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Avoimen TKI-toiminnan prosessi



Avoimen TKI-hankkeen valmistelu

• Aineistonhallinta on tärkeä osa TKI-hankkeen kokonaissuunnittelua
• Rahoittajien aineistonhallintaa koskevat vaatimukset (SA, Tekes, H2020)
• Mahdollinen eettinen ennakkoarviointi, tutkittavien informointi ja luvat 

tutkimuksen kohdehenkilöiltä, sopimukset ja käyttöoikeudet
• Kertyvän aineiston ja tulosten omistus ja käyttö
• Tietosuoja
• Apuvälineitä: Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja ja DMPTuuli-työkalu



Avoimen TKI-hankkeen toteutus

Varmistettava

• Aineistojen löydettävyys ja ymmärrettävyys 
• Henkilötietojen ja arkaluonteisen tiedon suojaaminen
• Tietoturva
• Käytettävyys - tallennusformaattien valinta 
• TKI-prosessin dokumentointi ja menetelmien avaaminen



Avoimen TKI-hankkeen tulosten hallinta

• Tutkimusaineistojen ja -datan säilytystarve ja sen arviointi
• Säilytystarpeeseen ja -tapaan vaikuttavat esim. 

- aineiston luonne
- rahoittajien vaatimukset 
- yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset 
- eettiset ja lainsäädännölliset tekijät 
- kustantajien vaatimukset

• Datan kuvailu (metadata)
• Orgnisaatioiden omat säilytyspalvelut
• Kansalliset ja kv-data-arkistot
• Anonymisointi



Avoimen TKI-hankkeen tulosten avaaminen ja 
julkaiseminen

Aineistot/Datat:
• Tutkimusdatan, -menetelmien ja -julkaisujen avaaminen vapaaseen käyttöön
• Kaikkea ei voi avata
• Missä aineistot voidaan avata – esim.

- Tietoarkiston Aila, IDA, Zenodo

• Creative Commons -lisenssit
- julkisuuden asteen ja käyttöoikeuksien määrittely
- https://creativecommons.fi

Julkaisut:
• Open Access (OA)



Avoimesta TKI-toiminnasta liiketoimintaa

• Ideoiden ja keksintöjen suojaaminen
• Patentointi
• Kaupallistaminen
• Jatkohankkeet (esim. Business Finland/TUTLI)
• Palvelutoiminta



Case: Aineistonhallinta SeAMKin TKI-hankkeissa
Aineistonhallintasuunnitelma 

• Tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, jos rahoittaja vaatii (Suomen akatemia, 
Tekes, Horizon2020) sekä muiden hankkeiden kohdalla siinä vaiheessa, kun 
hanke saa rahoituspäätöksen

• Laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys tai 
tutkimuskäyttömielessä (yrityksille tehdyt maksulliset palvelututkimukset 
eivät kuulu tämän piiriin)

• On mahdollista täydentää tai muokata hankkeen aikana
• Tehdään DMPTuuli –työkalulla
• Tallennetaan hankkeen dokumentteihin Reportronic (Repo) 

hankkeidenhallintajärjestelmään



Case: Aineistonhallinta SeAMKin TKI-hankkeissa

• Projektin aikana aineistot tallennetaan henkilökohtaiselle verkkolevyasemalle, jota 
varmuuskopioidaan automaattisesti 

• IDA-palvelua voidaan käyttää tarvittaessa

• Kun aineisto on valmis, sen kuvailutiedot (metatiedot) tallennetaan Repossa
sijaitsevaan Aineistot-tietokantaan. 

-> tiedetään millaisia aineistoja SeAMKin hankkeissa on kerätty
-> aineistoja voidaan hakea järjestelmästä erilaisilla hakuehdoilla
-> rajapinnan kautta tiedot voidaan siirtää myös julkisille verkkosivuille 
hanketietokantaan hankkeen tietojen yhteyteen 



Case: Aineistonhallinta SeAMKin TKI-hankkeissa
• Varsinaiset aineistot tallennetaan toistaiseksi SeAMKin omaan suljettuun 

pitkäaikaissäilytyspalveluun (”SeAMK-PAS”)
• Ennen SeAMK-PAS:iin tallentamista projektipäällikkö voi poistaa aineistosta 

tunnistetiedot (anonymisointi) oman harkintansa mukaan
• Projektipäällikkö voi tallentaa aineistonsa myös valtakunnalliseen/kv-arkistoon 

(esim. Tietoarkisto, IDA, Zenodo)
• SeAMK-PAS:in vastuuhenkilö huolehtii aineistojen käyttöpyynnöistä 

projektipäällikön antamien käyttöehtojen mukaisesti. Projektipäällikkö 
määrittelee käyttöehdot siinä vaiheessa kun aineiston kuvailutiedot tallennetaan 
Repoon. Valittavissa ovat vaihtoehdot ”Käytettävissä vapaasti” ja ”Vain SeAMKin
luvalla”. Lisäksi projektipäällikkö valitsee soveltuvan CC-lisenssin.



Avoin julkaiseminen – tavoitteet

OKM:n tieteellisten julkaisujen avoimuuden tavoitteet

• Tiekartta 2014– 2017
- 65% vuonna 2017 
- 75% vuonna 2018 
- 90% vuonna 2020

• Uusi tavoite
- 100% vuonna 2020



Avoimen julkaisemisen reitit

Kultainen

Vihreä 

Hybridi



Avoin julkaiseminen – kultainen reitti

• Julkaisu on välittömästi saatavissa esim. Open Access -lehdessä tai organisaation 
julkaisusarjassa / sidosryhmälehdessä / blogissa.

• Tieteelliset OA-lehdet perivät yleisesti julkaisumaksuja (kirjoittajamaksu, APC-
maksu - article processing charge), maksut vaihtelevat kymmenistä euroista 
tuhansiin euroihin / artikkeli. On paljon myös sellaisia avoimia lehtiä, jotka eivät 
peri julkaisumaksuja.

• Kuka maksaa?
• Avoimuutta vaativat rahoittajat hyväksyvät kirjoittajamaksut hankebudjettiin, pitää yleensä 

osata arvioida jo hakemusvaiheessa - osa aineistonhallintasuunnitelmaa.
• Kirjoittajan organisaatio
• Kirjoittaja itse



Avoin julkaiseminen – vihreä reitti

• Jos julkaisu on ilmestynyt ei-avoimessa julkaisukanavassa, se  rinnakkaistallennetaan
kustantajan luvalla tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on 
vapaasti saatavilla joko heti tai embargoajan (julkaisuviiveen) jälkeen.

• Kustantajien lupakäytäntöjä voi tarkistaa mm. Sherpa/Romeo –palvelusta 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

• Tyypilliset kustantajan asettamat rinnakkaistallennusehdot:
• Embargo 12–36 kk
• Kustantajan taittotyön mukaista tiedostoa ei saa rinnakkaistallentaa
• Saa tallentaa viimeisimmän, vertaisarvioidun käsikirjoitusversion (final draft, post-

print)

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Avoin julkaiseminen – hybridireitti

• Hybridilehdet ovat tilausmaksullisia, ei-avoimia lehtiä, joissa voi julkaista yksittäisen 
artikkelin avoimesti maksamalla APC-maksun.

• Ei suositeltava reitti, koska kustantaja perii tässä tapauksessa sekä tilausmaksun että OA-
maksun -> kaksoisrahastus

• Usein suurten kustantajien (esim. Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Sage) arvostettuja 
lehtiä ja laadukkaita lehtiä, mikä on kirjoittajien näkökulmasta houkuttelevaa

• Myös rahoittajien vaatimukset nopeasta avoimesta julkaisemisesta voivat johtaa 
hybridireitin valintaan.

• APC-maksun tyypillinen hinta 2000 - 3000 euroa.
• FinElib on neuvotellut sopimukset, jonka mukaan mm. Sage ja Taylor & Francis antavat 

tilaajille alennusta APC-maksuista, esim. Sagen OA-maksu (maksu 200 GBP, normaalihinta 
1 600 GBP). 



(Avoimen) julkaisukanavan valinta

Julkaisukanavan laadun arviointi
• Julkaisukanavien laatuluokitus: JUFO
• DOAJ – Directory of Open Access Journals
• Varo saalistavia ”tieteellisiä” kustantajia (predatory publishers), jotka 

kalastelevat sähköpostiviestein:



Julkaisujen avoimuus amkeissa

• Arenen Light-raportti
• Julkaisujen avoimuus (A – E) 2016: ka. 55 % (vaihtelu alle 10–88 %)
• Julkaisujen avoimuus (A – E) 2017: ka. 69 % (vaihtelu 38–100 %) (alustava)

• Jyrki Ilvan analyysi Juuli-tietokannasta
• Vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista (A1–A4) avoimia

• vuonna 2016 47,9 %
• vuonna 2017 56,0 % (alustava)



Theseuksen rinnakkaistallennukset
AMK 11.5.2017 (kpl) 14.5.2018 (kpl)
Laurea 198 438 
SeAMK 26 154
OAMK 36 134
TAMK 2 118
JAMK 3 79
HAMK 12 32
TurkuAMK - 29
Metropolia 6 15
Haaga-Helia 6 15



Julkaisujen avoimuus: Case SeAMK:

• Vuonna 2017 julkaisuja (A – E) 402 kpl
• Avoimesti saatavissa 350 kpl, 87 %

• Kultainen avoimuus 301 kpl, 75 %
• Vihreä avoimuus, rinnakkaistallennettu 49 kpl, 12 %
• Ei avoimesti saatavissa 52 kpl, 13 %

• Miksi ei avoimesti saatavissa?
• Kaupallinen kirjakustantaja
• Lupapyyntöön ei ole vastattu/lupaa ei ole saatu
• Kuviin liittyvä tekijänoikeusongelma



Tutkimustietovaranto (CSC)



FAIR

F (Findable) - Löydettävä 
A (Accessible) - Saavutettava 
I (Interoperable) - Yhteentoimiva
R (Reusable) - Uudelleenkäytettävä



DMPTUULI
• Työkalu aineistonhallintasuunnitelmien tekemiseen jäsennellysti

• Aineiston yleiskuvaus
• Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen
• Dokumentointi ja metatiedot
• Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
• Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi hankkeen päätyttyä

• Haka-kirjautuminen
• Mahdollista hyödyntää rahoittaja- ja organisaatiokohtaisia ohjeita suunnitelman 

tekemisessä
• Tulossa omat ohjeet arkaluonteiselle aineistolle



IDA-tutkimusdatan hallinnointipalvelu

• IDA on helppokäyttöinen ja maksuton palvelu tutkimusdatan hallinnointia varten 
projekteille (CSC)

• Kaksi säilytysaluetta: valmistelualue ja jäädytetty alue
• Tarjoaa yhteisen tallennustilan projektikonsortion jäsenille
• Kaikille amkeille oma kiintiö, yhteishenkilö jakaa tallennustilaa



TUTKIMUS-PAS (Tutkimuksen pitkäaikaissäilytys)
• Parhaillaan kehitteillä (OKM)
• Luotettava säilytys kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan
• Kriteerit: 

• Organisaatiolle merkittävä aineisto
• Kansallisesti merkittävä aineisto

• Kiintiöt organisaatioille
• Ei pelkkiä tutkimusaineistoja
• Pilotointi käynnistymässä yliopistojen kanssa



Uusi hanke alkamassa

•Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja 
innovaatioekosysteemi (Amkien avoin TKI)

•OKM kärkihankerahoitus vuoden 2020 loppuun (n. 2M)

• Mukana 11 amkia ja 1 yliopisto
- SeAMK, Laurea, Haaga-Helia, Karelia, LAMK, Lapin AMK, 
Metropolia, TAMK, TuAMK, SAMK, XAMK ja Aalto-yliopisto



Tp 1
Avoimen 

toimintakulttuurin 
vahvistaminen

Tp 2
Avoimuuden 

palveluverkoston (help 
desk) käynnistäminen

Tp 3
TKI-integroidun 

oppimisen avaaminen

Tp 4
Aineistojen kestävä 

käyttö

Tp 5
Kohti avoimia 
innovaatioita

Hankkeen työpaketit



Kiitos!
Hyvää kesää!

Santeri Viinamäki [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Lake_Lappaj%C3%A4rvi_20160817.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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