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Avoin tiede -työryhmä

Avoin tiede -työryhmä, kokous 2/2016
Aika

Keskiviikko 8.6.2016 klo 11.00−13

Paikka

Päätalo, kokoushuone 2

Osallistujat

Vararehtori Seppo Parkkila, puheenjohtaja
Helena Laaksonen, tietoarkiston johtaja
Elina Mäkinen, tutkijatohtori, JKK
Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja
Pirjo Nikander, tutkijakoulun yliopistonlehtori
Liina-Kaisa Tynkkynen, tutkijatohtori, HES
Tutkimuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen, sihteeri

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00. Todettiin kaikkien työryhmän jäsenten päässeen paikalle. Hyväksyttiin kokouksen asialista.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (liite 1)
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 21.3.2016 muistio.
3. Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka
Keskusteltiin yliopiston julkaisu- ja datapolitiikkaluonnoksesta. Asiaa olivat valmistelleet tutkimuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen, tietoarkiston johtaja Helena Laaksonen ja kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström. Keskustelussa nousi esiin muun muassa aineistojen
säilytykseen liittyviä asioita ja se, että avoimen tieteen ja tutkimuksen markkinointi yliopistossa
vaatii aikaa, mikä voitaisiin ottaa huomioon työsuunnitelmissa.
Käytännössä tutkijoita ja tutkimusryhmiä ohjataan rahalla kohti tutkimuksen avoimuutta. Asiaa
ei ole toistaiseksi otettu erityisesti huomioon yliopistojen rahoituksessa, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö on tietoinen tilanteesta. Julkaisufoorumi koetetaan saada linjaan kansallisesi hyväksyttyjen avoimuuden periaatteiden kanssa.
Ihonen tekee luonnokseen kokouksen ehdottamat muutokset ja lähettää luonnoksen eri tahojen
kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa annetaan runsaasti. Tavoitteena on, että tiedeneuvosto
käsittelee luonnoksen lokakuussa, minkä jälkeen rehtori päättää sen hyväksymisestä.
4. Ilmoitusasioita tai muita esille tulevia asioita
•

Neuvottelut tiedekustantajien kanssa. Suomen yliopistokirjastot käyvät neuvotteluja
suurten kansainvälisten tiedekustantajien kanssa julkaisujen tilausmaksuista ja avoimiksi
saatettavien artikkelien rinnakkaistallentamisesta. Jotta Suomi voi kehittyä avoimen tieteen
edelläkävijänä, on siirryttävä nopeasti tilausmaksuihin perustuvista lisenssisopimuksista
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•

•

kohti avoimia julkaisumalleja. Minna Niemi-Grundström kertoi neuvotteluista ja lähemmin
suomalaisten yhteistyöstä Ison-Britannian edustajien kanssa. Osana prosessia kansainvälisten tiedelehtien lisenssimaksujen hinnat on päätetty julkistaa. Työryhmä keskusteli asiasta.
Avoin tiede ja tutkimus tiedeneuvostossa. Avoimesta julkaisemisesta keskusteltiin tiedeneuvoston kokouksessa 3.6.2016. Aiheiksi nousivat mm. Jufo-luokituksen ja avoimen julkaisemisen suhde, avoimen julkaisemisen mahdollinen tuleminen osaksi rahoitusmallia,
eräiden kustantajien pitkät embargo-ajat, julkaisujen tallentaminen TaY:n julkaisuarkistoon
(TamPub) tai tieteenalojen omiin julkaisuarkistoihin sekä tutkijoiden roolit ja velvollisuudet OA-julkaisemisessa.
Avoimen tieteen kansallinen verkkokurssi. Valtakunnallisena yhteistyönä suunnitellaan
avoimen tieteen verkkokurssia ja kaikille avointa kurssimateriaalia. Hanke toteutetaan samaan tapaan kuin rakennettiin tohtorikoulutusverkoston käynnistämä tutkimusetiikan verkkokurssi.

5. Seuraava kokous
Työryhmän seuraava kokous on maanantain 12.9.2016. Silloin käsitellään yksiköistä saatua palautetta yliopiston julkaisu- ja datapolitikka -linjausluonnoksesta.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.
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