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Kohti julkaisujen avoimuutta 

 Julkaisujen avoimuus tärkeä 
tavoite sekä kansainvälisesti että 
kansallisella tasolla 

 Suomen tavoite (ATT-hanke): 
Avoimesti saatavilla olevien 
tieteellisten julkaisujen osuus 65% 
vuonna 2017, 75% vuonna 2018 ja 
90% vuonna 2020 

 Julkaisujen avoimuus kertoimeksi 
yliopistojen rahoitusmalliin, kenties 
vuodesta 2019 alkaen? 

 Tavoitteiden seurantaa varten 
tarvitaan luotettavaa tietoa 
avointen julkaisujen määrästä 

http://avointiede.fi/att-tavoitteet
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Paikallisesti, kansallisesti, globaalisti 

 OA-julkaisujen määrää ja osuutta mahdollista seurata yksittäisen 
organisaation tasolla 
 Julkaisuarkistoihin tallennetut julkaisut 
 OA- ja hybridikanavissa ilmestyneet OA-julkaisut 
 Vrt. tutkimustietojärjestelmään tallennetut julkaisutiedot 

 Kansallisella tasolla OA-seuranta luontevaa kytkeä OKM:n 
tiedonkeruuseen, jolla muutenkin virallinen asema 

 Kv. tasolla ei toistaiseksi kunnollista kattavaa tietolähdettä 
 Julkaisuarkistoja (ja muita lähteitä) haravoivat hakuportaalit 

esim. OpenAire, BASE, CORE 
 OA-lehtien artikkelit: DOAJ, Scopus, Web of Science,…? 
 Johtopäätöksissä kannattaa olla varovainen: Miten kattavia 

tietolähteet ovat? Ovatko kaikki julkaisut todella avoimia? 

https://www.openaire.eu/
https://www.base-search.net/
https://core.ac.uk/
https://doaj.org/
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OKM:n julkaisutiedonkeruu 

 OKM kerännyt julkaisutiedot yliopistoilta vuodesta 
2011 lähtien 
 Julkaisutietojen keruu laajeni AMK:eihin 

vuonna 2012, sittemmin mukaan myös 
sairaanhoitopiirit ja tutkimuslaitoksia 

 Tiedot peräisin tutkimustietojärjestelmistä tai 
julkaisurekistereistä (ei julkaisuarkistoista) 

 CSC vastaa tiedonkeruun käytännön toteutuksesta 
 Läheistä yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, 

ministeriön, TSV:n ja Kansalliskirjaston kanssa 
 Yhdistetty data on nähtävillä Juuli-

julkaisutietoportaalissa (www.juuli.fi) 
 
 

 
 

 

http://www.juuli.fi/
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Tiedonkeruun kehittäminen 

 Tietoja voi nyt välittää rajapintojen kautta 
automaattisesti CSC:n Virta-julkaisutietopalveluun 
 Toistaiseksi vain osa yliopistoista raportoi tietoja 

reaaliajassa, muut eräajona vuosittain 
 Juuli-portaalin uusi versio testikäytössä 

 Tiedot siirtyvät Virrasta Juuliin joka yö 
 Myös tietojen päivittäminen taustajärjestelmästä 

Virran kautta Juuliin nyt mahdollista 
 Tietojen laadussa edelleen paljon korjattavaa 

 Jatkuva tiedonsiirto tarkoittaa sitä, että tiedot 
saattavat aluksi olla puutteellisia 

 Yksi kehityskohteista avointa julkaisemista 
koskevat tiedot 
 

 

 
 
 

http://juuli2-kk.lib.helsinki.fi/
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Avoin julkaiseminen OKM:n tiedonkeruussa 

 OKM:n tiedonkeruun tietojen mukaan 
suomalaiset korkeakoulut tuottivat 
vuonna 2015 yli 39.100 julkaisua 
 Näistä noin 10.300 raportoitiin open 

access -julkaisuina 
 Open access -julkaisujen osuus kaikista 

julkaisuista noin 20% 
 Ammattikorkeakouluissa OA-

julkaisujen osuus jopa yli puolet 
 Noin 19% vertaisarvioiduista 

artikkeleista vapaasti saatavilla 
 OA-julkaisujen osuudessa ei kovin 

suuria muutoksia edellisvuosiin 
 

Lähde: www.juuli.fi  

http://www.juuli.fi/
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OA-tietojen luotettavuus? 

 OKM:n keräämät OA-tiedot olleet toistaiseksi liian epäluotettavia 
kelvatakseen esim. rahoituksen perusteeksi 
 Tiedonkeruussa käytetyt avointa julkaisemista koskevat 

kategoriat ja määritelmät eivät ole olleet riittävän selkeitä 
 Niin kauan kuin avoimuudella ei ole (taloudellista) merkitystä 

organisaatioille, niiden motivaatio käyttää resursseja tietojen 
saamiseen oikein ei välttämättä ole riittävä 

 Julkaisujen OA-statuksen selvittäminen ainakin toistaiseksi melko 
työlästä 
 Ulkoisten tietolähteiden (DOAJ, julkaisuarkistot,…) 

hyödyntäminen 
 OA-statuksen selvittäminen julkaisu kerrallaan 
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Julkaisujen OA-status OKM:n tiedonkeruussa 

 OA-statuksen ilmaisemiseen kaksi erillistä kenttää vuoden 2016 
alusta lähtien 
 Toisessa kentässä kerrotaan, jos kyseessä OA-

julkaisukanavassa tai hybridikanavassa ilmestynyt julkaisu 
 Toisessa kerrotaan, onko julkaisu rinnakkaistallennettu 

 Kultaisen ja vihreän OA:n välillä paljon päällekkäisyyttä 
 OA-julkaisukanavassa ilmestyneet julkaisut tallennetaan usein 

myös julkaisuarkistoon 
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Julkaisun OA-versioiden verkko-osoitteet 

 Kaikille raportoiduille OA-
julkaisun versioille pitäisi 
ilmoittaa toimiva (ja mielellään 
pysyvä) URL 
 Aiemmin vain yksi kenttä 

URL:ille – yleensä raportoitiin 
kustantajan version DOI-
pohjainen osoite 

 Monissa tapauksissa OA:ksi 
väitetyille julkaisuille ei 
ilmoitettu lainkaan URL:ia 

 Ilman osoitetta OA-statuksen 
verifioiminen hankalaa 
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Mitä hyväksytään avoimeksi julkaisemiseksi? 

 Olisi mukavaa, jos meillä olisi lyhyt ja helposti ymmärrettävä 
määritelmä avoimelle julkaisemiselle 

 Käytännössä julkaisujen avoimuus kuitenkin varsin 
monimutkainen asia 

 Kultainen OA? 
  Vihreä OA?  
   Hybridi-OA?  
 Gratis OA? 
  Libre OA?  
 Embargot?  
  Versiot? 
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OKM:n tiedonkeruun OA-määritelmä (2016-)? 

 Tavoitteena oli luoda suhteellisen tiukka määritelmä, joka olisi 
silti riittävän väljä soveltuakseen kaikille tutkimusaloille 
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Tiedonkeruun OA-määritelmä (1) 

 KultainenOA, Hybridi-OA ja vihreä OA ovat kaikki hyväksyttäviä 
 Organisaatio- ja tieteenalakohtaiset julkaisuarkistot ovat yhtä lailla 

hyväksyttäviä 
 Embargot ovat hyväksyttäviä rinnakkaistallentamisessa mutta eivät 

OA- tai hybridilehdissä 

 

”Julkaisun avoin saatavuus tarkoittaa, että se on saatavilla 1) 
välittömästi kustantajan palvelussa ja/tai 2) rinnakkaistallennettuna 
organisaatio- tai tieteenalakohtaisessa julkaisuarkistossa joko 
välittömästi tai kustantajan määrittelemän embargoajan jälkeen” 
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Tiedonkeruun OA-määritelmä (2) 

 Julkaisun pitäisi olla ainakin vapaasti luettavissa (“gratis OA”) ilman 
kirjautumista 

 Osa open access -aktivisteista vaatii, että julkaisujen pitäisi olla 
lisensioituja CC BY -lisenssillä, jotta niiden sisältöä olisi luvallista 
hyödyntää mm. tekstinlouhinnasta (“libre OA”) 

 Tästä ei kuitenkaan ole universaalia kaikki tieteenalat kattavaa 
yhteisymmärrystä 

 

”Julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja 
esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa vähintään 
ei-kaupalliseen käyttöön.” 
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Tiedonkeruun OA-määritelmä (3) 

 Julkaisujen tallentaminen henkilökohtaiselle tai tutkimusryhmän 
verkkosivulle ei riitä OA-määritelmän täyttämiseen 

 Vaikka ResearchGaten ja Academia.edun kaltaiset kaupalliset 
verkostoitumispalvelut ovat tutkijoiden suosiossa, julkaisujen 
tallentamista niihin ei lasketa OA:ksi 

 Pysyviä osoitteita pitää käyttää aina kun mahdollista 

 

”Julkaisu on vapaasti saatavilla pysyvästi sellaisessa joko 
kustantajan tai tutkimusorganisaatioiden tarjoamassa palvelussa, 
joka mahdollistaa julkaisujen kuvailutietojen haravoinnin ja sisällön 
indeksoinnin muihin hakupalveluihin sekä tukee julkaisuihin 
viittaamista ja linkittämistä pysyviin tunnisteisiin (DOI, URN, 
Handle) pohjautuvilla verkko-osoitteilla.” 
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Tiedonkeruun OA-määritelmä (4) 

 Artikkelin OA-versio tekijän oma viimeinen versio tai kustantajan 
versio, mutta sen pitää olla vertaisarvioitu 

 Avoimesti julkaistut pre print -versiot eivät riitä OA:ksi – mikä 
tarkoittaa esim. ArXiV:in kohdalla sitä, että pre printin tallentaneiden 
tutkijoiden pitää tallentaa sinne myös post-print-versio sitten kun se 
on saatavilla 

 

”Julkaisun vapaasti saatavilla oleva versio on julkaisusopimuksesta 
tai kustantajan politiikasta riippuen joko tekijän viimeinen oma 
rinnakkaistallennettu versio tai kustantajan palvelussa ilmestynyt 
lopullinen versio. Jos kyseessä on vertaisarvioitu julkaisu, myös 
vapaasti saatavilla olevan version pitää olla vertaisarvioitu.” 
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Jatkopohdinnan aiheita 

 Tiedonkeruun ohjeissa 
suositellaan kaikkien julkaisujen 
rinnakkaistallentamista – 
pitäisikö olla vaatimus? 

 Pitäisikö embargoille määritellä 
maksimipituus? Tai hyväksyä 
vain välitön avoimuus? 

 Pitäisikö vaatia avointen 
lisenssien käyttöä (gratis OA vs. 
libre OA)? 
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Mittarit ja prioriteetit? 

 Julkaisujen OA-statuksen dokumentointi tukee monenlaisia 
tavoitteita 
 OA-julkaisujen määrän ja osuuden seuranta 
 Mahdollistaa myös oaDOI:n kaltaisia hakupalveluita 

 Numerot eivät kuitenkaan sinällään riitä päämääräksi – tarvitaan 
myös keskustelua prioriteeteistä 
 Millaista avoimuutta halutaan, millaisilla keinoilla ja millaisilla 

ehdoilla? 
 Open access -lehdet vs. rinnakkaistallentaminen? 
 Julkaisukanavien avoimuus vs. Jufo-taso? 
 Välitön avoimuus vs. viiveellinen? Gratis vs. libre OA? 
 Onko tavoitteena julkaisujen avoin saatavuus sinällään, vai 

tavoitellaanko samalla myös jotain muuta? 

https://oadoi.org/
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OA-julkaisemisen kustannusten seuranta 

 Piia Naukkarisen selvitys artikkelimaksujen (APC) hallinnoinnista 
suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa (2016) 
 Voimme esittää valistuneita arvauksia paljonko artikkelimaksuja 

Suomesta maksetaan (milj. euroa / vuosi?); emme oikeasti tiedä 
 Esim. Iso-Britannia tältä osin paljon pidemmällä 

 Haaste: Artikkelimaksujen seuranta ei ole kuulunut 
tutkimustietojärjestelmien tehtäviin 
 Tarvitaanko tähän tarkoitukseen erillisiä järjestelmiä? 
 Kerätäänkö näitä tietoja jossain vaiheessa OKM:n tiedonkeruun 

yhteydessä? 
 Artikkelimaksutiedot avoimeksi dataksi (kustantajille maksettavien 

lisenssimaksujen tapaan)? 
 Muualla tehdään jo, ks. esim. OpenAPC 

 
 
 

 
 
 

 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201603308918
http://avointiede.fi/kustantajahintatietoja
http://avointiede.fi/kustantajahintatietoja
https://www.intact-project.org/openapc/
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Offsetting-sopimukset ja OA:n hinta 

 OA-julkaisujen monitorointi 
tärkeää myös kustantajien 
kanssa solmittavien offsetting-
sopimusten kannalta 
 Aineistosopimukset 

maksetaan kirjastojen 
budjeteista: eivät osa osa 
tutkimushallinnon prosesseja 

 Jos siirrymme pois 
tilausmaksumallista, tarve 
katsoa julkaisemisen 
kustannuksia kokonaisuutena 
kasvaa entisestään 
 

 



KANSALLISKIRJASTO 

Ideaalimaailmassa… 

 Ideaalimaailmassa kaikki julkaisuihin liittyvät tiedot olisivat saatavilla 
linkitettynä avoimena datana 
 Tiedot siirtyisivät järjestelmästä toiseen, täydentyisivät julkaisu- 

prosessin aikana ja myös julkaisemisen jälkeen 
 Myös julkaisun OA-statusta ja siihen liittyviä maksuja koskevat 

tiedot olisivat saatavilla avoimena datana 
 Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan laajaa kansallista ja kansainvälistä 

yhteistyötä 
 Kustantajien järjestelmissä syntyvät metatiedot nykyistä 

laajemmin myös tutkimusorganisaatioiden käyttöön (kotimaisten 
julkaisujen osalta tavoitteena Kotilava-hankkeessa)? 

 Pysyvien tunnisteiden (mm. DOI ja ORCID) käyttöönotto tukee 
tavoitetta  
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Kiitos! 
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