosryhmät Case Mäntyvaara -hankkeessa muodostuvat muun muassa
erialojen yrittäjistä ja organisaatioista, hevosalan toimijoista, kaupunkien ja kuntien
viranomaisista, rahoittajista sekä tutkimus-, kehitys ja koulutusorganisaatioista
(Kuvio 1). Sidosryhmät voivat kiinnittyä ja irtaantua hankkeeseen sen elinkaaren eri
vaiheessa. Hankkeiden yhteistyökumppaneiksi ei tulisikaan mieltää vain käynnistysvaiheen kartoituksessa esiin tulleita tahoja. Esimerkiksi Case Mäntyvaara -hankkeessa
tutustumismatkan vierailukohteina olevat yritykset halusivat olla vuorovaikutuksessa
hankkeen kanssa muodostuen näin yhdeksi sidosryhmistä.

Kuva 3. Kooste Case Mäntyvaara-hankkeesta

Yhteistyön kestoon ja laajuuteen vaikuttavat usein eri ryhmien intressit toimintaa ja
tuloksia kohtaan. Tehokkuus lisääntyy, kun intressit kohtaavat ja tiedot sekä taidot
jaetaan avoimesti kaikkien käyttöön. Hevosenlannan hyödyntämisen osalta intressejä
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Kuvio 1. Case Mäntyvaara -hankkeen sidosryhmäverkosto

ovat mm. kiinnostus yhteistyöhön, lannasta eroon pääsyyn, uuden tiedon hankkimiseen, ympäristön huomiointiin, kustannusten vähentämiseen sekä uuteen liiketoimintaan. Lapin AMKin yhtenä intressinä on kehittää kiertotaloutta ja edistää aluekehitystä laaja-alaisesti. AMK soveltui hyvin myös sen vuoksi päätoteuttajaksi selvittämään eri osapuolia hyödyttävää ja alueelle soveltuvaa ratkaisua yhdessä sidosryhmien kanssa.
Hanke on väline sille määritetyn tavoitteen saavuttamiseksi. Vahva sidosryhmäyhteistyö näkyy toiminta-ajan lisäksi myös hankeen lopputuloksessa. Case Mäntyvaara
-hankkeen kehittämissuunnitelmassa hyödyntämisvaihtoehdot analysoidaan eri
sidosryhmien ja kohderyhmien näkökulmista. Vahva sidosryhmätoiminta tukee
yhteistyön jatkumista ja tulosten hyödyntämistä myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Hevosenlannan hyödyntämisvaihtoehtojen selvittämisen suhteen tämä on erityisen
merkittävää, sillä konkreettiset toimenpiteet ja investoinnit toteutetaan Case Mäntyvaara -selvityshankkeen jälkeen.
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TKI-TOIMINNAN INTEGRAATIO OPINTOIHIN (TKIO) - CASE KIERTO10
Kierto10-hanke (kuva 4) vahvistaa Meri-Lapin kuntalaisten kiertotaloustietoutta sekä
ilmastomyönteistä asennetta nopeiden kokeilujen ja paikallisten tapahtumien avulla.
Hankkeessa kasvatetaan myös alueen PK-yritysten tietoisuutta uusista kiertotalouden
liiketoimintamahdollisuuksista. (Kierto10-hanke 2020.)

Kuva 4. Kooste Kierto10-hankkeesta

Monialainen yhteistyö sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta opetuksessa
(TKIO) ovat hankkeen ydinteemoja integroimalla monipuolisesti eri alojen osaajien
näkökulmia ja ideoita. Hankkeessa on yhdistetty osaamista mm. tekniikan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä biotalouden koulutusohjelmista. TKI-toiminnan
integraatiota opetukseen tukee olemassa olevat yhteydet opettajiin sekä toimijoihin.
Yhteistyön kehittymiselle on merkitystä myös fyysisellä läheisyydellä. Satunnaisten
kohtaamisten merkitystä ei tulisi väheksyä, sillä usein uudet ideat syntyvät kahvihuoneessa tai muussa ns. epävirallisessa yhteydenpidossa.
Kierto10-hankkeessa yhteistyötä on rakennettu myös Lapin AMKin toimipisteiden
välille, mikä on tuonut mahdollisuuden uusille yhteistyökumppanuuksille. Haasteeksi
on kuitenkin koettu pitkät etäisyydet ja kasvokkaisten kontaktien puute. Etätyövälineet
ovat kuitenkin helpottaneet yhteistyötä, toisinaan kasvokkaista kohtaamista ei ole
vaadittu ollenkaan. Joskus hyvä valmistelukaan ei tosin riitä ylittämään kaikkia eteen
tulevia haasteita esim. aikataulujen tai opintokokonaisuuksien yhteensovittamisessa.
Avoimen TKI-toiminnan kannalta ideaalein tilanne olisi rakentaa monialaisia
opiskelijatiimejä, joissa yhdistettäisiin esimerkiksi kiertotalouden ja liiketoiminnan
osaamista yhteen. Toteutustavasta on jo jonkin verran kokemuksia hanketoiminnan
puolelta, mm. Kolarctic BRIDGE -hankkeesta (Kolarctic Bridge -hanke 2020). Yhteistyötä on kuitenkin päästy tekemään niin koulutusohjelmien kuin Kierto10- ja Case
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Mäntyvaara -hankkeiden (Case Mäntyvaara -hanke 2020; Kierto10-hanke, 2020) välillä. Keväällä 2020 liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat työstivät hankkeiden
yhteistä toimeksiantoa hevosenlannan hyödyntämiseen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi. Osana toimeksiantoa opiskelijat pääsivät mm. vierailemaan Tornion Laivakankaan raviradalla (kuva 5).

Kuva 5. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat Laivakankaan raviradalla Kierto10- ja
Case Mäntyvaara -hankkeiden tarjoamaan toimeksiantoon liittyen

SISÄINEN YHTEISTYÖ – CASE KIERTO10
Monialainen ja avoin hanke- ja opetusyhteistyö edellyttää myös tehokasta sisäistä
viestintää. Digitaalisten tietojärjestelmien lisäksi tietoa voidaan vaihtaa talon sisäisissä ja ulkoisissa hankeseminaareissa ja -webinaareissa. Parhaimmillaan yhteistyötä on
toteutettu järjestämällä yhdessä tapahtumia eri alojen hanketoimijoiden kanssa.
Lisäksi tiedon vaihtoa toimijoiden välillä on lisätty mm. yhteisillä benchmarkkausmatkoilla (kuva 6) ja yritysvierailuilla. Hankkeista voidaan viestiä myös osallistavien
pelien kautta, kuten Kierto10-hankkeen “Avain kiertotalouteen” -(Puukko 2020) ja
Kiertokoulu-hankkeen “Aarteenetsintä” -pelit (Hendriksson & Tyni 2020). Toiminnalliset pelit ja työpajat ovat erityisen hyviä silloin, kun niitä voidaan hyödyntää
monipuolisesti niin eri alojen opiskelijoiden kuin osaajien kesken. Tämä on myös
usein tehokas ja mieleen jäävä tapa viestiä toiminnasta.
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Kuva 6. Kiertotalouskauppakeskuksen benchmarkkausreissu toteutettiin Kierto10hankkeessa. Matkalle osallistui eri organisaatioiden ja hankkeiden edustajina Elina Stoor
(Kierto10-hanke), Katri Hendriksson (CeinCities-hanke) ja Eija-Sinikka Juho (Rajalla
kauppakeskus).

TOIMINNAN JATKUVUUS – CASE SERI
Hankkeen päättymisen jälkeen toimenpiteiden kehitys jatkuu ja tulokset elävät muiden hankkeiden toteutuksissa mukana. Esimerkiksi CEinCities-hankkeen (CEinCities-hanke 2019) tuloksia, kuten hankkeessa laadittua kehityssuunnitelmaa (Hendriksson, Tyni, Lokio & Päivärinta 2020) hyödynnetään vuoden 2020 alussa käynnistyvässä SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi -hankkeessa (kuva 7). (SERI-hanke 2020.)

Kuva 7. Kooste SERI -hankkeesta
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SERI-hankkeessa toteutetaan resurssiviisautta edistäviä pilotointeja ja kokeiluja yhteistyössä Meri-Lapin alueen
rakennus- ja elintarvikeyritysten sekä
julkisen sektorin toimipisteiden kanssa. Jatkumon rakentaminen hankkeiden välillä mahdollistaa pitkäjänteisen
ja aiempien hankkeiden tulosten päälle
rakentuvan kehitystyön. Kuvassa 8 on
esimerkki hankkeiden välisen jatkumon esille tuonnista artikkelin muodossa, joka julkaistiin Digipolis Magazinessa (Digipolis Magazine 2020).
“Hankkeiden tulosten
hyödynnettävyys ja jatkumon
näkyvyys ovat tunnettuja keinoja
levittää avoimuutta “
(Katri Hendriksson, Lapin AMK).

Kuva 8. Digipolis Magazinessa (29.4.2020)
julkaistiin artikkeli CEinCities- ja SERI
-hankkeiden välisestä yhteydestä

Toiminnan jatkuvuuden varmistamisen suhteen on mahdollista hyödyntää esim.
myös muiden hankkeiden tuloksia, luotuja yrityskontakteja sekä niiden mahdollistamia uusia yhteistyömahdollisuuksia. SERI-hankkeessa toteutettavat pilotoinnit tulevat hyödyntämään CEinCities-hankkeessa saavutettuja yrityskontakteja. Lisäksi
CEinCities-hankkeessa havaitut jatkokehitystarpeet, kuten kiertotaloustietouden
lisääminen, huomioidaan SERI-hankkeessa pilotointien suunnittelussa ja toteutuksessa.

AVOIMUUS TYÖN TULOKSENA
Ideaalitilanteessa hankkeissa saavutetut tulokset leviävät toteuttajaorganisaatioissa
sisäisesti mutta myös tiedoksi ja hyödynnettäväksi ulkoisille sidosryhmille. Yhteistyö
ja avoimuus eri alojen kesken sekä monialaisen osaamisen hyödyntäminen luo
toiminnalle syvyyttä ja mahdollistaa vahvemman vaikuttamisen kehitystoiminnalle.
Lisäksi jatkohankkeet tai -kehitysideat voivat mahdollistaa kehitystoimenpiteiden
eteenpäinviemisen esimerkiksi alueellisesta kehitystoiminnasta kansainväliselle
tasolle.
Korkeakoulujen yksi keskeisimmistä tehtävistä on tuoda uusin tieto ja kehitystoiminta tarjolle myös opiskelijoilleen, missä korostuu tarve integroida yhteen TKI- ja
opetustoiminta. Parhaimmillaan hanketoiminta voi tarjota koulutukselle ajankohtaisia
ja esim. yritysrajapinnasta esille nousseita aiheita opintojaksoille tai opiskelijaprojek-
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teihin työstettäväksi. Toisaalta taas hanketoiminta voi saada opetuksen kautta hyvinkin monipuolista ja laaja-alaista näkemystä oman toimintansa tueksi.
Avoin TKI -toiminta ei kuitenkaan ole itsestään selvyys vaan vaatii toimijoilta
myös aktiivista huomion kiinnittämistä ja vuorovaikuttamista sekä organisaatiossa
sisäisesti että ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Tämä tulisi huomioida toiminnan
kaikissa vaiheissa, jolloin jo suunnittelussa voidaan ottaa huomioon erilaisia näkökulmia jatkuen aina tulosten julkaisemiseen sekä levitykseen mutta myös toiminnan
jälkeisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Avoimuutta voidaan lisätä käyttöjärjestelmien
ja viestinnän kautta, mutta ilman aktiivista toimintaa tieto ei liiku tai välity tehokkaasti eteenpäin. Avoimuuden tulisi olla perusedellytys kaikelle toiminnalle, koska
toteutuessaan se tarjoaa moninkertaisesti hyötyjä.
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Heli Väätäjä, Satu Elo, Kaisa Lammi ja Leena Ruokanen

AVOIMUUS OPINNÄYTETYÖPROSESSISSA
JOHDANTO
Opinnäytetyöprosessi hahmotetaan usein konkreettisina opinnäytetyön vaiheina,
joissa ideoidaan ja määritellään, suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan sekä julkaistaan tutkimus-, projekti- tai kehittämistyö. Kuviossa 1 on neljä vaihetta, jotka
yleensä liitetään opinnäytetyöprosessiin. Opinnäytetyöprosessissa harvemmin pohditaan avoimuuden kannalta kaikkia prosessin vaiheita sekä viimeistelyvaiheen jälkeistä aikaa opinnäytetyön julkaisemista lukuun ottamatta. Tässä artikkelissa nämä
ovat mukana tarkastelussa, sillä ne liittyvät avoimuuden teemaan ja tavoitteisiin,
mutta ovat harvemmin esillä keskustelussa.

Kuvio 1. Opinnäytetyöprosessin tyypillisesti liitettävät vaiheet

Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
Miksi avoimuus opinnäytetyöprosessissa on tärkeää?
Mitä avoimuus opinnäytetyöprosessissa voi tarkoittaa?
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TUTKIMUKSEN ELÄMÄNKAARIMALLI
TARKASTELUNLÄHTÖKOHTANA
Tarkastelun lähtökohtana tässä artikkelissa on tutkimuksen elämänkaarimalli
(Tenopir ym. 2011). Avoimen tieteen lähtökohtana ovat tutkimuksen perusprinsiipit
eli läpinäkyvyys, toistettavuus ja jäljitettävyys, menetelmän perusteellisuus sekä puolueeton vertaisarviointi (FOSTER Consortium Members 2015), joiden tulisi toteutua
myös opinnäytetyöprosesseissa. Avoimen tieteen käytänteiden omaksuminen myös
opinnäytetyöprosessissa mahdollistaa yhteiskunnan rahoittamassa – suomalaisille
opiskelijoille ilmaisessa – koulutuksessa tehtävän tutkimus- ja kehittämistyön hyödynnettävyyden laaja-alaisesti. Avoimen tieteen käytänteiden omaksuminen mahdollistaa hyödyn yhteiskunnalle, yrityksille ja kansalaisille osallistumismahdollisuuden ja tulosten hyödyntämismahdollisuuden kautta
avoimen innovaation tukemisen, kun opinnäytetöiden ideat ja tulokset siirtyvät käyttöön, mikä puolestaan mahdollistaa taloudellisen kasvun opinnäytetöiden laadun ja
relevanttiuden nousemisen ja vähentää mahdollista vilppiä avoimuuden kulttuurin
lisääntymisen kouluttamalla sen periaatteisiin tutustuneita ja niitä käyttäneitä työntekijöitä työmarkkinoille.

AVOIMUUS TAVOITTEENA
Kuviossa 2 on kuvattu tutkimuksen elämänkaarimalli. EU:n Horizon 2020 -ohjelmassa (European Commission) on kirjattu mandaatti avoimen tieteen periaatteiden
noudattamisesta erityisesti julkaistavan avoimen datan ja tieteellisten tulosten julkaisemisen osalta. Useat muutkin rahoittajatahot vaativat avoimen tieteen periaatteiden
noudattamista ja mm. datan hallintasuunnitelman laatimista datan koko elämänkaarelle. Avoimuudesta pyritään näin luomaan kulttuuri ja toimintatapa, jossa avoimuus
on oletus ja josta poiketaan vain perustelluista syistä liittyen (European Commission). Sama avoimuuden periaate ja sen käyttäminen opinnäytetyöprosessissa on hyvä
saada myös osaksi oppilaitosten toimintatapoja ja ohjauskäytänteitä.
Opinnäytetyöprosessissa avoimuus ja mm. datan tai muun aineiston hallinta koko
sen elinkaarelle suunnitellaan ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Työelämän, erityisesti yritysten, kanssa yhteistyössä toimeksiantona tehtävissä tutkimus- ja kehittämistöissä sovitaan prosessin alkuvaiheessa syntyvän aineiston avoimuudesta, avoimuuden periaatteista sekä aineiston hallinnasta ja omistajuudesta. Opinnäytetyö itsessään
on julkinen, ja se julkaistaan avoimesti. Yrityksille avoimuus saattaa olla vierasta ja
vaatia hyötyjen ja haasteiden yhteistä pohdintaa, avoimuuden soveltamisen rajoitteiden ja reunaehtojen kartoittamista sekä avoimuuden motivointia. Myös avoimuuden
eri muodot ja mahdollisuudet avoimuuden hyödyntämiseen opinnäytetyöprosessin
eri vaiheissa on hyvä selvittää kunkin opinnäytetyön osalta. Myös alakohtaisia eroja
voi olla suhtautumisessa avoimuuteen ja sen toteuttamistapaan - esim. terveydenhuoltoalalla voi olla rajoitteita mahdollisissa avoimuuden toteuttamistavoissa.
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Kuvio 2. Tutkimuksen elämänkaarimalli opinnäytetyöprosessissa avoimuuden näkökulmasta
(mukaillen Tenopir ym. 2011; FOSTER Consortium Members 2015)

AVOINTEN AINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OPINNÄYTETYÖSSÄ
Jo opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää, onko aiheeseen liittyen saatavilla avoimia aineistoja – avoimena tai muuna julkisesti saatavilla
olevana datana tai avoimena lähdekoodina. Avoin data voi toimia myös inspiraationa
aiheen ideoinnille ja opinnäytetyön suunnittelulle. Avoimia aineistoja voi myös
yhdistää itse keräämäänsä dataan tai tuottamaansa ratkaisuun, esim. ohjelmistossa
avointa lähdekoodia hyödyntäen tai avointa dataa, kuten säätietoja, yrityksen dataan
yhdistäen. Avoimen tieteen yksi lähtökohta on myös tehokkuus – on resurssien hukkaamista kerätä aineistoa, joka on jo saatavilla.
Opinnäytetöissä tarvitaan osana suunnittelua tietoperustaa eli aiempaa tutkimusta, tutkimustuloksia ja mm. Aiemmassa tutkimuksessa tai kehittämisessä käytettyjä
tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja -prosesseja. Opinnäytetyön suunnittelussa ja
tulosten arvioinnissa aiemman tutkimuksen tunteminen ja sen hyödyntäminen eri
tavoin on olennaisen tärkeää. Open access -julkaisut mahdollistavat pääsyn mihin
tahansa tieteellisiin julkaisuihin. Osa tieteellisistä kustantajista vaatii myös aineistojen julkaisun avoimesti hyväksyessään artikkelin julkaistavaksi. On hyvä huomata,
että myös menetelmiä voi olla erikseen saatavilla avoimesti julkaistuna.
Avoin muistikirja opinnäytetyöprosessissa
Avoin muistikirja (open notebook) koko tutkimusprosessin ajan ideoinnista ja suunnitelmasta lähtien jatkuen julkaisuun, on laajin ja avoimin avoimuuden muoto, jota voidaan soveltaa myös opinnäytetyössä. Se tukee tieteen läpinäkyvyyden, toistettavuuden,
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jäljitettävyyden ja menetelmän perusteellisuuden periaatteita maksimaalisesti.
Bradley (2006) kuvaa avoimen muistikirjan tiedettä seuraavasti (vapaa suomennos):
”tapa tehdä tiedettä, jossa – niin hyvin kuin pysyt – jaat kaiken tutkimuksesi
avoimesti yleisölle reaaliaikaisesti”.
Ideana on jakaa muistikirja verkossa avoimesti sopivalla alustalla sekä sallia pääsy,
uudelleenkäyttö ja jakaminen sisällölle sopivilla lisensseillä (Clinio & Albagli 2017).
Tämä lähestymistapa paljastaa myös tutkimuksen etenemisen ja siihen liittyvät avoimet kysymykset, haasteet ja heikkoudet, siinä missä perinteinen valmiiden lopputulosten julkaiseminen keskittyy onnistumisten ja toimivien menetelmien jakamiseen
(mt.). Tieteellisten julkaisujen perusteella voi myös olla vaikea toistaa tutkimusta ja
todentaa menetelmän toimivuutta ja tuloksia, kun kuvatut menetelmät ovat vain osittain julkaistuja (mt.). Tähän avoin muistikirja voi tuoda tukea. Se tuo julkisuuteen
myös epäonnistuneet kokeilut. Opinnäytetyöprosessissa avoin muistikirja lähestymistapana voisi tuoda uudenlaista mahdollisuutta arvioida työn laatua ja luotettavuutta koko prosessin läpi sekä saada yhteistyökumppaneita ja kiinnostuneita ulkopuolisia tahoja mukaan keskusteluun tai ratkomaan haasteita. Tämä lähestymistapa
voisi myös motivoida työn edistämistä joidenkin opiskelijoiden kohdalla näkyvyyden
ja jakamisen kautta.

AVOIN JULKAISEMINEN
Opinnäytetyön lisäksi opinnäytetyöprosessissa voi syntyä muutakin julkaisemisen
arvoista. Opinnäytetyössä voi syntyä dataa, josta voisi olla hyötyä jollekulle muulle
opiskelijalle tai tutkijalle - tai vaikka yritykselle tai julkiselle toimijalle. Datan avaaminen on vielä verrattain harvinaista. Se vaatii suunnitelmaa datan koko elinkaaren
ajalle, ja se tulisi kuvata datanhallintasuunnitelmassa (DMP). Tällä hetkellä datan
elinkaari usein päättyy viimeistään opinnäytetyön valmistumiseen ja se voi jopa
unohtua tallennettuna esim. Opiskelijan tietokoneelle. On kuitenkin hyvä pohtia,
voisiko data olla hyödyllistä jollekulle muulle myöhemmin ja riittävän laadukasta
avaamiseen?
Avoin lähdekoodi on puolestaan tuttua hyödynnettävää ohjelmistotuotannossa.
Harvemmin tulee pohdittua sitä, voisiko opinnäytetyössä kehitetty tutkimusprosessi,
datankeruun tapa tai tuotettu malli olla avoimesti jaettavissa. Tätäkin on hyvä pohtia
mahdollisuutena. Avoin julkaiseminen vaatii myös sen, että mahdollisuudet tallentamiseen ovat olemassa, tarvitut luvat avoimeen datan julkaisuun hankittuna esim.
tutkittavilta, julkaistava data on anonymisoitu tai pseudonymisoitu, ja datan tai koodin hallinnasta koko sen elinkaarelle on suunnitelma olemassa. Myös resursseja
(aikaa ja työtä) on hyvä varata tallennus- ja jakamisvaiheeseen sekä sitä edeltäviin
toimenpiteisiin ja organisoida aineiston hallinta ja säilytys aineiston mahdolliseen
tuhoamiseen saakka.
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OSALLISTAMISEN JA JOUKKOISTAMISEN MAHDOLLISUUDET
Opinnäytetyöprosessissa voi ideoinnista lähtien hyödyntää osallistamista. Opinnäytetyön aihetta, tavoitetta ja tutkimus- ja kehittämiskysymyksiä voi ideoida, kehittää
ja arvioituttaa vertaisilla, kohderyhmällä, kiinnostuneilla sidosryhmillä jne. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tavoittaa laajojakin joukkoja tai suppeampia omia verkostoja. Tämä ei kuitenkaan poista opinnäytetyön tekijän
omaa vastuuta ja roolia suunnittelussa, mutta voi antaa ideoita ja vinkkejä sekä palautetta opiskelijalle. Osallistava ote voi parantaa työn relevanttiutta ja tulosten merkitystä ja hyödynnettävyyttä.
Osallistamista voi hyödyntää myös varsinaisen tutkimusprosessin aikana osallistamalla kohderyhmiä tai sidosryhmiä esim. tarpeiden tunnistamisessa, ratkaisuiden
yhteiskehittämisessä ja valinnassa sekä ratkaisuiden arvioinnissa ja priorisoinnissa.
Vertaisarviointia opinnäytetyöseminaareissa ja muissakin prosessin välituotosvaiheissa jo hyödynnetäänkin, mutta palautetta ja keskustelua voisi olla koko prosessin
ajan myös vertaisilta tai muilta kiinnostuneilta. Opinnäytetyöprosessin aikana tulee
usein esiin myös konkreettiseen tekemiseen liittyviä haasteita, esim. muutostarpeita
suunnitelmaan, ja vinkkejä voisi myös saada ulkopuolisilta näihin tilanteisiin.
Joukkoistaminen (crowdsourcing) on yksi tapa osallistaa kiinnostuneet sidosryhmät ja kansalaiset tutkimukseen ja siten myös opinnäytetyöprosessiin. Joukkoistamisessa ideana on ottaa kiinnostuneita kansalaistutkijoita (citizen scientist) mukaan
tutkimukseen tyypillisesti 1) tiedon tuottajina tai 2) tiedon analysoijina. Esimerkkialoja, joissa ihmiset toimivat tiedon tuottajina ovat biologia, maantiede, terveystieteet
ja lääketiede. Tiedon analysoijina aktiiviharrastajat toimivat mm. tähtitieteessä,
analysoiden suuria kuvajoukkoja, jota tietokoneilla ja algoritmeilla ei vielä voida
analysoida. Kansalaistutkijoiden rooli voi olla hyvinkin merkittävä tutkimusprosessissa. Joukkoistamisen käyttö vaatii kuitenkin erittäin hyvää suunnittelua ja joukkoistamisprosessin, -ohjeiden, -järjestelmien jne. valmistelua ja testausta ennen toteutusta, mikä voi olla haastavaa ehtiä tehdä rajatussa opinnäytetyöaikataulussa.

KATSE TULEVAISUUTEEN
Avoimen tieteen periaatteet ja avointen aineistojen hyödyntäminen, tuottaminen ja
jakaminen ovat mahdollisia jo tänään. Jotta opinnäytetyöprosesseissa voidaan aiempaa enemmän tehdä avointa tiedettä, on päivitettävä sekä opettajien että opiskelijoiden tiedot ja taidot sekä informoitava mahdollisuuksista, reunaehdoista, eettisistä
periaatteista ja muista käytänteistä. Lisäksi tarvitaan ohjeistukset avoimen tieteen
tekemisen tueksi. Avoin tiede tulee ottaa osaksi oppilaitosten opetuksen toimintakulttuuria ja opinnäytetyöprosessia avoimuuden ja tulosten hyödynnettävyyden sekä vaikuttavuuden ja avoimuuden kulttuurin oppimiseksi jo opinnoissa. Lisäksi pohdittavaksi tulee, miten avoimuus ja siihen liittyvät asiat, mukaan lukien aineistonhallintasuunnitelma sekä erilaiset tiedon keräämiseen liittyvät lomakkeet (mm. tietoinen
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suostumus ja avoimuuden käytänteistä tiedottaminen) arvioidaan opinnäytetyötä
arvioitaessa.
Tulevaisuuden osalta on käytävä myös eettistä keskustelua niin avoimen tieteen
hyötyarvoihin liittyen, kuin myös avoimen tieteen roolista esimerkiksi sensitiivisissä
tutkimusaiheissa. Näissä sensitiivisissä aiheissa avoimeen tieteeseen liittyvät turvallisuus-, yksityisyys- ja luottamuksellisuusriskit tulee aina arvioida ja huomioida tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa (Campbell ym. 2019). Näiden huomioiminen
edellyttää keskustelun lisäksi opettajien ja opiskelijoiden koulutusta.
Tuomalla avoimen tieteen periaatteet, kuten läpinäkyvyyden, toistettavuuden, jäljitettävyyden, menetelmän perusteellisuuden sekä puolueettoman vertaisarvioinnin
osaksi opinnäytetyöprosessia, voimme myös nostaa opinnäytetöiden tulosten hyödynnettävyyttä ja relevanttiutta. Voimme myös tarjota uudenlaisia osallistumismahdollisuuksia kansalaisille ja tuoda tulokset aiempaa monipuolisemmin hyödynnettäväksi yhteiskunnassa erilaisten toimijoiden taholta. Avoimuudella voimme potentiaalisesti tukea myös opinnäytetyöntekijöitä ja tekemisen prosessia uudella tavalla.
Opetuksen tavoitteena on tuottaa tarvittavia taitoja työelämään ja osallistuvana kansalaisena. Avoimen tieteen periaatteiden ja avoimuuden mukaan tuominen opinnäytetyöprosessiin edistää tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja tarjoaa mahdollisuuden
taitojen kehittämiseen ja soveltamiseen. Taidot ja asenteet siirtyvät näin osaksi toimintatapoja ja -kulttuuria myös työelämässä ja kansalaisten arjessa.
Avoimuus vaatii rohkeutta – kokeillaan rohkeasti ja opitaan siten avoimuuden tuomisesta opinnäytetyöprosessiin!
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Marja Pernu ja Outi Ponkala-Kurttio

Avoimuuden työkaluja
hankearjessa
JOHDANTO
Avoimuuden tarkoituksena TKI-toiminnassa on levittää esimerkiksi hankkeissa syntyneitä tuloksia mahdollisimman laajalle ja siten lisätä TKI-toiminnan vaikuttavuutta.
Useat hankkeet rahoitetaan julkisin varoin, kuten EU-rahoituksella tai valtion budjetista tulevalla rahoituksella, ja silloin on erityisen tärkeää huolehtia hankkeiden
tulosten avoimuudesta ja laajasta levityksestä, mahdollisesti jopa liiketoimintapotentiaalin hyödyntämisestä. Tieto tiedonkeruumenetelmistä ja aineistojen avaaminen
lisäävät hankkeiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta, mikäli samaa aineistoa voidaan
hyödyntää jatkohankkeissa tai -tutkimuksissa.
Hankkeissa kerätyn aineiston ja tulosten tallennusta, hallintaa ja löydettävyyttä
tukemaan on kehitetty työkaluja hankkeen elinkaaren eri vaiheisiin. Hankkeen
valmistelussa on tärkeää suunnitella koko elinkaaren aikainen aineistonhallinta, joka
perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyösopimuksiin, organisaation sisäisiin
ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön. Hankkeen toteutusvaiheessa on huolehdittava aineiston keruusta, sen järjestämisestä, tallentamisesta ja
analysoinnista sekä tietoturvasta ja tietosuojasta. Hankkeen päättyessä on turvattava
aineiston kuvailutietojen tallentaminen, tulosten ja aineistojen säilytyspaikka sekä
varmistettava aineistojen löydettävyys.
Tässä artikkelissa esitellään keskeisiä avoimuuteen liittyviä työkaluja ja niiden
käyttömahdollisuuksia hankkeen elinkaaren eri vaiheissa.

AVOIMUUDEN TYÖKALUT
Hanketoimintaan on tarjolla lukuisia erilaisia työkaluja (kuvio 1), joiden avulla pyritään lisäämään hanketoiminnan avoimuutta. Osaa työkaluista voidaan hyödyntää
hankkeen koko elinkaaren ajan eli suunnittelusta sen päättymisen aikaiseen tulosten
levittämiseen. Osa työkaluista palvelee vain hankkeen tietyssä vaiheessa ja johonkin
tarpeeseen on useita työkaluja tarjolla.
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Kuvio 1. Avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluita

REPORTRONIC-hankehallinnon työkalu auttaa hankkeen ideoinnista hankkeen
päättymisen jälkeiseen aikaan. Järjestelmässä olevan hankkeen tietoja voidaan siirtää
reaaliaikaisesti avoimesti nähtäville esimerkiksi organisaation sisäiseen intraan tai
julkisille www-sivuille. Näkyvät tiedot räätälöidään asiakaskohtaisesti.
Hankkeiden toiminnasta voidaan avoimesti tiedottaa myös julkaisemalla hankkeessa syntyneiden aineistojen kuvailutietoja Reportronic-järjestelmän ulkopuolelle
esimerkiksi organisaation sisäiseen intraan tai julkisille www-sivuille. Rajapinnan
kautta voidaan jakaa myös itse aineisto, mikäli käyttöluvat mahdollistavat sen.
TKI-kumppanuudet ovat olennainen osa hankkeen toimintaa käynnissä olevissa
hankkeissa mutta myös potentiaalisia kumppaneita uusissa hankkeissa. Hankekohtaisten kumppaneiden perustiedot ja linkittymät hankkeisiin ovat näytettävissä
Reportronic-järjestelmän ulkopuolella lisäten omalta osaltaan TKI-toiminnan avoimuutta. Kumppanuus hankkeessa voi olla myös sytyke laajemmalle yhteistyölle
kumppanin ja ammattikorkeakoulun välillä.
Hankkeen aineistojen avoimella saatavuudella edistetään niiden jatkokäyttöä.
Uusien hankkeiden suunnittelijoille aineistojen kuvailutiedot ovat arvokasta tietoa ja
mahdollistavat aikaisempien tiedonkeruiden ja selvitysten hyödyntämisen käyttöoikeusrajoitteiden mukaisesti. Avoimet aineistot tuovat myös näkyvyyttä ja meriittiä
tekijälleen.
Reportronic toimii hyvin avoimen TKI-toiminnan työkaluna hankkeen koko elinkaaren ajan juuri tiedon saatavuuden ja tiedon esille tuomisen kautta. Tiedon tuottaminen tulee kuitenkin vastuuttaa, jotta on tietoa, mitä julkaista ja että julkaistava
tieto on relevanttia ja siinä huomioidaan tiedon tuottamiselle asetetut rajoitteet.
DMPTuuli on aineistonhallintasuunnitelman laatimisen työkalu. Sen sisältämät
kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden
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mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Sen mukaan aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja
uudelleen käytettävissä (Re-usable).
Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa, mitä ja miksi aineistoa
hankitaan, miten sitä säilytetään hankkeen aikana ja hankkeen päätyttyä sekä miten
mahdollistetaan aineiston käyttö hankkeen päättymisen jälkeen. Tuloksena on tiivis
ja konkreettinen esitys siitä, miten hankkeessa kerätyn aineiston kanssa toimitaan ja
miksi. Työkalu sisältää yleisten aineistonhallintasuunnitelmaohjeiden lisäksi rahoittaja-, organisaatio- ja alakohtaisia ohjeita sekä avoimia suunnitelmapohjia, jotka seuraavat rahoittajien vaatimuksia. DMPTuulin kautta käyttäjät voivat myös jakaa omia
valmiita julkisia aineistonhallintasuunnitelmiaan.
Käytettävyydeltään DMPTuuli on selkeä ja tarjoaa kehykset suunnitelman laatimiselle. Joustavaa käyttöönottoa tukevat tarjolla olevat valmiit mallipohjat, joita voidaan hyödyntää suoraan sellaisenaan. Ne toimivat myös hyvänä pohjana omalle organisaatiolle laadittaville malleille.

FAIRDATA-PALVELUT
Tutkimuksessa tuotetuista aineistoista huolehtiminen kuuluu hyvään tieteelliseen
käytäntöön. Fairdata-palvelu on kokonaisuus, joka varmistaa tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden sekä turvaa aineistojen pitkäaikaisen saatavuuden. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat Ida, Qvain, Etsin ja Fairdata Pas. Palvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja tuottaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
IDA on Fairdata-palveluihin kuuluva tutkimusdatan turvallinen säilytyspalvelu. Se
soveltuu tutkimusvaiheen aikaisen datan tallentamiseen, järjestelyyn ja jakamiseen
käyttäjäryhmän kesken sekä datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa. Ida on
tarkoitettu stabiilille, tutkimukseen liittyvälle datalle, joka voidaan koostaa kuvailluiksi tutkimusaineistoiksi. Palvelu ei sovellu raskaassa käytössä oleva datalle (esim.
laskentadata, verkkosovelluksissa käytettävä data), ei myöskään arkaluontoisia henkilötietoja tai biometrisiä tunnisteita sisältävälle datalle. Se soveltuu myös aineiston
jakamiseen määritellyn käyttäjäryhmän kanssa. Idan tallennustila on ilmaista. Tallennuslupa myönnetään hankkeille, mutta organisaatiokohtaisen vastuuhenkilön
suositellaan hakemaan lupaa. Idaan tallennetun datan avaaminen edellyttää datan
kuvaamista Qvain-työkalussa, jossa se saa pysyvän tunnisteen. Se mahdollistaa aineistoon viittaamisen ja auttaa aineiston löydettävyyttä.
Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa joko vapaasti ladattavaksi tai
niiden lataaminen voi edellyttää käyttölupaa. Vaihtoehtoisesti aineistosta voidaan
julkaista vain kuvailutiedot. Ida on käyttäjilleen maksuton. Palvelu on tarkoitettu
kotimaisille korkeakouluille, valtion tutkimuslaitoksille sekä tiettyjen Suomen Akatemian rahoitusmuotojen alaiselle tutkimukselle. Käyttöliittymä on helppokäyttöinen.
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QVAIN on Fairdata-palveluihin kuuluva tutkimusaineistojen kuvailutyökalu, jonka
avulla saadaan mahdollisimman oikeat ja aineistojen löydettävyyden kannalta riittävät ja yhdenmukaiset kuvailutiedot tutkimusaineistolle. Työkalun avulla kuvattu aineisto saa myös pysyvän tunnisteen (URN) sekä kuvailusivun. Tämä helpottaa
aineiston löydettävyyttä esimerkiksi Etsin hakupalvelun kautta.
Qvain Light on Qvainta kevyempi työkalu, jossa kuvailutietojen on vähemmän,
mutta niiden avulla täyttyvät aineiston kuvailulle asetetut minimitietovaatimukset.
Työkalulla kuvatut aineistot ovat myös löydettävissä Etsin-hakupalvelun kautta. Käytettävyydeltään Qvain Light on käyttäjälle helppo, koska se luo tallennetulle aineistolle automaattisesti pysyvän tunnisteen.
ETSIN on kotimainen hakupalvelu, jonka avulla voi etsiä tutkimusaineistoja ja niiden kuvailutietoja Fairdata-palvelusta. Etsimestä löytyy myös mm. Tietoarkistosta ja
Kielipankista haravoitujen aineistojen metatietoja. Aineistot kuvaillaan ja julkaistaan
ensin Qvain-työkalussa, jossa ne saavat pysyvän tunnisteen (URN). Etsin on riippumaton aineiston tallennuspaikasta.
Etsimen avulla aineistoja voi hakea eri tieteenaloilta. Niiden kuvailutiedot ovat kaikille avoimia, mutta aineistojen omistaja päättää kuka ja millaisin ehdoin aineistoja
voi käyttää. Kirjautuminen Etsimeen tapahtuu HAKA-tunnuksilla.
FAIRDATA PAS -palvelu huolehtii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä. Se
mahdollistaa digitaalisten tutkimukseen liittyvien aineistojen säilymisen tuleville
sukupolville, vaikka laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat ja muuttuvat.
Aineistojen kuvailutiedot siirtyvät haettaviksi Etsin hakupalvelusta.
Organisaatio voi kuvailla aineistojaan Qvaimella, ja paketoida aineistonsa pitkäaikaissäilytyksen edellyttämään pakettiin. Se voi myös hallinnoida palvelussa olevia
kuvailemiaan aineistoja hallinnointiliittymän kautta. Organisaatiolla on mahdollisuus tarkastella aineistojensa tilaa, milloin tahansa Fairdata PASin hallinnointiliittymällä ja toteuttaa erilaisia raportointinäkymiä. OKM:n omistamia PAS-palveluja
tuottaa CSC.

MUITA PALVELUITA
ZENODO on avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu. Sinne on mahdollisuus tallentaa aineistoja tieteenalasta riippumatta. Palveluun voi tallentaa datan
lisäksi myös postereita, esityksiä, kuvia, videoita, äänitiedostoja, ohjelmistoja, luentoja ja julkaisuja. Se ei kuitenkaan sovi luottamukselliselle tai salaisille aineistoille. Zenodoon ladatut julkaisut saavat pysyvän tunnisteen (DOI). Palvelun tuottaa CERN ja
sen rahoitus tulee EU:lta.
TIETOARKISTON AILA on yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palveluportaali,
josta löytyy Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja niiden kuvailutiedot.
Oman aineistonsa saa arkistoiduksi portaaliin ottamalla yhteyttä Tietoarkiston asia-
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kaspalveluun. Aineistot tarkistetaan, muokataan tarvittavaan tiedostoformaattiin ja
kuvaillaan sekä suomen että englannin kielellä ennen julkaisemista. Samalla ne saavat pysyvän tunnisteen (URN).
Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimuksen jatkokäyttöön,
opetukseen ja opiskeluun. Aineistot voivat olla sekä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia,
esimerkiksi kyselyaineistoja, litteraatioita tai kuvia.
Ailassa Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat rekisteröityneiden asiakkaiden
saatavilla ja ladattavissa maksutta kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröityminen tapahtuu korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten HAKA-tunnuksilla. Osa
aineistosta on avoimia, ja niitä voi ladata rekisteröitymättä. Aineistojen selaaminen,
hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata. Tietoarkisto on CESSDAn
(Consortium of European Social Science Data Archives, eurooppalainen tietoarkistojen yhteenliittymä) Suomen kansallinen palveluntuottaja, joka saa rahoitusta mm.
OKM:ltä.
THESEUS on alusta, joka tarjoaa kattavan näkymän Suomen ammattikorkeakoulujen
avoimeen julkaisemiseen. Palvelusta löytyvät ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetyöt ja ammattikorkeakoulujen julkaisut sekä rinnakkaistallenteet ovat
vapaasti saatavissa ja hyödynnettävissä tutkimus- tai kehittämistyöhön. Alustalle tallennettavat työt saavat pysyvän tunnisteen (URN). Theseus on avoimesti käytettävissä ilman kirjautumista. Alustalla voi tehdä monipuolisia hakuja esimerkiksi ammattikorkeakouluittain. Kokoelmarakennelma muodostuu opinnäytteistä ja julkaisuista.
Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu.
Ammattikorkeakoulutoimijoille Theseus on tuttu pääosin opinnäytetöiden ja julkaisujen tallennuspaikkana ja jakelukanavana, mutta yhä enenevissä määrin sen hyödyntäminen TKI-toiminnassa lisääntyy. Hankkeen sisältösuunnittelun apuna substanssiin liittyvät opinnäytetyöt ja julkaisut ovat helposti löydettävissä asiasanahakujen
avulla. Käyttöliittymältään alusta on helppo ja toimiva palvelu.
AVAA on avointen tutkimusaineistojen ja niitä hyödyntävien sovellusten julkaisualusta, jonne aineistojen tuottajat voivat ehdottaa omaa aineistoaan julkaistavaksi.
Palvelun tehtävänä on edistää eri tieteenalojen tutkimusdatan avointa saatavuutta.
Julkaistavat aineistot ja sovellukset voivat sijaita myös tutkimusorganisaation omalla
palvelimella. Portaali mahdollistaa vapaan pääsyn aineistoihin ja työkaluihin, joilla
aineistoja voidaan hakea, ladata ja hyödyntää esimerkiksi jatkotutkimuskäyttöön.
Palvelu on suunnattu aineistojen avaajille sekä avoimia, vapaasti hyödynnettävissä
olevia aineistoja hyödyntäville suomalaisten tutkimusjärjestelmien toimijoille.
Aineistot ovat vapaasti hyödynnettävissä ilman kirjautumista. Palvelun tuottaa CSC
– Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
KIELIPANKISSA on laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja sekä videomuotoisia,
luonnollista kieltä sisältäviä tutkimusaineistoja ja niiden hyödyntämiseen soveltuvia
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työkaluja. Tutkijat voivat sopia palveluista vastaavan kanssa omien tutkimusaineistojensa tallentamisesta ja jakelusta.
Kielipankissa hakuja voi tehdä monipuolisesti, aineistoja voi tutkia ja käsitellä tai
vaihtoehtoisesti ladata niitä omalle koneelle. Useita aineistoja voi käyttää avoimesti
ilman kirjautumista, osa aineistosta on käytettävissä korkeakoulun HAKA-tunnusten avulla. Jotkut kielivarat edellyttävät henkilökohtaista käyttöoikeutta. Peruskäyttö
on tutkijoille ja opiskelijoille ilmaista. Kielipankin palveluista vastaa kansallinen
FIN-CLARIN-konsortio.

OSAAMISEN LISÄÄMINEN
Tutkimusyhteisöissä avoin tiede ja tutkimus edellyttää koordinointia. Suomessa kansallisen tason koordinoinnista vastaa OKM:n rahoittama Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Koordinoinnin tavoitteena on edistää keskustelua avoimen tieteen
ja tutkimuksen tavoitteista ja keinoista sekä lisätä yhteistyötä ja tietoisuutta avoimen
tieteen ja tutkimuksen erilaisista mahdollisuuksista, haasteista ja niiden ratkaisuista.
Kansallisen tason koordinoinnin lisäksi tarvitaan tutkimusyhteisön sisäistä koordinointia ja toimintamalli, jolla tietoisuutta ja taitoa TKI-toiminnan avoimuudesta
tuetaan ja kehitetään. Lapin ammattikorkeakoulu tukee ja ohjaa toimijoitaan avoimuuden edistämiseen oppaiden ja toimintaohjeiden lisäksi asiantuntijawebinaarien
avulla. Avointa toimintakulttuuria kehitetään koulutuksissa myös sparraajien avulla.
Heidän tehtävänään on edistää ja jalkauttaa avoimuutta laatimansa toimintasuunnitelman avulla lähelle yksittäistä toimijaa.
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Raimo Pyyny

Avoin TKI, älykäs
erikoistuminen ja arktiset
kehittämisympäristöt -klusteri
osana Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa
ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN KÄSITTEESTÄ
Älykkään erikoistumisen käsitteen kehitti Knowledge for Growth -tutkijaryhmä
Dominique Forayn johdolla vuonna 2009. Tutkijaryhmän ensisijaisena tavoitteena oli
löytää keinoja, jolla kuroa kiinni Pohjois-Amerikan ja Euroopan maiden välinen
tuottavuuskuilu. Tutkijaryhmä halusi myös selvittää, miksi EU-alueen kilpailukyky
oli USA:ta heikompi kasvavista TKI-panostuksista huolimatta. Tätä tehokkuuseroa
selitettiin niin sanotulla Silicon Valley -efektillä. Termillä tarkoitettiin sitä, että
yhdysvaltalaiset ICT-alan yritykset menestyivät eurooppalaisia paremmin. Lisäksi
USA:ssa ICT-alan tuottama lisäarvo lisäsi kasvua myös muilla aloilla jopa enemmän
kuin varsinaisella ICT-alalla. Samaan aikaan EU-maissa ilmeni vaikeuksia hyödyntää
ICT-alan lisäarvoa ja osaamista muilla aloilla. Vaikka EU-maat menestyivät hyvin
kilpailussa USA:n kanssa teknologisen kehityksen saralla, EU-maissa kohdattiin
institutionaalisia, sosiaalisia, maantieteellisiä ja hallinnollisia haasteita. (Aho, Blomberg,
Kari & Haukioja 2017.)
Raportissaan Foray tutkimusryhmineen totesi EU-maiden T&K-investointien kärsivän fragmentaatiosta, heikosta koordinoinnista ja kriittisen massan puuttumisesta.
Tutkijat havaitsivat EU-jäsenmaiden alueilla olevan myös taipumusta investoida tiettyihin trendikkäisiin teknologioihin tai osaamisalueisiin, kuten nano- tai bioteknologiaan. Eri alueet kilpailivat näissä keskenään riippumatta siitä, oliko niillä vahvuuksia kyseisillä aloilla vai ei. Tutkijaryhmä päätyikin suosittelemaan rakenteellisia
toimenpiteitä, jotka perustuvat alueen omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niihin
kohdistuviin panostuksiin. (Aho, Blomberg, Kari & Haukioja 2017.)
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Forayn tutkimusryhmän mukaan älykkäässä erikoistumisessa keskeinen rooli on
ruohonjuuritasolta lähtevällä yrittäjämäisellä etsimisellä, jossa alueen toimijat osallistuvat monipuolisesti alueen vahvuuksien ja tulevaisuuden potentiaalisten osaamisalueiden tunnistamiseen. Älykkään erikoistumisen strategioiden tärkeä piirre on
siten aluelähtöisyys, eli ne perustuvat paikallisiin vahvuuksiin: paikalliseen osaamiseen ja resursseihin sekä tunnettuihin markkinoihin ja ympäristötekijöihin. Paikallinen tieto ja sosiaalinen pääoma ovat täten älykkään erikoistumisen prosessissa
keskeisellä sijalla. Prosessissa tunnistettavat vahvuudet ovat yleensä toimintoja, osaamisia tai teknologioita, jotka ylittävät toimialarajat ja näin ollen niillä on potentiaalia
luoda kasvua ja innovaatiomahdollisuuksia useilla eri toimialoilla. (Aho, Blomberg,
Kari & Haukioja 2017.)
Korkeakoulujen asema on älykkään erikoistumisen malleissa hyvin keskeinen,
erityisesti uuden tiedon luomisessa sekä uusien yhteyksien synnyttämisessä eri toimijoiden välille. Olennaista on myös se, siirtyykö uusi tieto korkeakoulujen ulkopuolelle,
eli syntyykö korkeakouluissa tuotetun tiedon ympärille uutta liiketoimintaa, siirtyykö
tieto olemassa oleviin yrityksiin tai saadaanko tieto kaupallistettua esimerkiksi lisensoinnin tai patentoinnin avulla. Älykkäässä erikoistumisessa alueen toimintojen ja
toimialojen välille pitäisi syntyä tiedon vaihdannan verkostoja, jolloin innovatiiviset
ideat, toiminnot ja toimintatavat leviävät paremmin. Kaiken kaikkiaan älykkään erikoistumisen prosessissa tärkeässä roolissa on yrittäjämäinen etsiminen, jossa alueen
ruohonjuuritason toimijat pyrkivät itse aktiivisesti tunnistamaan ja edistämään
nimenomaan alueen keskeisiä vahvuuksia. Keskeinen toimija on yrityssektori, mutta
myös muut alueen toimijat voivat olla mukana yrittäjämäisen etsimisen prosessissa.
(Aho, Blomberg, Kari & Haukioja 2017.)

ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN LAPISSA
Euroopan unionin ohjelmakauden (2014–2020) aluepolitiikassa keskeisimpiä painopistealueita on ollut innovaatioiden edistäminen. EU on lanseerannut Älykkään erikoistumisen konseptin tukemaan alueita niiden omiin toimialoihin ja palveluihin
liittyvien innovaatiomahdollisuuksien etsimisessä. Älykkäässä erikoistumisessa
taloudellinen kasvu perustuu osaamisrakenteiden hyödyntämiseen alueen elinkeinoelämän kehittämisessä. Älykäs erikoistuminen auttaa löytämään eri toimialojen ja
teknologioiden välistä vuorovaikutusta sekä alueen sisällä että alueiden välillä. Tätä
vahvistaa alueellisten ja kansallisten rakennerahastojen vaatimus Älykkään erikoistumisen strategioiden olemassaolosta. Älykkään erikoistumisen strategian yksi tärkeitä tavoitteita on auttaa alueita integroimaan oma kehittämistoimintansa EU:n eri
rahoitusinstrumentteihin ja -ohjelmiin. Näin luodaan toisiaan täydentäviä toimenpide-ehdotuksia. (Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma 2014-2020.)
Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa alettiin toteuttaa systemaattisesti heti sen
valmistuttua 2013 vuoden lopussa. Yksittäisiä hankkeita eteenpäin viemällä alettiin
kasata laajempaa kehittämiskokonaisuutta, jonka avulla haluttiin tarkemmin löytää
Lapin omat ”tryffelit”, joista löytyvät erikoistumisen todelliset helmet. Vuoden 2015
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aikana nimettiin ”Arctic Smartness clusters” eli Lappi-klusterit, joiden valinta perustui aiemmin tehtyihin kehityspanostuksiin, Lapin vahvuuksia hyödyntävään toimintaan, tulevaisuusanalyysien tuomaan potentiaaliin ja toisaalta EU-tason politiikoihin. Tavoitteena on tukea sitä toimintaa, jolla on suurin kasvupotentiaali ja joka luo
pohjaa lappilaiselle erikoistumiselle. (Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma 2014-2020.)
Osana Älykkään erikoistumisen työtä panostetaan Arctic Smartness -brändiin EUtasolla, jossa lappilaiset toimijat ovat tunnistettuja arktisia erityisosaajia ja alueensa
kehittäjiä. Tavoitteena on, että Lapista muotoutuu harvaan asuttujen alueiden innovatiivisin alue EUssa ja lappilaiset toimijat ovat aktiivisia kumppaneita kansainvälisissä aloitteissa. Klustereissa mukana olevat pk-yritykset erikoistuvat ja kasvavat. Työ
jatkuu kahdeksan partneriorganisaation voimin, jotka toimivat yhdessä kehitystyön
ytimessä. Mukana yhteistyössä on yli 150 yritystä ja 20 muuta alueellista sidosryhmää.
Arctic Smartness -kehittämistyötä johtavat Lapin liitto, Digipolis, Rovaniemen kehitys, ProAgria Lappi, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Tähän saakka kehittämistyötä on viety eteenpäin
mm. Arctic Smartness -EAKR hankkeilla. (Rakennerahasto.fi.)

LAPPILAISET ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN KLUSTERIT
Lapin liitto on toteuttanut Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttamisen -hanketta lokakuusta 2015 alkaen. Hankkeessa on työstetty Arktisen erikoistumisen
ohjelmasta ja laajalla rintamalla toteutetusta kehittämistyöstä nousevia klustereita,
joiden todettiin olevan valmiita vietäväksi eteenpäin kohti kansainvälistä rahoitusta.
Jalkautushankkeen klusterit eivät ole perinteisiä sektoriklustereita, vaan uudenlaisia läpileikkaavia monialaista osaamista yhdistäviä ja osaamispohjaa yhteen kokoavia
toimintaympäristöjä.
Jalkauttamishankkeen aikana tunnistetut lappilaiset klusterit ovat (suluissa vastuuorganisaatio):
•
•
•
•
•
•

Arktinen teollisuus ja kiertotalous (Kemin Digipolis Oy)
Arktinen älykäs maaseutuverkosto (ProAgria Lappi)
Arktinen muotoilu (Lapin yliopisto)
Arktiset kehittämisympäristöt (Lapin ammattikorkeakoulu)
Arktinen turvallisuus (Lapin ammattikorkeakoulu)
Arktinen matkailu (Lapin liitto).

Vuodesta 2015 alkaneiden AS-hankkeiden tavoitteena on ollut vahvistaa uudenlaista
yhteistyötä, joka edistää kuuden yllä esitetyn modernin klusteriyhteistyön kehittymistä Lapissa. AS-hankkeissa yhteistyötä on viety seuraavaan vaiheeseen, jossa toimet klusteriyhteistyön rakentamiseksi kehittävät osaamispohjaa ja luovat uusia
malleja TKI-toiminnan paremmasta integroitumista Lapin elinkeinoelämän tarpeisiin.
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ARKTISET KEHITTÄMISYMPÄRISTÖT KLUSTERI JA
LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OSANA MAAKUNNAN
ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN JALKAUTTAMISTA
Lapissa on investoitu eri ohjelmakausien aikana merkittävästi erilaisiin kehittämisympäristöihin. Kehittämisympäristöt ovat fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, oppimis- ja innovaatioympäristöjä, laboratorioita, tutkimustiloja, studioita, pajoja ja
simulaatioympäristöjä, joissa tuotteita tai palveluita voi testata ja kehittää edelleen.
Tilat sijaitsevat eri puolilla Lappia esimerkiksi oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja
sektoritutkimuslaitoksissa.
Kehittämisympäristöt ovat palvelleet pääasiassa koulutusorganisaatioita ja niissä
tutkintoa opiskelevia opiskelijoita. Haasteena on ollut, että ulkopuolisilla organisaatioilla ei ole ollut tarkempaa tietoa kaikista Lapissa sijaitsevista kehittämisympäristöistä ja niiden toiminnasta. Yhteistyö ja kehittämisympäristöjen yhteiskäyttö Lapissa
toimivien TKI-organisaatioiden välillä ei ole ollut organisoitua ja mm. tämän vuoksi
kehittämisympäristöistä saatava hyöty alueen työ- ja liike-elämälle ei ole ollut niin
tehokasta kuin se olisi voinut olla. Tämän vuoksi päätettiin perustaa kehittämisympäristöt klusteri, jonka kehittämisestä ja johtamisesta on vastannut Lapin ammattikorkeakoulu.
Syksyllä 2015 kootussa Arktiset kehittämisympäristöt -klusterissa on ollut mukana
neljä lapissa toimivaa TKI-organisaatiota: Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin
ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja luonnonvarakeskus (LUKE). Tuolloin kehitystyö aloitettiin kartoittamalla seitsemän lappilaisen TKI-organisaation kehittämisympäristöt, jonka tuloksena syntyivät esitteet noin 45 erilaisesta kehittämisympäristöstä. A4-laajuisesta esitteestä kävi ilmi kehittämisympäristön palvelukuvaus, teemaalueet, yhteystiedot ja yhteyshenkilö(t).
Lapin Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin tehtävänä on kanavoiva maakunnan
tutkimusorganisaatioiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi yhden luukun periaatteella. Se tarjoaa pitkäjänteistä tukea asiakasyrityksen tuotekehityksen elinkaaren
vaiheissa sekä lisäksi optimoi tarjolla olevat rahoitusinstrumentit asiakkaiden innovaatioprosesseissa. Klusterin tehtävänä on edistää tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä siten, että siitä hyötyvät arvoketjun kaikki toimijat, ennen muuta
niitä hyödyntävät asiakkaat. Tavoitteena on koota lappilaisia kehittämisympäristöjä
verkostoksi, jossa pyritään saamaan ympäristöistä synergiaa toisille, mutta ensisijaisesti säästämään yrittäjän aikaa ja rahaa hänen etsiessään sopivaa pajaa, laboratoriota
tai studiota tuote- tai palvelukehitystä varten.

102

•

Helena Kangastie (toim.)

AVOIMUUS KLUSTERIN TKI-TOIMINNASSA
Kehittämisympäristöt klusterin sisäinen yhteistyö eri TKI-organisaatioiden kanssa
edellyttää, että organisaatioiden väliset toimintamallit sekä näihin liittyvät perusrakenteet ovat kunnossa. Käytännössä tämä vaatii
•
•
•
•
•

tietoa klusterin palvelun tarjoajista ja yhteyshenkilöistä
tietoa toistemme osaamisesta ja palveluista
tietoa toistemme valmiudesta ja mahdollisuudesta reagoida
yhtenäistä palvelurakennetta ja palveluiden kuvauksia
yhteistä toiminnan strategista linjausta.

Ennen kaikkea tämä edellyttää avointa ja läpinäkyvää toimintaa eri TKI-tiimien ja
-organisaatioiden välillä. Vaikka kaikki yllä mainitut asiat olisivatkin saatettu kuntoon ei yhteistyö voi olla toimivaa, ellei kaikki TKI-tiimit ole sitoutuneet yhteiseen
toimintatapaan.
Tämäntyyppinen toimiva innovaatioekosysteemi tarvitsee yhteisiä kaikkien tiedossa olevia toimintatapoja, joka liittää keskenään mukana olevien korkeakoulujen,
sektoritutkimuslaitosten, rahoittajien sekä yrittäjien osaamisen ja tavoitteet, sujuvoittaen näin yhteistyötä. Tähän liittyvää avointa toimintakulttuuria on lähdetty kehittämään mm. yhtenäistämällä TKI-ryhmien välisiä toimintamalleja, prosesseja, palveluita sekä näihin liittyvää dokumentointia tarpeellisine kuvauksineen. Toimintamalleja on kehitetty yhdessä klusterin sidosryhmien kesken sekä todellisissa yritystoimeksiannoissa Demingin-laatuympyrämallin mukaisesti, jossa suunnitellaan,
tehdään, tarkastetaan, korjataan ja lopuksi toimintamallien kehittyessä syntyneet
mallit siirretään käytäntöön.
Toimintamallien käyttöönottaminen ja niistä tiedottaminen on tarkoitus toteuttaa
klusterin TKI-tiimeissä syksyn 2020 aikana. Käytännössä tämä tapahtuu toteuttamalla avoimuuteen ja yhteisiin toimintatapoihin liittyviä koulutuksia ja työpajoja,
joissa käydään läpi näihin liittyvää ohjeistusta eri TKI-tiimeille. Ko. koulutusten ja
työpajojen teemat käsittelevät mm. seuraavia aiheita:
• Älykäs erikoistuminen Lapin maakunnassa
• Kehittämisympäristöt-klusteri osana maakunnan älykkään erikoistumisen
strategiaa
• Klusterin tarkoitus ja tavoite
• Asiakastoimeksiannot kehittämisympäristöt klusterissa
- toimeksiannon vastaanottaminen
- organisaatioiden välisen monialaisen TKI-tiimin rakentaminen
- toimintaprosessit – toteutussuunnitelma, tarjous, toteutus, jälkihoito.
Toteutettujen työpajojen ja koulutusten avulla voidaan nostaa erityisesti klusterin
TKI-henkilöstön osaamisen tasoa organisaatioiden välisissä monialaisissa asiakastoi-
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meksiannossa sekä koko henkilökunnan tietoisuutta tätä koskevissa avoimuuteen
liittyvissä asioissa.
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Lopuksi
Tämä julkaisu on syntynyt tarpeesta tehdä korkeakoulujen avoimuutta ja sen kehittämistyötä ja tuloksia näkyväksi. Syntyyn on vaikuttanut myös vahvasti se, että
korkeakoulujen vaikuttavuutta pitää tuoda selkeämmin esille. Keskeisiä korkeakoulujen vaikuttavuuden ulottuvuuksia ovat osaaminen, oppiminen ja uudistumiskyky. Vaikuttavuus syntyy eri tahojen yhteistyössä. Julkaisussa avoimuutta on tarkasteltu neljän pääteeman kautta ja nämä pääteemat ovat syntyneet vuosien kehittämistyön tuloksina.
Avoin toimintakulttuuri teeman alla kirjoittajat kertovat toteutetuista kehittämishankkeista ja niiden tuloksista avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä.
Teeman alla tehdään näkyväksi myös opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaa
Kypsyystasoselvitystä ja sen tuloksia. Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria on saatu jo tehokkaasti edistettyä. Mukana työssä on ollut niin TKI-henkilöstöä,
opiskelijoita, opettajia kuin myös eri toimialojen tukipalveluhenkilöstöä. Lapin
ammattikorkeakoulukin (Lapin AMK) kehittyi toimintakulttuurissaan nousten
tasolle neljä.
Tällä Johdettu tasolla ”Avoimeen toimintakulttuuriin pyritään aktiivisesti ja avoin
toiminta sekä sen periaatteet on asetettu julkisesti erääksi organisaation päämääristä.
Toiminta on pääpiirteissään avointa ja noudattaa avoimia periaatteita. Avoimuutta
johdetaan ja mitataan säännöllisesti. Mitatut tulokset analysoidaan ja korjaavia toimenpiteitä tehdään aktiivisesti. Organisaatio on kypsynyt avoimen informaation hyödyntämisessään, ja samalla myös informaation merkitys korostuu entisestään”. (Avoin
tiede ja tutkimus Suomessa.)
Avoin toimintakulttuuri on keskeinen osa myös avointa TKI-toimintaa. Ammattikorkeakouluilla on lain mukaan kaksi perustehtävää: antaa korkeakouluopetusta
ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä taiteellista
toimintaa. Merkittävä osa TKI-toiminnasta tapahtuu projekteina, joihin korkeakoulut
hakevat ulkopuolista rahoitusta. Ammattikorkeakoulut toteuttavat TKI-toimintaa
yhdessä yritysten ja työelämän, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, julkisten
kehitysorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. TKI-toiminta
yhdistyy yhä useammin myös oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen (TKIO).
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TKIO-hankkeissa ammattikorkeakoulut luovat uusia malleja ja työkaluja kouluttautumiseen tai osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. (Innovaatioita ja osaamista työelämään.)
Avoin yhteistyö teemassa kuvataan erilaisin esimerkein ammattikorkeakoulujen
keskinäistä ja työelämän välistä yhteistyötä ja sen mahdollisuuksia. Avoin yhteistyö
tukee monitieteistä ja eri sidosryhmien kanssa toteutettavaa TKI-toimintaa ja sen
integroitumista opetukseen ja oppimiseen.
Avoimessa yhteistyössä yritykset ja organisaatiot osallistetaan yhteiskehittämiseen
ja jopa avoimeen innovaatioprosessiin erilaisin menetelmin, joista tässä julkaisussa
avataan esimerkkinä Innovaatiotyöpajaa. Innovaatiotyöpajojen kautta Lapin AMKin
TKIO-toimijat ovat vahvistaneet työelämä- ja yritysyhteistyötä ja yhteisen tahtotilan
syntymisen myötä yhteistoiminta ja -kehittäminen ovat syventyneet ja vahvistuneet.
Avoimuus tarkoittaa ammattikorkeakoulumaailmassa myös sitä, että toimijat ovat
valmiita jakamaan omaa osaamista ja ideoita yhteisesti hyödynnettäväksi. Joukko
ammattikorkeakouluja yhdisti syksyllä 2019 voimansa ja vastasi yhteisellä tarjouksella
laajaan kahdeksanosaiseen tarjouspyyntöön. Ammattikorkeakoulut eivät ole aiemmin tehneet palvelutoimintana tarjousta näin laajana konsortiona, mistä syystä tilanne
oli monella tapaa rohkea. Myös avoimen TKI-integroidun oppimisen kehittämisessä
toteutunut yhteistyö edisti yhdessä oppimista ja kokemusten jakamista. Kuten kirjoittajat toteavat ” On ollut ilo oppia yhdessä ja jakaa kokemuksia. Uuden asian yhteiskehittäminen ja kokemusten jakaminen ovat myös edistäneet työtämme toimiessamme korkeakouluissamme muutosagentteina ja avoimuuden edistäjinä.”
Avoin tieto teemassa todetaan muun muassa, että Avoin TKI-toiminta ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii toimijoilta myös aktiivista huomion kiinnittämistä sekä vuorovaikuttamista sekä organisaatiossa sisäisesti, että myös ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Tämä tulisi huomioida TKI-toiminnan kaikissa vaiheissa, jolloin jo suunnittelussa voidaan ottaa huomioon erilaisia näkökulmia jatkuen aina tulosten julkaisemiseen sekä levitykseen, mutta myös toiminnan jälkeisen vaikuttavuuden lisäämiseen.
Kirjastolla on keskeinen rooli avoimuuden edistämisessä esimerkiksi tutkijoiden
tukeminen aineistonhallinnan suunnittelussa ja julkaisemisen avoimuudessa. Tämä
tapahtuu ennen kaikkea neuvomalla, opettamalla ja kehittämällä tarvittavia palveluita
yhteistyössä korkeakoulujen muiden palveluyksiköiden kanssa. Lisäksi avoimuuden
teema on lisätty kirjaston kaikkeen opetukseen eri opiskeluvaiheiden kannalta
mielekkäällä tavalla aina korkeakoulussa aloittavista opiskelijoista tutkijakouluun
asti. Lapin korkeakoulukirjasto on yksi suomalaisista yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiskirjastoista ja toiminnallaan se tukee niin tieteen ja TKI-toiminnan
avoimuutta. Kirjaston verkkosivuilta löytyvät oppaat aineistonhallintaan ja julkaisemiseen sekä yliopistolle että ammattikorkeakoululle. Kirjaston asiantuntijat osallistuvat taustaorganisaatioiden strategiseen työskentelyyn sekä palvelujen ja infran
kehittämiseen.
Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin AMK) strategiaan liittyy olennaisesti avoimen
tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä avoimuuden osaamisen vahvistaminen. Avoin tieto teeman artikkelin kirjoittajat ovat viime vuosina
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olleet mukana kehittämässä Lapin AMKin bio- ja kiertotaloustoimintaa sekä tehneet
yhteistyötä mm. hankesuunnittelun ja koulutuksen kehityksen parissa. Artikkeliin
on koottu esimerkkejä Lapin AMKin TKI-hankkeista ja niissä toteutetuista avoimuutta edistävistä toimenpiteistä hanketoiminnan eri osa-alueilta. Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä eri aloja edustavien asiantuntijoiden kanssa, jotka työskentelevät
Lapin AMKin kolmella eri kampuksella.
Avoimuutta ja avointa tietoa on kuvattu myös opinnäytetyössä tutkimuksen elinkaarimallin mukaisesti. Esimerkiksi EU:n Horizon 2020 -ohjelmassa (European
Commission) on kirjattu mandaatti avoimen tieteen periaatteiden noudattamisesta
erityisesti julkaistavan avoimen datan ja tieteellisten tulosten julkaisemisen osalta.
Opinnäytetyöprosessissa avoimuus ja mm. datan tai muun aineiston hallinta koko
sen elinkaarelle suunnitellaan jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Työelämän kanssa
yhteistyössä toimeksiantona tehtävissä tutkimus- ja kehittämistöissä sovitaan prosessin
alkuvaiheessa syntyvän aineiston avoimuudesta, avoimuuden periaatteista sekä
aineiston hallinnasta ja omistajuudesta. Opinnäytetyö itsessään on julkinen, ja se
julkaistaan avoimesti. Avoimuuden eri muodot ja mahdollisuudet avoimuuden hyödyntämiseen opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa on hyvä selvittää kunkin opinnäytetyön osalta. Avoimen tieteen periaatteiden ja avoimuuden mukaan tuominen opinnäytetyöprosessiin edistää tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja tarjoaa mahdollisuuden taitojen kehittämiseen ja soveltamiseen. Syntynyt osaaminen siirtyy osaksi
toimintatapoja ja -kulttuuria myös työelämässä ja kansalaisten arjessa.
Avoimuuden osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on tärkeää avoimuuden
toteutumisen kannalta. Toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen edellyttävät monenlaista osaamista esimerkiksi avoimuuden työkalujen käyttöä.
Useat hankkeet rahoitetaan julkisin varoin, kuten EU-rahoituksella tai valtion budjetista tulevalla rahoituksella, ja silloin on erityisen tärkeää huolehtia hankkeiden
tulosten avoimuudesta ja laajasta levityksestä. Aineistojen avaaminen edistää hankkeiden myös vaikuttavuutta. Hankkeissa kerätyn aineiston ja tulosten tallennusta,
hallintaa ja löydettävyyttä tukemaan on kehitetty työkaluja hankkeen elinkaaren eri
vaiheisiin.
Teemassa kuvataan myös avointa TKI-toimintaa Älykkään erikoistumisen kautta.
Älykkään erikoistumisen strategioiden tärkeä piirre on siten aluelähtöisyys, eli ne
perustuvat paikallisiin vahvuuksiin: paikalliseen osaamiseen ja resursseihin sekä
tunnettuihin markkinoihin ja ympäristötekijöihin. Paikallinen tieto ja sosiaalinen
pääoma ovat täten älykkään erikoistumisen prosessissa keskeisellä sijalla.
Toteutettujen työpajojen ja koulutusten avulla voidaan nostaa erityisesti klusterin
TKI-henkilöstön osaamisen tasoa organisaatioiden välisissä monialaisissa asiakastoimeksiannossa sekä koko henkilökunnan tietoisuutta tätä koskevissa avoimuuteen
liittyvissä asioissa. Korkeakoulujen asema on älykkään erikoistumisen -malleissa
hyvin keskeinen, erityisesti uuden tiedon luomisessa sekä uusien yhteyksien synnyttämisessä eri toimijoiden välille. Olennaista on myös se, siirtyykö uusi tieto korkeakoulujen ulkopuolelle esimerkiksi synnyttämään uutta liiketoimintaa.
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Tiedon avaaminen kaikkien ulottuville ja vapaaseen käyttöön on eräs keino
edistää tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.
Korkeakoulujenkin tulee pyrkiä toiminnassaan kohti avoimuutta ja ulospäin
suuntautuneisuutta. Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate,
joka tähtää tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen, toistettavuuteen
ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Avoimuutta korostetaan myös oppimisessa ja sen perustana on tiedon jakaminen ja oppimisen mahdollistuminen
tasavertaisesti ja rajat ylittävästi.
Tällä julkaisulla tehdään näkyväksi avointa toimintakulttuuria, avointa yhteistyötä, avointa tietoa, ja avoimuuden osaamisen kehittämistä. Julkaisu on
tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakoulujen avoimuudesta ja
erityisesti niille, ketkä ovat kiinnostuneita ammattikorkeakoulun vaikuttavuudesta, toiminnasta ja tuloksista.
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