
Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä
8.12.2021 klo 9-11.30

Paikka: Zoom

Jäsenet
Etunimi Sukunimi Nimeävä organisaatio Oma organisaatio

läsnä Minna Abrahamsson-Sipponen FUN Oulun yliopisto

läsnä Janne Kanner CSC CSC

läsnä Terhi Kilpi Tulanet THL

este Helena Laaksonen Tietoarkisto Tietoarkisto

läsnä Leo Lahti Tutkijajäsen (Unifi) Turun yliopisto

läsnä Hanna Lahtinen Arene Laurea

poistui
kohdan 3
jälkeen

Riitta Maijala Suomen Akatemia Suomen Akatemia

läsnä 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 (PJ) Unifi Oulun yliopisto

läsnä Seliina Päällysaho Tutkijajäsen (Arene) Seinäjoen AMK

läsnä
kohdasta 3
lähtien

Juhani Soini Arene Turun AMK

läsnä Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto Kansalliskirjasto

Läsnä
Pekka Olsbo (JYU), esittelijä kohta 5, poistui kohdan 5 jälkeen
Sami Syrjämäki (TSV), poistui kohdan 5 jälkeen
Henriikka Mustajoki (TSV), esittelijä
Hanna Lahdenperä (TSV), sihteeri
Asiantuntijaryhmien puheenjohtajat:
Susanna Nykyri (TAU) – aineistojen avoimuus
Mari Riipinen (UTU) – toimintakulttuurin avoimuus
Miki Kallio (OY) - oppimisen avoimuus
Timo Vilen (Kansalliskirjasto) - julkaisemisen avoimuus



MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2. Edellisen kokouksen muistio tiedoksi
Liite 1: Muistio

3. Avoimen tieteen seurantamalli
Seurantamalli oli kommentoinnilla 27.9.–1.11. Työryhmä ehdottaa kommenttien
perusteella seurannan käynnistämiseksi 2022:

A. Ohjausryhmä hyväksyy seurannan periaatteet ja toimintatavan
B. Seuranta aloitetaan vuonna 2022 vahvasti kevennettynä
C. Alkuvuodesta 2022 käydään läpi laaja kokeilukierros erilaisten

organisaatioiden kanssa kevennetyllä seurannalla ja varmistetaan tasojen ja
pisteytyksen toimivuus

D. Lopullinen pisteytysmalli vahvistetaan Ohjausryhmässä 31.3.2022
E. Laajempaa vuonna 2024 käytettävää seurantaa pilotoidaan 2022 aikana. Sen

laajuus päätetään keväällä 2023

Liite 2: Seurantamallin yhteenveto (kalvot):
https://docs.google.com/presentation/d/1a8f3o46ClP-NGpNfuMRGbc4EBnDYsA5Ka
JY3pAMrdJw/edit?usp=sharing

Liite 3: Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan periaatteet ja toimintatavat:
https://docs.google.com/document/d/1laEtYPLaZMe_OwWFAKHS-PKdwROq3kdjkZ
oRBTleBNk/edit?usp=sharing

Liite 4: Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan kysely:
https://docs.google.com/document/d/1M-l9YzbmaTo1hDiVCwah2rMCqSj6DWm8m7z
zt0sVn5Q/edit?usp=sharing

Liite 5: Kommenttien tarkempi kooste:
https://docs.google.com/document/d/176Fqu00z1XlFAjYmjI0QhXitNYBDgAfHLQa--ln
Sdlw/edit?usp=sharing

Liite 6: Kaikki kommentit:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUXv8Lp1YEZ18UyIcB2Yv4iBCEIKRe-i/ed
it?usp=sharing&ouid=108567844250583252434&rtpof=true&sd=true

Päätös: Työryhmän ehdotus seurannan käynnistämiseksi 2022 hyväksyttiin
seuraavilla tarkennuksilla:

A. Ohjausryhmä hyväksyy seurannan periaatteet ja toimintatavat.
B. Alkuvuodesta 2022 käydään läpi laaja kokeilukierros kaikkien halukkaiden

organisaatioiden kanssa, jolla varmistetaan tasojen ja pisteytyksen toimivuus.
C. Lopullinen pisteytysmalli vahvistetaan Ohjausryhmässä 31.3.2022.
D. Seuranta toteutetaan vuonna 2022 vahvasti kevennettynä.
E. Seurannan periaatteita ja toimintatapoja tarkastellaan vuoden 2022 lopussa

seurannan toteutuksen jälkeen.

https://docs.google.com/document/d/1qJ5YklcbILGM8JQmj9aDonmJVzKoZQL-1u5AWDaBx9M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1a8f3o46ClP-NGpNfuMRGbc4EBnDYsA5KaJY3pAMrdJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1a8f3o46ClP-NGpNfuMRGbc4EBnDYsA5KaJY3pAMrdJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1laEtYPLaZMe_OwWFAKHS-PKdwROq3kdjkZoRBTleBNk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1laEtYPLaZMe_OwWFAKHS-PKdwROq3kdjkZoRBTleBNk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1M-l9YzbmaTo1hDiVCwah2rMCqSj6DWm8m7zzt0sVn5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1M-l9YzbmaTo1hDiVCwah2rMCqSj6DWm8m7zzt0sVn5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/176Fqu00z1XlFAjYmjI0QhXitNYBDgAfHLQa--lnSdlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/176Fqu00z1XlFAjYmjI0QhXitNYBDgAfHLQa--lnSdlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUXv8Lp1YEZ18UyIcB2Yv4iBCEIKRe-i/edit?usp=sharing&ouid=108567844250583252434&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUXv8Lp1YEZ18UyIcB2Yv4iBCEIKRe-i/edit?usp=sharing&ouid=108567844250583252434&rtpof=true&sd=true


F. Laajempi vuoden 2024 toteutettava seurantaa perustuu vuoden 2022 aikana
seurannan tuloksiin. Sen laajuus päätetään keväällä 2023.

Ohjausryhmä pyytää työryhmää tarkentamaan johdantoa infrastruktuurien osalta niin,
että tutkimustietoa tuottavat tutkimusinfrastruktuurit ja tutkimuksen avoimuutta
tukevat infrastruktuurit erotellaan selkeästi. Lisäksi johdannossa on tärkeää todeta,
että tutkimusinfrastruktuurien osalta poiketaan seurannan yleisestä linjasta kohdistaa
seuranta ainoastaan linjattuihin tavoitteisiin.

4. Kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen rahoitusmalli
Kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen työryhmä jatkaa työtään. Työryhmän pj Ossi
Naukkarinen päivittää ryhmän työstä.

Liite 7: Työryhmän työtä esittelevä materiaali

Keskusteltiin työryhmän seuraavista askelista.

5. Avoimien monografioiden osalinjausluonnos
Julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmä on valmistellut Kokooma- ja
yksittäisteosten avoimuuden osalinjauksen luonnoksen. Tavoitteena avata linjaus
kommentoinnille helmikuussa 2022. Esittelijä: Pekka Olsbo (JYU).

Liite 8: Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjausluonnos

Keskusteltiin linjauksesta, ja todettiin, että se on selkeä ja hyvin valmisteltu.
Työryhmä esittelee kommentoinnille lähtevän version seuraavassa kokouksessa.
Keskusteltiin myös mahdollisuudesta parantaa kirjojen avointa yleisten kirjastojen
kautta.

6. Avoimen tieteen itsearviointi 2021
Avoimen tieteen ja tutkimuksen itsearviointi julkaistiin syyspäivillä 24.11. Henriikka
Mustajoki esittelee itsearvioinnin tulokset.

Liite 9: Itsearvioinnin esittely
Liite 10: Itsearviointiraportti

Keskusteltiin itsearviointiraportista ja kiitettiin avoimen tieteen ja tutkimuksen
koordinaatiota menestyksekkäästä työstä.

7. Avoimen tieteen riskianalyysi kevät 2022
Ohjausryhmän aloitteesta riskianalyysi aloitetaan keväällä 2022. Fasilitoinnista
vastaa Aalto-yliopiston riskienhallinnan asiantuntija Tapio Tierala.

Liite 11: Riskianalyysin toteutus

Keskusteltiin riskianalyysin toteuttamissuunnitelmasta. Todettiin, että siihen on hyvä
lisätä myös tahot, joihin riskit ja uhat kohdistuvat.

https://docs.google.com/presentation/d/1CH7gAvzxec1_sWkPGxe-44dmJwv1S05qvFUA9snYNgo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14c-a-VRi7mxZtc36PjMU_iCuC0fVGxa2/edit?usp=sharing&ouid=108567844250583252434&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ar2c-r7-Dnz21CpMbz0fGFYNIO0IqpUmHHUCxQqdmRo/edit?usp=sharing
https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/itsearviointiraportti-julkaistu
https://docs.google.com/presentation/d/1PKVgUy_BELS-rVojIDZaoZsgZZpsX4Wo/edit?usp=sharing&ouid=108567844250583252434&rtpof=true&sd=true


8. Muita asioita

Ohjausryhmän kokoukset 2022:
● 31.1. klo 9–11.30
● 30.3. klo 9–11.30
● 31.5.  klo 9–11.30
● 29.8. klo 9–11.30
● 10.10. klo 9–11.30
● 12.12. klo 9–11.30

Ohjausryhmän työsuunnitelma kevät 2022:

Kokous Aihe Työvaihe Päätös

Tammikuu Oppimisen avoimuuden osalinjaus 2. käsittely

Menetelmien ja infrastruktuurien
avoimuuden osalinjaus

1. käsittely

Toimintakulttuurin linjausluonnos –
kommentoinnin tulokset

3. käsittely

Monografioiden avoimen saatavuuden
osalinjausluonnos

2. käsittely

Maaliskuu Avoimen toimintakulttuurin linjaus -
hyväksyminen

Päätösasia x

Monografioiden avoimen saatavuuden
osalinjaus - kommentoinnin tulokset

3. käsittely

Oppimisen avoimuuden osalinjaus -
kommenttien tulokset

3. käsittely

Menetelmien ja infrastruktuurien
avoimuuden osalinjaus

2. käsittely

Riskianalyysin välikatsaus

Toukokuu Oppimisen avoimuuden osalinjaus Päätösasia x

Monografioiden avoimen saatavuuden
osalinjaus

Päätösasia x

Menetelmien ja infrastruktuurien
avoimuuden osalinjaus - kommenttien
tulokset

3. käsittely

Riskianalyysin loppuraportti




