


Esityksen sisältö

• Mitä OA on
• Miksi avoimutta tulisi suosia
• Miten sitä toteutetaan
• Mikä estää avointa julkaisemista
• Edistävät tekijät
• Kirjastojen rooli OA-maailmassa



Avoin julkaiseminen 
(Open Access) tarkoittaa 
tieteellisen tiedon avointa 
saatavuutta internetissä. 

Tiedon tarvitsijalla on vapaa oikeus lukea,
tulostaa ja linkittää tieteellisiä julkaisuja.
Löytyvyys hakukoneiden avulla.
Huom. Tavoitteena avoimuus kautta 
koko julkaisuprosessin (myös data).



Avoimen julkaisemisen 
vastakohta. Tieto 
maksumuurien takana.

Yliopistoissa tehty työ annetaan 
(ilmaiseksi) kustantajille – kustantajat 
myyvät sen takaisin tutkijoille.
Valtaosalla maailman väestöä ei pääsyä 
tietoon. 

Kestämätön tilanne.

• Julkisin varoin tehty tutkimus ei
ole julkisesti käytettävissä.

• Edes yliopistoilla ei ole varaa
tilata kaikkea tarvitsemaansa
tutkimusta:

“27 miljoonaa vuodessa: 
tiedejulkaisujen tilausmaksuista
kiistellään” 
(HS, 25.1.2017)



Avoimen tieteen avulla 
1,9 % BKT-kasvu 
vuoteen 2020

EU-maiden mahdollisuudet 
vaurastumiseen nojaavat nimenomaan 
avoimen tieteen tuomiin 
mahdollisuuksiin.  Ajatuksena on, että 
parempi pääsy tietoon innovoi, 
yritysideoita syntyy ja tuotekehittely on 
helpompaa (Burgelman, EC, 2015).



Citizen science = 
tieto kuuluu kaikille

Tieteen perusolemus on olla avointa
ja luoda hyvinvointia. Tieto on julkinen 
hyödyke. Yhä suurempi osa kansalaisista 
korkeasti koulutettuja. Kehittyvien maiden 
tiedon tarve, yliopistojen ulkopuolella 
toimivat tutkijat, virkamiehet, jne. 

“Can Your Doctor See the 

Cancer Research Reported in 

the News? Can You?”



Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus, 
sosiaalinen vaikuttavuus
= Tutkimuksen ”todellinen” 
vaikuttavuus

Paransiko palveluita? 
Innovoiko uuteen yritystoimintaan?
Aiheuttiko keskustelua?
Vaikuttiko yhteiskunnan kehittämiseen,
virkamiesten päätöksiin?

AKATEEMINEN 
VAIKUTTAVUUS
Impact Factor
Viittausmäärät

H-indeksi

YHTEIS-
KUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS

Yksilöt, 
yhteiskunta, 

päätökset, jne.



Avoimuudesta
hyötyvät (hyötyisivät)
kaikki. Tutkija. 
Yliopisto.
Kansantalous. 
Yritykset. 
Kehittyvät maat. 
Suuri yleisö. 



Avoimen julkaisemisen reitit

Green OA Golden OA
Golden OA

Hybridi

”Vihreä reitti”. Tarkoittaa artikkelin 
(rinnakkais)julkaisemista avoimessa 
julkaisuarkistossa (JYX, Helda, 
TamPub; ArXiv, jne.)
Tutkijalle ilmaista. 
Artikkelista julkaistaan useimmiten 
vertaisarvioitu käsikirjoitusversio eli 
Author's Accepted Manuscript. 
Luvanvaraista; usein embargo.

”Kultainen reitti”. Tarkoittaa 
artikkelin julkaisemista Open 
Access -lehdessä.
OA-lehti on lukijalle 
maksuton, kirjoittajalle ei.
Julkaisemisesta peritään 
ns. APC-maksu, 
Article Processing Fee.
APC-hinta ~500-4000 e

Kallein mahdollinen 
julkaisuvaihtoehto! 
Tarkoittaa yksittäisen 
artikkelin ostamista 
avoimeksi muuten 
tilausmaksullisessa lehdessä. 
Kaksoismaksu 
= ”Double dipping”
APC ~1000-4000 e

https://jyx.jyu.fi/
https://helda.helsinki.fi/
http://tampub.uta.fi/
https://arxiv.org/


Tutkija julkaisee OA-
lehdessä
(lukijalle ilmainen,
kirjoittajalle ei)

Tutkija julkaisee ns. 
hybridilehdessä.
(Maksetut artikkelit OA, 
muuten tilausmaksu.)

APC-maksu;
~500-4000 euroa
(Myös 0 euron lehtiä)

Artikkeli 
heti avoin

Maksetut
artikkelit 
avoimia heti. 

Tutkija julkaisee 
tilausmaksullisessa 
julkaisussa

Artikkeli avautuu 
julkaisuarkistossa 
avoimeksi heti 
tai embargon
jälkeen. 

Gold OA

Gold OA

Green OA

APC-maksu;
~1000-4000 euroa SEKÄ 
lehden tilausmaksu;
”Double dipping”

Tutkija tallentaa 
artikkelin final draft
-version avoimeen
julkaisuarkistoon, 
(esim. JYX; Helda; TamPub; 
ArXiv)

K A L L I S !

M A K S U T O N
Monen yliopiston
suosittama tapa.

Avoimen julkaisemisen reitit
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Ihmiset tiedon luo 
vai tieto ihmisten luo?
Onko esim. lasten, nuorten
ja muiden nettikäyttäjien
osattava mennä tiedon luo?
Vai pitääkö tutkittu tieto viedä
sinne, missä käyttäjät ovat? 

• Julkaisut löytyvät ja niihin  
pääsee hakukoneiden avulla

• Julkaisuarkistomateriaali 
hakutulosten kärjessä

• Avoin julkaiseminen vie 
tiedon sinne, missä käyttäjät, 
avoimeen nettiin

Avoin tieto löytyy hakukoneilla



Mikä estää?
Tieteellinen julkaisu-
kulttuuri. Tekijänoikeudet, 
jotka siirtyvät (annetaan) 
kustantajille.

Väärät käsitykset maksullisuudesta.
Väärät käsitykset luvallisuudesta.
Tutkijoiden motivointi (ollut) osin vaikeaa. 
Kulttuuri kuitenkin vauhdilla muuttumassa.



Edistäviä tekijöitä. Kansalliset 
ja kansainväliset aloitteet. 
ATT-hanke 2014-2017 (OKM).
Rahoittajien vaatimukset.

OKM-tavoitteet; Avoimuus/vuoteen mennessä:
65 % (2017)
75 % (2018)
90 % (2020)

Briteissä “ei olemassa” ellei julkaisuarkistossa.



JYU. Since 1863. 14

Rinnakkaistallentamisen (Green OA) kehitys Suomessa 2010–2016

14.6.2017
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Number of self-archived publications in Finnish repositories (universities)

Lähde:
Olsbo, P. (2017).
(Forthcoming available via JYX)



Kirjastoilla OA-maailmassa 
tärkeä rooli. Ajatus siitä, että 
kirjastoja ei tulevaisuudessa 
enää tarvittaisi, on turha.

Kirjastoilla osin jopa tärkeämpi rooli kuin ennen. 
Tarvitaan kautta koko julkaisuprosessin. 
Työn sisältö tosin muuttuu. Uusia tehtäviä. 
Informaatiolukutaidon opettaminen entistä 
tärkeämpää. 
Rohkeasti mukaan! Humpuuki

vs. 
tutkittu tieto

Media-
työ; IL

Tutkijan 
tuki



Kiitos!
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