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Avoimuus etenee kansainvälisesti  

Hyötyjä 

- Tieteellinen toimintamalli 

edistyy 

- Tutkimustiedon 

vahvistaminen ja 

todentaminen nopeutuu 

- Taloudellinen ja sosiaalinen 

vaikuttavuus kasvaa 

- Tutkimuksen tehokkuus 

kasvaa (jo tuotettuja 

aineistoja ja menetelmiä voi 

hyödyntää, prosessit 

täsmentyvät) 

 



Source: http://www.bangthetable.com/what-is-community-engagement/ 



Digitalisaatio haastaa tutkimuksen 

yhteiskuntasuhteet 

• Tutkijat jakavat julkaisujaan tiedekustantamojen ja 

sosiaalisen median kanavien kautta  

• Käyttäjät löytävät tutkimustuotokset Open Access -lehtien ja 

avatun tutkimusdatan kautta 

 

Mitä tulee huomioida: 

 

 Rahoitus 

Palvelut 

ja infra 

Kustan-

nukset 

IPR-

kysymykset 

Kilpailu 
Plagiaatit 

Näkyvyys 



Kramer, Bianca; Bosman, Jeroen (2015): 101 Innovations in Scholarly Communication - the Changing Research Workflow. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1286826 

Retrieved 20:05, May 25, 2015 (GMT) 

Most important developments in 6 research workflow phases 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisukanavan 

valintaprosessi 

 

Suurten kansainvälisten kustantajien  

lehdistä oli vuonna 2014  

 

- 13 % täysin avoimia lehtiä,  

- 69 % hybridilehtiä ja  

- 19 % kokonaan tilausmaksullisia lehtiä.  

 

Avoimen julkaisemisen tuen malli  

Tajua -projekti  

Naukkarinen, Piia 2016 



ATT-hanke visio 2017:  

Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja  

luovaa oivaltamista 

 Tieteen toistettavuus ja laatu 

 Uusia mahdollisuuksia toimijoille 

 Osataan hyödyntää mahdollisuudet 

 Hyvät perusrakenteet ja palvelut 



Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat  2016 

Yliopistot 

Tutkimuslaitokset 

Yritykset 

Opetus- ja 

kulttuuri- 

ministeriö 

Suomen 

Akatemia 

Tekes 

Muut 

ministeriöt 

258+56 

+kärkih. 

1823 

228 

383 

+kärkih. 

Ammatti-

korkeakoulut 
858 

50 

STN 



Rahoittajien linjauksia 

• Suomen Akatemia (2015) 

– Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen 

saatavuuteen sekä kehottaa hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja  

-menetelmänsä. 

– http://www.aka.fi/avoin_julkaiseminen/ 

• Tekes (2013) 

– Tekes on rahoitusehdoissaan todennut tutkimustulosten olevan julkisia projektien 

päättymisen jälkeen. Tekes edellyttää, että sen rahoittamissa hankkeissa syntyvät 

aineistot hallinnoidaan tavalla, joka mahdollistaa niiden tehokkaan hyödyntämisen 

jatkossa.  

• Euroopan komission tutkimuksen puiteohjelma Horizon 2020  

– Rahoituksen ehtona on tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus. 

– Tutkimuksen tietoaineistojen avointa saatavuutta pilotoidaan valituilla alueilla. 

 



Tiedettä kiihdyttävä malli 

• Tavoitteena valjastaa 

avoimuus tieteen ja 

tutkimuksen 

kiihdyttämiseen 

• Uusia tutkimuksia ja 

ideoita voidaan 

avoimuuden avulla 

käynnistää kaikissa 

tutkimusprosessin 

vaiheissa 

• Nykytilanteessa uutta 

tiedettä voidaan tehdä 

vasta niistä julkaisuista, 

jotka on julkaistu 

keskeisimmissä 

julkaisusarjoissa 

Uusi tutkimusidea 

Uusi tutkimussuunnitelma 

uuden idean pohjalta 

Avointa tutkimusdataa 

voi hyödyntää muissa 

tutkimuksissa 

Aineistojen yhdistämisestä 

voidaan tehdä uutta 

tiedettä heti 

Julkaisu johtaa 

jatkotutkimuksiin 

muualla 

Aikaisemman tutkimuksen 

validointi, tulosten vertailu 

nopeasti 

Julkaisujen, menetelmien ja datan 

helppo löytäminen ja hyödyntäminen 

Julkaisujen ja tutkijoiden löytyminen 

aktiivinen tieteellinen debatti 

Kollaboratiivinen 

tuotosten laatiminen 

Metahaut ja tutkimusten  

yhdistämisestä  

uusia tutkimusongelmia 



Uhat avoimuuden etenemiselle 

• Tutkimustiedon laatu ei parane riittävän nopeasti 

– toistettavuutta ei huomioida 

– paineet tuloksien tuottamisessa heikentävät laatua 

• Avoimuuden mahdollisuuksia ei hyödynnetä 

• Ymmärrys kustannuksista ei ole realistinen 

• Epäselvyydet roolituksessa ja työnjaossa 

• Avoimuutta ei viedä käytäntöihin 

– organisaatiot eivät tue avoimuuteen liittyvän osaamisen 

muodostumista 



ATT-hankkeen toimintakulttuurin 
kypsyystasoselvitys 

 Toimintakulttuurin kypsyystasoselvityksessä 

 koottiin perustiedot siitä, miltä tutkimuslaitosten 
toimintakulttuuri näyttäytyy avoimessa tietoverkossa saatavilla 
olevan tiedon pohjalta 

 koottiin täydentävät tiedot tutkimuslaitoksilta ja täydennettiin 
tietopohjaa 

 selvitettiin tutkimuslaitosten sitoutumista ATT:n tiekarttaan 
sekä siinä koettuja haasteita 



Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen avoimen tieteen 
toimintakulttuurin kypsyystason kokonaiskuva vuonna 2016 

Ei  

hallittu 

Osittainen 

Määritelty 

Johdettu 

Strateginen 

      Tutkimusorganisaatiot                

 

      Tutkimusrahoittajat                 

 

    



ATT hankearviointi, julkaistu 22.11.2016 

 ATT-hanke: ”a dynamic, multi-actor and multi-level 
facilitator and accelerator of open science” 

 

 

Lauri Tuomi 2016 

Verkkoaivoriihi 
The researchers and staff members 
How Open science could benefit 

you and your tasks? 

Open data oli keskustelluin aihe 

Powered by Fountain Park Ltd 



Seuraa, vaikuta, osallistu ja kommentoi  

ATT-hanketta 

• Tietoa ATT-hankkeesta 

– http://avointiede.fi 

– Twitter: @AvoinTiede  

– Facebook: facebook.com/avointiede 

• Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta (suomeksi ja englanniksi) 
– http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Avoimen_tieteen_ja_tutkimuksen_tiekartta_2014_2017.html 

– http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Avoimen_tieteen_ja_tutkimuksen_tiekartta_2014_2017.html?lang=fi&extra_locale=en 

• Ota yhteyttä 

– Juha.Haataja@minedu.fi, Eeva.Kaunismaa@minedu.fi, Sami.Niinimaki@minedu.fi,  

Pirjo-Leena.Forsstrom@csc.fi  
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