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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.



Hei avoimen tieteen edistäjä,

Avoimen tieteen koordinaatio on toiminut Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä nyt
kolme vuotta. On aika arvioida miten toiminta on kehittynyt ja laatia suunnitelmia miten tästä
eteenpäin. Toteutamme itsearvioinnin syksyllä 2021 ja se julkaistaan Avoimen tieteen
syyspäivillä 24.11.2021

Osana itsearviointia haluamme haastatella avoimen tieteen koordinaatioon eri tavoin
osallistuneita tutkimusyhteisön jäseniä. Toivomme, että saisimme haastatella myös sinua.

Haastattelut tehdään Zoomissa ja ne kestävät noin 30 min ja haastattelut nauhoitetaan
sihteeristön muistiinpanoja sekä mahdollista Tietoarkistoon tallentamista varten.
Tietoarkistoon mahdollisesti tallenettavista litteroinneista poistetaan suorat tunnisteet, mutta
haastateltavan tunnistaminen on kuitenkin mahdollista epäsuorien tunnisteiden kautta.
Haastateltavien nimet lisätään osaksi itsearviointiraporttia, mutta haastatteluissa sanottuja
asioita ei raportissa eikä tallenteissa yhdistetä haastateltavan henkilöön tai organisaatioon.

Haastattelussa on kolme teemaa:
1. Miten arvioit avoimen tieteen koordinaation onnistumisen? Mitä onnistumisen

indikaattoreita näet omassa työssäsi ja miten koordinaatio on vaikuttanut sinun tai
organisaatiosi toimintaan?

2. Avoimen tieteen koordinaatio perustuu yhteiskehittämiseen ja tutkimusyhteisön
tekemään talkootyöhön, jota sihteeristö tukee ja edistää - mitkä ovat sinusta tämän
mallin edut ja haitat? Ja miten sitä voisi kehittää?

3. Mitä seuraavaksi olisi sinusta tärkeintä? Mikä motivoisi sinua jatkamaan avoimen
tieteen edistämistä ja osallistumista koordinaatioon? Mitä erityisesti toivoisit
sihteeristöltä?

Kerrothan jos voit osallistua haastatteluun ja voimme sitten etsiä yhteisen haastatteluajan.
Haastattelut yritämme tehdä viikoilla 36-40.
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