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FM Pouzols et al. Nature 516, 383-386 (2014) 
doi:10.1038/nature14032 

Global priority map for the expansion of the PA system. 

Avoin data  
Nature-artikkelin taustalla 

Global protected area expansion is compromised by projected 
land-use and parochialism  

(Nature 516, 383–386 (18 December 2014), 
doi:10.1038/nature14032 ) 

F. M. Pouzols, T. Toivonen, E. Di Minin, A.S. Kukkala,  
P. Kullberg, J. Kuusterä, J. Lehtomäki, H. Tenkanen,  

P.H. Verburg & A. Moilanen. 
 

Tutkimuksessa käytetty avoimen datan lähteitä: IUCN Red 
List, WWF Terrestrial ecoregions, World Database on 

Protected Areas, Global Administrative Units Database, sekä 
Amsterdamin yliopistossa kehitettyä maankäyttömallia. 

Datan analysoi HY:n Conservation Biology Informatics Group 

 Käytetty data saatavilla AVAA-palvelussa, jossa myös 
mahdollisuus tarkastella tuloksia interaktiivisten 

karttojen ja graafien avulla http://avaa.tdata.fi/web/cbig  
 

http://www.iucnredlist.org
http://www.iucnredlist.org
http://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
http://www.protectedplanet.net
http://www.protectedplanet.net
http://www.gadm.org
http://cbig.it.helsinki.fi/
http://avaa.tdata.fi/web/cbig


Myös tutkimustyön tueksi 
kehitettyjen menetelmien 
avaamisesta on syntynyt 
innovaatioita ja toiminnan 

muutoksia 
CERN:n maailmanlaajuiset 
projektit 
-> HTML-kieli kehitettiin 
helpottamaan dokumenttien 
hallintaa ja jakelua - CERN avasi 
tämän vuonna 1993 
-> World Wide Web 

Tarve tutkia suuria 
tekstimassoja korkealaatuisilla 
analyysityökaluilla 
-> Avoimet koodit 
tekstinlouhinnalle 
-> Markkinointi, turvallisuus, 
online media jne. 

Suurten datasettien analyysitarpeet 
esim. fysiikassa,  tähtitieteessä ja 
bioinformatiikassa 
-> Big Data analysointityökalut 
(grid technologies,  C2MON) 
https://indico.cern.ch/event/289770/ 
-> Pankit, lääkekehitys jne. 

https://indico.cern.ch/event/289770/


Tieteen vaikuttavuus: 
Avoimesti saatavilla 

oleviin artikkeleihin (OA) 
viitataan useammin* 

*Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V, Gingras Y, Carr L, et al. (2010) Self-
Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher 
Quality Research. PLoS ONE 5(10): e13636. doi:10.1371/journal.pone.0013636 
http://127.0.0.1:8081/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0013636 

http://127.0.0.1:8081/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0013636


Kotisivu:  
avointiede.fi 

Mitä hyötyä avoimesta  
tieteestä on? : 
 Tieteen luotettavuus, toistettavuus ja 

laatu kasvaa 
 Voidaan käyttää paremmin hyödyksi 

aiempia tutkimustuloksia 
 Tarjotaan laajempi aineisto 

yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi 
 Nopeutetaan uuteen tietoon perustuva 

innovointia 
 Opetuksen ja oppimisen tukena 

voidaan käyttää avattuja tutkimuksen 
tuloksia 

 Edistetään yhteistyötä ja vältetään 
päällekkäistä työtä 

 Osallistetaan kansalaisia ja 
yhteiskuntaa 



Mitä avoin tiede ja 
tutkimus oikein on? 

• Avoin tiede tarkoittaa pyrkimyksiä 
edistää avoimia toimintamalleja 
tieteellisessä tutkimuksessa  

• Keskeinen tavoite on tutkimusetiikan 
ja juridisen toimintaympäristön 
asettamissa rajoissa tutkimustulosten, 
tutkimusdatan ja tutkimuksessa 
käytettyjen menetelmien julkaiseminen 
siten, että ne ovat kaikkien 
halukkaiden tarkasteltavissa sekä 
käytettävissä  

• Avoin tiede on osa käytännön 
tutkimustyötä: 

– avoimen lähdekoodin ja avoimien 
standardien hyödyntäminen 

– tutkimusprosessin julkinen dokumentointi  
(nk. avoin muistikirja) 

– tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen 
– tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus (open 

access) 
 



Avoimen tieteen ja 
tutkimuksen tiekartan 

visio vuonna 2017 



Avoin tiede ja tutkimus – 
hankkeen  

(ATT-hanke) 
tavoitteet vuonna 2015 

1. Tutkimuksen perusolemuksen 
vahvistaminen 
• Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten avoimuuden 

kypsyystasoarviointi 
• Avoimuuden periaatteiden ja tavoitteiden linjaukset 
• Avoimuuden kannusteiden ehdottaminen 

vertaisarviointiin, meritoitumiseen ja 
rahoitusinstrumentteihin 

• Tunnustuksen jakaminen avoimuuden edistämisestä 

2. Osaamisen vahvistaminen 
• Osaamiskartoitus, koulutuspaketit, käsikirjan versio 

päivitys, avoimeen tutkimukseen liittyvän sertifikaatin 
kehitys 

3. Yhteisten palveluiden ja 
infrastruktuurien kehitys 
• Palvelukartta, tukea datan hallinnalle, 

rinnakkaisjulkaisupalvelut, pitkäaikaissaatavuuden 
edistäminen, tutkimusinfrastruktuurien tietopankki 

4. Vaikuttavuuden lisääminen 
• Vaikuttavuuden mittaamisen edistäminen 
• ”Tieto käytöön” –hankkeet 

Lisätietoja:  
avointiede.fi 



Tutkimuksen elinkaari ja 
nykyiset avoimen tieteeseen  ja 

tutkimukseen(kin) liittyvät 
palvelut 

       Palveluja 
• IDA tutkimusaineistojen säilytyspalvelu 
• AVAA avointen aineistojen julkaisualusta 
• Etsin tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu 
• Aila palveluportaali 
• Language Bank of Finland 
• Doria & Theseus julkaisuarkistot 
• FINTO ontologiapalvelu 

 



ATT-tiekartan keskeiset 
toimenpiteet  

2015-2017 



ATT-hanke: kansallinen 
perusta  

– valtioneuvostotaso  
 

• Tuottava ja uudistuva  
Suomi – Digitaalinen agenda  
vuosille 2011–2020  

• Valtioneuvoston periaatepäätös 
julkisen sektorin digitaalisten 
tietoaineistojen saatavuuden 
parantamisesta ja uudelleenkäytön 
edistämisestä (2011)  

• Julkisen hallinnon 
kokonaisarkkitehtuuri  

• 21 polkua kitkattomaan Suomeen. 
ICT 2015 -työryhmän raportti. Työ- ja 
elinkeinoministeriö  

• Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen 
hallinnon yhteinen ICT:n 
hyödyntämisen strategia 2012–2020  

• Valtioneuvoston periaatepäätös 
valtion tutkimuslaitosten ja 
tutkimusrahoituksen 
kokonaisuudistukseksi 5.9.2013  
 



ATT-hanke: kansallinen 
perusta  

– OKM:n toimiala  
• Strategioita ja suunnitelmia 

– Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus  
2011–2015 (Tutkimus- ja innovaationeuvosto, 
2011)  

– Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020  
– Osaava ja luova Suomi. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2010  
– Koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelma 2011–2016  
– Suomi osaamispohjaiseen nousuun. Tutkimus- 

ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma 2012  
(OKM ja TEM, 2012)  

– Opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia 
(OKM-KIDE) 2013  

• Avoin tieteellinen julkaiseminen 
– FinnOA-työryhmän perustaminen (huhtikuu 

2003) 
– OPM:n Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan 

työryhmä 2005: 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/
Julkaisut/2005/liitteet/opm_256_tr08.pdf?lang=
fi 

• Tutkimuksen tietoaineistot 
– Tutkimuksen tietoaineistoja koskeva 

selvityshanke 2009-2010: 
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiek
artta_tutkimuksen_sahkoisten_tietoaineistojen
_hyodyntamiseksi.html 

– TTA-hanke 2011–2013 (käynnistysseminaari 
16.3.2012) 

 
 



EU:n tavoitteita 
• Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman 

myötä on kaikkien EU-rahoituksella tuotettujen 
tutkimusjulkaisujen oltava avoimesti saatavilla. 
 

• Komissio suosittaa jäsenvaltiolle, että nämä 
soveltaisivat samanlaista avoimen saatavuuden 
periaatetta myös kansallisissa ohjelmissa 
rahoitettujen tutkimusten osalta. Tämän 
ohjelman tavoitteena on saada vuoteen 2016 
mennessä 60 % Euroopan julkisrahoitteisissa 
tutkimuksissa tehdyistä artikkeleista avoimesti 
saataville. 

 
Avoimuuteen liittyviä 
päätöksiä ei ole tehty tai 
mandaatit ja 
avoimuuden periaatteet 
ovat vasta kehityksen 
alkuvaiheessa 

Romania, Kypros, 
Kreikka, Viro, Bulgaria, 
Malta, Slovakia Liettua, 
Tšekin tasavalta, 
Luxembourg,Viro ja 
Kreikka  

Kansallisen 
avoimuuspolitiikan 
luomisprosessi on 
kesken 

Puola, Slovenia, 
Alankomaat, Ranska, 
Suomi  

Avoimuuspolitiikka 
käytännössä 

Irlanti, Iso-Britannia, 
Alankomaat, Portugali, 
Saksa, Espanja, 
Itävalta 



Avoin data G8-maissa 

• G8-maat (nyk. G7 ja Venäjä) 
allekirjoittivat 2013 avointa dataa 
edistävän sopimuksen, jossa 
tunnistettiin avoimen datan tärkeys 

• Raportti: “Data in the G8: A Review of 
Progress on the Open Data Charter” 
(The Center for Data Innovation:, 
03/2015  

• Epätasainen kehitys: 
– Kaikilla avoimen datan 

toimintasuunnitelmat 
– Kehitys arvioitiin pisteyttämällä  

avoimuuden periaatteiden toteutuminen 
(max 20p/periaate, yht. max 100p.). 

1. Release open data by default 
2. Ensure high quality and quantity 

of data 
3. Make data usable by all 
4. Release data for improved 

governance 
5. Release data for innovation 

– Tulokset: UK 90, Kanada 80, USA 80, 
Ranska 65, Italia 35, Japani 30, Saksa 
25, Venäjä 5. 

 
 



ATT-hanke on yksi keskeisistä 
Suomen tiedepoliittisten 

tavoitteiden  tueksi luoduista 
instrumenteista 

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen 
toimintaperiaatteita: 
- Avoin toimintamalli 
- Yhteisiä ja integroituja palveluita ja 

infrastruktuureja 
- Ratkaisuja yhdessä tunnistettuihin 

ongelmiin 
- Keskitetty rahoitus siemenrahana 
- Sekä yksilöillä että organisaatioilla on 

vastuunsa 
- Kansallinen ja kansainvälinen toiminta 
- Pitkäjänteinen ja seurattu kehitys 
 

Lisätietoja 
avointiede.fi  
 



• Avointiede.fi 
 

• Riitta Maijala, 
riitta.maijala@minedu.fi 

• Juha Haataja, 
juha.haataja@minedu.fi 

• Sami Niinimäki,  
sami.niinimaki@minedu.fi 

• Pirjo-Leena Forsström, pirjo-
leena.forsstrom@csc.fi 

 
• Kommentoi: 

• avointiede@postit.csc.fi 
• Twitter: @AvoinTiede 
• Facebook: 
facebook.com/avointiede 

 

Seuraa, vaikuta, osallistu 
ja kommentoi ATT-

hanketta 

mailto:riitta.maijala@minedu.fi
mailto:juha.haataja@minedu.fi
mailto:sami.niinimaki@minedu.fi
mailto:pirjo-leena.forsstrom@csc.fi
mailto:pirjo-leena.forsstrom@csc.fi
mailto:avointiede@postit.csc.fi
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