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Taustani

» KTT (Tietojärjestelmätieteet) 2014.

» Tutkinut avoimen tieteellisen julkaisemisen kehitystä eri 
näkökulmista.

» JUFO-panelisti (Sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet 
sekä muut yhteiskuntatieteet).

» Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen

» Informaatiotutkimus-lehden päätoimittaja 

» FinElib:in ohjausryhän jäsen

http://hdl.handle.net/10138/45238

http://hdl.handle.net/10138/45238


Sisältö

Pyrkimyksenä on kiteytetysti käydä läpi avoimen julkaisemisen eri 
muodot, niiden kehitystä ja ajankohtaisia ilmiöitä.
» Open Access (OA)

»Taustaa
»OA:n eri muodot

» OA tiedelehdissä
» OA muualla verkossa

» Yhteenveto & keskustelu



Miksi avoin julkaiseminen?



Avoimuuden etuja tutkimuksen näkyvyydelle
ja vaikuttavuudelle

» Avoimesti saatavilla olevat artikkelit saavat useammilla tieteenaloilla 
keskimääräistä enemmän viittauksia verrattuna artikkeleihin jotka 
ovat saatavilla vain tilauspohjaisesti (McKiernan et al (2016).

» Viittaus Wikipediassa on 47% todennäköisemmin viittaus OA 
lehden artikkeliin kuin tilauspohjaisen lehden artikkeliin (Teplitskiy, Lu
& Duede 2016).

» Tutkimus joka käsitti yli 1700 Nature Communications lehdessä julkaistua 
artikkelia, OA artikkelit kokivat 2.5-4.4 enemmän Twitter ja 
Facebook aktiviteettia verrattuna saman lehden tilauspohjaisiin 
artikkeleihin (Wang, Liu, Mao & Fang 2015).



Open Access

“Open access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free of 
most copyright and licensing restrictions.” (Peter Suber, 2012:4)
Kulta OA

Open Access tiedelehtien kansissa. Vaatii joskus ns. kirjoittajamaksun, 
jonka kirjoittaja tai hänen yliopisto/rahoittaja maksaa.

Vihreä OA

Open Access muualla verkossa. Yleensä julkaistun artikkelin
käsikirjoitusversio. Maksuton.



Avoimuus mahdollistaa uusia polkuja aineistoihin



Avoimuudet hyödyt ovat värisokeat

» Tieteelliselle viestinnälle pääasia on että sisältö on avoimesti
saatavilla ilman maksua.

» Mitä aikaisemmin avoimuus mahdollistetaan sitä suuremmat ovat
hyödyt.

» Erilaisten mallien vaikutukset lehdille kuitenkin merkittäviä.



Open Access kehittyy jatkuvasti

Open 
Access

Tieteellisen
viestinnän tarpeet

Teknologiakehitys Taloudelliset
intressit

Tiedepolitiikka



v

Rahoittajien vaatimukset

https://www.aka.fi/avoin_tiede

https://www.aka.fi/avoin_tiede


Euroopan Unioni

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 



Suomessa rima asetettu korkealle

https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995329



Julkaisujen avoin saatavuus mukana OKM:n uudessa 
rahoitusmallissa
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Tutkijat

Yliopistot

Kirjastot

Kansainvälinen tiedepolitiikka

Kansallinen tiedepolitiikka

Kustantajat

Tutkimusrahoittajat



Kirjastojen uusi rooli



Kulta OA 

OA tiedelehdissä



Mistä suomalaiset voivat ylpeitä?



Mistä suomalaiset voivat ylpeitä?



Suomen suurin ylpeydenaihe: Journal.fi

Sivustolla on tällä hetkellä noin 
110 suomalaista tieteellistä 
lehteä ja vuosikirjaa.



Jos tilausmaksut katoavat, miten 
varmistaa lehden rahoitus?



Avoimuus lehden näkökulmasta

Avoimuus Soveltuvuus/
Realistisuus

Kirjoittajamaksut
Talkootyö
Itsenäisyys

Kasvumahdollisuudet
Tulonlähteet
Painettu versio

Viive
Kirjoittajien oikeudet

…

Neuman & Laakso 2017



Teesi: Siirtyminen (järjestelmätasolla) täysin avoimeen
julkaiseminen olisi pidemmän päälle edullisempaa

» Tilaushintoja vastaavilla tai alemmilla kustannuksilla
olisi mahdollista toteuttaa avoin julkaiseminen.
» Tutkimusorganisaatiot eivät enää maksaisi kustantajille tilauksista vaan

artikkeleiden julkaisemisesta.
» Tämä mahdollistaisi kaikille avoimen pääsyn kaikkiin julkaisuihin.

Schimmer, Geschuhn & Vogler (2015); Ilva, Laitinen, & Saarti (2016)

Yhden vuoden maailmanlaajuiset maksut tiedelehtien julkaisijoille 7.6 miljardia euroa

Yhden vuoden aikana julkaistut artikkelit 2 miljoonaa artikkelia

Jokaisesta artikkelia kohden maksettu n. 3800 euroa



Tapoja rahoittaa avointa julkaisemista

» Maksu lopputuotteista ”asiakkaana” 

» Rakenteiden rahoitus ”osakkaana”

Hyödyllinen erittely:



Kirjoittajamaksut (Article Processing Charge)

» Noin kolmasosa maailman OA lehdistä toimii ns. 
käänteisen liiketoimintamallin mukaan, perien
kirjoittajilta kertakorvauksen artikkelin
julkaisupalveluista.

» Maksu peritään hyväksytyn julkaisupäätöksen jälkeen.
» Asiakkaat = kirjoittajat/heidän organisaatio/hanke ym.



Hybridi OA

» Tilauspohjaiset lehdet tarjoavat kirjoittajille
mahdollisuuden julkaista artikkeli avoimesti verkossa
julkaisijan sivuilla kirjoittajamaksua vastaan.

» Usemmiten mahdollistaa CC lisenssin käytön.

» Hinta useimmiten 2000-3000eur.
» Osuus 3-5% tilauspohjaisten lehtien artikkeleista, mutta

vahvaa kasvua.



Publish-and-Read sopimukset kansainvälisten
julkaisijoiden ja yliopistojen/kirjastojen välillä

» Tiedelehtien tilausmaksut nousevat koko ajan ja samalla
tutkijat maksavat yhä useammin maksuja avoimesta
julkaisemisesta.

» Yhdellä kiinteähintaisella sopimuksella katetaan sekä pääsy
tilauspohjaisiin julkaisuihin että omien tutkijoiden
kirjoittajamaksut joko osittain tai kokonaan. 

» Springer, Wiley ja Elsevier ovat tehneet tällaisia sopimuksia
monen eri Europpalaisen yliopiston ja konsortion kanssa.

» Myös Suomi (FinElib) pyrkii tällaisiin järjestelyihin
kustantajaneuvotteluissa.

dash.harvard.edu/handle/1/27803834



Uudenlaiset rahoitus-/toimintamalleja kehitetään 
tukemaan avointa julkaisemista



Open Access lehtien artikkelimääräinen
kasvu 2015-2020

» Vuonna 2020 julkaistiin
yli miljoonaa artikkelia
DOAJ-listatuissa
tiedelehdissä (15 128 
kpl).

» Suurin osa artikkeleista
julkaistu
kirjoittajamaksullissa
lehdissä.

Crawford (2021)
https://waltcrawford.name/goa6.pdf



doaj.org



Uudenlaiset tiedelehdet, luotu avoimen julkaisemisen
mahdollistamalla rahoituslogiikalla



Kirjoittajamaksujen lieveilmiö

» Kun uusia lehtiä luodaan kiivaaseen tahtiin 
niin myös korkealaatuisilla aloitteilla voi olla 
vaikeuksia houkuttaa laadukkaita 
käsikirjoituksia.

» Aloitteita on tehty läpinäkyvien 
laatustandardien työstämiseksi.

» Ajan myötä lehdet pystyvät todistamaan 
laatunsa.



Avoin vertaisarviointi myös tapa vahvistaa
lehden uskottavuutta

Avoimet vertaisarvioraportit Vertaisarviot julkaistaan hyväksytyn artikkelin rinnalla.

Avoimet henkilöllisyydet Kirjoittajien ja vertaisarvioijien henkilöllisyydet ovat molemmilla 
tiedossa

Avoin osallistuminen Mahdollistetaan laajempi osallistuminen 
vertaisarviointiprosessiin.

Avoin vuorovaikutus Suora kommunikaatio kirjoittajien ja vertaisarvijoiden välillä, 
sekä vertaisarvioitsijoiden kesken, mahdollista ja kannustettu.

Avoin kommentointi Arviointi tai kommentointi mahdollista jo julkaistulle materiaalille.

Selvitys aiheesta: 
https://www.tsv.fi/sites/tsv.fi/files/media/selvitys_avoimesta_vertaisarvioinnista_kotimaisen_tiedejulkaisemisen_kentalla.pdf

https://www.tsv.fi/sites/tsv.fi/files/media/selvitys_avoimesta_vertaisarvioinnista_kotimaisen_tiedejulkaisemisen_kentalla.pdf


Lukusuositus

» UK Research and Innovation och
Association of Learned and 
Professional Society Publishers
(ALPSP) on rahoittanut selvityksen 
joka keskittyy tieteellisten seurojen 
lehtien avoimeen julkaisemiseen.

» Esittää 27 tapaa jolla lehti voi kasvattaa 
rahoitusta (tai pienentää kustannuksia) 
josta vain 3 perustuu 
kirjoittajamaksuihin.

https://wellcome.figshare.com/articles/Society_Publishers_Accelerating_Open_Access_and_Plan_S_-_Final_Project_Report/9805007

https://wellcome.figshare.com/articles/Society_Publishers_Accelerating_Open_Access_and_Plan_S_-_Final_Project_Report/9805007


Lukusuositus 2

Linna, A.-K., Holopainen, M., Ikonen, A., & Ylönen, I. 
(2020). Kotimaiset tieteelliset julkaisusarjat ja avoimuus. 
Informaatiotutkimus, 39(4), 4–32. 
https://doi.org/10.23978/inf.98656

https://doi.org/10.23978/inf.98656


Muutama poiminta



Muutama poiminta



Muutama poiminta



Vihreä OA 

OA muualla verkossa



Google Scholar



Organisaatioiden julkaisuarkistot ja 
tieteenalakohtaiset julkaisuarkistot



Rinnakkaistallentaminen – tasapainoilua
lehden ja tutkijan intressien väliltä

» Tutkija
+ Mahdollistaa julkaisun laajan saatavuuden.
+ Avoimuus joka ei edellytä maksua.
+ “Omistajuus” omaan tekstiin säilyy.
- Vaatii jonkin verran aikaa, vaivaa, ja tietoutta toteuttamiseen.

» Tiedelehti
+ Lisätty näkyvyys mahdollistaa uusia viittauksia lehden artikkeleille.
+ Talletusviive ehkäisee suoran uhan tilauspohjaiselle mallille.
+ Käsikirjoitus ei ole täysin verrattavissa julkaistuun artikkeliin.
- Luo haastavat toimintaedellykset avoimelle julkaisemiselle



Tietokanta lehtien ja kustantajien
rinnakkaistallennusehdoista

http://www.sherpa.ac.uk/



Sopimukset <-> Käytäntö

» Kustantajan ehdot määrittävät vain teoreettisen maksimin
rinnakkaistalletukselle

» Tutkijoiden asenteet ja tietoisuus OA:n mahdollisuuksista kuitenkin
määrää, missä määrin rinnakaistalletuksia tehdään

Tietoisuus

Asenteet?? ?



Kustantajat eivät olleet passiivisia

» Kirjoittajasopimukset eivät kiveen hakattuja, 
havaittavissa rajoitusten kasvua (Gadd & Troll 
Covey 2017; aoasg.org.au).

» Kilpailu lisää tervettä tasapainoa, kukaan ei pysty
täysin yksin määräämään sääntöjä.

» Isoilla kustantajilla taloudellisia kannustimia
ohjata kirjoittajat maksullisiin OA ratkaisuihin.



Rike ilman rangaistusta?

» Tiedelehtiä vertaillaan keskenään mm. niiden julkaisemien
artikkeleiden saamien viittausten perusteella.

» On siis myös lehden intresseissä, että artikkelit ovat
saatavilla niille jotka niihin voisivat viitata, kuitenkin
vaarantamatta lehden toimintaedellytyksiä.

» Tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa artikkelin kirjoittaja
olisi joutunut oikeudessa puimaan omien teostensa
jakamista.



Akateemiset sosiaaliset mediat

» Sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia OA:lle
+ Lisäävät tieteellisen materiaalin löydettävyyttä
+ OA:n hyödyt toteutuvat ainakin osittain
+ Tutkijat näkevät selvästi, miten paljon heidän artikkeleitaan
luetaan palvelun kautta
- Julkaisusopimukset mainitsevat harvoin tällaisia palveluita
(Laakso 2014)
- Kaupalliset
- Pitkäaikainen saatavuus/jatkuvuus epävarma



Lopuksi: Missä mennään kotimaassa?
Jyrki Ilva. https://urn.fi/U

R
N

:N
BN

:fi-fe2021041210155



Missä mennään kotimaassa?
Jyrki Ilva. https://urn.fi/U

R
N

:N
BN

:fi-fe2021041210155



Yhteenveto ja keskustelu

» OA kasvaa ja varttuu, eri muotoja syntyy vieläkin. 

» Olemme siirtymävaiheessa.

» Avoin ≠ Ilmainen

» Euroopassa avointa julkaisemista edistetään vahvasti

tiedepolitiikan kautta.

» Suomi mukana kehityksessä etujoukoissa.

» Rahoitusmallit vielä pitkälti auki. Kotimaisten lehtien

kohdalla olisi tarve löytää ennakoitava ja reilu tapa 

mahdollistaa avoin julkaiseminen.



Kiitos! Kysymyksiä?



Haluatko tietää enemmän?

https://youtu.be/3rmbeWGgrWE

https://youtu.be/3rmbeWGgrWE


Hyviä tapoja seurata OA ilmiötä

» Kattavin tietokanta OA tiedelehdistä. Directory of Open Access Journals (DOAJ). 
http://doaj.org

» Kattavin tietokanta OA mandaateista. ROARMAP: Registry of Open Access 
Repositories Mandatory Archiving Policies                    http://roarmap.eprints.org

» Sähköpostilista, jossa ajankohtaista keskustelua OA:sta. The Global Open Access List 
(GOAL) http://mailman.ecs.soton.ac.uk/mailman/listinfo/goal

» Eri EU maiden OA linjauksista. https://www.openaire.eu/member-states-overview

» Twitter #openaccess

http://doaj.org/
http://roarmap.eprints.org/
http://mailman.ecs.soton.ac.uk/mailman/listinfo/goal
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