
KYSELYLOMAKE: FSD3221 TAMPEREEN YLIOPISTON AVOIN TIEDE -KYSELY 2017

QUESTIONNAIRE: FSD3221 UNIVERSITY OF TAMPERE OPEN SCIENCE SURVEY 2017

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

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

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

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

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

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

 

Avoin tiede -kysely 

Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka linjaa avoimen tieteen ja tutkimuksen 

periaatteita tutkimustulosten julkaisemisessa ja tutkimusaineistojen avaamisessa. Julkaisu- ja 

datapolitikka on hyväksytty rehtorin päätöksellä 27.10.2016. 

http://www.uta.fi/kirjasto/index/Tay_julkaisu_ja_datapolitiikka2016.pdf 

Päätöksellään ”Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus ja rinnakkaistallentaminen Tampereen 

yliopistossa” rehtori edellyttää, että tieteelliset julkaisut saatetaan avoimiksi tai ne 

rinnakkaistallennetaan yliopiston omaan julkaisuarkistoon aina kun kustantajan julkaisulupa 

sen mahdollistaa. 

Tällä kyselyllä haluamme selvittää, millaisia avoimuuden käytäntöjä Tampereen yliopistossa on 

tällä hetkellä ja miten tähän liittyviä palveluja tulisi kehittää. 

Kyselyn aineisto tallennetaan Tietoarkistoon, josta se on myöhemmin käytettävissä tutkimus- 

ja opetustarkoituksiin.  

Huom! Kysymyksissä 1 ja 3-12 voit valita useamman vastausvaihtoehdon. 

 

  

Taustakysymykset 

1. TIEDEKUNTA/YKSIKKÖ 

 Johtamiskorkeakoulu 

 Kasvatustieteiden tiedekunta 

 Luonnontieteiden tiedekunta 

 Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta 

 Viestintätieteiden tiedekunta 

 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

 Muu, vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

 Muu, mikä? 

2. TIETEENALA (OKM:n luokitus) 

3. TUTKIJANURAN VAIHE 

 Väitöskirjatutkija 

 Tutkijatohtori 

 Yliopistotutkija / Yliopistonlehtori 

 Professori / Apulaisprofessori / Tutkimusjohtaja 

 Muu, vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

4. TYÖSKENTELYTAPA 

 Yksin 

 Ryhmässä oman yliopiston sisällä 

 Kansallisessa ryhmässä 

http://www.uta.fi/kirjasto/index/Tay_julkaisu_ja_datapolitiikka2016.pdf


 

 

 Kansainvälisessä ryhmässä 

Avoin julkaiseminen 

5. MIKÄ KANNUSTAA SINUA JULKAISEMAAN AVOIMESTI TAI RINNAKKAISTALLENTAMAAN 

 Haluan edistää avointa tiedettä. 

 Tutkimukseni saa enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, kun se on avoimesti 

saatavilla. 

 Rahoittaja vaatii avointa julkaisemista. 

 Yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka sekä rehtorin päätös edellyttävät sitä. 

 Muu syy, mikä? Vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

6. MIKÄ ESTÄÄ SINUA RINNAKKAISTALLENTAMASTA JULKAISUJASI YLIOPISTON TAMPUB-

JULKAISUARKISTOON? 

 Ei mikään, rinnakkaistallennan julkaisuni TamPubiin. 

 Tallennan julkaisuni muualle, minne? Vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

 En tiedä salliiko kustantaja rinnakkaistallentamisen. 

 Minulla ei ole artikkelin viimeisintä käsikirjoitusversiota (post print, final draft). 

 Kustantaja sallii käsikirjoitusversion tallentamisen, mutta haluan rinnakkaistallentaa 

vain lopullisen eli kustantajan version. 

 Kustantajan määrittelemä julkaisuviive (embargo) on liian pitkä, jotta 

rinnakkaistallentamisesta olisi hyötyä. 

 En tiedä mitä rinnakkaistallentaminen on. 

 En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä, miksi? Vastaa alla olevaan 

tekstikenttään. 

 Muu syy, mikä? Vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

7. OLETKO SINÄ/ ONKO TUTKIMUSRYHMÄSI MAKSANUT TUTKIMUSJULKAISUN AVOIMESTA 

JULKAISEMISESTA? 

 Avoimesta julkaisemisesta ei ole maksettu. 

 Kirjoittajamaksuja on maksettu Open Access -lehdille (joiden kaikki artikkelit ovat 

avoimesti saatavilla). 

 Kirjoittajamaksuja on maksettu hybridiartikkeleiden julkaisemisesta 

(tilausmaksullisessa lehdessä julkaistava artikkeli ostetaan erikseen avoimeksi). Mistä 

syystä päädyttiin hybridiartikkelin julkaisemiseen? Vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

 On maksettu kirjojen avoimesta julkaisemisesta (Book processing charge). 

 En tiedä. 

Tutkimusaineiston avaaminen 

8. MITÄ DIGITAALISELLE TUTKIMUSAINEISTOLLESI TAPAHTUU TUTKIMUKSEN PÄÄTYTTYÄ? 

 Jaan tutkimusaineistoa henkilökohtaisesti muille tutkijoille. 

 Jaan tutkimusaineistoa henkilökohtaisesti opiskelijoille. 

 Tutkimusaineisto tuhotaan. 

 Tutkimusaineisto jää henkilökohtaiselle, paikalliselle tallennusvälineelle (esim. 

kovalevylle, muistitikulle). 

 Tutkimusaineisto jää yliopiston verkkolevylle. 



 

 

 Tutkimusaineisto jää/tallennetaan kaupallisen toimijan pilvipalveluun. 

 Tutkimusaineisto tallennetaan kansalliseen data-arkistoon. 

 Tutkimusaineisto tallennetaan kansainväliseen data-arkistoon. 

 Tutkimusaineisto tallennetaan muualle, minne? Vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

 En tiedä. 

9. MIHIN DATA-ARKISTOIHIN TAI PALVELUIHIN OLET TALLENTANUT TUTKIMUSAINEISTOASI? 

 Tietoarkisto (FSD) 

 Kielipankki (FIN-CLARIN) 

 IDA 

 Biopankit 

 EUDAT 

 Zenodo 

 Figshare 

 Dryad 

 GitHub 

 Muu, mikä? Vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

 En ole tallentanut tutkimusaineistoani data-arkistoihin. 

10. MIKSI OLET AVANNUT TUTKIMUSAINEISTOASI? 

 Aineiston avaaminen kuuluu mielestäni tieteen tekemiseen. 

 Aineiston avaaminen on vakiintunut käytäntö tieteenalallani. 

 Rahoittajan vaatimuksesta. 

 Lehden vaatimuksesta. 

 Muu syy, mikä? Vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

 En ole avannut tutkimusaineistoani. 

11. MILLAISIA ESTEITÄ NÄET TUTKIMUSAINEISTOSI AVAAMISELLE? 

 Lainsäädäntö estää aineiston avaamisen. 

 Tutkimuseettiset syyt estävät aineiston avaamisen. 

 Kaupalliset syyt (immateriaalioikeudet) estävät aineiston avaamisen. 

 Tutkimusryhmässäni ei ole selvää sopimusta aineiston avaamisesta. 

 Aineiston avaamisessa on liikaa työtä. 

 En tiedä aineiston avaamisesta riittävästi. 

 Aineiston avaaminen ei ole mielestäni hyödyllistä. 

 Muu syy, mikä? Vastaa alla olevaan tekstikenttään. 

12. MITEN OLET KÄYTTÄNYT MUIDEN AVAAMAA TAI JAKAMAA TUTKIMUSAINEISTOA? 

 Olen käyttänyt muiden tutkimusaineistoa opetuksessa. 

 Olen käyttänyt muiden tutkimusaineistoa tutkimuksessa. 

 Muulla tavoin, miten? Vastaa alla olevaan tekstikentään. 

 En ole käyttänyt muiden tutkimusaineistoa. 

13. MILLAISIA PALVELUITA TOIVOISIT SAAVASI TUTKIMUSAINEISTON HALLINTAAN JA 

AVAAMISEEN SEKÄ AVOIMEEN JULKAISEMISEEN? 


