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Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön kysely tutkimusorganisaatioiden toimenpiteistä avoimen tieteen ja 

tutkimuksen edistämisessä  

 

Arvoisa johdon edustaja,  

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.  

Tutkimusorganisaatiot ovat avoimen tieteen toteutumisessa ja hyötyjen realisoimisessa avainasemassa, siksi 

organisaatioilla on paljon vastuita avoimuuden edistämisessä, liittyen muun muassa strategisiin valintoihin, 

periaatteisiin ja politiikkoihin, osaamisen vahvistamiseen sekä avoimuuden seuraamiseen. Avoimen tieteen 

tukeminen ja avoin toiminta mahdollistavat läpinäkyvän ja tehokkaan tutkimusjärjestelmän. 

Tällä kyselyllä opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa saada tilannekuvan avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen 

liittyvistä tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusrahoittajien toimenpiteistä. Tämän selvityksen tarkoituksena 

on: 

 Saada selkeä kuva tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuudesta. 

 Verrata korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien osalta tilannetta aiempiin. 

 Tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä. 

 Tunnistaa tukea ja yhteistä tekemistä tarvitsevia osa-alueita. 

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tilannetta on selvitetty jo vuosina 2015, 2016 ja 

2017. Vuonna 2016 selvitykset toimintakulttuurin avoimuudesta tehtiin myös yliopistosairaaloille sekä 

tutkimusrahoittajille. Kotimaisista tutkimusrahoittajista edustettuna olivat 2016 Koneen säätiö, Suomen 

Akatemia ja Tekes, ja näiden osalta tilanne selvitettiin myös 2017.  

Pyydämme teitä tarkistamaan/tarkistuttamaan organisaatiotanne koskevat tiedot sekä täyttämään 

lisätietopyynnön kyselylomakkeen. Huomatkaa, että liitteenä olevasta alustavasta selvityksestä puuttuu osa 

tiedoista. Vastaamalla voitte vaikuttaa organisaationne avoimuusarvioon, sillä osa pisteistä tulee suoraan 

tällä kyselyllä kerättävistä tiedoista. Lopputulos saattaa siis muuttua täydentävän tiedonkeruun kautta. 

Kyselyn materiaalit ja ohjeet löytyvät ja ovat ladattavissa osoitteesta 

https://avointiede.fi/kypsyystasoselvitys/2019/lisatietopyynto. Huomatkaa erilliset hakemistot eri organisaatioille. 

Kyselyllä kartoitetaan avoimuuden edistämistä kahdesta näkökulmasta:  

1. Avoimuuden edistämisen näkyminen avoimilla verkkosivuilla.. Taustamateriaalina on 

toimintakulttuurin nykytilan arviointiraportti, joka perustuu tutkimusorganisaatioiden julkisilta 

verkkosivuilta löytyviin tietoihin. Toivomme teidän myös kommentoivan tätä arviointiraporttia ja sen 

https://avointiede.fi/kypsyystasoselvitys/2019/lisatietopyynto


pohjatietoja omalta osaltanne. Voitte tehdä kommenttinne halutessanne joko suoraan excel-

taulukkoon tai word-kyselyyn. 

2. Organisaation toimenpiteet. Voitte kirjata toimenpiteet word-kyselyyn. 

 

Huomatkaa, että excel-taulukosta ja word-kyselystä on erilliset versiot eri tutkimusorganisaatioille ja 

tutkimusrahoittajille. Lisäksi tutkimusjohdolle on osassa organisaatioita oma osionsa. Täyttäkää 

organisaatiotanne koskevat dokumentit. 

Toivomme saavamme vastaukset 16.9.2019 klo 16.15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi.  

Selvityspyynnön tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: https://avointiede.fi/sites/avointiede.fi/files/Kypsyystasoselvitys-

tietosuojaseloste.pdf 

Ystävällisin terveisin,  

Erja Heikkinen 

Johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO),Tiedepolitiikan 
vastuualue (TIEVA) 

 

lisätietoja antavat:  

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

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

 

Lisätietoja avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta: http://avointiede.fi 
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