
 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä 

6.2.2020 – TSV klo 13-15.30 
Paikka: Tieteiden talo, sali 313 

Kokouksen etäkokouslinkki: https://zoom.us/j/645720818 

Jäsenet: 

 

Läsnäolo Etunimi Sukunimi Nimeävä 
organisaatio 

Kotiorganisaatio 

paikalla Minna  Abrahamsson-Sipponen  FUN Oulun Yliopisto  

paikalla Marjukka  Anttila  Tutkijajäsen  Ruokavirasto  

paikalla Jaakko  Aspara  UNIFI (pj)  Hanken  

paikalla Paula  Eerola  UNIFI   

paikalla Kristiina  Hormia-Poutanen  Kansalliskirjasto   

paikalla Tiina  Kupila-Rantala  CSC   

paikalla Mikael  Laakso  Tutkijajäsen  Hanken  

este Helena  Laaksonen  Tietoarkisto   

este Petri  Lempinen  Arene   

Este Riitta  Maijala  Suomen Akatemia   

paikalla Sanna  Marttinen  Tulanet   

paikalla Ossi  Naukkarinen  UNIFI  Aalto yliopisto  

Etänä Petri  Raivo  Arene  Karelia AMK  

Este Eeva  Nyrövaara  UNIFI   

Este Lea  Ryynänen-Karjalainen  TSV  

Etänä Tiina  Sarjakoski  Tulanet MML  

este Arto   Vuori  Tulanet THL  

 

Läsnä:   
Henriikka Mustajoki (TSV), esittelijä 

Ilmari Jauhiainen (TSV) 

Anne Kärki (SAMK) 

 

https://zoom.us/j/645720818


 

MUISTIO 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

2. Suositus oppimateriaalien julkaisemisesta  

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän jäsenet Ilmari Jauhiainen ja Anne Kärki 

esittelivät tekijänoikeudet ja sopimusmallit -työryhmän valmisteleman suosituksen 

siitä, mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa. 

Suositus on ollut avoimena kommenteille 20.11.2019-10.1.2020 avoimen tieteen 

verkkosivuilla.  

 

Liite 1 Suositus: Mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa 

julkaisemisessa? 

 

Päätös: Ohjausryhmä pitää suositusta tärkeänä ja hyvin valmisteltuna. Ohjausryhmä 

suosittelee tarkentamaan suosituksen suhdetta valmisteilla olevaan avoimen 

oppimisen linjaukseen sekä julkaisemaan sen lopullisen version vasta julistuksen 

julkaisemisen jälkeen.  

 

3. Avoimien oppimateriaalien osalinjaus  

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän jäsenet Ilmari Jauhiainen ja Anne Kärki 

esittelivät asiantuntijaryhmän valmistelevan ensimmäisen luonnoksen 

oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksesta. Osalinjaus kuuluu 

oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaukseen. 

 

Liite 2 Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus  

 

Päätös: Ohjausryhmä keskustelu linjausluonnoksesta. Sen sisältöä pidettiin hyvin 

valmisteltuna. Ohjausryhmä kannusti asiantuntijaryhmää tarkentamaan linjauksen eri 

osien suhdetta toisiinsa erityisesti Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden 

linjauksessa määriteltyjä käytäntöjä noudattaen. Ohjausryhmä puoltaa luonnoksen 

lähettämistä kommentoinneille muutosten jälkeen.  

 

4. Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin sekä Kansallinen 

suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä 

Ohjausryhmälle annettiin tiedoksi Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus.  

https://docs.google.com/document/d/1UZw8eFv0YBAMygEWoCdzpWnvXUiqh-DFAf1_W-Gt0wo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UZw8eFv0YBAMygEWoCdzpWnvXUiqh-DFAf1_W-Gt0wo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1t_4WPVgZf6uwhUkSt9bzA5cuqxEZSD3QvF7j8sK5Vic/edit?usp=sharing


 

Suosituksen taustaa: TSV kutsui koolle syyskuussa 2018 työryhmän pohtimaan 

tutkijanarvioinnin uudistustarpeita. Työryhmä päätti laatia suosituksen vastuulliseen 

tutkijanarvointiin. Suositus oli avoimella kommentointikierroksella toukokuussa 2019.  

 

TUHA-verkoston ja avoimen tieteen yhteinen työryhmä on laatinut Kansallisen 

suosituksen julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä. Suosituksen kohdat on 

sisällytetty myös osaksi Suositusta vastuulliseen tutkijanarviointiin (kohta 5: 

Tieteellisen laadun arviointi) 

 

Liite 3: Suositus tutkijanarviointiin 

Liite 4: Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä 

 

5. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen allekirjoitus 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus julkaistiin avoimen tieteen sivuilla 

tammikuussa 2020 https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995213. 

 

Ohjausryhmä keskusteli julistukseen sitoutumisen tavoista ja aikataulusta ja 

mahdollisesta suhteesta Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositukseen 

 

Päätös: Tutkimusorganisaatioita pyydetään sitoutumaan julistukseen lähettämällä 

kutsukirje kirjaamoihin. Sitoutumisen voi tehdä myös sähköisesti. Sitoutuneiden 

organisaatioiden nimet julkaistaan toukokuussa 2020. Tämän jälkeen julistukseen voi 

sitoutua myös yksityishenkilönä.  

 

6. Matkakulujen korvaaminen 

TSV:llä on vuonna 2020 mahdollisuus korvata asiantuntijaryhmien puheenjohtajien ja 

sihteerien, sekä työryhmien puheenjohtajien kohtuulliset matkakulut Avoimen tieteen 

koordinaation järjestämiin kokouksiin ja työpajoihin.  

 

Päätös: Ohjausryhmä päätti korvata matkakuluja esityksen mukaisesti. 

 

7. Avoimen julkaisemisen muutosten suunta 2030 

Ohjausryhmä keskustelu tieteellisen julkaisemisen murrosvaihe kohti avointa 

saatavuutta jatkunee vuoteen 2025. Erityinen huomio oli siinä, mitä tapahtuu 

tieteelliselle julkaisemiselle sen jälkeen ja millaisia tieteellisen julkaisemisen malleja 

suomalainen tutkimusyhteisö haluaa nyt rakentaa. Ohjausryhmä käsitteli ehdotusta, 

että Avoimen tieteen koordinaatio yhdessä Kansalliskirjaston (FinElib) sekä UNIFIn 

kanssa järjestäisi korkean tason keskustelutilaisuuden tieteellisen julkaisemisen 

suunnasta ja kotimaisesta visiosta.  

 

Päätös: Ohjausryhmä visiotyöskentelyn käynnistämisestä.  

https://docs.google.com/document/d/1_7PkX-6WXGaaQOJerBAVsx_na8TEuE-eHDyNnjSDywE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162VRH1I3SxTAyfKHp1Mqnx4e_coDD0oL/view?usp=sharing
https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995213

