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Tiedon saatavuus -työryhmä
•

Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen (TTA) alaisuuteen vuonna 2013
perustettu työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää tiedon saatavuuden
tilannekuvaa
– tutkimustulosten saatavuus (open access)
– avoin tiede (open science) ja kansalaistiede (citizen science)
– julkisesti hallinnoitujen tietoaineistojen saatavuus ja hyödyntäminen

•

Työryhmän tehtävänä oli
–
–
–
–

•

tutustua aiempiin ehdotuksiin ja kartoituksiin ja arvioida nykytilanne näiden valossa
toteuttaa tietoaineistokartoitus
luoda visio tavoitetilasta
ehdottaa kehittämistoimenpiteitä ajanjaksolle 2013-2016

Työryhmän puheenjohtaja oli Annikki Roos Helsingin yliopistosta

Linjausehdotus tutkimustulosten saatavuudesta
•

Perustavoite
–

•

Tutkimusdata ja -julkaisut ovat avoimesti saatavilla tietoverkoissa avoimen rajapinnan kautta

Tarkennukset (otteita)
–

–

–

–

Suomalaisen tutkimusjärjestelmän kaikki toimijat jakavat tuottamansa tieteelliset julkaisut ja
tutkimusdatan avoimesti tietoverkossa. Avoimuusperiaate koskee myös tutkimusmenetelmiä ja
tutkimustulosten tuottamiseen tarvittavia työkaluja, kuten tietokonemalleja.
Avoimuus toteutetaan tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista
toimintaympäristöä kunnioittaen. Tutkimusdata avoimuuteen pyritään aina, kun se on
lainsäädännön ja sopimusten puolesta mahdollista.
Tutkimusdatan ja -julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja niiden käyttöehdot
tuodaan selkeästi esille. Noudatetaan yleisiä, standardimuotoisia lisenssejä (esim. CC BY 4.0.
josta on tulossa JHS -suositus), jotka ovat koneluettavia.
Tutkimusta koskevat sopimukset ja rahoituspäätökset tukevat julkaisujen ja tutkimusdatan
avointa saatavuutta.

Raportti, lausuntopyyntö, lausunnot (51 kpl) ja yhteenveto löytyvät netistä: http://www.tdata.fi/dokumentit
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