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 Avoimen julkaisemisen kehitystä on viime vuodet johdettu avoimen tieteen 

koordinaation kautta

 Pyrkimys: tavoitteet ja linjaukset koko tiedeyhteisön yhteistä tuotantoa tai  

vähintäänkin kaikki tahot ovat tietoisia tehtävistä päätöksistä ja niiden perusteista

 Avoimen julkaisemisen kannalta keskeisimpiä Avoimen tieteen ja tutkimuksen 

julistus ja Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus. 

Tekeillä myös kokooma- ja yksittäisteosten osalinjaus, joka valmistunee joulukuun 

aikana. Lisäksi on tuotettu useita erilaisia ja eri kohderyhmille tarkoitettuja 

suosituksia.

https://avointiede.fi/fi/julistus
https://edition.fi/tsv/catalog/book/75
https://avointiede.fi/fi/linjaukset-ja-aineistot/kotimaiset-suositukset


Periaatteet

 Tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonais-
kustannukset pysyvät korkeintaan nykyistä 
vastaavalla tasolla avoimeen saatavuuteen 
siirryttäessä. Kokonaiskustannusten arvioinnissa 
otetaan huomioon kaikki nykyiset kustannukset ja 
tutkimuksen kokonaismäärä.

 Kaikilla tutkijoilla on tasavertainen mahdollisuus 
julkaista tutkimuksensa avoimesti riippumatta 
tutkimusalasta, rahoituspohjasta tai uravaiheesta.

 Tieteellisten julkaisujen arvioinnissa arvioidaan 
erikseen yksittäisen tutkimusjulkaisun laatua ja 
avoimuutta.

 Tutkijan ja tutkimuksen arvioinnissa huomioidaan 
avoimuuden myötä muuttuvat ja uudenlaiset 
julkaisemisen muodot

Tavoitteet

 Viimeistään vuonna 2022 kaikki uudet tieteelliset 
artikkeli- ja konferenssijulkaisut ovat välittömästi 
avoimesti saatavilla.

 Tieteellisten julkaisukanavien ja julkaisujen 
kokonaishinnat ovat läpinäkyviä ja julkisia.

 Viimeistään vuonna 2022 kaikille uusille tutkimus-
julkaisuille määritellään avoimuuden takaava CC-
lisenssi turvaamaan tutkijan oikeuksia.

 Tutkimusyhteisö luo yhteisrahoitteisen 
julkaisumallin, joka mahdollistaa Suomessa 
julkaistavien tutkimusartikkeleiden välittömän 
avoimuuden



Vertaisarvioitujen OA-artikkelien osuudet yliopistoissa 2016–2021. Lähde: Ilva 2022.

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061546941


 https://finelib.fi/neuvottelut/avoin-julkaiseminen/

https://finelib.fi/neuvottelut/avoin-julkaiseminen/


Toimenpide: Viimeistään vuonna 2022 FinELibin tiedelehtisopimuksiin 

sisältyy oikeus julkaista kaikki artikkelit avoimina tai rinnakkaistallentaa ne 

julkaisuhetkellä.

 FinElibin sivuilla 15 sopimusta nähtävillä. Näistä vain 4 mahdollistaa kaikkien 

artikkelien avoimen julkaisemisen ilman erillisiä maksuja.

 Lähes kaikki avoimen julkaisemisen sopimukset koskettavat vain kustantajan 

hybridilehtiä

 Tulos: hybridilehdissä avoimesti julkaistujen artikkelien osuus on yli 

kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa, samaan aikaan gold-artikkelien osuuden 

kasvu on pysähtynyt. Vuonna 2022 artikkeleita julkaistaan ensimmäistä kertaa 

enemmän hybridilehdissä kuin avoimissa kanavissa.



 Coalition-s, PlanS

”The Funders do not support the ‘hybrid’ model of publishing. However, as a transitional pathway 

towards full Open Access within a clearly defined timeframe, and only as part of transformative 

arrangements, Funders may contribute to financially supporting such arrangements” 

https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/

 Suomen Akatemia on sitoutunut PlanS-periaatteisiin: “…julkaisemalla artikkeli välittömän 

avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan ja tiedeyhteisön edustajan (esimerkiksi FinELib-

konsortion tai yksittäisen tutkimusorganisaation) välisen sopimuksen (ns. transformative agreement) 

tukemassa tieteellisessä julkaisussa tai välittömän avoimuuden edistämiseen sitoutuneessa 

tieteellisessä julkaisussa ns. transformative journal). Kyseisten sopimusten on oltava voimassa 

aikavälillä 1.1.2021–31.12.2024.”

https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/vastuullinen-tiede/avoin-tiede/akatemian-linjaukset-avoimesta-

tieteesta/tieteellisten-julkaisujen-avoin-saatavuus/

https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/
http://finelib.fi/
https://www.coalition-s.org/faq-theme/publication-fees-costs-prices-business-models/
https://www.coalition-s.org/plan-s-compliant-transformative-journals/
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/vastuullinen-tiede/avoin-tiede/akatemian-linjaukset-avoimesta-tieteesta/tieteellisten-julkaisujen-avoin-saatavuus/


Periaate: Tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonaiskustannukset pysyvät korkeintaan 

nykyistä vastaavalla tasolla avoimeen saatavuuteen siirryttäessä.

 FinELibin-sivuilta löytyvät sopimukset sisältävät kahden vuoden tarkastelujakson aikana 

yhteensä vajaan miljoonan € hinnankorotukset (kaikista sopimuksista ei hintatietoa ole 

saatavilla)

 Mikäli kokonaiskustannukset pysyvät ennallaan, pitäisi vastaavasti sopimusten ulkopuolella 

maksettujen APC-maksujen vähentyä…



2019

https://treemaps.intact-project.org/apcdata/combined/#institution/country=FIN&period=2019


2020

https://treemaps.intact-project.org/apcdata/combined/#institution/country=FIN&period=2019


2021

https://treemaps.intact-project.org/apcdata/combined/#institution/country=FIN&period=2019






Alejandro Posada, George 
Chen. Inequality in 
Knowledge Production: 
The Integration of 
Academic Infrastructure by 
Big Publishers. ELPUB 
2018, Jun 2018, Toronto, 
Canada. 
ff10.4000/proceedings.elp
ub.2018.30ff. ffhal-
01816707



Leslie Chan
Beyond Diversity and 
Inclusion: Challenging 
Structural Racism and 
Systemic Biases in 
Academic Knowledge 
Production.
FORCE 2021



OnMerrit



Four focus areas
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Thomas Klebel PUBMET 2022: https://pubmet2022.unizd.hr/session/article-processing-charges-and-the-stratification-of-open-access-publishing/

https://pubmet2022.unizd.hr/session/article-processing-charges-and-the-stratification-of-open-access-publishing/


How to reduce stratification in OA publishing?
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1. Funders, institutions and researchers should collectively demand greater transparency from 
publishers on publication costs, regarding prices and services, and (where possible) support open 
infrastructures to collect this information.

2. Funders, institutions and researchers should support alternative publishing models where those show 
potential to be more inclusive, including consortial funding models for open publishing infrastructures 
which support Open Access publishing with no author-facing charges.

3. Funders, institutions and researchers should encourage and support the use and maintenance of 
sustainable, shared and open source publishing infrastructure, to reduce costs and promote open 
standards.

4. Institutions and researchers should ensure the accepted version (or later) of peer-reviewed works are 
deposited in an open repository.

5. Funders and institutions should consider supporting authors' right to self-archive publications by 
implementing rights retention strategies.

Thomas Klebel PUBMET 2022: https://pubmet2022.unizd.hr/session/article-processing-charges-and-the-stratification-of-open-access-publishing/

https://pubmet2022.unizd.hr/session/article-processing-charges-and-the-stratification-of-open-access-publishing/


https://www.scienceeurope.org/our-resources/action-plan-for-diamond-open-access/
https://diamasproject.eu/


Thanks for Leslie Chan for the inspiration




