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Savonian arvojen ja strategian mukaisesti Savoniassa julkaistaan avoimesti.  Avoin 

julkaiseminen vahvistaa Savonian vaikuttavuutta.  

 

Avoimen julkaisemisen linjaus tiivistää Savonian periaatteet savonialaisten ja Savo-

nian julkaisemistoiminnassa. Kaikkien savonialaisten tulee toimia siinä esitettyjen pe-

riaatteiden mukaisesti. 

 

1. Savoniassa tuotettujen julkaisujen tulee olla aina ensisijaisesti avoimesti saata-
vissa. 

 

2. Opiskelijoille suositellaan opinnäytetöiden julkaisemista avoimesti. 

 

3. Avoimien julkaisujen jatkokäyttöön kannustetaan ja käyttöehdot ilmaistaan selke-
ästi. Avoimesti julkaistessa suositellaan käytettävän lisenssiä CC BY 4.0.  

 

4. Jos julkaisu ei ole avoin, julkaisu tulee aina tallentaa Savonian julkaisuarkistona 
toimivaan Theseukseen eli rinnakkaistallentaa julkaisu. Kirjoittajan tulee aina en-
sisijaisesti säilyttää julkaisun tekijänoikeudet itsellään, mutta vähintään rinnak-
kaistallennusoikeus tulee aina varmistaa kustantajalta, mikäli julkaisu ei ole avoi-
mesti saatavilla. Vararehtorin päätös rinnakkaistallennuksesta. 

 

5. Rinnakkaistallennetusta julkaisusta ohjataan aina viittaamaan alkuperäiseen jul-
kaisuun. Julkaisu voidaan rinnakkaistallentaa tekijänoikeuksien salliessa useam-
paankin paikkaan.  

 

6. Julkaisukanavaksi valitaan vaikuttavuudeltaan tarkoituksen mukainen kanava. On 
aina suositeltavaa julkaista useammassa kanavassa ja siten lisätä julkaisun vai-
kuttavuutta. Useassa kanavassa julkaistaessa tulee huomioida mahdollisten jul-
kaisusopimusten sisältö.  

 

7. Avoimet oppimateriaalit suositellaan julkaistavan Avointen oppimateriaalien kir-
jastossa (aoe.fi) 

 

8. Julkaisujen saavutettavuudesta ja laadusta huolehditaan. 

 

9. Avoimen julkaisemisen kehittymistä ja kustannuksia seurataan Savoniassa.  



 

 

10. TKI-hankkeissa avoin julkaiseminen huomioidaan jo tutkimus- ja rahoitussuunni-
telmaa tehtäessä ja sen kustannukset budjetoidaan.  

 

11. Savoniassa toimii rehtorin nimittämä julkaisutyöryhmä, joka ylläpitää ja kehittää 
Savonian julkaisupolitiikan linjauksia. Ryhmä tiedottaa ja opastaa savonialaisia 
avoimen julkaisemisen käytänteissä.  

 

12. Savonian kirjasto- ja tietopalvelut sekä viestintäpalvelut toimivat julkaisijoiden 
tukena. 

 

 

Tässä linjauksessa on huomioitu seuraavat avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalli-

set ja kansainväliset linjaukset: 

Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta. 2019. Tutkimusjul-

kaisujen avoin saatavuus. Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 

2020–2025 (1): Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus. 

Vastuullisen tieteen julkaisusarja 1:2019. 

Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta. 2021. Oppimisen 

avoimuuden suosituksia 2021. Vastuullisen tieteen julkaisusarja 8:2021. 

Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta. 2020. Oppimisen ja 

oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja 

toimenpideohjelma. Osalinjaus 1 – Oppimateriaalien avoin saatavuus. Vastuullisen 

tieteen julkaisusarja 14:2020. 

 

Avoimen tieteen koordinaatio. Tieteellisten seurain valtuuskunta. 2020. Tutkimusjul-

kaisujen avoimen saatavuuden suositukset tutkimusorganisaatioille. Vastuullisen tie-

teen julkaisusarja 12:2020.  

 

UNESCO 2019a. Draft Recommendation on Open Educational Resour-

ces. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936 

 

 

https://avointiede.fi/fi/linjaukset-ja-aineistot/kotimaiset-linjaukset/tutkimusjulkaisujen-avoimen-saatavuuden-linjaus
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https://doi.org/10.23847/tsv.80
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https://avointiede.fi/fi/linjaukset-ja-aineistot/kotimaiset-linjaukset/oppimisen-ja-oppimateriaalien-avoimuuden-linjaus
https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995367
https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995367
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936

