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Sisältö 

 Toimintaympäristö muuttuu  

 Kirjastojärjestöjen yhteistyö – ketkä, mitä, miten? 

 LIBER 

 LIBER ja tiedon saatavuus 

 Open Science Policy Platform  

 Avoin tiede Suomessa – miten kansainvälinen yhteistyö 

auttaa arjessa? 

 Kansalliskirjaston linjaukset- miten se näkyy palveluissa? 

 Kirjastojen rooli tiedon saatavuuden, käytettävyyden ja 

uudelleenkäytön edistämisessä 
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Toimintaympäristö muuttuu  

 Digitalisaation nopea eteneminen 

 Arjen palvelut yhä kattavammin verkossa (verohallinto) 

 Uudet liiketoimintamallit (taksi-, hotellipalvelut) 
 

 Avoimuuden vaade 

 Tiede 

 Julkishallinto 

 Yhteiskunta 
 

 Asioita tehdään yhdessä isoinakin verkostoina 

 Esim. satoja tutkijoita yhden artikkelin kirjoittajina 
 

 Miten vastaamme näihin muutoksiin omissa palveluissamme? 
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Kirjastojärjestöjen yhteistyö  

 Keitä mukana eurooppalaisessa yhteistyössä? 

 IFLA, EBLIDA, CENL, LIBER 

 

 Mitä tavoitellaan? 

 Tiedonsaannin tehostaminen, tiedon avoin saatavuus 

 Vaikuttaminen tekijänoikeuslainsäädännön muotoiluun 

 

 Miten? 

 Työnjaosta sopiminen- kaikki eivät valmistele kaikkea 

 Jaetaan tietoa - ei ristiriitaisia viestejä 

 Lobbaus Brysselissä yhdessä ja erikseen - komissio ja 

parlamentti 
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LIBER 

Kirjastot 

Euroopassa 
 

 400 + kirjastoa 

   40+ maassa 



KANSALLISKIRJASTO 

 

LIBER 
 

Perustettu 1971.  

Toimipaikka Haag. 
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Lead in Changing Scholarship 
(Johtajuusohjelmat, Osaamisen kehittäminen) 

 
Shape Innovative Research 
(Vaikuttaminen, Tiedonlouhinta) 

 

Enable Open Science 
(Avoin tiede, OA, Tutkimusdatan hallinta) 

 

Strategia 
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Strategia 
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LIBER STRATEGY 2018-2022 
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Open Science Policy Platform (OSPP) 

 EU-komissio on muodostanut asiantuntijaryhmän, jonka tavoitteena 

on ohjata ja tukea avoimen tieteen kehitystä ja politiikan 

toimeenpanoa Euroopassa  

 Ryhmässä on 25 korkean tason edustajaa Euroopan avoimen 

tieteen sidosryhmistä. 

 Kausi on 2016–2018 

 Lisää tietoa: Open Science Policy Platform 

Photos: © European Union, 2016 

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
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EU-komission avoimen tieteen agenda 

 Avoimen tieteen edistäminen 

 Tietämyksen lisääminen ja hyväksynnän kasvattaminen 

 Esteiden poistaminen  

 Juridiset esteet 

 Tutkimusinfrastruktuurien rakentaminen 

 Olemassa olevien infrastruktuurien tehokas hyödyntäminen  

 Avoimet tutkimustulokset valtavirraksi 

 Julkisesti rahoitetun tutkimuksen avoin julkaiseminen 

 Avoin tiede osaksi yhteiskuntaa 

 Tieteen ja yhteiskunta lähemmäksi toisiaan 

 Tiede ja liiketoiminta lähemmäksi   

 

 

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/draft_european_open_science_agenda.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/draft_european_open_science_agenda.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/draft_european_open_science_agenda.pdf#view=fit&pagemode=none
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OSPP sidosryhmät 

 Yliopistot 
 EUA;  LERU 

 Tutkimusorganisaatiot  
 EARTO; EU-Life; EMBO, Living Labs 

 Tieteelliset Seurat 
 European Physical Society; EUCHEMS 

 Tutkimusrahoittajat 
 Science Europe; 

 Kansalaistieteen edustajat (citizen science); pj. Johannes Vogel 

 Kustantajat 
 STM Publishers; OASPA 

 Avoimen tieteen alustat (OS Platforms) 
 RDA; GEANT, OpenAire, EGI, Business Europe 

 Kirjastot  
 Liber 
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OSPP työryhmät 

 FAIR open data  

 European Open Science Cloud  

 Altmetrics  

 New business models for scholarly communication  

 Rewards  

 Research integrity  

 Open science skills  

 Citizen Science  

 

 Nämä syöttävät tietoa, ehdotuksia, näkemyksiä OSPP:lle 

 OSPP voi pyytää selvityksiä työryhmiltä 
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The European Open Science Cloud 

 A virtual environment to store and 

process large volumes of information  

http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud 

 

http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud
http://libereurope.eu/blog/2015/11/04/an-open-and-community-driven-open-science-cloud


Avoin tiede ja tutkimus -hanke (ATT) 

 OKM on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen 

edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 

2014-2017.  

 ATT-hanke määrittää kansallisen tahtotilan siten, että Suomen 

tutkimusjärjestelmän kilpailukyky ja laatu kasvaa.  

 ATT-hanke edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta ja avoimuutta sekä 

yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta.  

 Halutaan, että tutkijat käytännössä tietävät miten tutkimustulosten 

avoimuudessa tulee toimia. 

 Avoimuutta edistettäessä huolehditaan samalla innovaatiojärjestelmän kyvystä 

hyödyntää avointa tiedettä. 

 Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi 

tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. 



ATT-hankkeen rakenteet 

Kolme kokonaisuutta 

 

1. Tutkimuksen julkaisut 

 Julkaisun säilytys 

 Julkaisun metatietopalvelu 

 Julkaisun saatavuuspalvelut 

2. Tutkimusdata 

 Datan säilytys  

 Datan metatietopalvelu  

 Datan saatavuuspalvelut 

3. Tutkimusmenetelmät 

 Menetelmien säilytys 

 Menetelmien metatietopalvelu 

 Menetelmien saatavuuspalvelu 

 

Muutoksen tukeminen 

 

4. Tutkimusympäristöt 

 Tutkimusinfrastruktuurit 

 Testi/kehitysympäristöt (esim. JulkICTlab) 

 Luvanvaraiset ympäristöt (sensitiivinen 
data) 

5. Työkalut 

 Pääsynhallinta, identiteetinhallinta ja 
oikeuksienhallinta 

6. Osaaminen 

 ”Avoimen tieteen käsikirja” 

 Avoimen tieteen koulutus 

 Datan hallinnan taidot osaksi 
korkeakouluopetusta 
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Kirjastojen rooli avoimen tieteen edistäjinä 

 

 Tutkijan, opiskelijan, kansalaisen tukeminen tutkimusprosessissa 

 Tietämyksen lisääminen – mitä on avoin tiede, kansalaistiede, Open Access, datan hallinta 

 Koulutus 
Kokeilut ja pilotit mm.  

 

 Kokemusten vaihto ja yhdessä oppiminen 
 

 Palveluiden kehittäminen 
 julkaisuarkistot 

 tutkimusdatapalvelut 

 saatavuuspalvelut (Finna & FinELib) 

 kuvailupalvelut (Finto, URN, Melinda) 

 pitkäaikaissäilytys 

 

 Lisensiointi ja artikkelikirjoittajamaksujen hallinta 
 

 

Kirjastot toimivat paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja ovat hyvin 
verkottuneita – ollaan ylpeitä osaamisestamme ja tuodaan sitä esille! 
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Kansalliskirjaston strategiset päämäärät 

Tuotamme digitaaliset palvelut yhteiskunnan käyttöön 

 Palveluiden liittäminen kansalliseen palveluarkkitehtuuriin 

(KaPa) 

 Uuden kirjastojärjestelmän hankinnan valmistelu ja hankinta 

Tietovarantomme ja palvelumme tukevat avoimuutta 

 Metatiedon avaaminen linkitettynä datana 

 Kansallinen metatietopalvelu 

 Julkaisuarkistoinfrastruktuurin kehittäminen 

Luomme edellytyksiä digitaalisille tutkimus- ja 

oppimisympäristöille 

 Kansallisten infrastruktuurien integrointi (ATT, Finna, Finto) 

 Tuetaan avointa tiedettä osana kansallisia lisenssineuvotteluja 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tehtavat-ja-strategia
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Kansalliskirjasto kohti avoimia palveluita ja 

vuotta 2020 

 Finna-strategia  

 Finna.fi – avoimet rajapinnat 

 CC0-lisenssi 

 FinELib-strategia  

 OA-aineistojen määrän kasvu osana lisensiointia 

 Avoin Kansalliskirjasto –politiikka ja toimenpideohjelma 

 Systemaattinen tapa edistää avoimuutta 

 Kansalliskirjaston DH-politiikka 

 Tutkimusyhteistyön lisääminen alan tutkijoiden kanssa 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/117710/finna-strategia.pdf?sequence=2
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/117710/finna-strategia.pdf?sequence=2
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/117710/finna-strategia.pdf?sequence=2
https://www.kiwi.fi/display/finelib/FinELib-konsortion+strategia+2016-2020
https://www.kiwi.fi/display/finelib/FinELib-konsortion+strategia+2016-2020
https://www.kiwi.fi/display/finelib/FinELib-konsortion+strategia+2016-2020
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tehtavat-ja-strategia
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tehtavat-ja-strategia
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tehtavat-ja-strategia
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Avoin Kansalliskirjasto -politiikka 

Kansalliskirjasto on avoin organisaatio, joka suunnittelee toimintaansa 
yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Avoin toimintatapa lisää 
luottamusta.  

Aineistojen ja palveluiden avoimuus tuo ne paremmin asiakkaiden 
hyödynnettäväksi ja lisää niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  

 

1. Kansalliskirjasto edistää avointa tiedettä ja kulttuuriperinnön avoimuutta. 

2. Kansalliskirjasto kehittää avoimia palveluita. 

3. Kansalliskirjasto suunnittelee ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaiden ja 
yhteistyökumppanien kanssa. 

4. Kansalliskirjasto integroi avoimet palvelunsa kansallisiin ja kansainvälisiin 
infrastruktuureihin ja palveluihin. 

5. Kansalliskirjasto valmistelee strategiansa ja keskeiset toimintaa ohjaavat 
politiikkansa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa. 

6. Kansalliskirjasto edistää osaamisen jakamista, jakaa osaamistaan ja oppii muilta.  

7. Kansalliskirjasto vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen siten, että se tukee 
mahdollisimman hyvin aineistojen ja palveluiden avointa käyttöä. 

8. Kansalliskirjasto pyrkii sopimuksissaan varmistamaan aineistojen mahdollisimman 
suuren avoimuuden. 

 



KANSALLISKIRJASTO 



KANSALLISKIRJASTO 

Kysymyksiä? 

 email: kristiina.hormia@helsinki.fi  

 skype: kristiina.hormia  

 twitter: @HormiaKristiina 
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