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MUISTIO 
 
 

1. Avoimen tutkimuksen ohjausryhmän uudet jäsenet 
 

1.1. Leena Wahlfors on jättänyt tehtävänsä UNIFIn toiminnanjohtajana. Vt. 
toiminnanjohtajana toimii Eeva Nyrövaara. Nyrövaara edustaa UNIFIa Avoimen 
tieteen ja tutkimuksen kansallisessa ohjausryhmässä. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

2. Avoimen tieteen ja tutkimuksen uudet ja jatkavat työryhmät 
Käytiin läpi syyspäivillä asiantuntijaryhmien perustamat työryhmät. Työryhmät 
löytyvät avoimen tieteen verkkosivuilta: https://avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat  
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

3. Suomalainen avoimen tutkimuksen julistus  
3.1. Julistuksen käsittely 
 
Uudistettu luonnos on ollut ohjausryhmän sähköisellä kommentoinnilla viikolla 45 - 
48. Kommenttien perusteella muokattu versio ja sen keskeisimmät päätettävät 
kohdat tuotiin ohjausryhmän käsittelyyn. 

 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen seuraavin 
muutoksin:  

● Otsikko muutetaan muotoon: Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020 - 
2025 / Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020 -2025 / 
Declaration for Open Science and Research (Finland) 2020 - 2025 

● Talograaffi: Fonttia kasvatetaan ja värit korjataan. Luettavuutta lisätään mm. 
muuttamalla tekstejä tarvittaessa listauksiksi 

● Missio: Ensimmäinen kappale muutetaan listaukseksi 
● Allekirjoitusosuuden kappale korjataan muotoon “Allekirjoittamalla avoimen 

tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 tutkimusyhteisön organisaatiot 
ja muut jäsenet sitoutuvat julistuksen visioon ja missioon:” 

● Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjauksen sekä 
oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen strategisia päämääriä 
tarkennetaan 

● Osuus “Toimintakulttuurin muutos” poistetaan kokonaisuudessaan 
● Lisätään viittaus ohjausryhmän kokouksessa 31.10.2019 hyväksyttyihin 

avoimuuden edistämisen yhteisiin käytänteihin 
● Muut ohjausryhmän kokouksen aikana ja kielenhuollossa esiin tulevat pienet 

korjaukset ja tarkennukset huomioidaan julkaistavassa versiossa. 
 
3.2. Julistuksen julkaiseminen 

 
Mikäli julistus on hyväksytty kohdassa 3.1 päätetään myös sen julkaisemisesta. 
Julistuksessa viitataan yhteisiin toimintakäytäntöihin.  
 
Päätös:  
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a. Uutinen julistuksen hyväksymisestä viikolla 2 
avointiede.fi-verkkosivu-uutisena 

b. Julistus taitetaan julkaisuksi 
i. Julkaistaan Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa 
ii. Käännökset englanti ja ruotsi 

c. Allekirjoitukset pyydetään verkkolomakkeella 
i. Hiljainen allekirjoituspyyntö ensin keskeisille organisaatioille - 

keskustellaan UNIFI, Arene ja Tulanet roolista. 
ii. Myöhemmin avataan laajasti kaikkien allekirjoitettavaksi 

d. Varsinainen julkaisutilaisuus, kun keskeiset tutkimusyhteisön jäsenet ovat 
allekirjoittaneet keväällä 2020.  

 
4. Avoimen tieteen syyspäivä 2019 

Avoimen tieteen syyspäivät järjestettiin yhteistyössä Hanken Svenska 
handelshögskolanin kanssa 25.-26.11.2019 teemalla Yhteistyön avoimuutta - 
Tutkimusyhteistyö yritysten, julkisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa. 
 
Päivillä julkaistiin “Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön 
kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma” julkaistiin Avoimen tieteen syyspäivillä 
25.11.2019 Helsingissä. Linjaus löytyy osoitteesta 
https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995206.  
Tiedote uutisesta: https://avointiede.fi/fi/uutiset/julkaisemisen-linjaus-julkaistu  
 
Päivillä jaettiin myös ensimmäisen kerran kansalliset Avoimen tieteen palkinto ja 
Avoimuuden edistäjät -palkinto. Uutinen palkinnoista: 
https://avointiede.fi/fi/uutiset/kansallinen-avoimen-tieteen-palkinto-2019-mittauksen-ja
-mallinnuksen-instituutille  
 
Pääpuhujina toimivat Fredrik Östman (Wärtsilä), Sirpa Soini (THL) ja Kristjana 
Adalgeisdottir (HUMLOG Institute), jotka osallistuivat myös Riitta Maijalan vetämään 
paneeliin. Uutinen paneelista: https://avointiede.fi/fi/uutiset/yhteistyon-avoimuutta  
 
Lisäksi syyspäivillä käynnistettiin mm. työskentely ruotsinkielisen avoimen tieteen 
sanaston kehittämiseksi yhteistyössä Tieteen termipankin kanssa. Työskentely jatkuu 
vuonna 2020. Uutinen: https://avointiede.fi/fi/uutiset/termarbetet-fortsatter  
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

  
5. Kokoukset 2020 

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) 
 
to 6.2.2020 Sali 313              klo 13 – 15.30 

to 23.4.2020 Sali 313              klo 14 – 16.30 

to 11.6.2020 Sali 313              klo 14 – 16.30 
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to 27.8.2020 Sali 313              klo 14 – 16.30 

to 29.10.2020 Sali 313              klo 14 – 16.30 

to 3.12.2020 Sali 313              klo 14 – 16.30 

Päätös: Merkitään tiedoksi.  
 

6. Muut esille tulevat asiat 
 

Pekka Orposelta (Datan asiantuntijaryhmän pj) tullut ehdotus: asiantuntijaryhmien 
puheenjohtajat kutsutaan ohjausryhmän ex officio asiantuntijajäseniksi. 
 
Päätös: Päätettiin, että asiantuntijaryhmien puheenjohtajat kutsutaan ohjausryhmän 
kokouksiin, kun heidän ryhmänsä asioitaan käsitellään. Pysyväisluontoista 
osallistumista kokouksiin ei puollettu viitaten 31.102019 tehtyyn päätökseen 
Ohjausryhmän kokoonpanosta ja työskentelyn muodoista. Ohjausryhmän 
kokoonpanoa ja toimintaa arvioidaan uudestaan vuoden 2020 lopussa. Jatkossakin 
Ohjausryhmän asialistaan pyydetään lisäyksiä asiantuntijaryhmien puheenjohtajilta ja 
keskustellaan tarpeesta osallistua ohjausryhmässä käytävään keskusteluun.  
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