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 Sanna Marttinen Tulanet  
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 Hanna Lahtinen Arene (puolesta) Laurea 
 Lea Ryynänen-Karjalainen TSV  
 Tiina Sarjakoski Tulanet MML 
Este Leena Wahlfors UNIFI  
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Aalto 
Yliopisto 

 
 

MUISTIO  
 
 

1. Kokous aloitettiin klo 13 

2. Avoimen tieteen koordinaation toiminnan tilannekatsaus  

a. Käytiin läpi asiantuntijaryhmät ja niiden tehtävät 
b. Strategiaryhmä ehdotti: 

i. Työryhmien lukumäärää olisi hyvä Kevätpäivillä tarkistaa ja pohtia mahdollista 
vähentämistä tai yhdistämistä niin että eri osa-alueiden prioriteetit tulevat 
selvästi näkyviin työryhmien koostumuksessa. 

ii. Työryhmiä kannustetaan täydentämään jäseniään tarpeen mukaan niin, että 
tutkimusyhteisön erilaiset toimijat ovat edustettuina. Tämä toi tapahtua 
kutsumenettelyä käyttäen. Strategiaryhmän jäsenet muistuttavat omissa 



organisaatioissaan asiantuntija-työryhmien jäsenyyden tärkeydestä ja 
kannustavat osallistumiseen. 

iii. Tutkijoiden äänen kuulumista työryhmissä pidettiin tärkeänä. Todettiin, että 
siihen on useita tapoja, ei ainoastaan varsinainen ryhmän jäsenyys. Esimerkiksi 
erilaisten paneelien tai kommentointiryhmien kokoaminen.  

 

3. Avoimen tieteen tiekartta – työn käynnistys  

a. Päätettiin kirjoittaa uusi avoimen tieteen tiekartta, jossa hyödynnetään aikaisemmin 
Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaan Avoimen tieteen tiekarttaa vuodelta 2014 

b. Ensimmäisenä tehtävänä on systemaattinen analyysi mitä aikaisemman tiekartan 
tavoitteista on jo saavutettu. 

c. Strategiaryhmän sisältä kootaan tiekarttatyöryhmä (Jaakko Aspara, Ossi Naukkarinen, 
Lea Ryynänen-Karjalainen ja Henriikka Mustajoki), joka pohtii tiekartan rakennetta, 
tavoitteita, vastuita ja resursointia sekä strategiakautta ja sen seurantaa. 

d. Strategiaryhmä käsittelee tiekarttaluonnosta seuraavassa kokouksessaan 8.5.2019. 
 

4. Datan avoimuuden strategia  

(liite: ATStrat_Orponen / 
https://drive.google.com/file/d/10vuXGAy1LGdo_SS6erP88hq0WAN8mrfb/view?usp=shari
ng) Asiantuntijana esittelee Pekka Orponen 
a. Esiteltyä strategiamallia pidettiin hyvänä 
b. Todettiin että terminologian määrittely on tärkeää, sillä datan kohdalla on paljon 

erilaisia käyttötapoja samoille termeille. 
c. Pohdittiin suomalaisen/eurooppalaisen datakäytännön eroja esim kiinalaiseen tai 

amerikkalaiseen. 
d. Tärkeänä pidettiin sitä että tutkimusdata nähdään infrastruktuurina laitteiden tavoin.  

 

5. Avoimen tieteen palveluinfrastruktuuri  

a. Yhteisen avoimen tieteen palveluinfrastruktuurin ylläpitämisen mallin luomista 
pidettiin tärkeänä tavoitteena. Todettiin että Strategiaryhmän tulisi edistää sen 
mahdollisuuksia aktiivisesti. 

b. Keskusteltiin mitä palveluinfrastruktuurit ovat ja miten ne eroavat muusta 
infrastruktuurista. Todettiin että tähän tarvitaan tarkennettua määrittelyä ja pohdintaa.  

c. Tarpeellista pohtia erilaisia resursointimahdollisuuksia. Tärkeänä pidettiin kuitenkin 
yhteistä ministeriöiltä tulevaa tukea. Asiassa jäädään odottamaan seuraavien vaalien 
jälkeisen hallituksen tiedepoliittisia linjauksia. 
 

6. Avoimen tieteellisen julkaisemisen strategialuonnos ja toimenpideohjelma 

a. Todettiin että luonnos oli saanut kiitettävän paljon kommentteja, jotka tukevat 
strategian kehittämistä. 

i. kaikki kommentit: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eWylkakvHxSoqskJFEM1Ok_u0tsLGV
lg1khyBlbS2fo/edit?usp=sharing  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75211/okm20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://drive.google.com/file/d/10vuXGAy1LGdo_SS6erP88hq0WAN8mrfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10vuXGAy1LGdo_SS6erP88hq0WAN8mrfb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eWylkakvHxSoqskJFEM1Ok_u0tsLGVlg1khyBlbS2fo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eWylkakvHxSoqskJFEM1Ok_u0tsLGVlg1khyBlbS2fo/edit?usp=sharing


ii. kooste kommenteista: 
https://docs.google.com/document/d/1pvLsa1FDZtm6cOxhY97ag0LX3WPUdPR
W_5uc7h39JsQ/edit?usp=sharing  

b. Päätettiin edetä strategiatyössä seuraavasti: 
 

Maaliskuu 2019 
• Avataan kommentit 

• Kootaan työryhmät 

Huhtikuu 2019 
• Toimenpideohjelman työryhmä laatii  ensimmäisen luonnoksen toimenpideohjelmasta 

• Uusi luonnos strategiasta kommenttien pohjalta 

Toukokuu 2019 
• Ensimmäisen toimenpideluonnoksen työpajojen sarja – eri paikkakunnilla ja keskeiset toimijat kutsuttu 

erikseen mukaan 

• Myös sähköinen kommentointimahdollisuus 

• Avoimen tieteen kevätpäivät 14.-15.5.2019 

• Strategiaryhmän kokous 8.5.2019 

Kesäkuu 2019 
• Toimenpideohjelman toinen luonnos työpajojen ja kommenttien pohjalta (ydinryhmä) 
• Strategiaryhmän kokous 

○ Strategian ja toimenpideohjelman luonnosten käsittely 

Elokuu 2019 
• Mahdollisuus toiseen työpajakierrokseen uuden luonnoksen pohjalta 

• Strategiaryhmän kokous 
○ Hyväksytään strategian ja toimenpideohjelman luonnokset 

Syyskuu 2019 
• Strategian ja toimenpideohjelman kommentointi 

Lokakuu 2019 
• Strategian ja toimenpideohjelman lopullisen version työstäminen 
• Strategiaryhmän kokous 

○ Strategian hyväksyminen 

Marraskuu 2019 

• Avoimen tieteen syyspäivät 
 

6. Kokous päätettiin klo 15.55.  

https://docs.google.com/document/d/1pvLsa1FDZtm6cOxhY97ag0LX3WPUdPRW_5uc7h39JsQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pvLsa1FDZtm6cOxhY97ag0LX3WPUdPRW_5uc7h39JsQ/edit?usp=sharing

