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Avoimen julkaisemisen periaatteet

1. Helsingin yliopistossa tutkimustulokset julkaistaan korkeatasoisissa tieteellisissd julkaisukanavissa

2. Helsingin yliopiston piirissii tuotetut tieteelliset julkaisutl ovat lihtokohtaisesti avoimesti saatavilla. Avoi-
mesti saatavilla oleva julkaisu on kenen tahansa luettavissa, milloin ja missd tahansa internetin kautta.
Avoimen julkaisemisen vaade koskee kaikkia yliopistoyhteis<in jdsenid ja heiddn tuottamiaan tieteellisid jul-
kaisuja.

3. Kaikki yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston julkaisuarkisto HEL-
DAan. Tallentaminen tapahtuu Tuhat-tutkimustietojiirjestelmdn kautta. Rinnakkaistallennusvelvoite koskee
myos julkaisuja, jotka on julkaistu suoraan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisuka-
navassa (ns. kultainen malli). Yliopisto tekee tarvittaessa rinnakkaistallennuksen kirjoittajan tai kirjoittajien
puolesta. Julkaisujen kattava tallentaminen HELDAan takaa yliopiston tutkimustoiminnan dokumentoinnin,
pitkiiaikaisen sdilyvyyden ja jatkokdyt6n.

4. Helsingin yliopisto ei suosittele hybridijulkaisemista, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekd lehden
tilausmaksu ettd maksu yksittiisen artikkelin avaamiseksi. Hybridijulkaiseminen saattaa kuitenkin olla pe-
rusteltua toistaiseksi, jos se jouduttaa siirtymisti tiysin avoimeen julkaisemiseen. Yliopisto seuraa avoimen
julkaisemisen kehittymistd sekd julkaisemisen kokonaiskustannuksia, ja ryhtyy ajoissa tarvittaviin toimiin
tutkimuksen avoimuuden varmistamiseksi.

5. Helsingin yliopiston ylemmdn korkeakoulututkinnon ja lisensiaatintutkinnon opinndytteet sekd vditoskirjat
julkaistaan yliopiston avoimessa digitaalisessa arkistossa HELDAssa.

6. Helsingin yliopisto tarjoaa koulutusta, tukea ja ohjeita avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentami-
seen. Koulutusta tarjotaan sekii opintojen osana ettd henkilostokoulutuksena.

7. Helsingin yliopisto edellyttdd, ettd tutkijat ottavat kiyttoon ORCID-tunnisteen, liittdvit tunnisteen omaan
Tuhat-profiiliinsa ja hy<idyntdvit sitd tieteellisissd julkaisuissa ja muissa tuottamissaan tietoaineistoissa.

8. Tieteellisten julkaisujen jatkokdyttoi ei rajoiteta tarpeettomastija kdyttoehdot tuodaan selkedsti esille.
Yliopisto suosittelee yleisti standardimuotoista koneluettavaa Creative Commons-linsenssiperheeseen
kuuluvaa CC BY -lisenssin ajantasaista versiota. Lisenssisuositus koskee myos opinndytteitd.

9. Tieteenalojen tarpeiden ja tekijiinoikeussiidosten suomien mahdollisuuksien mukaan yliopiston tieteelli-
si6 julkaisuja ja opinndytteiti digitoidaan takautuvasti. Yliopisto edistdd myos julkaisujen takautuvaa avaa-
mista esimerkiksi rinnakkaistallennuksen ja vditoskirjojen takautuvan tallennuksen avulla.

l Tieteellisellii julkaisulla tarkoitetaan artikkeleita tieteellisissii lehdissii, sarjoissa, kirjoissa ja konferenssijulkaisuissa,
erillisteoksissa sekii ylemmiin korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen opinndytteitS. Yliopiston
linjauksia noudatetaan mahdollisuuksien mukaan myos monografiamuotoisessa (yksittdisteokset) tieteellisessii jul-
kaisemisessa.
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