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Mikä on Avoimen tiedon keskus?
14.12.2016 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto

Jyväskylän yliopiston kirjasto ja tiedemuseo yhdistyvät pian Avoimen tiedon keskukseksi
(Open Science Centre). Perinteisten toimintojensa rinnalla keskus edistää tiedon avoimuutta ja
rakentaa sitä tukevaa toimintaympäristöä. Paljon on jo tekeillä, mutta visiomme ulottuu jo
nyt vuosikymmenen päähän.

Tutkijoiden julkaisuista mahdollisimman moni sijoitetaan julkaisuarkistoon vapaasti kaikkien
kansalaisten käytettäväksi.

Kirjasto ja museo tarjoavat jatkossa samat asiantuntijapalvelut kuin ennenkin niitä edelleen
kehittäen. Avoimen tiedon roolia kasvatetaan nopeassa tahdissa. Jo nyt yliopiston tutkijoiden
julkaisut kirjataan tutkimustietokantaan ja mahdollisimman moni niistä sijoitetaan
julkaisuarkistoon vapaasti kaikkien kansalaisten käytettäväksi.

Ensi vuonna otetaan käyttöön järjestelmät tutkimusdatan ja hieman myöhemmin avoimien
opetusaineistojen tallentamiseen. Yliopistolaiset koulututetaan avoimen tiedon ja tieteen
kulttuuriin heti perusopintojen alusta alkaen.

Tiedon avoimuudella on oma suuri merkityksensä yliopiston tunnettuuden parantamisessa.

Keskuksen tavoitteena on yhteistyössä muiden erillislaitosten ja tiedekuntien kanssa avittaa
yliopistolaisia tekemään oman työnsä mahdollisimman hyvin. Kun me yhdessä tuemme
tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, he voivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä tutkimukseen ja
oppimiseen. Tiedon avoimuudella on myös oma suuri merkityksensä yliopiston tunnettuuden
parantamisessa. Uskon, että siitä tulee nopeasti yksi uusi vetovoimatekijä yliopistollemme.

Kansalaistiede, joukkoistaminen ja tiedeviestintä ovat vahvasti mukana Avoimen tiedon
keskuksen toimintapaletissa. Me teemme näyttelyin, tapahtumin ja erilaisin tilaisuuksin
yliopiston toimintaa ja sen tuloksia tunnetuksi kansalaisille. Me myös tarjoamme tiloissamme
kenen tahansa käyttöön yliopistolle hankittavat tietoaineistot sekä kansallisen kirjallisen
kulttuuriperinnön. Lasten ja nuorten yliopisto kiinnostaa koululaisia ja on yksi tapa innostaa
heitä tieteen pariin.

Meillä on mahdollisuus yliopistona päästä maailman kärkijoukkoon.

Olen hyvin innoissani tästä meille tarjotusta mahdollisuudesta. Se antaa aivan uuden
merkityksen sekä kirjaston että museon toiminnalle, kun kolmantena päätehtävänä on nyt
avoimen tieteen edistäminen. Olen vakuuttunut, että meillä on mahdollisuus yliopistona päästä
tällä saralla maailman kärkijoukkoon.

Osaamisemme ja asiantuntijuutemme on jo nyt erinomaisella tasolla, ja tästä kykenemme
vielä parantamaankin. Tulevaisuus näyttää ruusuiselta.

Ari Muhonen

Avoimen tiedon keskuksen johtaja (alk. 1.1.2017)


