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MUISTIO 
 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.31. 

2. Avoimuuden kansalliset strategiat 
○ Datan avoimuuden kansallinen strategian on tarkoitus valmistua 2020. Strategian 

laatimiseksi datan avoimuuden asiantuntijaryhmän kautta kootun työryhmän vetäjä 
Pekka Orponen esitteli strategiatyötä 15.3.2019 kansallisen strategiaryhmän 
kokouksessa. Strategiaryhmä piti esiteltyä strategiamallia hyvänä. Työryhmä 
kokoontui Tampereella Avoimen tieteen kevätpäivillä 15.5. sekä 5.6.2019 
etäkokouksessa. Työryhmä kokoustaa seuraavan kerran 19.6. 

○ Oppimisen avoimuuden strategiatyö on käynnistynyt kevätpäivillä ja työ jatkuu 
syksyllä laaja-alaisen keskustelun käynnistämisellä erityisesti 
tekijänoikeuskysymysten osalta. 

○ Toimintakulttuurin avoimuuden alastrategia eli suositus tutkijan vastuulliseen 
arviointiin on ollut kommentointikierroksella 31.5. asti. Työryhmä käsittelee 
suositusluonnosta seuraavan kerran 27.8. Suosituksen valmistumisen tavoite on 
marraskuu 2019. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

3. Avoimen tieteen työryhmät 
 
Avoimen tieteen kansalliset työryhmät 2019-2020: 

Datan avoimuuden työryhmät 
1. Aineistot organisaatioissa -työryhmä - Ideoi tapoja eri tutkimusorganisaatioiden 

olemassa olevien tutkimusaineistoja kartoittamiseksi. 
2. Datakoulutukset-työryhmä - Suunnittelee mahdollisia koulutuksia datan 

löydettävyyteen, säilytykseen ja avoimuuteen liittyen ja laatii ehdotuksen koulutusten 
kohderyhmistä ja toteutustavoista 

3. Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä - Laatii kansallisen 
roadmapin tutkimusaineistojen linkittämiselle ja viittaamiselle sekä pysyvien 
tunnisteiden käytölle 

4. Tutkijan palvelut -työryhmä - Laatii selvityksen eurooppalaisten ja lähipalveluiden 
käytettävyydestä tutkijoille avoimuuden edistämiseksi sekä laatii arkkitehtuurin 
erittelyä 
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5. Avoimen datan kansallinen strategia -työryhmä - Laatii ensimmäisen luonnoksen 

avoimen datan kansalliseksi strategiaksi, avoimen tieteen strategiaryhmän 
määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja 
kansainväliset suositukset huomioon ottaen. 

Julkaisemisen avoimuuden työryhmät 
Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee 
ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän porukalla. Tarpeen mukaan se irrottaa 
joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, 
kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä. 
  
Oppimisen avoimuuden teemat 

1. Määrittelytyö - Rakennetaan jo tehtyihin yleismääritelmiin pohjautuen käsitekarttaa 
avoimesta oppimisesta, erityisesti siitä, mitä muuta avoin oppiminen on kuin 
oppimateriaalien avaamista. 

2. Hankeyhteistyö -  Tehdään yhteistyötä Avointen oppimateriaalien edistäminen 
-hankkeen (AOE) kanssa oppimateriaalipalvelun toiminnallisuuksien parantamiseksi, 
sen käytön helpottamiseksi ja siitä viestimiseksi. 

3. Tekijänoikeus- ja sopimusmallityö - Laaditaan check list avoimiin oppimateriaaleihin 
liittyvistä sopimuskysymyksistä ja pohditaan muita oppimateriaalien avaamiseen 
liittyviä oikeudellisia ja sopimuksellisia kysymyksiä (esimerkiksi tekijänoikeus). 

4. Viestintätyö - Viestitään oppimisen avoimuudesta ja kannustetaan erityisesti opettajia 
ryhmän toimintaan. Osallistutaan kansainvälisten yhteistilaisuuksien järjestämiseen. 

5. Strategiatyö - Laaditaan ensimmäinen luonnos avoimen oppimisen kansallisesta 
strategiasta. Aloitetaan tutkimalla kansainvälisiä OE- ja OER-policyja ja kartoittamalla 
kentän näkemyksiä. 

6. Tiedeviestintätyö (sivuteema) - Kartoitetaan organisaatioiden tiedeviestintää. 

Tiedeyhteisön avoimuuden työryhmät 
1. Avoimen tieteen hyvien käytäntöjen opastus -työryhmä - Kehittää avoimeen 

tieteeseen liittyvää osaamista. 
2. Tiedeyhteisön avoimuuden kulttuuri -keskusteluryhmä - Pohtii ja listaa asioita siitä, 

mitä avoimella toimintakulttuurilla voidaan tarkoittaa. Kehittää avoimen tieteen 
suomenkielistä termistöä yhteistyössä Tieteen Termipankin kanssa. 

3. Avoin tiede yhteiskunnassa - työryhmä - Pohtii avoimen tieteen ja yhteiskunnan 
rajapintaa, esim. yritysyhteistyö, kansalaistiede/osallistaminen, kansalaisen luottamus 
tieteeseen. 

4. Vastuullinen metriikka -työryhmä: Valmistelee kansallisen tason linjausta metriikan 
vastuullisesta tuottamisesta ja hyödyntämisestä. 

Päättyneet työryhmät: 

- Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä - kevät 2019 (datan avoimuus) 
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- Sensitiivinen data -työryhmä - kevät 2019 (datan avoimuus) 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että huolehditaan kaikkien asiantuntijaryhmien 
nimilistojen helposta löydettävyydestä Avoimen tieteen verkkosivuilla. Sovittiin, että 
verkkosivuille pyritään lisäämään saavutettava grafiikka koordinaatiorakenteesta. 
 

4. Kansallinen avoimen tieteen suunnitelma (ent. Avoimen tieteen tiekartta) 
○ Strategiaryhmä työsti luonnosta toukokuun ajan yhteisessä google docsissa. Tämän 

jälkeen luonnos toimitettiin strategiaryhmän päätöksen mukaisesti organisaatioiden 
johdolle kommentoitavaksi. Kommentteja on pyydetty 9.8.2019 mennessä, mutta 
tästä joudutaan joustamaan tiettyjen organisaatioiden kohdalla. Kommentit 
kerätään kuitenkin strategiaryhmän kokoukseen 29.8.2019 mennessä ja toimitetaan 
strategiaryhmälle tiedoksi ennen kokousta. 
 

○ Liite 1: Organisaatioille toimitettu versio suunnitelmasta. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että kokouksessaan 29.8.2019 strategiaryhmä keskustelee 
käytettävästä terminologiasta ja pyrkii selkeyttämään mm. erilaisten asiakirjojen terminologista 
suhdetta toisiinsa. Lisäksi pyritään vahvistamaan koordinaatiossa muotoutunutta 
toimintakulttuurimallia.  

5. Avoimen tieteen päivät 2019 ja 2020 
○ Syyspäivät 2019 pidetään 25.-26.11.2019 Hankenilla Helsingissä 
○ Avoin haku vuoden 2020 Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivien järjestäjätahoiksi 

käynnistyy viikolla 33. Hakukuulutus (liite2) julkaistaan Avoimen tieteen 
verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisen median kanavilla.  

○ Liite 2: Hakukuulutus (julkaistaan viikolla 33) 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

6. Avoimen tieteen palkinto  
○ Avoimen tieteen syyspäivillä 2019 on tarkoitus jakaa ensimmäiset avoimen tieteen 

palkinnot. Palkinto jaetaan sekä yksittäiselle henkilölle että yhteisölle tai muulle 
taholle, joka on edistänyt avointa tiedettä. Palkinnon saajan valitsee strategiaryhmä.  

○ Aikataulu palkinnon saajien valitsemiselle: 
· 17.6. Strategiaryhmän kokous käsittelee ja hyväksyy hakukuulutuksen 
· 12.-16.8. (vko 33) Julkaistaan ehdokashakuilmoitus avoimen tieteen 

uutiskirjeessä, verkkosivuilla ja somessa 
· 13.9.2019 ehdokasilmoitus päättyy 
· 31.10. strategiaryhmään kokous, jossa valinta vahvistetaan 
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· 25. - 26.11. Palkinnot jaetaan Avoimen tieteen syyspäivillä 25.26.11.2019 

○ Liite 3: Avoimen tieteen palkinnon hakukuulutus (julkaistaan viikolla 33) 
 

Päätös: Strategiaryhmä hyväksyi esitetyn aikataulun, hakukuulutuksen (liite 3) ja siinä mainitut 
palkintokriteerit sovituin muutoksin, jossa palkinnon saajien yhteys nimenomaan suomalaisen 
tutkimuskulttuurin avoimuuden edistämiseen käy ilmi. Hakukuulutuksessa korostetaan myös, 
että ensimmäinen palkinto annetaan tutkijalle/tutkimusryhmälle ja toinen toimijalle, jotka 
työllään mahdollistaa/edistää tutkimuksen avoimuutta. 

7. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallinen strategia ja 
toimenpideohjelma  

○ Strategiaryhmän kokouksessa 8.5.2019 tehdyn päätöksen mukaisesti avoimen 
saatavuuden kansallisen strategian ja toimenpideohjelman luonnos on ollut 
kommentoitavana 10.5.-7.6.2019. Kommentointipyyntö lähettiin kirjaamojen kautta 
korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, keskeisille rahoittajille sekä ministeriöille. 
Kirjaamoille lähteneessä saatteessa korostettiin, että kommentteja toivotaan myös 
tutkijoilta. Lisäksi kommentointikutsu lähetettiin tieteellisille seuroille sekä 
ammattiliitoille. Kommentointi oli avoin myös verkossa ja kommentointia 
mainostettiin mm. Avoimen tieteen uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa. 
Anonyymejä vastauksia ei otettu vastaan.  
 
Kommentteja saapui 48 kappaletta: 

· Yliopistot 7 
· Ammattikorkeakoulut 2 
· Tutkimuslaitokset 7 
· Tieteelliset seurat 7 
· Ministeriöt 2 
· Muut organisaatiot 10 
· Yksityishenkilöt 13 

 
○ Tavoitteena on ollut saada strategia valmiiksi ja julkaistuksi Avoimen tieteen 

syyspäiville 2019 (25.-.26.2019) 
 

○ Kaikki kommentit ovat luettavissa täällä: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cYfR7bZsV-lS5dSY0uLN59dP7IYeOxE7xzhr
sk47jlQ/edit?usp=sharing  

 
Päätös: 

○ Strategiaryhmä keskusteli saapuneista kommenteista ja linjasi keskeisistä 
muutosesityksistä. 

○ Strategiaryhmä päätti luonnoksen jatkotyöstämisen vaiheet sekä aikataulun: 
· Viikolla 34 jaetaan seuraava luonnos strategiaryhmälle sähköisestä 

kommentointia 
· Viikolla 39 päättyy strategiaryhmän sähköinen kommentointiaika 
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· Viikolla 40 strategialuonnos valmistuu 
· 31.10.2019 strategia hyväksytään strategiaryhmän kokouksessa 
· Strategia ja sen kieliversiot julkaistaan Avoimen tieteen syyspäivillä 

25.11.2019 
○ Strategiaryhmä päätti hyödyntää strategian jatkotyöskentelyssä 

toimenpideohjelman työstämiseksi koottua luonnosryhmää. Luonnosryhmä on 
koottu avoimella kutsumenettelyllä avoimen julkaisemisen asiantuntijaryhmästä. 
Luonnosryhmän jäsenet ovat: 

· Mari Aaltonen (Aalto) 
· Anu Alaterä (FinElib) 
· Riitta Koikkalainen (Kansalliskirjasto) 
· Susanna Nykyri (TUNI) 
· Pekka Nygren (tieteellisen seurat) 
· Tomi Rosti (UEF)  

8. Muuta 
Sovittiin, että strategiaryhmän muistiot lähetetään jatkossa Avoimen tieteen uutiskirjeen 
yhteydessä. 17.6.2019 kokouksen muistio lähetetään jo 18.6. lähtevässä uutiskirjeessä. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.31. 
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