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”Avoin tiede” on yksi tiedeyhteisön 
muotitermeistä. […] se kuvaa mitä 
tahansa tiedon tuottamisen 
tulevaisuuteen liittyvää muutosta. 

Mitä on avoin tiede? 

Fecher & Friesike (2013) 



Open Science: Five Schools of Thought 
 Fecher & Friesike (2013) 

School of 

thought 

Central 

assumption 

Involved 

groups 

Central Aim Tools & 

Methods 

Democratic The access to 

knowledge is unequally 

distributed 

Scientists, 

polititians, 

citizens 

Making knowledge freely 

available for everyone. 

Open access, intellectual 

property rights, Open data, 

Open code 

Pragmatic Knowledge-creation 

could be more efficient if 

scientists collaborated. 

Scientists Opening up the process 

of knowledge creation. 

Wisdom of the crowds, 

network effects, Open 

Data, Open Code 

Infrastructure Efficient research 

depends on the available 

tools and applications. 

Scientists & 

platform providers 

Creating openly available 

platforms, tools and 

services for scientists. 

Collaboration platforms 

and tools 

Public Science needs to be 

made accessible to the 

public. 

Scientists & 

citizens 

Making science 

accessible for citizens. 

Citizen Science, Science 

PR, Science Blogging 

Measurement Scientific contributions 

today need alternative 

impact measurements. 

Scientists & 

politicians 

Developing an alternative 

metric system for 

scientific impact. 

Altmetrics, peer review, 

citation, impact factors 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272036
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272036
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Image shown is from 
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Group 
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MITÄ TARVITAAN? 

1. Rahoitusvälineet OA-julkaisulle  
(rahasto, tutkimusbudjetit) 

2. Vaikuttaminen oman tutkijayhteisön sisällä 

3. Dialogi tutkijoiden ja kirjastojen välillä  
(kuka tekee mitä) 

4. Pitkän aikavälin muutokset  
(meritointi, osaksi opetusohjelmaa,  
julkaisurakenteen muutokset) 



YHTEISTYÖ 

PRAGMAATTINEN 



Mitä on avoimuus? 
The open definition (http://opendefinition.org/) 

Tuotettu sisältö tai aineisto on avointa jos kuka 
tahansa voi vapaasti käyttää, uudelleenkäyttää ja 
jakaa sitä.  

Toimintaa rajoittaa enintään vaatimus 
nimeämisestä ja/tai edelleen jakamisesta. 

http://opendefinition.org/
http://opendefinition.org/


Kuva: M. Thiery, CC-BY-SA-2.0 



MIKSI JAKAA? 

1. Tutkimustyön tehostuminen 
(henkilökohtainen, laadun parantaminen) 

2. Uudet yhteistyömahdollisuudet 

3. Meriitit 

4. Toistettavuus 

5. Tieteellisen ymmärryksen paraneminen 

 





MITÄ TARVITAAN? 

1. Lisensointikäytännöt 
(informaatio, suositukset) 

2. Aineistonhallinta 
(suunnitelmat, osaksi opetusohjelmaa) 

3. Kokemusten jakaminen  
(hyvää / huonoa) 

4. Pitkän aikavälin muutokset  
(meritointi, julkaisurakenteen muutokset) 



”Avoin tiede näyttäisi olevan kuin 
sanonnan sähköauto – järkevä, 
mutta kalliiksi tuleva kapistus, joka 
on parempi parkissa naapurin 
autotallissa.  

Hyvä ajatus, josta kaikki ovat 
samaa mieltä, mutta jossa joku muu 
saa ottaa ensimmäisen askeleen.“ 

Fecher & Friesike (2013) 

Kuva: Elliot Brown, CC-BY-2.0 

KIITOS! 



http://goo.gl/A6XJyl 


