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Ohjelma
13.00‒13.15 Tilaisuuden avaus: Susanna Nykyri, avoimen tieteen 
palveluiden päällikkö, Tampereen yliopiston kirjasto

13.15‒14.15 Creative Commons -lisenssit tutkijan näkökulmasta: 
tulosten avaamisen hyödyt ja haitat: Tarmo Toikkanen, Open Knowledge 
Finland toiminnanjohtaja, Creative Commons Suomi

14.15‒14.25 Tauko

14.25‒15.15 Tekijänoikeudet ja Creative Commons -lisenssit 
tutkimusjulkaisemisessa yliopistoyhteisön näkökulmasta: Miisa 
Karjalainen, lakimies, Tampereen yliopisto

15.15‒15.30 Yhteenveto: Katja Fält, erityisasiantuntija, Tampereen yliopiston 
kirjasto
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Avoimen tieteen tahtotilan ja ratkaisujen 
kehittämisessä kansallisista verkostoista erityisen 
keskeisessä roolissa Avoin tiede, kansallinen 
koordinaatio 
https://avointiede.fi

kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki

Asiantuntijaryhmät (sis. useita työryhmiä)

• Toimintakulttuurin avoimuus

• Tutkimusaineistojen avoimuus

• Julkaisujen avoimuus

• Oppimisen avoimuus
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https://avointiede.fi/asiantuntijaryhmat/toimintakulttuurin-avoimuus
https://avointiede.fi/asiantuntijaryhmat/tutkimusaineistojen-avoimuus
https://avointiede.fi/asiantuntijaryhmat/julkaisujen-avoimuus
https://avointiede.fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus


Esimerkkinä tutkimusaineistojen 
avoimuus

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmä

https://avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/tutkimusaineistoj
en-avoimuus

•puheenjohtajana toimii Susanna Nykyri (Tampereen 
yliopisto) ja sihteerinä Hanna Lahdenperä (TSV).

•Sisältää useita työryhmiä
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Meneillään olevat ja käynnistyvät työryhmät

• Datakoulutukset (Anne Sunikka, Aalto)

• Dynaamiset DMP:t (Juuso Marttila, JYU, Soile Manninen, HY)

• Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus (1. osalinjaus 
Tomi Rosti, UEF)

• Tutkijan datapalvelujen markkinointi (Pauli Assinen, HY)

• FAIR-periaatteiden soveltaminen (Jessica Parland-von Essen, 
CSC)

• Kansainvälinen yhteistyö tutkimusaineistojen avoimuuden 
kontekstissa (koollekutsuja Heidi Laine, CSC) ?
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Tutkimusmenetelmien avoimen 
saatavuuden osalinjaus -työryhmä:

Tehtävä: Laatia luonnos tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden 
osalinjaukseksi, avoimen tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän 
määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja 
kansainväliset suositukset huomioon ottaen. Vastuuhenkilö: Leo Lahti 
(Turun yliopisto)

• Jatkona tutkimusaineistojen avoimuutta koskevalle 1. osalinjaukselle

• Kokoontuu 5.10. Tule mukaan! (https://avointiede.fi/fi/tapahtumat/avoimen-
tieteen-syystyopaja-2021)
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Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus. 
Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus 
ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaus 1: 
Tutkimusdatan avoin saatavuus

Tekijä: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Toimituskunta: Susanna Nykyri, Seliina Päällysaho, Tomi Rosti (pj.), Anne Sunikka, Anssi 
Neuvonen, Mari Elisa Kuusniemi

Julkaisusarja: Vastuullisen tieteen julkaisusarja 5:2021

Julkaisija: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta

DOI: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995466
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Kollektiivisesti, turvaten, mahdollistaen, 
edistäen, kansainvälisesti
• ”Tutkimusyhteisön tulee taata tutkimusaineistojen ja -
menetelmien avaamiselle osaaminen, kannustimet, 
resurssit ja rakenteet (kuten infrastruktuurit ja palvelut) 
tavalla, joka tukee ja kunnioittaa tutkijoiden työtä ja 
tasavertaisuutta.”

• ”Huolehtimalla siitä, että suomalainen linjaus vastaa 
kansainvälistä kehitystä, kotimainen tutkimusyhteisö on 
mukana luomassa yhteisiä kansainvälisiä käytäntöjä 
tällä nopeasti laajenevalla ja kehittyvällä alueella.”



Emt.:

”Avoimen tieteen koordinaatio tuottaa vuoden 2021 aikana selvityksen 
avoimen tieteen juridisista kysymyksistä. Yhteistyössä suomalaisen 
tutkimusyhteisön kanssa luodaan suosituksia sopimusten sisällöiksi.”

”Viimeistään vuonna 2021 tutkimusorganisaatioilla on perusperiaatteet 
tutkimusdatojen oikeuksien ja vastuiden sopimisesta. Erikoistapauksiin on 
tarjolla neuvontaa ja opastusta.”

”Viimeistään vuonna 2021 tutkimusrahoittajat ja -organisaatiot ohjeistavat 
tutkijoita, että joko avattavat tutkimusdatat tulee lisensoida 
tarkoituksenmukaisella lisenssillä tai tutkimustuotosten yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus tulee saavuttaa kaupallistamisella.”
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TUNI/TAU -linjauksia jne

Ks. https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/avoin-
tiede
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Kiitos!

susanna.nykyri@tuni.fi
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