
 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen 
ohjausryhmä 

31.10.2019 – TSV klo 14.30–17.00 
Paikka: Tieteiden talo, sali 313 

Kokouksen etäkokouslinkki: https://zoom.us/j/401601676 
 

Läsnä 

Jäsenet: 
 
Minna Abrahamsson-Sipponen FUN Oulun Yliopisto 

Läsnä Marjukka Anttila Tutkijajäsen Ruokavirasto 
Läsnä Jaakko Aspara UNIFI (pj) Hanken 
Läsnä Paula Eerola UNIFI  Helsingin Yliopisto 
Läsnä, poistui 6.1 aikana Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto  
Läsnä Tiina Kupila-Rantala CSC  
Läsnä Mikael Laakso Tutkijajäsen Hanken 
Läsnä Helena Laaksonen Tietoarkisto  
Este Petri Lempinen Arene  
Läsnä Riitta Maijala Suomen Akatemia  
Läsnä, poistui 6.1 aikana Sanna Marttinen Tulanet  
Läsnä Henriikka Mustajoki TSV (sihteeri)  
Läsnä, poistui 6.1 aikana Ossi Naukkarinen UNIFI Aalto Yliopisto 
Etänä, poistui 5.1 jälkeen Petri Raivo Arene Karelia AMK 
Läsnä Lea Ryynänen-Karjalainen TSV  
Este Tiina Sarjakoski Tulanet MML 
Läsnä Leena Wahlfors UNIFI  
Läsnä Arto  Vuori Tulanet THL 
     
     
     
 Paikalla:    
     
 Nina Järviö TSV  
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MUISTIO 
 
 

1. Avoimen tutkimuksen ohjausryhmän uudet jäsenet 
 

1.1. CSC:n edustus ohjausryhmässä. 
Kokouksessaan 29.8.2019 ohjausryhmä päätti täydentää ryhmää kutsumalla CSC:n 
edustajan ohjausryhmään. CSC on nimennyt edustajakseen varatoimitusjohtaja Tiina 
Kupila-Rantalan. 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
1.2. Tulanetin edustaja ohjausryhmässä 
Tulanetin edustajaksi Mikko Eklundin sijalle on nimetty kehittämispäällikkö Arto Vuori, 
THL 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
1.3. Fin-Clarinin mahdollinen edustus ohjaisryhmässä 
Ohjausryhmä keskusteli saapuneesta ehdotuksesta pyytää Fin-Clarin mukaan 
ohjausryhmään. 
Päätös: Päätettiin olla kasvattamatta ohjausryhmän kokoa Fin-Clarinin edustuksella 
tältä erää viitaten edellisen kokouksen päätökseen ryhmän rakenteesta.  

 
2. Avoimen tieteen koordinaation yhteiset käytännöt ja sanasto 

Edellisen kokouksen sanasto- ja nimeämiskeskustelun pohjalta on valmisteltu uusi 
esitys sekä koordinaation yhteisiksi käytännöiksi että jatkossa käytettäväksi 
sanastoksi. 
 
Liite1: Suomalaisen tutkimusyhteisön avoimuuden edistämisen yhteiset käytännöt 
https://docs.google.com/document/d/1gQGHjJXBM9d8FHbukXvBiJT9lEckuH0VLFr6
hH5W_lU/edit?usp=sharing  
 
Päätös: Hyväksyttiin koordinaation päivitetyt toimintakäytännöt ja sanasto liitteen 1 
mukaisesti. Todettiin, että vaikka jatkossa virallisissa yhteyksissä puhutaan 
avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta, voi koordinaatiotyön viestinnässä yhä käyttää 
pelkkää avoin tiede -ilmaisua. 

 
3. Avoimen tieteen koordinaation kehittäminen: OKM:n kypsyystasoselvitys 2019 

Vuoden 2019 avoimen tieteen kypsyystasoselvityksessä kysyttiin erikseen 
kokemuksia avoimen tieteen koordinaatiosta. Henriikka Mustajoki tapasi Opetus- ja 
kulttuuriministeriön edustajia 30.10.2019 kerättyjen vastausten tiimoilta. 
 
Henriikka Mustajoki esittelee OKM:n kautta tulleita kommentteja. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, ettei OKM ole ilmaissut tarvetta muuttaa 
koordinaatiotyötä nykyisestä. 
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4. Avoimen tieteen palkinnot 2019 

 
Päätös: Päätettiin jakaa palkinnot seuraavasti: 
Avoimen tieteen palkinto:  

Avoimuuden edistäjät palkinto: 

 
Päätös on salassa pidettävä 25.11.2019 saakka. Palkinnot jaetaan Avoimen tieteen 
syyspäivillä 25.11.2019 Hankenilla.  
 
Todettiin, että ensi vuonna viestintää ehdokasasettelusta tulisi kehittää laajentamaan 
ehdokasasettelua.  
  

 
5. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus ja toimenpideohjelma 

5.1. Osalinjauksen hyväksyminen 
Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta ja toimenpideohjelmaa 
tutkimusartikkeleiden ja konferenssijulkaisujen osalta on työstetty kevään ja syksyn 
2019 ajan. Luonnoksen on kirjoittanut erillinen työryhmä ohjausryhmää (ent. 
strategiaryhmä) kuullen. Luonnos on ollut kaksi kertaa avoimessa kommentoinnissa, 
minkä lisäksi luonnosta on käsitelty ohjausryhmän kokouksissa 15.1.2019, 
15.3.2019, 8.5.2019, 17.6.2019 ja 29.8.2019. 
 
Ohjausryhmän edellisen kokouksen jälkeen luonnosta on viimeistelty niin 
linjaustyöryhmän kuin ohjausryhmän toimesta. Työn pohjalta on laadittu esitys 
ohjausryhmälle.  
 
Liite 2: Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaukseksi ja 
toimenpideohjelmaksi - tutkimusartikkelit ja konferenssijulkaisut 
 
 
Päätös: Päätettiin hyväksyä Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus ja 
toimenpideohjelma tutkimusartikkeleiden ja konferenssijulkaisujen osalta sovituin 
pienin muutoksin: 

● Otsikkoon lisätään linjauksen voimassaolokausi 2020 - 2025 
● Kohdasta “Riskit ja uhat” toisen kappaleen kaksi viimeistä virkettä yhdistetään 

muotoon “Tutkimusorganisaatioille osoitetut julkaisukustannukset eivät 
myöskään aineistohankintojen yhteydessä saa kasvaa niin, että heikennetään 
tutkimusorganisaatioiden taloudellisia toimintaedellytyksiä, jolloin ei olisi enää 
varaa resursoida muuhun avoimen saatavuuden tukemiseen.” 

● Kohta “Linjauksen rakenne” selkeytetään, jotta siitä käy ilmi, että linjaus 
sisältää useita osalinjauksia 

● Johdannon loppuun lisätään tarkennus siitä, että päämäärän saavuttamisessa 
on julkaisutyyppien mukaista, asteittaista etenemistä 

● Lisätään termi osalinjaus otsikkoon “Lehti- ja konferenssiartikkeleiden 
avoimen saatavuudeen linjaus” 

● Osion “Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuudeen linjaus” 
kohdassa “Määritelmät” tarkennetaan toista kappaletta mahdollisten 
väärinymmärrysten välttämiseksi 

● Alaviitteestä 14 poistetaan viittaus Julkaisufoorumiin. 

3 

https://drive.google.com/file/d/1Ywp4C4dJUU__GCgA4afcXbh6yB2lOqv3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ywp4C4dJUU__GCgA4afcXbh6yB2lOqv3/view?usp=sharing


 
 
5.2. Osalinjauksen julkaiseminen ja tiedotus 
 
Päätös: Päätettiin julkaista linjaus TSV:n Vastuullinen tiede -julkaisusarjassa 
kolmikielisenä sekä painettuna että sähköisesti. Sähköisessä julkaisussa 
huolehditaan tiedoston saavutettavuudesta. Linjaus julkaistaan virallisesti Avoimen 
tieteen syyspäivillä 25.11.2019 eikä siitä julkaista väliaikaisia versioita ennen tätä. 
Asiasta tiedotetaan Avoimen tieteen koordinaation tiedotuskanavilla. 

 
6. Suomalainen avoimen tutkimuksen julistus  

6.1. Saapuneiden kommenttien käsittely 
Julistus on ollut  tutkimusorganisaatioiden johdon kommentoitavana kesällä 2019. 
Syys-lokakuun aikana suunnitelma on ensimmäisellä avoimella 
kommentointikierroksella. 
 
Henriikka Mustajoki esittelee saapuneet kommentit pääpiirteittäin.  
 
Päätös: Ohjausryhmä keskusteli saapuneista kommenteista ja teki tarkennuksia mm. 
linjausten päämääriin. 

 
6.2. Jatkotyöskentelystä sopiminen 
Ohjausryhmän tulee sopia luonnoksen jatkotyöskentelystä; esimerkiksi: 

 
● Uudistettu luonnos jaetaan Ohjausryhmän sähköiselle kommentoinnille 

viikolla 45 - 48  
● Ohjausryhmän seuraava käsittely / asiakirjan hyväksyminen Ohjausryhmän 

kokouksessa 10.12.2019 (viikko 50) 
 

Päätös: Päätettiin edetä esitetyn suunnitelman mukaisesti. Kohdassa 6.1 käydyn 
keskustelun pohjalta Avoimen tieteen sihteeristö tekee päivitetyn version 
ohjausryhmän sähköistä työskentelyä varten. Sovittiin, että sähköisen työskentelyn 
jälkeen valmistuva luonnos on tarpeen vaatiessa mahdollista lähettää uudelleen 
nähtäväksi niille organisaatioille, jotka kommentointikierroksella ovat vastanneet, 
etteivät ole valmiita allekirjoittamaan julistusta. 

 
7. Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivät 2020 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 

8. Kokoukset 2020 
Kokousajankohtia on doodlattu ja vastausaikaa annetaan pe 1.11.2019 saakka. 
Henriikka Mustajoki lähettää vuoden 2020 kokouspäivämäärät tiedoksi 
ohjausryhmälle viikolla 45. 
 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
9.1 Avoimen tieteen koordinaatio Euroopassa  

21.10.2019 Suomen EU-puheenjohtajakauden yhteydessä järjestettiin EU-maiden 
avoimen tieteen kansallisten koordinaattoreiden kokous, jonka yhteydessä  uusi 
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Council for National Open Science Coordination (CoNOSC). Neuvoston tavoitteena 
on lisätä ja tukea eurooppalaista kansallista avoimen tieteen koordinaatiota. 

Neuvoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021 valittiin Henriikka 
Mustajoki. Varapuheenjohtajina toimivat Ranskan Marin Dacos ja Alankomaiden 
Karel Luyben. Perustamisasiakirjojen laadinta menossa. 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 
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