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Läsnä 

Minna 
Abrahamsson-Sippone
n FUN Oulun Yliopisto 

Saap. kohdan 1 aikana Marjukka Anttila Tutkijajäsen Ruokavirasto 
Läsnä Jaakko Aspara UNIFI (pj) Hanken 
Saap. kohdan 1 aikana Paula Eerola UNIFI  Helsingin Yliopisto 
Este Mikko Eklund Tulanet GTK 
Läsnä Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto  
Läsnä Mikael Laakso Tutkijajäsen Hanken 
Este Helena Laaksonen Tietoarkisto  
Este Petri Lempinen Arene  
Saap. kohdan 1  

Riitta Maijala 
Suomen 
Akatemia  

Läsnä Sanna Marttinen Tulanet  
Läsnä Henriikk

a Mustajoki TSV (sihteeri)  
Este Ossi Naukkarinen UNIFI Aalto Yliopisto 
Läsnä Petri Raivo Arene Karelia AMK 
Läsnä Lea Ryynänen-Karjalainen TSV  
Läsnä Tiina Sarjakoski Tulanet MML 
Este Leena Wahlfors UNIFI  
Saap. kohdan 2 
aikana. Eeva Nyrövaara UNIFI 

Wahlforsin 
sijainen 

     
 Paikalla:    
     
 Nina Järviö TSV  
     
     
MUISTIO 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.08. 

1. Avoimen tieteen koordinaation yhteiset käytännöt ja sanasto 



Edellisen kokouksen sanasto- ja nimeämiskeskustelun pohjalta on liitteenä ehdotus sekä 
koordinaation yhteisiksi käytännöiksi että jatkossa käytettäväksi sanastoksi: 
https://docs.google.com/document/d/1rR9aOv1OOg4ZNtEU42NAhl0tOH1MMPGCKho03z
M8jGg/edit?usp=sharing  

 
Päätös: Päätettiin, että aiemmin avoimen tieteen tiekarttana ja suunnitelmana tunnettu dokumentti 

nimetään otsikolla: Suomalainen avoimen tutkimuksen julistus. Aiemmin strategioina 
tunnetut dokumentit kulkevat puolestaan jatkossa nimellä linjaus. Linjauksia laaditaan neljä, 
kustakin temaattisesta aihealueesta. Linjausten osa-alueet voivat valmistua erissä.  

 
Päätettiin, että Avoimen tieteen kansallisen strategiaryhmän uudeksi nimeksi tulee Avoimen 
tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä.  
 
Esitettiin, että TSV:n hallitus pyytää jatkossa organisaatioita nimeämään omat 
ehdokkaansa ohjausryhmään. Seuraava nimeämispyyntö lähettäisiin vuodelle 2021. 
Ohjausryhmä jatkaa siihen asti nykyisellä kokoonpanolla. Mahdolliset uudet organisaatiot 
kesken toimikauden kutsuisi mukaan toiminnassa oleva ohjausryhmä.  
 
Sovittiin, että sanastoa ja toimintakäytäntöja tarkennetaan vielä etenkin kohdan 1 osalta 
(Suomalaisen tutkimusyhteisön avoimuuden edistämisen ohjausryhmä). Strategiaryhmä 
käsittelee toimintakäytäntöjä seuraavan kerran kokouksessaan 31.10.2019. 

 
2. CSC:n edustaja strategiaryhmään 

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen avoimen saatavuuden tukemiseksi on entistä 
tärkeämpää. CSC vastaa Suomessa infrastruktuurien kehittämisestä ja edustaa 
suomalaista tutkimusyhteisöä kansainvälisesti avoimen tieteen hankkeissa (esim. EOSC). 
Kesäkuussa 2019 on käyty keskustelu CSCn ja TSVn johdon välillä tarpeista ja 
mahdollisuuksista kutsua CSC osaksi Avoimen tieteen kansallista strategiaryhmää. CSC on 
ilmaissut kiinnostuksensa ryhmän toimintaan osallistumiseen. 

 
Päätös: Päätettiin pyytää CSC:tä nimeämään edustajansa ohjausryhmänsä jäseniksi. 
 

3. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallinen strategia ja 
toimenpideohjelma 
3.1. Jatkotyöskentelystä sopiminen 
Julkaisustrategian viimeisin luonnos pohjautuu Strategiaryhmän kommentteihin ja 
luonnosryhmän viimeistelyyn 
https://docs.google.com/document/d/1YhjKCRGPZ5l5QRUfJCxbPOn083tuwMXH_DDTOr1
EVwk/edit?usp=sharing ..  

 
Päätös: Päätettiin julkaisustrategian jatkotyöskentelystä ehdotetun aikataulun mukaisesti: 

● Strategiaryhmän sähköinen työskentely viikoilla 36-38 (2.9.-20.9.) 
● Kommenttien ja muokkausehdotusten kokoaminen 4. luonnosta varten, vko 39 
● Strategiaryhmä hyväksyy lopullisen version kokouksessa 31.10. (viikko 44) 

 
Toivottiin ohjausryhmälle sähköisen työskentelyn tueksi versio linjauksesta, josta näkee 
suurimmat muutokset verrattuna aiempiin luonnosversioihin. Sähköinen työskentely 
tapahtuu kuitenkin uudessa siistityssä versiossa.                  

 
3.2. Uutissarja  

https://docs.google.com/document/d/1rR9aOv1OOg4ZNtEU42NAhl0tOH1MMPGCKho03zM8jGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rR9aOv1OOg4ZNtEU42NAhl0tOH1MMPGCKho03zM8jGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YhjKCRGPZ5l5QRUfJCxbPOn083tuwMXH_DDTOr1EVwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YhjKCRGPZ5l5QRUfJCxbPOn083tuwMXH_DDTOr1EVwk/edit?usp=sharing


Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden eri aihealueita käsitellään Avoimen tieteen 
verkkosivuilla julkaistavalla uutissarjalla. Sarja käsittelee seuraavia aihealueita:  

● Strategian kv-yhteensopivuus (Plan S)  
● Green OA eli rinnakkaistallentaminen  
● Onko tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus riski tai uhka? 
● Julkaisufoorumin ja strategian suhde   
● Tutkijan vapaus: Miksi strategia ei rajoita tutkijaa?  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 
3.3. Luonnoksen julkaisu 
Uutissarjan yhteydessä on syytä antaa lukijoiden nähtäville jokin luonnosversio 
julkaisustrategiasta. Vaihtoehtona on laittaa verkkosivuille touko-kesäkuussa 
kommenttikierroksella ollut versio tai saatujen kommenttien perusteella päivitetty 3. 
luonnosversio, joka löytyy täältä 
https://docs.google.com/document/d/1YhjKCRGPZ5l5QRUfJCxbPOn083tuwMXH_DDTOr1
EVwk/edit?usp=sharing 

 
Päätös:  Päätettiin julkaista linjauksen päivitetty 3. versio. 
 

4. Avoimen tieteen kansallinen suunnitelma (aik. tiekartta) 
4.1. Saapuneiden kommenttien käsittely 
Saapuneet kommentit on koottu: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NBHz1RGCcXw4pATRKqEBvkAfvOhx1m7idSXB
l-Z68po/edit?usp=sharing.  
Henriikka Mustajoki esitteli saapuneet kommentit pääpiirteittäin. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 
4.2. Kommenttien perusteella muokattu versio 
Kommenttikooste:https://docs.google.com/document/d/1uyBz9q4K3eiEqEanKgUYTfZrO87
NBZ7kcejDuhdyong/edit?usp=sharing  
Kommenttien perusteella muokattu versio 
suunnitelmasta:https://docs.google.com/document/d/1vAGlGLyfSlgTIjrpYVycTbNPW5-IjCYj
ECZYm5DFzG8/edit?usp=sharing  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 
 

4.3. Avoimen tieteen yhteistyöinfrastuktuuri 
https://docs.google.com/document/d/1ypNB5Ox7wubk8LCsDXJd0ZOV-HGe9hPPV
qCVQFpMmMU/edit?usp=sharing  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 
4.4. Jatkotyöskentelystä sopiminen 
Ehdotettu aikataulu luonnoksen jatkotyöskentelystä:  

● Strategiaryhmän keskustelun ja saatujen palautteiden pohjalta päivitetty 
luonnoksen 2. versio toiselle kommentointikierros viikoilla 36-41 (9.9.-14.10.) - 
avoin vai organisaatioiden operatiiviselle johdolle? 

https://docs.google.com/document/d/1YhjKCRGPZ5l5QRUfJCxbPOn083tuwMXH_DDTOr1EVwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YhjKCRGPZ5l5QRUfJCxbPOn083tuwMXH_DDTOr1EVwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NBHz1RGCcXw4pATRKqEBvkAfvOhx1m7idSXBl-Z68po/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NBHz1RGCcXw4pATRKqEBvkAfvOhx1m7idSXBl-Z68po/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uyBz9q4K3eiEqEanKgUYTfZrO87NBZ7kcejDuhdyong/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uyBz9q4K3eiEqEanKgUYTfZrO87NBZ7kcejDuhdyong/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vAGlGLyfSlgTIjrpYVycTbNPW5-IjCYjECZYm5DFzG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vAGlGLyfSlgTIjrpYVycTbNPW5-IjCYjECZYm5DFzG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ypNB5Ox7wubk8LCsDXJd0ZOV-HGe9hPPVqCVQFpMmMU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ypNB5Ox7wubk8LCsDXJd0ZOV-HGe9hPPVqCVQFpMmMU/edit?usp=sharing


● Saapuneiden kommenttien läpikäynti viikolla 42 
● Strategiaryhmän kokous 31.10.2019 (viikolla 44) 
● Uudistettu luonnos jaetaan Strategiaryhmän sähköiselle kommentoinnille viikolla 

45 - 48  
● Strategiaryhmän seuraava käsittely / asiakirjan hyväksyminen strategiaryhmän 

kokouksessa 10.12.2019 (viikko 50) 
 

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitetty aikataulu.  
Päätettiin hyväksyä kohdassa 4.2 esitetty uusi versio dokumentista avoimelle 
kommentoinnille sekä organisaatioiden ylimmän johdon kommentoinnille sovituin 
muutoksin, jossa:  

● korjataan otsikko muotoon Suomalainen avoimen tutkimuksen julistus, kokouksen 
kohdassa 1 käydyn keskustelun pohjalta 

● poistetaan maininta yhteisestä infrastruktuurista 
● poistetaan hyöty- ja riskitaulukko  
● parannetaan tiedoston luettavuutta  
● muokataan luonnoksen teksti päivitetyn sanaston mukaisesti. 

 
5. Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin etäosallistumisen järjestämisestä tulevaan kokoukseen 31.10.2019. Henriikka 
Mustajoki ja Nina Järviö selvittävät asiaa. 
 
Todettiin, että kevään 2020 ohjausryhmän kokoukset on hyvä sopia ajoissa, jotta kaikkien 
on mahdollista osallistua.  
 
Kristiina Hormia-Poutanen suositteli Astrid Söderbergh Widding keynote LIBER annual 
meeting June2019 https://youtu.be/vxFuOjV7wD0 

 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.24. 

https://liberconference.eu/speaker/astrid-soderbergh-widding/
https://youtu.be/vxFuOjV7wD0

