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MISSIO

VISIO
Avoin tiede ja tutkimus ovat
saumaton osa tutkijoiden
arkea ja tukevat paitsi
tutkimustuotosten vaikuttavuutta
myös tutkimuksen laatua.
Suomalainen tutkimusyhteisö on
avoimen tieteen ja tutkimuksen
kansainvälinen edelläkävijä.

•
•
•

edistää avoimuutta tieteen
perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa
vahvistaa yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa
parantaa tieteellisen ja
taiteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien
oppimateriaalien laatua sekä
tutkimustuotosten sujuvaa
liikkuvuutta ja vaikuttavuutta
koko yhteiskunnassa

TOIMINTAKULTTUURIN AVOIMUUDEN LINJAUS

TUTKIMUSJULKAISUJEN AVOIMEN
SAATAVUUDEN
LINJAUS

TUTKIMUSAINEISTOJEN
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AVOIMEN SAATAVUUDEN
LINJAUS

OPPIMISEN JA
OPPIMATERIAALIEN
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AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2025
Avoin tiede ja tutkimus ovat saumaton osa tutkijoiden
arkea ja tukevat paitsi tutkimustuotosten vaikuttavuutta
myös tutkimuksen laatua. Suomalainen tutkimusyhteisö
on avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainvälinen edelläkävijä.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN MISSIO ON
• edistää avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa
tutkimusyhteisön toiminnassa
• vahvistaa yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa
• parantaa tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen
tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien
laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta
ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa:
• tutkijoiden ja tutkimusryhmien välillä
• tutkimusalojen välillä
• tutkimuksen ja koulutuksen välillä
• tutkijoiden, yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä
• tutkijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien sekä
kansalaisten välillä.
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Suomalainen tutkimusyhteisö laatii vision ja mission tueksi linjauksia. Linjaukset laaditaan neljälle avoimuuden osa-alueelle:

toimintakulttuurin avoimuus

tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus

tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoin saatavuus

oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus.

ALLEKIRJOITTAMALLA AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN
JULISTUKSEN 2020–2025 TUTKIMUSYHTEISÖN ORGANISAATIOT JA
MUUT JÄSENET SITOUTUVAT JULISTUKSEN VISIOON JA MISSIOON:
1. edistämällä tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen
ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja
ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
2. tukemalla ja kannustamalla organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä
työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
3. osallistumalla aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen
edistämiseksi kansallisella tasolla.
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AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

TOIMINTAKULTTUURIN AVOIMUUDEN LINJAUS
Tutkimusyhteisössä vastuullinen avoimuus on osa tutkimuksen arkea läpi koko tutkimusprosessin, ja tutkimusorganisaatioissa on tätä tukevat arviointikäytännöt,
kannustimet ja palvelut.

TUTKIMUSJULKAISUJEN AVOIMEN SAATAVUUDEN
LINJAUS
Kaikki uudet tutkimusjulkaisut ovat välittömästi avoimesti
saatavilla.

TUTKIMUSAINEISTOJEN JA -MENETELMIEN
AVOIMEN SAATAVUUDEN LINJAUS
Tutkimusaineistot ja -menetelmät ovat niin avoimia kuin
mahdollista ja niin suljettuja kuin välttämätöntä. Aineistoja hallitaan tarkoituksenmukaisesti FAIR-periaatteita
tavoitellen. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot, mukaan
lukien tutkimusdata, tunnistetaan itsenäisiksi tutkimustuotoksiksi.

OPPIMISEN JA OPPIMATERIAALIEN AVOIMUUDEN
LINJAUS
Avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja
yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt
ovat osa korkeakoulutuksen arkea ja mahdollistavat
jatkuvan oppimisen.
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MIKSI AVOIMUUS?
Avoimuus on tutkimuksen ja tieteenteon perusarvo.
Avoimuus mahdollistaa tutkimuksen vaikuttavuuden
parantamisen sekä tutkimusyhteisössä että yhteiskunnassa.
Tutkimuksen avoimuudella mahdollistetaan tutkimustulosten, -datan,
-menetelmien ja -infrastruktuurien
sekä oppimateriaalien laajempi
käyttö tutkimusyhteisössä ja yhteiskunnassa sekä lisätään tutkitun
tiedon vaikuttavuutta ja liikkuvuutta.
Tämä puolestaan edesauttaa sekä
sivistyksen lisääntymistä että innovaatioiden syntymistä. Myös tutkimuksen laatu itsessään kehittyy
tutkimustuotosten (havainnot, tulokset, data, menetelmät ja julkaisut)

avoimuuden ja tutkimusprosessin
läpinäkyvyyden myötä.
Antamalla yhdenvertaisen pääsyn
tutkittuun tietoon avoimuus lisää
myös merkittävästi tasa-arvoisuutta
tutkimusyhteisössä sekä yhteiskunnassa laajemmin. Avoimuudella on
tärkeä rooli jokaisessa tutkimusvaiheessa, ja avoimuuden uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen on osa
tutkijan taitoja.

MIKSI YHTEINEN JULISTUS?
Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen tavoitteena
on tukea ja korostaa avoimuutta tutkimuksen ja tieteenteon perusarvona ja siten myös tieteen ja tutkimuksen
itseisarvoista autonomiaa.
Luomalla selkeät periaatteet ja
toimintatavat avoimuuden edistämiseksi luodaan tila, jossa tiede ja
tutkimus säilyttävät itsenäisyytensä.
Itsenäisenä tutkimusyhteisö on
myös laajasti yhteydessä muihin
yhteiskunnan osa-alueisiin – niihin

vaikuttaen ja niiltä vaikutteita
saaden. Kun avoimuuden toimintatavat juurtuvat osaksi tutkimusta,
muuttuu avoimuus osaksi hyvän ja
vastuullisen tutkimuksen ja tieteenteon toimintatapoja.
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SUOMALAINEN
TUTKIMUSYHTEISÖ
Suomalaisen tieteellisen tutkimusyhteisön muodostavat:
• yksittäiset suomalaiset ja ulkomaiset tutkijat ja tohtorikoulutettavat, jotka ovat affilioituneet
suomalaisiin tutkimusorganisaatioihin, sekä apurahatutkijat,
jotka ovat affilioituneet suomalaisiin tutkimusorganisaatioihin
tai joiden työtä rahoittaa suomalainen tutkimusrahoittaja
• suomalaiset tutkimusorganisaatiot, kuten Suomen laeissa ja
asetuksissa määritellyt yliopistot,
ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset, tutkimusryhmineen ja yksittäisine tutkijoineen
• suomalaiset tutkimusrahoittajat,
jotka ovat erikoistuneet rahoittamaan tieteellistä tutkimusta,
kuten Suomen Akatemia, Business Finland ja lukuisat yksityiset
säätiöt ja rahastot
• suomalaiset avoimen tieteen
infrastruktuuria kehittävät palveluntuottajat, muun muassa CSC
• suomalaiset tieteelliset seurat
• suomalaiset tieteelliset akatemiat ja neuvottelukunnat
• suomalaiset tieteelliset kirjastot
ja arkistot
• suomalaiset tieteelliset kustantajat.
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Avoimen tieteen ja tutkimuksen
julistus osoittaa yhteisen suunnan
suomalaiselle tieteelliselle ja taiteelliselle tutkimusyhteisölle avoimuuden
edistämisessä. Julistuksen myötä
suomalaisen tutkimusyhteisön toimijat sitoutuvat edistämään yhteisiä
tavoitteita omissa organisaatioissaan
ja osallistumaan Tieteellisten seurain
valtuuskunnan (TSV) koordinoimaan
avoimen tieteen ja tutkimuksen
yhteistyöhön. Siten toimeenpanovastuu on tutkimusyhteisöllä ja koordinointivastuu TSV:llä. Koordinaation
toiminta on määritelty yhteisissä
käytännöissä.
Tutkimusta tehdään edellä määritellyn suomalaisen tutkimusyhteisön
lisäksi yrityksissä ja kolmannen
sektorin organisaatioissa sekä kansalaistieteen piirissä. Avoimuuden
lisääminen myös näissä yhteyksissä
on kannustettavaa erityisesti silloin,
kun tutkimusta tehdään yhteistyössä
tutkimusyhteisön toimijoiden kanssa.
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KANSAINVÄLISYYS

Avoimen tieteen ja tutkimuksen
kansallisia linjauksia on tehty viime
vuosina Euroopassa esimerkiksi
Hollannissa, Ranskassa sekä Irlannissa. Näillä mailla on laaja-alaisia
suunnitelmia, jotka kattavat avoimen
tieteen ja tutkimuksen eri osa-alueiden muodostaman kokonaisuuden.
Tämän lisäksi on kansallisia linjauksia
ja strategioita yksittäisille osa-alueille,
kuten julkaisuille ja tutkimusdatalle.
Tämä julistus on suomalaisen tutkimusyhteisön yhteinen vastaus
kansainvälisiin avoimen tieteen ja
tutkimuksen linjauksiin, jotka sitovat
Suomea Euroopan unionin jäsenmaana ja tutkimusyhteisöä erilaisissa
kansainvälisissä järjestöissä ja toiminnassa. Keskeisiä kansainvälisiä
linjauksia ovat muun muassa:

• Amsterdam call for action on
open science (4.–5.4.2016)
• Dora-julistus
• EOSCin Wienin julistus ja FAIRperiaatteet
• Euroopan komission suositus
tieteellisen tiedon saatavuudesta
ja säilyttämisestä (25.4.2018)
• Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti
• Open Access 2020 -aloite
• Euroopan komission avoimen
tieteen suositus (OSPP-REC –
Open Science Policy Platform
Recommendations) (22.4.2018)
• Plan S -aloite
• UNESCO Recommendation on
Open Educational Resources
-suositus (luonnos) (8.10.2019).
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JULISTUKSEN TAUSTAA
Avointa tiedettä on edistetty Suomessa jo pitkään. Kansallista avoimen tieteen politiikkaa alettiin kehittää järjestelmällisesti 2010-luvun alussa, jolloin muun muassa
annettiin hallituksen periaatepäätös julkishallinnon
digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta.
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Julkishallinnon tietojen avaamisen
rinnalla on edistetty tutkimuksen
tuottaman tiedon avaamista ja tieteen avoimuuden käytäntöjä muun
muassa opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeissa Tutkimuksen tietoaineistot – TTA (2011–13) ja Avoin tiede
ja tutkimus – ATT (2014–17).

Tämä julistus on siten suomalaisen
tutkimusyhteisön yhteistyössä laatima ja omistama. Julistuksen laatimiseen ovat osallistuneet avoimen
tieteen ja tutkimuksen kansallisen
ohjausryhmän organisaatiot:

Näiden tuloksena Suomessa on
laaja pohja avoimen tieteen ja tutkimuksen yhteistyölle sekä laajasti
palveluinfrastruktuuria. Lisäksi Suomen Akatemia on rahoittamissaan
tutkimusinfrastruktuurihankkeissa
edellyttänyt avoimuuden periaatteiden toteutumista. Aikaisemmin
luotuja tiekarttoja sekä tavoitteita ja
tuloksia on huomioitu tätä kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen
julistusta tehtäessä.

• Tieteen tietotekniikan keskus oy
CSC

Opetus- ja kulttuuriministeriö siirsi
avoimen tieteen edistämisen suomalaisen tutkimusyhteisön ohjaukseen
2018. Koordinaatiotehtävä osoitettiin
Tieteellisten seurain valtuuskunnalle.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee
avoimen tieteen koordinaatiota
mutta ei ohjaa sitä sisällöllisesti.

• Tietoarkisto

• Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene

• Kansalliskirjasto
• Suomen Akatemia
• Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI
• Suomen yliopistokirjastojen
verkosto FUN
• Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV
• Tutkimuslaitosten yhteenliittymä
Tulanet.
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