
 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä 
11.6.2020 klo 14–16.30 

Paikka: https://zoom.us/j/94750701948 
 
Jäsenet: 
 

läsnä Minna  Abrahamsson-Sipponen  FUN Oulun Yliopisto  

läsnä Marjukka  Anttila  Tutkijajäsen  Ruokavirasto  

läsnä Jaakko  Aspara  UNIFI (pj)  Hanken  

este Paula  Eerola  UNIFI   

läsnä Kristiina  Hormia-Poutanen  Kansalliskirjasto   

este Tiina  Kupila-Rantala  CSC   

läsnä Mikael  Laakso  Tutkijajäsen  Hanken  

läsnä Helena  Laaksonen  Tietoarkisto   

este Petri  Lempinen  Arene   

läsnä Riitta  Maijala  Suomen Akatemia   

läsnä Sanna  Marttinen  Tulanet   

läsnä Ossi  Naukkarinen  UNIFI  Aalto yliopisto  

läsnä Petri  Raivo  Arene  Karelia AMK  

läsnä Eeva  Nyrövaara  UNIFI   

läsnä Lea  Ryynänen-Karjalainen  TSV  

läsnä Tiina  Sarjakoski  Tulanet MML  

läsnä Arto  Vuori  Tulanet THL  

 
 
Läsnä:   
Henriikka Mustajoki (TSV), esittelijä 
Hanna Lahdenperä (TSV) 
Tomi Rosti (Itä-Suomen yliopisto) 
Riitta Koikkalainen (Kansalliskirjasto) 
 
 

 

https://zoom.us/j/94750701948


 

ASIALISTA 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

 
2. Aineistojen avoimen saatavuuden osalinjauksen luonnos 

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjauksen osalinjausta 
aineistojen saatavuuden osalta on viimeistellyt työryhmä ohjausryhmän antaman 
palautteen perusteella.  
 
Päätös: Työryhmä ja sihteeristö valmistelee linjausluonnoksen kommentoitavaksi 
elokuun puolivälissä. Ohjausryhmä pitää luonnosta hyvin valmisteltuna ja kiittää 
toimituskuntaa. Päätettiin keskustella erikseen suhteesta kaupallisiin toimijoihin 
seuraavassa kokouksessa. 
 
 

3. Tutkimusjulkaisujen avoimen julkaisemisen suositukset 
tutkimusorganisaatioille 
Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden asiantuntijaryhmä on laatinut uudet 
suositukset organisaatioille. Suositukset ovat olleet avoimesti kommentoitavina 
avoimen tieteen verkkosivulla 25.3.–19.4.2020, ja kommentointimahdollisuudesta on 
tiedotettu uutiskirjeessä. Suositukset esittelevät Riitta Koikkalainen ja Tomi Rosti. 

 
Päätös: Työryhmä ja sihteeristö saattaa suosituksen loppuun, jonka jälkeen siitä 
tiedotetaan. Ohjausryhmä kiittää työryhmää hyvin valmistellusta suosituksesta. 

 
 

4. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen allekirjoitus 
Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus julkaistiin avoimen tieteen sivuilla 
tammikuussa 2020 https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995213. Ohjausryhmän 
edellisen kokouksen jälkeen tutkimusorganisaatioita on muistutettu 
allekirjoitusmahdollisuudesta. 

 
Päätös: Allekirjoittaneet julkaistaan 15.6.2020 yhteisesti Unifin, Arenen ja Tulanetin 
kanssa. Todettiin, että tutkimusyhteisön organisaatioiden muodostama yhteinen 
rintama on vaikuttava. 

 
 

5. Uusi avoimen tieteen selvitys 
Opetus- ja kulttuuriministeriö laati viimeisen kansallisen kypsyystasoselvityksen 
2019. Vastuu avoimen tieteen seurannasta on nyt tutkimusyhteisöllä. Keskeistä on 
sopia mitä avoimen tieteen kehittymisessä seurataan ja miten seurannan tuloksia 
hyödynnetään. 
 
Kypsyystasoselvitys 2019 
 

https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995213
https://avointiede.fi/fi/linjaukset-ja-aineistot/kypsyystasoselvitys/2019


 

Päätös: Ohjausryhmä puoltaa avoimen tieteen selvitystä kehittävän työryhmän 
perustamista ja antaa tehtävän sihteeristölle. 
 
 

6.  Muut esille tulevat asiat 
a. Tulevat kokoukset ja niiden keskeiset teemat:  

● 27.8. Oppimateriaalin osalinjauksen luonnos kommenttien 
perusteella 

● 29.10. Oppimateriaalien avoimuuden osalinjauksen hyväksyntä, 
Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden osalinjaus 
kommenttien perusteella 

● 3.12. Avoimen toimintakulttuurin linjausluonnos 
b. Vuoden 2021 ohjausryhmän kokoukset. 

Päätös: Aikatauluttamisesta keskustellaan kokouksessa 27.8.2020. 

 

 
 
 

 
 
 


