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OKM Kysely Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen toimenpiteistä
korkeakouluissa

Arvoisa rehtori,
Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATI)
tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suom i nousee yhdeksi johtavista maista tieteen
ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti
yhteiskunnassa . Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamissa rajoissa tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen
menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä . Tavoitteeseen päästäksemme olemme kirjoittaneet tiekartan'1l, jossa keskeisiä vastuutahoja ovat korkeakoulut.
Tällä kyselyllä haluamme saada tilannekuvan avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä
toimenpiteistä korkeakouluissa. Kyselyn materiaalit ja ohjeet löytyvät ja ovat ladattavissa
osoitteesta http://avointiede.fi/toimintakulttuuri .
Kyselyllä kartoitetaan kahta näkökulmaa :
1)

Rehtoreille osoitetut kysymykset ATI-hankkeen toteutuksesta korkeakoulussa . Tätä
varten on oma lyhyt kysely word-tiedostona. Halutessanne kyselyyn voivat vast ata
rehtorin lisäksi vararehtorit.

2) Tietohallinnolle, kirjastoille ja muille asiantuntijoille osoitetut kysymykset, joissa selvitetään mitä toimenpiteitä on käynnistetty korkeakouluissa. Tätä varten on toinen pidempi kysely word-tiedostona.
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Kummankin näkökulman taustamateriaalina on toimintakulttuurin nykytilan arviointiraportd2l, joka perustuu julkisesti verkkosivuilta löytyviin tietoihin. Toivomme teidän myös kommentoiva n tätä arviointiraporttia ja sen pohjatietoja omalta osaltanne. Voitte tehdä kommenttinne
halutessanne joko suoraan excel-taulukkoon tai word-kyselyn lopussa olevaan "kommenttimme selvitykseen" -osioon.
Organisaatioiden toimintakulttuurin muutosta tullaan seuraamaan jatkossa ATI-hankkeen
edetessä. Keskeisinä avoimuutta edistävinä toimina tutkimusorganisaatioissa voidaan pitää
muun muassa selkeiden avoimuuden politiikkojen ja periaatteiden asettamista, tutkimustyön
ja -palveluiden ohjeistamista sekä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
Toivomme saavamme vastaukset 20.3.2015 klo 16.15 mennessä osoitteeseen
kirjaamo@minedu.fi.

Ystävällisin terveisin,

Riitta Maijala
Tiedepolitiikan vastuualueen johtaja OKM
ATI-hankkeen strategiaryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja antavat:
•

Juha Haataja, OKM, juha.haataja@minedu.fi

•

Sami Niinimäki, OKM, sami.niinimaki@minedu.fi

•

Pirjo-Leena Forsström, ohjausryhmän puheenjohtaja, pääsihteeri, CSC,
pirjo-leena.forsstrom@csc.fi

(llTutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014-2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:20. URL:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014
2017.html
(Z)Toimintakulttuurin nykytilan arviointi raportti ja sen pohjana oleva aineisto ovat luettavissa
tästä osoitteesta: http://avointiede.fi/toimintakulttuuri

