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Suomesta luodaan avoimen tieteen 
ja tutkimuksen mallimaa vuoden 
2017 loppuun mennessä!
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AVOIN  
TOIMINTA- 
KULTTUURI  

KARELIASSA

» Vaikuttavuutta avoimella  
viestinnällä ja julkaisemisella

» Innovaatioiden edistämistä 
avoimilla tutkimus- 

menetelmillä ja aineistoilla

» Osaamista avoimella 
yhteistyöllä

www.karelia.fi/ATT



AVOIMUUDEN SELKÄRANKA 
ON AVOIN JULKAISEMINEN
» Julkaisun avoimuudella (Open Access) 

tarkoitetaan, että se on Internetin kautta 
kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettö-
mästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioi-
tavissa.

» Theseus toimii opinnäytetöiden tallennus-
paikan lisäksi myös henkilöstön avoimen 
julkaisemisen sekä julkaisujen rinnakkaistal-
lentamisen välineenä

Miksi julkaista?
» Ansiokkaat julkaisut kertovat laadukkaasta 

toiminnasta

» Julkaisutoiminnalla tuodaan esille henkilös-
tön osaamista ja asiantuntijuutta

» Julkaisu on meriitti myös tekijälleen

» Julkaisutoiminta tukee myös Karelian mark-
kinointia, imagon rakentamista ja viestintää

» Julkaisutoiminta on osa ammattikorkea-
koulujen opetusta sekä TKI-toimintaa myös 
rahoituksellisesti

MIKSI AVOIMUUTTA?
» Avoimuus lisää vuorovaikutusta ja verkos-

toitumista ja sitä kautta vaikuttavuutta 
yhteiskunnassa

» Avoimuudella edistetään tuotetun tiedon 
käytettävyyttä, laatua ja luotettavuutta

» Yhteistyökumppanit löytävät helpommin 
ammattikorkeakoulujen palvelut ja tutki-
musympäristöt

» Julkinen saatavuus mahdollistaa myös mui-
den tuottamien aineistojen hyödyntämisen 
omassa toiminnassa ja päällekkäinen työ 
vähenee 

» Avoimuus edistää tutkimustietoon perustu-
vaa päätöksentekoa, yritysten innovaatioita 
sekä lisää globaalia tasavertaisuutta

Julkisella rahoituksella tuotetun 
tiedon tulee olla kaikkien vapaasti 
saatavissa

Ammattikorkeakoulussa syntyy  
erilaisia aineistoja niin opetuksessa,  
TKI-toiminnassa kuin opiskelija-
töissäkin. Aineistonhallinta, lupa- ja 
sopimuskäytänteet sekä aineistojen 
avaaminen ovat osa Avoimen tieteen 
ja tutkimuksen periaatteita.

OPISKELIJALLE
Hyvä tieteellinen käytäntö ja 
tekijänoikeuksista huolehtiminen 
kuuluvat myös opiskelijan 
velvollisuuksiin 

Muista ainakin nämä:
» Pohdi tutkimuseettisiä kysymyksiä ja lupa-

käytäntöjä jo ennen opinnäytetyön aloitta-
mista 

» Kun teet yhteistyötä yritysten kanssa 
niin huolehdithan, että sopimusasiat ovat 
kunnossa: sopimuksia tarvitaan yhteisten 
pelisääntöjen ja vastuiden määrittämisen 
välineenä, esimerkiksi salassapitokysymyk-
set (http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/
fi/sopimukset-ja-oikeudet.html)

» Mieti myös aineistojen hallintaa eli mihin 
keräämäsi haastattelut tai muu aineisto 
päätyy opinnäytetyön valmistuttua. Aineis-
tonhallintasuunnitelman voit tehdä ilmaista 
DMPTuuli-työkalua hyödyntäen  
(https://www.dmptuuli.fi/) 

» Ammattikorkeakoulujen julkaisut kuten 
opinnäytetyöt tallennetaan Theseus-tieto-
kantaan, josta ne ovat vapaasti saatavilla 
kaikkien luettavaksi (www.theseus.fi)

» Myös sinä voit hyödyntää muiden tuottamia 
avoimia materiaaleja ja julkaisuja!

» Vaikuttavuutta avoimella viestinnällä ja julkaisemisella » Innovaatioiden edistämistä  
avoimilla tutkimusmenetelmillä ja aineistoilla » Osaamista avoimella yhteistyöllä


