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Avoin tiede -työryhmä

Avoin tiede -työryhmä, kokous 3/2016
Aika

Keskiviikko 12.9.2016 klo 11.00

Paikka

Päätalo, kokoushuone 2

Osallistujat

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

KÄSITELLYT ASIAT
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00 ja totesi kaikkien jäsenten olevan paikalla. Asialista
hyväksyttiin.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen 2/2016 (8.6.2016) muistio hyväksyttiin.
3. Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka
Linjausluonnokseen Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikaksi saatiin kommentit vain
kielikeskukselta, kirjastolta ja tietoarkistolta. Lisäksi luonnosta ovat kommentoineet yksittäiset
asiantuntijat. Kommenttien vähyys voi kertoa siitä, ettei avoimen tieteen kysymyksiä vielä
osata pitää kovin keskeisinä. Toisaalta saadut kommentit viittaavat siihen, että luonnos oli hyvin valmisteltu.
Kokous kävi läpi esitetyt kommentit ja esitti niiden pohjalta eräitä muutoksia ja täydennyksiä.
Kommenteissa esiintyi linjauksen jalkauttamiseen liittyviä ehdotuksia, jotka voidaan ottaa huomioon yliopiston avoimen tieteen portaalissa (http://www.uta.fi/tutkimus/OA), kun linjausluonnos julkaistaan siellä hyväksymisensä jälkeen.
Markku Ihonen tekee kokouksen esittämät korjaukset ja lähettää luonnoksen vielä työryhmän
tarkastettavaksi, minkä jälkeen se toimitetaan tiedeneuvoston 7.10.2016 hyväksyttäväksi. Rehtori päättää linjauksen hyväksymisestä.
4. Ilmoitusasioita
•
•

U5-yhteistyö. Työryhmän jäsenet Helena Laaksonen, Minna Niemi-Grundström ja
Pirjo Nikander ovat viiden keskisuuren yliopiston (U5) työryhmissä, joissa edistetään
datan ja julkaisemisen avoimuutta sekä avointa tiedettä tutkijakoulutuksessa.
Avoimen tieteen verkkokurssin ohjausryhmä. Valmisteilla olevalle avoimen tieteen
valtakunnalliselle verkkokurssille ollaan kokoamassa ohjausryhmää. Tampereen yliopisto esittänee omaa ehdokasta.
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5. Työryhmän toiminnan jatkuminen
Rehtorin 2.3.2016 asettama avoin tiede -työryhmä jatkaa toimintaansa 31.12.2017 asti. Tehtävänantonsa mukaisesti ryhmä on nyt luonnostellut ”datan avoimuuden periaatteet rehtorin päätettäväksi”. Lisäksi ”työryhmä toimii tieteen ja tutkimuksen avoimuutta koskevan keskustelun
foorumina ja aihetta koskevien ohjeiden ja päätösten valmistelun apuna”.
Todettiin ryhmän tarpeellisuus avoimen tieteen edistämisessä ja hyödyllisyys ryhmän jäsenten
oman asiantuntemuksen kehittymisessä. Erityisenä tehtävänä on julkaisu- ja datapolitiikan jalkauttaminen, mikä edellyttää muun muassa tietoisuuden lisäämistä, palvelujen tarjoamista,
avainhenkilöiden kouluttamista ja asian esillä pitämistä – myös Tampere3-strategiatyössä sekä
yliopiston uusien tiedekuntien tutkimusstrategioiden laadinnassa.
Työryhmä voi antaa panostaan Avoin tiede -portaalin kehittämisessä ja hyödyntämisessä.
Tieteen ja tutkimuksen avoimuutta edistetään yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston
(TTY) kanssa. Työryhmän kokouksiin voidaan kutsua TTY:n edustaja.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.
Seuraava kokous pidettäneen marraskuussa 2016, kun rehtori on päättänyt julkaisu- ja datapolitiikan linjauksen hyväksymisestä.
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