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Savonia-ammattikorkeakoulussa kannustetaan avaamaan tutkimusaineistoja ja tutkimusmene-

telmiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten linjausten mukaisesti. Tutkimusaineistojen 

kuvailutiedot ovat avoimesti saatavilla Savonian verkkosivuilla. Savonian merkittävimmät tut-

kimusinfrastruktuurit on kuvailtu tutkimustietovarantoon. 

 

Tutkimusaineistojen ja menetelmien avaamisessa ja hallinnassa noudatetaan aina hyvää ai-

neistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä ohjeita sekä lainsäädäntöä ja sopimuksia. 

Tietosuojasta ja tietoturvasta on huolehdittava huolellisesti. Henkilötietojen ja muun arkaluon-

toisen aineiston käsittely ja säilyttäminen on otettava huomioon aineistonhallintasuunnitel-

massa.  

 

Tutkimusaineistot ja -menetelmät 

Hankkeen käynnistämisen yhteydessä tehdään aineistonhallintasuunnitelma, jossa määritel-

lään tutkimusaineiston elinkaari ja käyttöoikeudet. Tähän sisältyvät tutkimusdatan keräämi-

nen, käsittely, omistajuus ja käyttöoikeudet, säilytys, julkaiseminen, uudelleenkäyttö sekä tu-

hoaminen. Vastuut ja resurssit sovitaan. Hankkeissa vastuu on projektipäälliköillä. Aineiston-

hallintasuunnitelma tehdään Savonian aineistonhallintatyökalulla. 

Tutkimusaineiston kuvailutiedot ovat aina julkisia ja helposti saavutettavissa. Kuvailutiedoista 

selviävät tutkimusaineiston jatkokäyttömahdollisuudet ja oikeuksien omistaja. Tutkimusaineis-

ton tekijät tulee aina mainita. Kuvailutietoa tutkimusaineistosta siirretään rajapintojen kautta 

myös kansallisiin palveluihin, kuten tutkimustietovarantoon. Kuvailusta vastaa tutkimusaineis-

ton kerännyt taho ja kuvailu tehdään Savonian hankehallintatyökalulla. 

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien kaupallinen hyödyntäminen ja siihen liittyvien oikeuksien 

suojaaminen huomioidaan avoimuuden periaatteita toteutettaessa. Avoin tutkimusaineisto tai 

tutkimusmenetelmä lisensoidaan aina avoimeksi. Avoin tutkimusdata voidaan tallentaa 

Fairdata-periaatteita noudattaen tutkimusdatan säilytyspalvelu IDAan. Muutoin tutkimusdata 

säilytetään suljetulla SavoniaData – levy-asemalla Savoniassa. 

Savoniassa toimiva avoin TKI-työryhmä huolehtii tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien 

avaamisen kehittämisestä ja henkilöstön koulutuksesta. 

Tukea saa TKI-projektisihteereiltä sekä kirjasto- ja tietopalveluista. 

 

Tutkimusinfrastruktuurit 

Tutkimusinfrastruktuurit tukevat Savoniassa tehtävää soveltavaa tutkimusta. Merkittävimmät 

tutkimusinfrastruktuurit on kuvattu tutkimustietovarantoon. Savonian periaatteena on pitää 

tutkimusinfrastruktuurien käyttöaste korkealla ja Savonia tarjoaa osan tutkimusinfrastruktuu-

reistaan myös tutkimusyhteistyöhön. Tutkimusinfrastruktuurien avulla tuotetut tutkimusaineis-

tot kuvaillaan ja kuvailutiedot ovat avoimesti nähtävillä Savonian verkkosivuilla.  
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Savonian kirjaston aineistot on kuvailtu kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteiseen tieto-

kantaan Finnaan. Savoniassa tuotetut julkaisut ja opinnäytetyöt ovat saatavissa ammattikor-

keakoulujen yhteisessä julkaisuarkistossa Theseuksessa. Julkaisut ja opinnäytetyöt kannuste-

taan lisensoimaan niin että jatkokäyttö on mahdollista. Molemmissa tietokannoissa on avoin 

rajapinta ja kuvailutiedot ovat avoimesti käytettävissä. 

 

Tässä linjauksessa on huomioitu seuraavat avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliset ja kan-

sainväliset linjaukset: 

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

-menetelmien avoimuus Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideoh-

jelma 2021–2025: Osalinjaus 1: Tutkimusdatan avoin saatavuus. Vastuullisen tieteen julkaisu-

sarja 5:2021.  
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