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Tutkimusmenetelmien avoimuudesta
• Tutkimusmenetelmä: ”suunnitelmallinen ja dokumentoitu menettelytapa tehdä tutkimusta sekä koota 

ja työstää tutkimusaineistoa tavalla, joka tuottaa tutkimustuloksia ” – Tieteen termipankki 
14.11.2022: Avoin tiede: tutkimusmenetelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin 
tiede:tutkimusmenetelmä.)

• Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus 
ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaus 1: Tutkimusdatan avoin saatavuus (5/2021)

• ”Tutkimusaineistot ja -menetelmät ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin 
välttämätöntä. Aineistoja hallitaan tarkoituksenmukaisesti FAIR-periaatteiden toteuttamista 
tavoitellen. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot, mukaan lukien tutkimusdata, tunnistetaan 
itsenäisiksi tutkimustuotoksiksi.”

• Periaate 1: Tutkimusaineistoa ja -menetelmiä hallitaan, avataan ja käytetään vastuullisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti. 

• Periaate 2: Tutkijoilla on käytettävissään vastuullisen aineistonhallinnan mahdollistavat infrastruktuurit ja 
palvelut, ja niitä kehitetään tutkijoiden tarpeet huomioiden taloudellisesti kestävällä tavalla.

• Periaate 3: Tutkijan ansioita hyvän aineistonhallinnan edistämisessä, tutkimusaineistoon ja -menetelmiin 
liittyvää työtä sekä tutkimusaineiston ja -menetelmien tarkoituksenmukaista avaamista arvostetaan ja se voi 
tukea tutkijan meritoitumista. 
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• Tulossa alkuvuodesta 2023 Osalinjaus 2: Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien 
avoimen saatavuuden osalinjaus 

• Työryhmä, pj. Leo Lahti (Turun yliopisto)

• Erityisesti menetelmiin kohdentuvia täsmentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä

• Menetelmien ja infrastruktuurien avoimella saatavuudella edesautetaan tutkimuksen 
laatua (läpinäkyvyys, toistettavuus, luotettavuus) ja vaikuttavuutta (jatkokäyttö, 
löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus, yhteistoiminta).

• Mm. riittävien palveluiden ja infrastruktuurien varmistaminen, meritointikäytänteiden
kehittäminen 

• Tarkoituksenmukaisten oikeuksien ja käyttöehtojen turvaaminen

SA: ” Akatemia edellyttää tutkimusmenetelmien avoimuutta silloin kun sen toteuttaminen on 
mahdollista. Tutkimusmenetelmien avoimuuden mahdollistaminen riippuu niin itse 
menetelmästä kuin myös kyseisen tieteenalan toimintatavoista. Akatemialla ei ole toistaiseksi 
ohjeistusta tutkimusmenetelmien avoimuuden toteutuksesta.”
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Koulutusta erit. julkaisijoille, 
toimituskunnille ja kustantajille
• Ennakkotietona: Tampereen yliopiston kirjasto, Tietoarkisto ja Suomen 

tiedekustantajien liitto järjestävät yhdessä tutkimusaineistojen hallintaan 
julkaisemisen ja viittaamisen näkökulmasta liittyvän seminaarin 8.3.2023.

Sisältönä mm.

•Tutkimusaineistojen hallinnasta ja ohjeistuksista tiedekustantajan 
näkökulmasta

•Tutkimusaineistoihin viittaaminen tiedekustantajien ohjeistuksissa

•Tutkijapuheenvuoro tutkimusaineistojen julkaisemisesta ja viittaamisesta
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Tänään:
13.10–13.40 Avoin data ja lähdekoodi kumulatiivisen teknologian ja tieteen kulmakivenä: 
kokemuksia puheteknologian ja kognitiotieteen näkökulmasta / akatemiatutkija Okko 
Räsänen, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Tietotekniikka

13.45–14.15 Digitaalinen historiantutkimus ja avoin tiede: Kokemuksia DIGIKÄKI-
projektista / tutkijatohtori Risto Turunen ja postdoc-tutkija Ilari Taskinen, 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Historia, filosofia ja kirjallisuustiede

14.15–14.45 Tutkimuksen työkalujen jakaminen kasvatustieteissä / tutkimusjohtaja Tiina 
Soini-Ikonen, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Kasvatustieteet

14.45–14.55 Loppusanat / tietoasiantuntija Anna-Stiina Suur-Uski, Kirjasto

#TAUmenetelmäseminaari #avointiede #tutkimusmenetelmät
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