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Jäsenet:

Läsnä Etunimi Sukunimi Nimeävä organisaatio Oma organisaatio

läsnä Minna Abrahamsson-Sipponen FUN Oulun yliopisto

läsnä Janne Kanner CSC CSC

läsnä Terhi Kilpi Tulanet THL

läsnä Helena Laaksonen Tietoarkisto Tietoarkisto

läsnä Leo Lahti Tutkijajäsen (Unifi) Turun yliopisto

läsnä Hanna Lahtinen Arene Laurea

este Riitta Maijala Suomen Akatemia Suomen Akatemia

este Minna Martikainen Unifi Vaasan yliopisto

läsnä Sanna Marttinen Tulanet Tulanet

läsnä Liisa Maunuksela Tulanet Ruokavirasto

läsnä Ossi Naukkarinen Unifi Aalto yliopisto

läsnä Eeva Nyrövaara Unifi Unifi

läsnä Emilia Palonen TSV Valtiotieteellinen yhdistys

läsnä Riikka Paloniemi Tutkijajäsen (Tulanet) SYKE

läsnä Taina Pihlajaniemi Unifi Oulun yliopisto

läsnä Seliina Päällysaho Tutkijajäsen (Arene) Seinäjoen AMK

läsnä Juhani Soini Arene Turun AMK

läsnä Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto Kansalliskirjasto

Läsnä:
Ilmari Jauhiainen (TSV) – esittelijä kohta 4
Anu Märkälä (CSC) – esittelijä kohta 5
Sara Garavelli (CSC), EOSC-ohjelmajohtaja
Pirjo-Leena Forsström (CSC) – esittelijä kohta 6
Henriikka Mustajoki (TSV), esittelijä
Hanna Lahdenperä (TSV), sihteeri
Asiantuntijaryhmien puheenjohtajat:
Susanna Nykyri (TUNI) – aineistojen avoimuus
Mari Riipinen (UTU)  ja Janne Pölönen (TSV) – toimintakulttuurin avoimuus
Timo Vilen (Kansalliskirjasto) – julkaisemisen avoimuus
Oppimisen avoimuus puheenjohtaja Anna Lindfors (CSC)



Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2. Edellisen kokouksen muistio tiedoksi
Muistio hyväksyttiin ilman muutoksia.
Liite 1: Muistio 13.4.

3. Avoimen toimintakulttuurin linjaus – ensimmäinen luonnos
Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Mari Riipinen
(UTU) esitteli ensimmäisen luonnoksen Avoimen toimintakulttuurin linjauksesta.

Keskusteltiin linjausluonnoksesta, ja todettiin, että linjauksen suhdetta muihin
avoimen tieteen linjauksiin tulee selkeyttää. Työryhmä muokkaa luonnosta
ohjausryhmän kommenttien mukaisesti  ja esittelee seuraavan version elokuun
kokouksessa. Suunnitelmana on, että tämän jälkeen luonnos lähetetään julkiselle
kommentoinnille syksyllä 2021.

4. Oppimisen avoimuuden palkinnot
Ilmari Jauhiainen oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän sihteerinä esitteli
ehdotuksen kolmesta avoimen oppimisen palkinnosta: Vuoden avoin oppimateriaali,
Vuoden avoin oppimis- tai opetuskäytäntö ja Avoimen oppimisen vaikuttaja.

Liite 2: Avoimen oppimisen palkintokriteerit

Päätös: Oppimisen avoimuuden palkinnot jaetaan ehdotuksen mukaisesti.

5. EOSC Finland Forum
Anu Märkälä (CSC) esitteli EOSC Finland Forumin ja kertoi, mitä EOSC:ssa tapahtuu
sekä kansainvälisesti että Suomessa.

Liite 3: EOSC Finnish Forum report

6. Avoimen tieteen infrastruktuurin arkkitehtuurin valmisteluryhmä
Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 8.2.2021 muodostaa avoimen tieteen
viitearkkitehtuurityötä valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä
arkkitehtuurityöryhmän toimeksianto. Ohjausryhmä käsitteli valmistelevan ryhmän
ehdotusta kokouksessaan 13.4. Valmisteluryhmä on nyt saanut työnsä päätökseen,
ja Pirjo-Leena Forsström (CSC) esitteli ehdotuksen viitearkkitehtuurityöryhmästä.

Liite 4: Arkkitehtuurityön valmisteluryhmän raportti

Päätös: Työryhmään kutsutaan jäseniä ehdotettujen tahojen lisäksi Avoimen tieteen
koordinaation asiantuntijaryhmistä, AAPA-verkostosta ja Finn-ARMA:sta sekä
varmistetaan tutkijaedustus sekä avoimen oppimisen osaaminen. Näillä
muokkauksilla perustetaan Avoimen tieteen tavoitearkkitehtuurin työryhmä.

https://drive.google.com/file/d/17wg8bJTTA6HInuyqwcFmbf5imy-Leotj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rMZPnTny1RkRx1PTlB_miaD04VmrkNd6/edit
https://drive.google.com/file/d/17ae9aQRAZ9aJuY7D7K0TKV_5_SsX2QsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1irtvZHrnCIBQIADoe18QNWO-3DtIefPR/view?usp=sharing


7. Avoimen tieteen seuranta
Avoimen tieteen seurantatyöryhmä on yhdessä avoimen tieteen asiantuntijoiden
kanssa laatinut tarkennetun luonnoksen. Mallista kertoi työryhmän esittelijä Henriikka
Mustajoki

Keskusteltiin seurannan toteuttamisesta ja tulosten hyödyntämisestä. Seurannan
hyödyntämistä osana tulosneuvotteluja puollettiin, mutta rahanjakomallin
muokkaamiseen ei nähty edellytyksiä. Todettiin, että Tutkimustietovarantoa tulisi
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, jotta organisaatioille ei aiheudu ylimääräistä
työtä.

8. Julistuksen allekirjoitus koordinaatioon osallistumisen ehtona

Annettiin tiedoksi, että asiantuntijaryhmien ilmoittautumislomakkeeseen on lisätty
lause: “Ilmoittautuessani ymmärrän, että Avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntija-
ja työryhmien työskentely perustuu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen. “

9. Muut esille tulevat asiat
a. Uusi podcast -sarja Tutkijan ääni ja avoin data
b. Työsuunnitelma syksy 2021:
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https://avointiede.fi/fi/mita-avoin-tiede/avoimesti-tieteesta-podcast
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