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Tiivistelmä
Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti 2014 Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen, jonka
kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa Suomi avoimen tieteen ja tutkimuksen johtavaksi maaksi
vuoteen 2017 mennessä.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Avoin tiede -projektissa on selvitetty, mitä mahdollisuuksia
avoin julkaiseminen (open access) voisi tarjota SKS:n humanistiselle tiedekirjankustantamiselle ja
miten monografiakustantaminen voitaisiin onnistuneesti siirtää open access -muotoon. Tämä
raportti toimii SKS:ssa päätöksenteon tukena open access -pilotoinnista päätettäessä. Mahdollisen
pilotoinnin kohteena SKS:ssa on kansainväliselle tiedeyhteisölle suunnattu englanninkielinen
Studia Fennica -kirjasarja.
Open access -julkaisulla tarkoitetaan verkkojulkaisua, joka on avoimesti verkon välityksellä
kaikkien saatavilla ja joka on lisensoitu jonkin avoimen lisenssin alle. Open accessin
saavuttamiseksi on kehitetty kaksi strategiaa: green open access ja gold open access. Green open
access on pohjimmiltaan julkaistujen teosten arkistointistrategia, missä tieteelliset teokset
tallennetaan eri instituutioiden (esim. yliopistot, tutkimuslaitokset) avoimiin elektronisiin
julkaisuarkistoihin. Gold open accessilla tarkoitetaan tutkimuksen julkaisemista suoraan open
access -muodossa.
Tällä hetkellä open accessina on eniten julkaistu luonnontieteellisiä aikakauskirjoja. Kehitys
tiedekirjankustantamisen puolella on sen sijaan ollut huomattavasti hitaampaa. Mielenkiintoa open
access -julkaisemiseen on kuitenkin laajasti kansainvälisellä tiedekentällä. Yliopistot,
tutkimuslaitokset ja valtiot ovat olleet kiinnostuneita etenkin green open accessista. Positiivisimmin
gold open accessiin ovat suhtautuneet Euroopassa Alankomaat ja Iso-Britannia.
Kustantajan kannalta suurin ero perinteisen kustannustoiminnan ja open access -julkaisemisen
välillä on open access -julkaisemisesta syntyneiden kulujen kattaminen. Open accessissa kustantaja
ei voi enää olettaa, että kirjanmyynnillä katettaisiin kustantamisesta syntyneitä kuluja. Tästä syystä
alalle on kehittynyt uusia rahoitusmalleja.
1. Kirjankäsittelymaksu (BPC, Book Processing Charge) on kirjoittajalta, tai yleisemmin
tutkimuksen rahoittajalta, perittävä maksu, jolla kirjankustantamisen kulut katetaan.
2. Freemium -mallissa kustantaja tarjoaa kaikille avoimen open access -version lisäksi
teoksesta premium versioita. Tässä mallissa open access -teos on usein vapaasti luettavissa
vain verkossa ja kustantaja veloittaa erimuotoisista elektronisista ja painetuista teoksista.
3. Open access -teoksia on myös rahoitettu kirjastokonsortion avulla. Tässä mallissa
kustantajat ovat tarjonneet teoksia kirjastokonsortiolle, joka puolestaan on kattanut
kirjankustantamisesta syntyneet kulut.
4. Open access -teoksia on kustannettu institutionaalisen tuen varassa. Esimerkiksi moni
yliopistokirjapaino on siirtynyt julkaisemaan tutkijoidensa teoksia open access -muodossa.
5. Open access -kirjoja on myös kustannettu yhteisörahoituksen ja mainostamisen turvin.
Kustantajan, tässä tapauksessa SKS:n, kannalta open access -julkaisemisen vaihtoehdot ovat
1. open access -julkaisemisen ulkoistaminen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle
2. open access -pilotointi yhteistyössä ulkomaisen kustantajan kanssa
3. open access -julkaiseminen kustantajaverkostossa
4. open acces -julkaiseminen omalla julkaisualustalla.

1. Open access – avoin verkkojulkaiseminen
SKS:n Avoin tiede -projekti
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura aloitti 1.11.2014 Avoin tiede -projektin, jossa kartoitettiin
kotimainen ja kansainvälinen open access -kenttä sekä selvitettiin open access
-tiedekirjankustantamisen teknologiset ja taloudelliset reunaehdot. Projekti on kansallisesti
merkittävä pioneerityö, sillä suomalainen open access -tiedekirjankustantaminen on vielä
alkutekijöissään. Open access -tiedekirjankustantamisen tavoitteena on parantaa tiedekirjojen
levikkiä, saatavuutta ja käytettävyyttä.
Projektin pilotiksi SKS valitsi kansainvälisen englanninkielisen Studia Fennica
-tiedekirjasarjansa, jolla on julkaisufoorumin luokitus tasolla 2. Studia Fennica -tiedekirjasarja
koostuu kuudesta alasarjasta: SF Anthropologica, SF Ethnologica, SF Folkloristica, SF Historica,
SF Linguistica ja SF Litteraria.
Jotta pilotin kotimainen ja kansainvälinen vaikuttavuus olisi heti mahdollisimman suuri, julkaistaan
open accessina Studia Fennica -sarjan backlist-nimekkeet mahdollisuuksien mukaan vuodesta 2008
lähtien. Sarjassa ilmestyvien uusien teosten saatavuus painettuna taataan tarvepainatuksen avulla
(print on demand). Vuonna 2016 SKS:n Avoin tiede -projektissa seurataan, arvioidaan ja kehitetään
open access -tiedekirjankustantamisen työprosesseja ja kerätään tietoja sen vaikutuksista niin
kirjoittajan, tiedeyhteisön kuin kustantajankin näkökulmasta.
Mitä open access on?
”Riippumatta siitä palveleeko tutkimus hyvinvointia tai viisautta, energiaa tai valistusta,
proteiinisynteesiä tai yleistä turvallisuutta, open access auttaa sitä toteuttamaan nämä tavoitteet
nopeammin, paremmin ja universaalimmin.” – Peter Suber
Open access -julkaisulla tarkoitetaan verkkojulkaisua, joka on avoimesti kaikkien saatavilla ja on
lisensoitu jonkin avoimen lisenssin alle. Open accessin kehitys alkoi 1990-luvun alussa.
Alkuvuosina kehitys oli tutkijavetoista, kun lähinnä luonnontieteilijät etsivät avoimia
julkaisukanavia tutkimusartikkeleilleen1. Useat yliopistot ja yliopistokirjastot liittyivät kuitenkin
pian open accessin kannattajiin. Niiden näkökulmasta open access tarjoaa innovatiivisen tavan
ratkaista nk. aikakauskirjojen hinnoittelukriisi2. Sittemmin open accessin kehitys on ollut
nopeatempoista. Open accessin tavoitteet kiteytettiin 2000-luvun alussa kolmeen kansainväliseen
julkilausumaan3, ja tämän jälkeen open access on nopeasti vakiinnuttanut asemansa uutena
julkaisumuotona. Esimerkiksi Yhdysvalloissa useat merkittävät tutkimusrahoittajat edellyttävät
nykyään, että niiden rahoittama tutkimus julkaistaan open access -muodossa (green tai gold open
access). EU:ssa Euroopan komissio suositteli vuonna 2012 jäsenmaita muotoilemaan kansallisia
open access -linjauksia. Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti 2014 Avoin tiede ja tutkimus
-hankkeen, jonka tavoitteena on nostaa Suomi avoimen tieteen ja tutkimuksen johtavaksi maaksi
vuoteen 2017 mennessä.
1

Tästä hyvänä esimerkkinä mainittakoon luonnontieteille tarkoitettu rinnakkaisarkisto www.arXiv.org, joka aloitti
toimintansa 1990-luvun alussa.
2
Suurten kansainvälisten kustantamojen tarjoamien tiedelehtien tilaushinnat ovat nousseet vuosi vuodelta, mikä on
taas pakottanut yliopistokirjastot keskittämään resurssinsa tieteellisten aikakauskirjojen tilausmaksuihin. Tämä taas
on vaikuttanut negatiivisesti kirjastojen muihin hankintoihin.
3
Budapestin julkilausuma helmikuussa 2002, Bethesdan julkilausuma kesäkuussa 2003 ja Berliinin julistus lokakuussa
2003.
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Open access -julkaisemisessa on kaksi strategiaa: green open access ja gold open access.
1. Green open accessilla tarkoitetaan tieteen saavutusten elektronista rinnakkaistallentamista
instituutioiden elektronisiin julkaisuarkistoihin. Tämä on lähinnä yliopistoille ja muille
instituutioille tarkoitettu arkistointistrategia, minkä avulla julkaistu tutkimus saadaan open
access -muotoon. Tässä strategiassa artikkeli tai kirja julkaistaan ensin perinteiseen tapaan,
minkä jälkeen kustantajalta pyydetään lupa artikkelin/kirjan rinnakkaistallentamiseen.
Kustantajat sallivat tieteellisten artikkelien kohdalla rinnakkaistallentamisen usein määrätyn
embargo-ajan jälkeen4. Instituutioiden kanta green open accessiin vaihtelee kehotusten ja
mandaattien välillä, ja useimmiten ne kohdistuvat tutkimusartikkeleihin. Esimerkiksi Liègen
yliopisto edellyttää, että kaikki sen henkilökunnan tuottamat tieteelliset artikkelit
rinnakkaistallennetaan yliopiston elektroniseen julkaisuarkisto ORBiin. Tämän lisäksi
yliopisto toivoo, että tutkijat mahdollisuuksien mukaan hakevat kustantajalta luvan julkaista
artikkelit myös open accessina
2. Gold open accessilla tarkoitetaan uuden tutkimuksen julkaisemista suoraan open access
-muodossa. Tämä strategia on tarkoitettu lähinnä tiedekustantajille. Open access
-kustantaminen eroaa kuitenkin merkittävästi perinteisestä kustantamisesta. Perinteisessä
kustantamismallissa kustantaja pyrkii kattamaan kustantamisen kulut myymällä teoksesta
painettuja kopioita, open accessissa tämä ei enää ole mahdollista. Tästä syystä open access
-kustantajat ovat kehittäneet uusia kustannusmalleja5. Nopeinta kehitys on ollut
luonnontieteellisten aikakauskirjojen kohdalla. Esimerkiksi vuonna 2013 PLOS ONE
-aikakauskirjoissa julkaistiin yli 30 000 vertaisarvioitua artikkelia.
Open accessilla pyritään ennen muuta vahvistamaan tieteen tulosten – tutkimusartikkelien ja
monografioiden – saatavuutta, levikkiä, vaikuttavuutta, käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä. Tästä
hyötyvät etenkin tutkijat, jotka ovat tutkimuksen keskeisiä tuottajia ja kuluttajia. Yhtäältä tutkijat
saavat helpommin ja nopeammin käsiinsä alansa viimeisimmät tutkimustulokset ja toisaalta heidän
omat julkaisunsa tavoittavat suuremman yleisön. Tämän lisäksi elektroninen muoto mahdollistaa
julkaisujen rikastamisen hypermedialla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkaisuihin voidaan
liittää multimediaa sekä pysyviä linkkejä verkossa olevaan lähdeaineistoon. Open accessista on
suurta hyötyä myös opetuksessa, koska avointen lisenssien käyttö mahdollistaa tutkimusten käytön
opetuksessa ilmaiseksi.
Myös yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yliopistokirjastot hyötyvät open accessista.
Open access parantaa tutkimuslaitosten omaa näkyvyyttä ja auttaa niitä välittämään tietoa. Tämän
lisäksi open access pienentää kirjastojen hankintakustannuksia, mikä onkin ollut merkittävä tekijä
open accessin kehityksessä. Tutkimusrahoittajien näkökulmasta open access parantaa heidän
investointiensa tuottavuutta, kun tulokset ovat pysyvästi kaikkien saatavilla. Myös koko yhteiskunta
hyötyy laajemminkin open accessista. Esimerkiksi lääkärit voivat veloituksetta seurata alansa
viimeisintä tutkimusta, tutkimuksia hyödyntävät yritykset pääsevät helpommin tutkimukseen
käsiksi ja kaikkien kansalaisten on helpompi päästä tutkimuskirjallisuuden pariin.

4

Kustantajien rinnakkaistallennusehtoihin voi tutustua Sherpa/Romeo tietokannan kautta
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
5
Artikkelinkäsittelymaksu on yleinen suurten kansainvälisten open access -aikakauskirjojen rahoitusmalli. Siinä
kirjoittajalta peritään maksu artikkelin julkaisemisesta. Tämän lisäksi on myös rahoitusmalleja, joissa kustantamisen
kulut katetaan erilaisten tukien avulla (institutionaalinen tuki, valtiontuki jne.).
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Yleiskatsaus open access -tiedekirjankustantamiseen
Open access -tiedekirjankustantaminen hakee uutena ilmiönä vielä muotoaan. Tästä huolimatta on
vuosien varrella julkaistu open access -muodossa yli 3 000 kirjaa6. Yhteistä open access
-tiedekirjankustantajilla on kuitenkin varsin vähän. Yhden selkeän kustantajaryhmän muodostavat
yliopistokirjapainot. Yleensä ne keskittyvät kustantamaan kohtuulliseen hintaan omien
yliopistojensa tutkijoiden tuotoksia. Open access -kirjankustannusmaailmassa ne vastaavatkin tällä
hetkellä suuresta osasta open access -kirjoja.
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Taulukossa ovat yliopistopainot, jotka ovat julkaisseet yli 50 open access -kirjaa.

Vakiintuneet kaupalliset kustantajat muodostavat myös selkeästi oman ryhmänsä. Niille open
access on lähinnä palvelu, jota ne tarjoavat asiakkailleen. Esimerkiksi Palgrave Macmillan ja
Springer perivät open access -julkaisemisesta n. 15 000 € suuruisen kirjankäsittelymaksun.
Kolmannen ryhmän muodostavat uudet open access -tiedekirjankustantamot, joita yhdistää open
access -eetos. Ne uskaltautuvat usein myös kokeilemaan uusia rahoitusmalleja, kuten
yhteisörahoitusta tai freemium-mallia, jossa annetaan asiakkaalle jotakin ilmaiseksi ja sitoumuksetta
ja siten synnytetään kiinnostus yrityksen maksullisiin palveluihin. Monet niistä ovat myös valmiita
kehittämään kirjaa julkaisumuotona. Esimerkiksi brittiläinen Open Book Publishers on lisännyt
omiin teoksiinsa hypermediaa.

2. Open accessin kansainvälinen tilanne
Kansainvälisesti open accessin painopiste on ollut ensisijaisesti tiedeartikkeleissa ja green open
accessin kehittämisessä. Viime vuosina on open access alkanut levitä myös kirjankustantamisen
puolelle. Seuraavassa lyhyet esittelyt eri maiden open access -kannoista.
6

Data noudettu http://www.doabooks.org -sivustolta.
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Yhdysvallat
Yhdysvalloissa National Institutes of Health (NIH) on vuodesta 2009 lähtien edellyttänyt, että sen
rahoittama tutkimus julkaistaan open accessina PubMed Central -portaalinsa kautta7. Tällä hetkellä
PubMed Centralissa on 3,4 miljoonaa artikkelia. Yhdysvaltain presidentti allekirjoitti 2013
muistion, jonka mukaan kaikkien liittovaltion rahoittamien tutkimuslaitosten, joiden budjetti ylittää
100 miljoonaa dollaria vuodessa, tulee muotoilla itselleen open access -käytäntö8. Tämän
seurauksensa esimerkiksi National Science Foundation velvoittaa tammikuusta 2016 lähtien, että
sen rahoittama tutkimus julkaistaan avoimena viimeistään 12 kuukautta julkaisemisen jälkeen9.
Euroopan unioni
Euroopan unionissa on etenkin Euroopan komissiolla ollut open access -kehityksessä näkyvä rooli.
Ensimmäisen open accessia sivuavan tutkimuksen komissio tilasi jo 200610. Seuraavana vuonna
komissio antoi tiedonannon Euroopan parlamentille, Euroopan neuvostolle ja Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle, missä se esitteli kantaansa sekä toimenpiteensä avoimen saatavuuden
parantamiseksi. Komission kanta oli, että aloitteet tieteellisen tiedon laajemman saatavuuden eteen
ovat välttämättömiä ja että se seuraa artikkelien osalta open accessiin perustuvan kustantamiseen
liittyviä kokeiluja. Seitsemännessä puiteohjelmassaan (FP7, Seventh Framework Programme)
komissio ilmoitti hyväksyvänsä tiedeartikkelien open access -kulut projektikuluina ja rahoittavansa
tutkimusinfrastruktuuria EU:n tasolla11. Seuraava merkittävä askel EU:n tasolla saavutettiin 2012,
kun komissio antoi suosituksen jäsenvaltioille tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä.
Suosituksessa komissio esittää, että jäsenvaltiot määrittelevät kansalliset open access
-toimintalinjauksensa, jotka varmistavat mm. julkisrahoitteisen tutkimuksen avoimen julkaisemisen
joko välittömästi (gold open access) tai 12 kuukauden12 viipeellä julkaisemisesta (green open
access) ja että avoimeen julkaisemiseen varataan tarvittavat varat13.
EU:n nykyinen puiteohjelma, Horisontti 2020, kattaa gold open accessin artikkelinkäsittelykulut14.
Tämän lisäksi rahoituksen saaminen edellyttää artikkelien julkaisemista open accessina (green open
access tai gold open access). Vastaavaa vaatimusta ei ole kirjojen kohdalla, vaikkakin niiden
julkaisemista open accessina suositellaan. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) kannattaa myös
vahvasti open accessia ja pyytää, että sen rahoittamissa projekteissa syntyneistä artikkeleista ja
kirjoista tallennetaan open access -kopio15.

7

http://publicaccess.nih.gov/policy.htm
https://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
9
https://www.nsf.gov/news/special_reports/public_access/
10
European Commission, 2006, Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in
Europe; http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf
11
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and
Social Committee on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation {SEC(2007)181};
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/communication-022007_en.pdf . Projektin
aikana valmistui ensisijaisesti EU-rahoitteisten tutkimusten tukityökalu OpenAIRE (https://www.openaire.eu/).
OpenAIRE’ssa on tällä hetkellä tiedot yli 12 miljoonasta julkaisusta (lähinnä artikkeleita).
12
Koskee humanistisia ja yhteiskuntatieteitä.
13
Commission recommendation of 17.7.2012 on access to and preservation of scientific information {SWD(2012) 221
final}{SWD(2012) 222 final}; http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf
14
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilotguide_en.pdf
15
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2014.pdf
8
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Alankomaat
Alankomaiden opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriön valtiosihteeri Sander Dekker on ottanut
vahvasti kantaa gold open accessin puolesta16. Alankomaiden keskeinen tutkimusrahoittaja NWO
kehottaa tutkijoita julkaisemaan tutkimustuloksensa open accessina. NWO suosii gold open
accessia, mutta hyväksyy myös green open accessin. Jotta gold open accessissa julkaiseminen olisi
houkuttelevampaa tutkijoille, tarjoaa NWO heille 6 000 euron suuruista julkaisutukea. Julkaisutuen
voi käyttää joko gold open access artikkeliin tai monografiaan17.
Alankomaalaisia yliopistoja edustava yhdistys VSNU suhtautuu myös positiivisesti gold open
accessiin, ja joillakin yliopistoilla on omia open access -rahastoja. Esimerkiksi Delftin teknillisellä
korkeakoululla, Utrechtin yliopistolla ja Twenten yliopistolla on omat open access
-rahastonsa18.
Espanja
Espanja on green open accessin mallimaa. Vuonna 2011 säädetyn tiedettä, teknologiaa ja
innovaatioita koskevan lain 37. artiklan mukaan julkisella rahoituksella tuotetut tieteellisten
artikkelien hyväksytyt käsikirjoitukset tulisi saattaa avoimesti kaikkien saataville viimeistään 12
kuukauden sisällä julkaisemisesta19. Espanjalla on myös käytössä kansallinen RECOLECTA open
access -portaali, joka kerää yhteen kaikkien espanjalaisten julkaisuarkistojen tiedot20.
Iso-Britannia
Kansallisella tasolla open access otti harppauksen Iso-Britanniassa heinäkuussa 2012, kun hallitus
hyväksyi Janet Finchin raportin open access -julkaisemisesta21. Raportissa suositeltiin, että IsoBritannia ottaisi vahvan gold open accessia puoltavan kannan.
16

http://www.government.nl/government/documents-and-publications/parliamentarydocuments/2014/01/21/open-access-to-publications.html . Hän on asettanut tavoitteekseen 100 % open accessin
vuoteen 2024 mennessä.
17
http://www.nwo.nl
18
Delftin ja Utrechtin rahastoista voi hakea tukea myös open access -kirjoja varten. Rahastojen koko vaihtelee 50 00060 000 euron välillä.
19

http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto_INGLES.pdf,
“Article 37. Open access dissemination:
1. Public workers of the Spanish Science, Technology and Innovation System will drive forward the development of own or shared
open access repositories for the publications of their researchers , and will establish systems allowing their connection to similar
national or international initiatives.
2. Researchers whose research is financed mostly with funds from the General Budget of the State will make public a digital final
version of the contents that have been accepted for publication in research journals, as soon as possible and no later than twelve
months after the official date of publication.
3. The electronic version will be made public in open access repositories recognised in the field of knowledge of the research or in
open access institutional repositories.
4. The public electronic version may be used by public administrations in their assessment procedures.
5. The Science and Innovation Ministry will facilitate centralized access to repositories and their connection to similar national or
international initiatives.
6. The above is understood without prejudice of the agreements by virtue of which rights over the publications have been
conferred or transferred to third parties, and will not be applied when the rights over the results of research, development and
innovation are liable to protection.”
20

http://recolecta.fecyt.es, tätä kirjoitettaessa palvelu haravoi 79 espanjalaista julkaisuarkistoa.
https://www.gov.uk/government/publications/letter-to-dame-janet-finch-on-the-government-response-to-thefinch-group-report-accessibility-sustainability-excellence-how-to-expand-access-to-research-publications
21
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Research Councils UK on seitsemän suuren brittiläisen tiedeneuvoston konsortio, joka tukee
tiedettä vuosittain kolmella miljardilla punnalla. RCUK:lla on ollut erimuotoisia open access
-suosituksia jo vuodesta 2005. Viimeisin suositus on vuodelta 2013 ja se kattaa artikkelit ja
konferenssiesitelmät. Suosituksen mukaan julkisin varoin kustannettujen tutkimusartikkelien tulisi
olla open access -muodossa. Open access -rahoituksen RCUK on hoitanut ns. block grantien kautta.
Block grantien koko määräytyy laskennallisesti artikkelien määrän mukaan, ja se on
tehtäväkohtainen avustus, jonka käyttö on organisaation harkinnan varassa. Vaikka RCUK:n
suositus ei tällä hetkellä kata kirjoja, niin he kehottavat tutkijoita harkitsemaan open accessia myös
niiden osalta. RCUK hyväksyy open access -kulut rahoitushakemuksissa.
Brittiläinen Wellcome Trust rahoittaa ensisijaisesti lääketieteen tutkimusta, mutta lisäksi se tukee
myös kulttuurihankkeita, jotka liittyvät lääketieteeseen (esim. lääketieteen historiaan jne.)22. Sillä on
tiukka open access -käytäntö, jonka mukaan kaikki sen rahoittama tutkimus – myös monografiat –
tulee julkaista open accessina joko green tai gold muodossa. Pisin kirjoille sallittu embargo-aika on
kuusi kuukautta. Wellcome Trust on sitoutunut kattamaan gold open access
-kirjankustantamisesta syntyneet kulut.
Itävalta
Itävallan tiedesäätiö (FWF, Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) on
itävaltalaisen tieteen keskeinen rahoittaja23. Sen ydintehtäviin kuuluu itävaltalaisen tieteen
tukeminen, kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. Tutkimusrahoittajana ja Berliinin julkilausuman
yhtenä allekirjoittajana FWF on sitoutunut vahvasti open accessiin. FWF alkoi hyväksyä open
access -kustantamisen kuluja jo 2001 ja vuonna 2008 he ottivat käyttöön omat open access
-suositukset. Vuonna 2009 FWF alkoi tukea open access -kirjankustantamista, sen sähköisessä
arkistossaan on tällä hetkellä 280 kirjaa24. FWF tekee yhteistyötä Itävallan kirjastoalan konsortion
(KEMÖ) kanssa. Yhdessä ne neuvottelevat kustantajien kanssa tavoitteenaan luoda kansalliset open
access -käytännöt Itävaltaan25.
FWF tukee tasavertaisesti green open accessia ja gold open accessia. Mikäli kirjoittaja valitsee
green open accessin tulee hänen rinnakkaistallentaa artikkelinsa vertaisarvioitu ja kustantajan
hyväksymä käsikirjoitusversio, sallittu embargo-aika on 12 kuukautta. Mikäli kirjoittaja valitsee
gold open accessin, on hän oikeutettu FWF:n taloudelliseen tukeen. Tuen koko vaihtelee
julkaisumuodon mukaan. Tutkimusartikkelit ovat oikeutettuja enintään 2 500 € tukeen26, open
access -monografiat ja -kokoelmateokset sekä hypermedialla rikastetut verkkopohjaiset julkaisut
ovat oikeutettuja 14 000 € julkaisutukeen. Mikäli teos käännetään, on tuki 18 000 €27.

22

Wellcome trustin tukema ensimmäinen kirja on luettavissa täällä:
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137377029
23
https://www.fwf.ac.at/
24
FWF kerää rahoittamansa open access -kirjat e-kirjastoonsa: https://e-book.fwf.ac.at/
25
http://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/news/press-release/new-open-access-offset-agreement-for-austria &
http://ioppublishing.org/newsDetails/Austria-open-access. FWF ja KEMÖ ovatkin jo tehneet sopimukset IOP
Publishingin ja Taylor & Francisin kanssa artikkeleiden suhteen.
26
Summa kattaa noin puolet kaikkein kalleimpien tieteellisten aikakauskirjojen artikkelikäsittelymaksuista. Esim. Cellreports -aikakauskirja perii 5 000 dollarin suuruisia kirjoittajamaksuja. http://www.cell.com/cell-reports/authors
27
Yliopistoista ainakin Wienin yliopistolla on (http://openaccess.univie.ac.at/foerderungen/) open access -rahasto
kirjoittajamaksuja varten. Itävallan tiedeakatemialla (Österreichische Akademie der Wissenschaften,
http://epub.oeaw.ac.at/oa) on taas voimassa open access -kehotus, joka kehottaa rinnakkaistallentamiseen.
Akatemialla on myös oma kustantamo ja osa sen kirjoista on luettavissa open access -muodossa
(http://epub.oeaw.ac.at/epub).
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Norja
CRIStin (Current Research Information System) koordinoi Norjan open access -kehitystä
kansallisella tasolla, tarjoaa ja ylläpitää keskitettyä kansallista tutkimustietojärjestelmää (CRIStin)
sekä neuvottelee norjalaisten tutkimusorganisaatioiden puolesta digitaalisten aineistojen
hankinnasta28.
Norjan keskeinen tutkimusrahoittaja, Norjan tutkimusneuvosto (Norges forskningsråd), edellyttää
lähtökohtaisesti, että sen rahoittamat tutkimusartikkelit rinnakkaistallennettaan (green open
access)29. Tämän lisäksi esimerkiksi Oslon yliopistokirjastolla on olemassa open access -rahasto.
Rahastosta voi hakea tukea open access -artikkelien julkaisuun, mikäli julkaisu on rekisteröity
DOAJ:iin (Directory of Open Access Journals) ja julkaisukanava on NSD:n (Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste) 1- tai 2-tasolla. Rahasto tarjoaa tukea myös open access
-kirjojen julkaisemiseen. Tällöin ehtona on, että kirja julkaistaan Creative Commons -lisenssin alla
ja että julkaisukanavalla on vähintään 1- tai 2-luokitus.
Ruotsi
Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluyhdistys allekirjoitti 2004 Berliinin julistuksen tiedon avoimesta
saatavuudesta ja kehotti jäseniään muotoilemaan itselleen selkeät open access -linjaukset30.
Seuraava askel open accessin -kehityksessä oli 15.1.2015, kun Ruotsin tiedeneuvosto jätti Ruotsin
hallitukselle ehdotuksen kansallisista open access -linjauksista. Ehdotuksessa linjataan, että kaikki
julkisin varoin rahoitettu tutkimus tulee julkaista open accessina. Selvitystyö on vielä kesken, mutta
Ruotsin tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä heillä on selkeät linjaukset open accessin suhteen.
Ruotsissa myös monella rahoittajalla on open access -käytäntöjä. Ruotsin tiedeneuvoston31 open
access -linjauksissa edellytetään, että kaikki sen tuella syntyneet tutkimusartikkelit julkaistaan open
accessina (joko gold open access tai green open access). Vuodesta 2017 eteenpäin neuvosto tulee
myös vaatimaan, että sen rahoittamat tutkimusartikkelit julkaistaan CC-BY -lisenssin alla. Tämän
lisäksi neuvosto harkitsee linjausten ulottamista myös kirjoihin.
Riksbankens jubileumsfond tarjoaa open access -julkaisutukea tutkimusartikkeleille ja kirjoille.
Tämä lisäksi rahasto edellyttää, että sen tukemat tutkijat saattavat tutkimusartikkelinsa open access
-muotoon. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) on open
access -käytäntö, joka edellyttää, että sen rahoittama tutkimus rinnakkaistallennettaan viimeistään
kuuden kuukauden sisällä julkaisemisen jälkeen32.

28
29

http://www.cristin.no/english/

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1
=ContentDisposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22RCNpolicyOpenAccess.pdf%22&blobkey=id&
blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274506495121&ssbinary=true.
30
http://www.suhf.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=a972e452-129d-452d-93783967d42bc6d6&FileName=Rekommendationer+Berlin+Declaration+Berlin+Declarationen+on+Open+Access+to+Knowl
edge+in+the+Sciences+and+Humanities_dnr+47-04_juni+2005.pdf&MediaArchive_ForceDownload=true.
31
http://www.vr.se
32
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd’llä (Forte) on vastaavanlainen open access -käytäntö. Myös joillain
ruotsalaisilla säätiöillä on vastaavia käytäntöjä, esim. Östersjö-stiftelsen edellyttää artikkelien rinnakkaistallentamista,
samoin tekee Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
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Yliopistotasolla, mm. Blekingen teknillisellä korkeakoululla, Chalmersin teknillisellä
korkeakoululla ja Malmön korkeakoululla on varsin tiukat open access -linjaukset. Ne velvoittavat
kaikkia tutkijoita rinnakkaistallentamaan artikkelinsa. Tämän lisäksi Chalmersin teknillisellä
korkeakoululla ja Malmön korkeakoululla on omat rahastot, joista tutkijat voivat hakea rahoitusta
artikkeleidensa open access -julkaisemiseen.
Saksa
Avoin tiede on Saksassa varsin kehittynyttä. Vuonna 2013 artikkelien rinnakkaistallennusoikeus
kirjattiin Saksan tekijänoikeuslakiin33. Tämän lisäksi Saksan keskeisiin tutkimusrahoittajiin kuuluva
Deutsche Forschungsgemeinschaft on ottanut näkyvän roolin open accessin edistämisessä. Se
rahoittaa mm. erilaisia open access -tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on kehittää open access
-toimintaa34. Myös Max-Planck-Gesellschaft on sitoutunut open accessin kehittämiseen. He
toivovat, että mahdollisuuksien mukaan heidän rahoittamansa tutkimus julkaistaan open accessina.
Tanska
Vuonna 2011 Tanskan kansallinen open access -komitea julkaisi raportin, joka sisälsi 16 ehdotusta
open accessin kehittämiseen Tanskassa35. Raportissa suositeltiin, että Tanska ottaisi käyttöön green
open accessiin pohjautuvan kansallisen open access -strategian. Tämän lisäksi raportissa kehotetaan
tutkimusrahoittajia, yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia muotoilemaan omat open access
-linjauksensa. Myös tiedekustantajilta toivotaan ideoita siitä, miten tanskalainen kustannustoiminta
voisi siirtyä open accesssiin.
Seuraava askel otettiin vuonna 2012, kun Tanskan keskeiset tutkimusrahoittajat kehottivat kaikkien
julkisin varoin rahoitettujen tieteellisten artikkelien julkaisemiseen green open accessina 6–12
kuukauden embargo-ajalla36. Vuonna 2014 julkistettiin kansallinen open access -strategia37, jonka
visiona on saattaa kaikki tanskalaisten tutkijoiden tiedeartikkelit avoimesti saataville. Strategia
nojaa vahvasti green open accessiin, ja sen tavoitteena on varmistaa, että 2017 80 % vuonna 2016
julkaistuista tanskalaisista tiedeartikkeleista on avoimesti saatavilla. Lopullinen tavoite on, että
vuodesta 2022 lähtien 100 % tanskalaisista tutkimusartikkeleista on avoimesti saatavilla.

3. Open access Suomessa
Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, tutkijat oivalsivat ensimmäisinä open accessin
tarjoamat hyödyt. Elore, tiettävästi Suomen vanhin tieteellinen open access -aikakauskirja,
perustettiin 1994.

33
34

Laki koskee vain julkisin varoin rahoitettuja tutkimusartikkeleita. Saksan tekijänoikeuslain 38. pykälä.

http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/infrastructure/lis/funding_opportunities/open_access_publish
ing/index.html -sivulta löytyy tietoja heidän open access -julkaisuohjelmastaan. Ohjelmassa he tukevat yliopistoja
perustamaan omia open access -rahastojaan.
35
http://ufm.dk/en/publications/2011/files-2011/recommendations-for-implementation-of-open-access-in-denmarkfinal-report-from-the-open-access-committee.pdf
36
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-science/open-access-politik-foroffentlige-forskningsrad-og-fonde/final-open-access-policy.pdf
37
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/open-science/openaccess-to-research-publications/engelsk-version-national-strategy-for-open-access.pdf
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Seuraava merkittävä askel otettiin 22.9.2004, kun opetusministeriö asetti työryhmän laatimaan
suosituksia open access -julkaisemisen edistämiselle Suomessa. Selvitys valmistui 2005 ja siinä
käsiteltiin open accessin suhdetta useaan tieteelliseen julkaisumuotoon38. Työryhmä laati myös
suositukset kaikille tieteellisen julkaisemisen osapuolille. Rahoittajia kehotettiin hyväksymään open
access-(artikkeli)käsittelymaksut tutkimushankkeiden kuluihin sekä suosittelemaan open access
-julkaisemista ja rinnakkaistallentamista rahoittamilleen tutkijoille. Korkeakouluja ja
tutkimuslaitoksia kehotettiin perustamaan omat julkaisuarkistonsa sekä suosittelemaan open access
-julkaisemista tutkijoille. Tutkijoita kehotettiin mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan artikkelinsa
open access -muodossa ja rinnakkaistallentamaan artikkelinsa. Kirjastoja suositeltiin tukemaan open
access -kehitystä mm. varmistamalla, että avoimet aineistot ovat hyvin näkyvissä
tiedonhakuportaaleissa sekä tukemalla julkaisuarkistojen perustamista. Tieteellisiä seuroja ja
tieteellisiä aikakauskirjoja kehotettiin tarjoamaan tutkimusartikkelit mahdollisimman nopeasti open
access -muodossa sekä sallimaan rinnakkaistallentamisen. Suomen linja open accessin suhteen
suosii vahvasti green open accessia39.
Kehitys on ollut nopeaa, tällä hetkellä Suomessa on 1540 julkaisuarkistoa, 3941 tieteellistä open
access -aikakauskirjaa ja yksi open access -kirjankustantaja. Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti
2014 Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen, jonka tavoite on nostaa Suomi avoimen tieteen johtavaksi
maaksi vuoteen 2017 mennessä. Tässäkin projektissa open accessilla on näkyvä osa. Tavoitteena on
että vuonna 2017 kaikki tieteelliset julkaisut ovat open access -muodossa (joko green open access
tai gold open access)42.
Opetusministeriön selvitys vuodelta 2005 on ollut lähtölaukaus yliopistojen ja tutkimuslaitosten
julkaisuarkistojen kehittämiselle.
Aaltodoc, Aalto-yliopisto
E-Thesis - Helsingin yliopiston verkkojulkaisut
Helda, Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto
Jukuri, Luonnonvarakeskus (Luke)
Julkari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
JyX, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto
Lauda, Lapin yliopisto
Doria, Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto
TamPub, Tampereen Yliopiston Väitöskirjat
Theseus, ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto
TUT Dpub, Tampereen teknillisen yliopiston julkaisuarkisto
UEF Electronic Publications, Itä-Suomen yliopiston julkaisuarkisto
Jultika, Oulun yliopiston julkaisuarkisto
VTT:n julkaisurekisteri
Taulukossa DOAR:iin rekisteröidyt itsenäiset julkaisuarkistot

38

Mm. artikkelit vertaisarvioiduissa tieteellislisissä aikakauskirjoissa, artikkelit ja monografiat korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten julkaisusarjoissa sekä muissa ei-kaupallisissa julkaisusarjoissa, konferenssiesitelmät, väitöskirjat.
39
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2005/avoimen_tieteellisen_julkaisutoiminnan_tyoryhman_muistio
40
http://www.opendoar.org
41
https://doaj.org
42
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm20.pdf?lang=fi
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DOAR:n (Directory of Open Access Repositories) mukaan Suomessa on tällä hetkellä 15
julkaisuarkistoa43. Monet suomalaiset organisaatiot käyttävät kuitenkin yhteisiä julkaisuarkistoja.
Esimerkiksi Heldan kanssa tekevät yhteistyötä Hanken, Taideyliopisto, Kela, Evira, Suomen
Metsätieteellinen Seura, Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, Ilmatieteen laitos,
työväenliikkeen kirjasto sekä Suomen Pankki. Yllä oleva huomioiden on Suomessa itse asiassa
lähemmäs 50 julkaisuarkistoa.
Opetusministeriön selvitys on johtanut siihen, että yliopistot ovat muotoilleet omat kantansa open
accessin suhteen. Tällä hetkellä Suomessa on 28 organisaatiota, jolla on kanta open accessiin.
Tiukimmat kannat ovat Helsingin yliopistolla, Tampereen yliopistolla ja Jyväskylän yliopistolla.
Kantojen muotoilussa on eroja, esimerkiksi Helsingin ja Jyväskylän yliopistot edellyttävät
tutkimusartikkelien rinnakkaistallentamista, kun taas Tampereen yliopisto kehottaa
rinnakkaistallentamiseen. Yleisesti ottaen suomalaisilla yliopistoilla on kuitenkin melko löyhät
green open access -vaatimukset. Gold open accessin suhteen tilanne on vielä heikompi, esimerkiksi
yliopistoilla ei lähtökohtaisesti ole open access -rahastoja. Ainoastaan Aalto-yliopisto on joissain
tapauksissa valmis kattamaan open access -julkaisemisesta syntyneet kulut44.
Myös suomalaiset tutkimusrahoittajat ovat alkaneet muodostaa open access -kantojaan. Esimerkiksi
Suomen Akatemia kehottaa avoimeen julkaisemiseen – mutta ei suoraan vaadi sitä – ja kannustaa
tutkijoita lisäämään hakuihinsa julkaisusuunnitelman, jossa otetaan kantaa open accessiin. Suomen
Akatemia hyväksyy myös gold open accessin artikkelinkäsittelykulut tutkimuskuluihin.
Valtaosa suomalaisista tieteellisistä aikakauskirjoista on tieteellisten seurojen julkaisemia. Seurat
rahoittavat julkaisunsa useimmiten valtionavun, seuran omien varojen (jäsenmaksut) ja
taustaorganisaation tai ainelaitoksen tuen avulla. Kotimaisia open access -aikakauskirjoja
toimitetaan useimmiten talkootyönä tai pienten palkkioiden varassa. Kotimaiset open access
-aikakauskirjat eivät myöskään yleensä peri artikkelikäsittelymaksuja (APC). Seurojen open access
-käytännöissä on myös eroja, osa lehdistä julkaistaan suoraan open acccess -muodossa kun taas
toiset julkaistaan embargo-ajalla. Lisäksi eroja on seurojen asennoitumisessa open accessiin.
Joillekin open access on ollut luonteva vaihtoehto taloudellisista ja eettisistä syistä, toiset taas
suhtautuvat siihen huomattavasti epäilevämmin45. Lehdet eivät myöskään halua ottaa käyttöönsä
kirjoittajamaksuja, sillä he pelkäävät tämän johtavan kirjoittajakatoon ja pahimmassa tapauksessa
saalistajalehdeksi leimautumiseen.
Open access -kirjankustantaminen on Suomessa tällä hetkellä hyvin pientä. Unigrafia on
kustantanut yhden kirjan ja Vastapaino sekä Ursa tarjoavat backlist-teoksiaan ja loppuunmyytyjä
kirjojaan vapaasti ladattavina verkkoversioina. Varsinaista gold open access
-tiedekirjankustantamista Suomessa harjoittaa vain Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seura (THPTS). Se ei peri kirjoittajamaksuja. THPTS aloitti open access -kustantamisen 2010 ja on
tähän mennessä julkaissut 18 kirjaa. THPTS:n open access -kirjoista voi ostaa myös painettuja
kappaleita.

43

Teknisesti suurin osa julkaisuarkistoista perustuu avoimen lähdekoodin DSpace ohjelmaan.
http://lgdata.s3-website-us-east1.amazonaws.com/docs/4122/1326219/20140521_LIITE_Avoimen_julkaisemisen_periaatteet_Aalto-yliopistossa_.pdf
45
Embargolla toimivat julkaisut pelkäävät, että open access vähentäisi tuntuvasti myyntituloja.
44
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4. Open access ja avoimet lisenssit
Kansainvälisten open access -julistusten mukaan open access -julkaisujen tulisi olla avoimesti
kaikkien saatavilla ja mahdollisimman vapaasti käytettävissä46. Avoimuus toteutuu, kun teos on
vapaasti verkossa luettavana. Käytettävyyden laajentaminen taas voidaan mahdollistaa avointen
lisenssien avulla.
Open access -tiedekirjankustantamisessa yleisimmät käytössä olevat avoimet lisenssit ovat Creative
Commons -lisenssejä47. Niiden käyttöä suosittelee mm. tieteellisten open access -kustantajien
yhdistys OASPA48. Ensimmäiset Creative Commons -lisenssit julkaistiin vuonna 2001
samannimisen yhdysvaltalaisen voittoa tavoittelemattoman järjestön toimesta. Suomessa Aaltoyliopisto on vuodesta 2012 vastannut Creative Commons -toiminnasta.
Creative Commons -lisenssejä kehitetään jatkuvasti, viimeisin versio on 4.0. Lisenssit ovat
suunniteltu siten, että niiden tulisi olla kansainvälisesti sovellettavissa49. Creative Commons
-lisenssit pohjautuvat tekijänoikeuteen, ne ovat juridisia työkaluja, joiden avulla tekijä voi antaa
teoksen käyttäjälle enemmän oikeuksia. Creative Commons -lisenssijärjestelmä koostuu yhdestä
peruslisenssistä, CC-BY, jota voi muokata 3 eri ehdolla; NC, ND ja SA. Creative Commons BY
(CC-BY, by attribution, nimeä) lisensoitua materiaalia saa
 jakaa, kopioida ja esittää vapaasti
 levittää ja välittää vapaasti
 muokata vapaasti.
Teoksen alkuperäinen tekijä tulee kuitenkin aina mainita asianmukaisesti.
Yllä mainittua peruslisenssiä voidaan muokata NC-, ND- ja SA-ehdoilla. NC (non commercial, ei
kaupallinen) ehto kieltää teoksen kaupallisen käytön, ND (no derivatives, ei muutoksia) kieltää
teoksen muokkaamisen ja SA (share alike, jaa samoin) edellyttää, että muokatut versiot lisensoidaan
saman lisenssin alle kuin alkuperäinen teos. Ehtoja käyttämällä voidaan muodostaa kuusi
peruslisenssiä:
CC-BY on creative commons lisensseistä avoimin. Se sallii teoksen jakamisen,
kopioimisen, esittämisen, levittämisen ja muokkaamisen.
CC-BY-SA lisenssi edellyttää että kaikki johdannaisteokset julkaistaan saman lisenssin
alla.
CC-BY-ND lisenssi kieltää johdannaisteosten tekemisen.
CC-BY-NC kieltää teoksen käyttämisen kaupalliseen tarkoitukseen.
CC-BY-NC-SA kieltää teoksen kaupallisen käyttämisen, ja edellyttää että
johdannaisteokset lisensoidaan saman lisenssin alle kuin alkuperäisteos.

46

Berliinin julistuksen mukaan teoksen tulee olla avoimesti kaikkien saatavilla (hinta-esteen poisto), käyttäjille tulee
myöntää lupa kopioida, käyttää ja välittää teosta sekä esittää sitä julkisesti tai tehdä siitä muunnelmia (käyttöesteen
poisto). http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration. Budapestin julistuksen kymmenvuotisjuhlan yhteydessä 2012
rahoittajia kehotettiin ottamaan käyttöön open access -mandaatteja, jotka vaatisivat CC-BY lisenssien tai vastaavien
avointen lisenssien käyttöä.
47
http://doabooks.org/ -sivuston tietojen mukaan ne ovat kaikkein yleisimmät lisenssit. Doabooks -aggregointipalvelu
hyväksyy kokoelmiinsa vain avoimen lisenssin alla lisensoituja teoksia.
48
http://oaspa.org
49
Tästä huolimatta on lisensseistä tehty myös maakohtaisia sovituksia. Suomen oikeusjärjestelmään räätälöity versio
on käännetty Creative Commons -lisenssien 1.0 -versiosta.
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CC-BY-NC-ND kieltää teoksen kaupallisen käytön ja johdannaisteosten luomisen.

Creative Commons lisenssit tuovat mukanaan haasteita niin kustantamolle kuin kirjoittajallekin.
Vain CC-BY-NC ja CC-BY-NC-ND tarjoavat kustantajalle yksinoikeuden hyötyä kirjasta
taloudellisesti, esimerkiksi elektronisen tai painetun kirjan myynnin kautta. Kirjoittajan kannalta
oleellinen kysymys taas on, haluaako hän sallia teoksen muokkaamisen. Mikäli kirjoittaja haluaa
kieltää johdannaisteosten tekemisen, ovat CC-BY-ND ja CC-BY-NC-ND hänen ainoat
vaihtoehtonsa.

5. Open access -tiedekirjankustantamisen rahoitusmalleja
Mainostaminen
Open access -rahoitusmallit hakevat selvästi vielä muotoaan. Tämä näkyy rahoitusmallien
monimuotoisuudessa. Yksi tapa saattaa kirjoja open access -muotoon on mainostaminen. Tätä
mallia käyttää oppikirjoja ja liike-elämää käsitteleviä kirjoja julkaiseva bookboon.com50. Kyseessä
on tanskalainen vuonna 2005 perustettu yritys, jonka kansainvälinen sivusto julkaistiin 2008. Tähän
mennessä bookboon.com on julkaissut yhteensä noin 1 500 kirjaa seitsemällä eri kielellä51. Sen
kirjoja on ladattu miljoonia kertoja52. Bookboon ilmoittaa sivuillaan, että kaikki sen oppikirjat ovat
vertaisarvioituja.

Esimerkissä Helsingin yliopiston emeritusprofessori Seppo Laaksosen Surveymetodiikkaa käsittelevä
oppikirja.

50

http://bookboon.com
Englanniksi, saksaksi, hollanniksi, ranskaksi, ruotsiksi, norjaksi ja suomeksi.
52
Korkeisiin latauslukuihin vaikuttaa osaltaan myös se, että bookboonin sivuilta voi ladata kirjoja kategorioittain.
Esimerkiksi IT-kategoria sisältää 124 kirjaa ja ne kaikki voidaan ladata yhdellä napinpainalluksella.
51
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Open access -kirjat ovat saatavilla ainoastaan pdf -muotoisina. Mainokset53 on upotettu itse kirjaan.
Bookboon lupaa kuitenkin, että mainosten määrä on rajattu 15 % per kirja. Kirjojen lukeminen
edellyttää rekisteröitymistä, mikä mahdollistaa kohdemainonnan.

Esimerkissä C++ ohjelmointia käsittelevä oppikirja ja Volvon mainos.

Mainostaminen mahdollistaa sen, että kirjoittajamaksua ei ole. Esimerkiksi Bookboon ei peri
kirjoittajiltaan maksua, päinvastoin se jakaa osan mainostuloistaan kirjoittajien kanssa.
Parhaimmillaan mainostaminen voi siis eliminoida kirjoittajamaksut ja saattaa kustantamisen
kuitenkin kannattavalla pohjalle.
Hyvin suunniteltua ja rajatulle lukijakunnalle kohdennettua mainostamista käytetään myös joissain
arvostetuissa tieteellisissä aikakauskirjoissa, esimerkiksi British Medical Journal Openissa54.
Mainostaminen on kuitenkin äärimmäisen kontekstisidonnainen rahoitustapa. Räätälöidyt ja hyvin
kohdennetut mainokset, esimerkiksi palvelintilan mainostaminen ohjelmointia käsittelevissä
oppikirjoissa tai työpaikkojen mainostaminen BMJ:n kaltaisessa tieteellisessä aikakauskirjassa,
voivat vielä toimia. Mainosten upottaminen monografioihin tai artikkelikokoelmiin tuntuu sen
sijaan epärealistiselta vaihtoehdolta.
Kirjoittajamaksut
Perinteinen kirjankustannusmalli perustuu siihen, että kirjankustantamisen kulut voidaan kattaa
kirjamyynnistä saaduilla tuloilla. Open accessin myötä tämä ei enää ole mahdollista. Tässä
tilanteessa yksinkertaisin tapa ratkaista open accessin tarjoama haaste, on siirtää kustantamisen
kulut kirjoittajan kannettavaksi.
53

Mm. Microsoft, TeliaSonera, Vattenfall, Accenture ja Capgemini mainostavat bookboonilla.
http://bmjopen.bmj.com/ . Esimerkiksi terveydenhuoltoalan työnantajat voivat mainostaa avoimia työpaikkojaan
BMJ:ssä kahden viikon ajan 1 245 punnalla.
54
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Kirjoittajamaksut tai kirjankäsittelymaksut (BPC, Book Processing Charge) ovat maksuja, joita
kustantajat perivät kirjoittajalta open access -kirjankustantamisesta. Kustannusmalli on lainattu
open access -tiedeaikakauskirjoilta, jotka perivät artikkelinkäsittelymaksuja (APC, Article
Processing Charge). Tämä malli vähentää huomattavasti kustantajan riskiä. Se mahdollistaa myös
sellaisten kirjojen kustantamisen, joita ei perinteisessä mallissa olisi voitu kustannussyistä julkaista.
Myös kirjankäsittelymaksussa on negatiivisia puolia. Vastaperustetut open access -kustantajat sekä
sellaiset kustantajat, joiden julkaisuilta puuttuu arvovaltaa, voivat pahimmassa tapauksessa
leimautua saalistajakustantajiksi. Tämä taas voi johtaa kirjoittajakatoon. Vastaava riski on kuitenkin
melko pieni vakiintuneille, hyvämaineisille ja arvovaltaisille kustantajille. Kirjankäsittelymaksut
voivat olla hyvinkin suuria (ks. alla oleva taulukko).
Kustantaja
55
Palgrave Macmillan
56
Springer Open
57
Edinburgh University Press
58
Routledge
59
Taylor & Francis
60
De Gruyter
61
Manchester University Press

Kirjankäsittelymaksu
~15 090 €
15 000 €
~13 719 €
~13 719 €
~13 719 €
10 000 €
~8 094 €

Maksujen suuruudesta taas seuraa, että heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat instituutiot ja
tutkijat eivät saa kirjojaan kustannettua.
Freemium
Freemium-kustannusmalli on esimerkki innovatiivisesta open access -kustannusmallista. Mallia
käyttävät mm. OECD Publishing, Open Edition ja Open Book Publishers. Freemium soveltaa
verkkopalveluista tuttua SaaS62(Software as a Service) -periaatetta kirjankustantamiseen.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjoista on saatavilla vapaasti luettava versio kustantajan
sivuilla ja muut versiot – kuten omalle koneelle ladattavat elektroniset versiot tai painetut kirjat –
ovat premium-palveluita, joista peritään maksu.
Freemium-mallissa kustantaja myös ottaa melkoisen riskin, sillä hän lähtee siitä, että premiumpalveluista saadut tulot kattavat premium-palveluiden sekä perusversion tuotantokustannukset.
Malli pakottaa kustantajan seuraamaan tarkasti, minkälaisista premium-palveluista lukijat ovat
valmiita maksamaan, mikä taas nopeuttaa open access -kirjojen teknologista kehitystä. Toimiakseen
hyvin malli edellyttää kasvavaa lukijakuntaa, sillä premium-palveluiden konversioprosentti on usein
heikko.

55
56

http://www.palgrave.com/page/about-us-palgrave-open-faqs/

ftp://ftp.springer.de/pub/wm/SpringerOpen/2013%20Projects/H9422_DF_SpringerOpen_books_Factsheet_internal/
H9422_DF_SpringerOpen_Book_Factsheet_internal_print.pdf
57
http://www.euppublishing.com/page/infoZone/authors/openaccess
58
http://www.routledge.com/info/open_access/faq/#charges
59
http://www.taylorandfrancis.com/info/open_access/faq/#charges
60
http://www.degruyter.com/page/948
61
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/cgi-bin/scribe?showgroup=ig06
62
Software as a Service, hyvä esimerkki tästä on Google, joka tarjoaa vapaasti käytettävän hakukoneen ja kattaa
toimintansa kulut mainoksilla.
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Open Book Publishers on erinomainen esimerkki freemium-mallia käyttävästä kustantajasta. Se
tarjoaa kaikille vapaasti luettavaksi kirjan online-versiota63, jota voi lukea vain OBP:n sivuilla.
Mikäli lukija haluaa kirjan omalle koneelleen, täytyy hänen ostaa siitä sähköinen versio64. OBP
tarjoaa kirjojaan myös painettuna. OBP on mukana Open Editionsissa, kustantajien perustamassa
konsortiossa, joka tarjoaa kirjastoille mahdollisuutta hankkia asiakkailleen latausoikeus
elektronisiin julkaisuihin.

Ruutukaappaus OBP:n sivustolta.

On myös huomattava, että innovatiivisuudestaan huolimatta freemium-malli voi tarkoittaa
lisäkuluja kustantajalle. Se vaatii kustantajalta jatkuvaa kustannusprosessin tarkistamista ja
tuotekehittelyä. Lisäksi on vaikea tietää, täyttääkö esim. pelkkä HTML-versio tulevaisuudessakin
open access -julkaisujen avoimuusvaatimukset.
Yhteisörahoitus
Open access -yhteisörahoitus muistuttaa hieman perinteistä kirjojen ennakkotilausmallia. Verkon
kautta tapahtuvassa yhteisörahoituksessa kirjankustantamisen rahoittamiseen osallistuu lukeva
yleisö. Mallissa kustantaja lupaa julkaista kirjan open access -muodossa, mikäli lukijat maksavat
kustantajan asettaman hinnan. Yhteisörahoitusta rahoitusmallina ovat kokeilleet mm. De Gruyter65,
Ubiquity Press ja Open Book Publishers.
Unglue.it on sivusto, joka tarjoaa mahdollisuuden kirjojen tuottamiseen yhteisörahoituksella.
Esimerkkinä onnistuneesta yhteisörahoituksesta mainittakoon Open Book Publishersin kampanja
Ruth Finneganin Oral Literature In Africa -teoksen uuden edition rahoittamiseksi.

63

He tarjoavat HTML- ja PDF-muotoa.
Tällä hetkellä OPB tarjoaa kirjojaan PDF:nä, e-Pub:na ja mobi:na.
65
De Gruyter on yrittänyt yhteisörahoittaa backlist-teoksiaan.
64
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OBP:n joukkoistamiskampanja unglue.it -sivustolla.

Yhteisörahoitus vaikuttaa toimivalta tavalta saattaa backlist-teoksia sekä vanhojen kirjojen
uudistettuja painoksia avoimiksi. Pitkäjänteiseen open access -kustantamiseen se ei kuitenkaan
välttämättä sovellu.
Kirjastokonsortiorahoitus
Koska open access -kirjankustantamisesta on suurta hyötyä kirjastoille, on luonnollista, että
kirjastot ovat edistäneet open access -kustantamista eri tavoin. Kirjastokonsortio-rahoitusmalli
perustuu siihen, että kustantaja tarjoaa kirjastokonsortiolle mahdollisuuden ostaa kirjoja open access
-muodossa.
Hyvä esimerkki tästä mallista on kansainvälinen Knowledge Unlatched -kirjastokonsortio. Heidän
proof-of-concept -pilottinsa päättyi 2014, siihen osallistui 297 kirjastoa 24 maasta. Yhdessä
kirjastot hankkivat 28 kirjaa open access -muodossa. Kirjastot sitoutuivat maksamaan kirjojen
kirjankäsittelymaksut. Keskimääräinen käsittelymaksu oli 12 000 dollaria per kirja, eli kirjastot
maksoivat yhdestä kirjasta keskimäärin 43 dollaria.
Toinen esimerkki open accessin rahoittamisesta kirjastokonsortion avulla on syyskuussa 2015
aloittanut kansainvälinen Open Library of Humanities (OLH)66. Konsortion tavoitteena on tarjota
tekniset ja taloudelliset puitteet useammalle humanististen tieteiden aikakauskirjalle. Vastineena
tuelle mukana olevat aikakauskirjat eivät kerää kirjoittajamaksuja. Konsortion tavoitteena on
jossakin vaiheessa kustantaa myös monografioita samalla periaatteella. OLH on arvioinut, että
mikäli 70 kirjastoa tukee konsortiota 5 000 dollarilla, kykenee konsortio tarjoamaan tiedeyhteisölle
250 artikkelia ja 12 kirjaa vuodessa.
Kirjastokonsortio-rahoitusmalli on kustantajalle yksi tapa rahoittaa kirjankustantamista, mutta yksin
sen varaan ei kirjankustantamista voi laskea. Kansainvälisessä kirjastokonsortiossa
rahoituspäätökset ovat vahvasti kirjastojen käsissä. Ne myös saattavat päätöksissään suosia
englanninkielistä tutkimusta ja kansainvälisiä aihepiirejä.

66

https://www.openlibhums.org/
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Institutionaalinen tuki
Open access -kustantaminen mahdollistaa monelle yliopistolle ja tutkimuslaitokselle tutkijoidensa
saavutusten tehokkaamman levittämisen. Open access -kustantaminen onkin yleistä yliopistoissa.
Esimerkiksi kun Michiganin yliopisto päätti aloittaa open access -julkaisemisen, perusti Michiganin
yliopiston kirjasto Michigan Publishing -kustantamon hoitamaan julkaisutoimintaa.
Mielenkiintoinen tapa tukea open access -kustantamista on Athabascan yliopiston rehtorin Frits
Pannekoekin 1%-malli, jossa yliopiston budjetista varataan 1 % tieteellisen tiedon levittämiseen.
Instituutioiden tuki omalle kustannustoiminalleen tarjoaa instituution omille tutkijoille
kohtuuhintaisen julkaisukanavan. Tämänkaltaisella kustannustoiminnalla on usein myös
mahdollisuus hyötyä instituution muista osista, kuten IT-osastosta tai kirjastosta. Näillä uusilla open
access -kustantamoilla on hyvät edellytykset pärjätä open access -maailmassa.

6. Open access -tiedekirjankustantamisen taloudelliset vaikutukset
Open access -kustantaminen murtaa perinteisen kustantamisen ansaintalogiikan, koska enää ei voi
luottaa siihen, että kirjojen myynnistä saadut tulot kattaisivat kirjankustantamisesta syntyneet kulut.
Toisaalta open access yhdistettynä tarvepainatukseen tuo mukanaan säästöjä painokuluihin.
Mitä open accessiin siirtyminen voisi tarkoittaa kirjanmyynnin ja kirjankustantamisen kannalta?
Täytyy korostaa, että open accessin vaikutusta kirjanmyyntiin on vaikea arvioida lyhyellä
aikavälillä ja mahdotonta pitkällä aikavälillä. Open accessin vaikutusta lyhyellä aikavälillä on
tutkittu vähän, eikä sen perusteella voi vetää johtopäätöksiä. Pitkällä aikavälillä ongelmia voivat
aiheuttaa esimerkiksi muutokset lukutottumuksissa. Tällä hetkellä tutkijat ovat tottuneet lukemaan
kirjojaan paperilta, mutta tulevaisuudessa tilanne saattaa olla toinen. Kustantajan on siis järkevää ja
turvallista olettaa, että open accessin myötä kirjojen myynti laskee.
Kysymys onkin, kuinka paljon open access vähentää kirjamyyntiä. Ronald Snijder teki 2010
tutkimuksen open accessin vaikutuksesta mm. kirjamyyntiin67. Tutkimus koostui neljästä sadan
kirjan sarjasta. Kolme sarjaa julkaistiin open accessina ja neljäs sarja toimi vertailuna. Koe kesti
yhdeksän kuukautta. Tutkimuksen yllättävin tulos oli, että open access -julkaisemisella ei todettu
olevan vaikutusta kirjamyyntiin.
Tutkimuksessaan vuodelta 2011 John Hilton III ja David Wiley tutkivat open accessin vaikutusta
kirjamyyntiin. He julkaisivat seitsemän kirjaa open accessina kymmenen viikon ajaksi ja vertasivat
kirjojen myyntiä mm. samojen kirjojen vuoden takaisiin lukuihin. He havaitsivat, että open access
-kirjojen myynti kasvoi 25,9 %. On kuitenkin huomattava, että kokeessa kirjojen open access
-julkaiseminen maksoi enemmän kuin mitä lisääntynyt kirjamyynti tuotti68.
Perusteellisin tutkimus open accessin vaikutuksesta kirjamyyntiin on OAPEN-NL:n (Open Access
Publishing in European Networks) raportti open access -kustantamisesta Alankomaissa vuodelta
201369. Tutkimukseen osallistui yhdeksän kustantajaa, jotka tarjosivat projektiin 50 open access
-kirjaa. Verrokkiryhmä koostui 36 perinteisesti kustannetusta kirjasta. Kirjojen myyntiä seurattiin
vuodesta 2011 vuoden 2013 elokuuhun asti. Tutkimuksessa havaittiin että open accessillä ei ole
tilastollisesti merkittävää vaikutusta kirjamyyntiin. Tutkimustulosta selitettiin sillä, että
67

Tutkimus kokonaisuudessaan: https://sites.google.com/site/theprofitsoffreebooks/home Artikkeli tutkimuksesta:
http://doi.org/doi:10.1087/20100403
68
http://doi.org/doi:10.3998/3336451.0014.109
69
http://www.oapen.nl/
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yliopistokirjastoilla ei ole vielä selkeitä open access -käytäntöjä ja että ne tämän takia hankkivat
myös open access -kirjat painettuina.
Nykytutkimuksen valossa vaikuttaisi siis siltä, että open accessilla ei olisi merkittävää vaikutusta
myyntiin. Tätä näkemystä ei kuitenkaan voi hyväksyä sellaisenaan. Esimerkiksi kirjan kielellä ja
aiheella voi olla suurikin vaikutus kirjamyyntiin. Täytyy myös muistaa, että open access on vielä
varsin uutta ja että osa kirjanostajista ei välttämättä edes tiedosta, että kirjasta on saatavilla open
access -versio70. Myös lukutottumukset saattavat vaikuttaa kehitykseen. Tällä hetkellä moni vielä
suosii painettua kirjaa, mutta tulevaisuudessa tämä saattaa muuttua. Tästä syystä on hyvä varautua
kirjamyynnin laskuun, kun siirrytään open accessiin.
Alankomaalaisen OAPEN-tutkimuksen mukaan puhdas open access -julkaiseminen, eli pelkkä
verkkojulkaisu ilman painettua kirjaa, voi tuoda säästöjä. Tutkimuksessa he jakoivat
kirjankustantamisen kulut open access -kuluihin ja painokuluihin. Open access -kuluiksi he
arvioivat kaikki kulut ensimmäiseen digitaaliseen versioon asti. Ensimmäisellä digitaalisella
versiolla he tarkoittivat teoksen open access -julkaisua.

OAPENin tutkimukseen osallistuneiden kirjojen kustannukset. Sininen palkki kuvaa teoksen open access kustannuksia, punainen saman teoksen painokustannuksia.

OAPENin tutkimuksessa oli mukana 50 kirjaa, joiden open access -kulut vaihtelivat 3 085–9 490
euron välillä, kirjanpainokulut 2 997–11 170 euron välillä. Keskimäärin open access -kulut olivat
5 971 euroa, paino- ja muut kulut 6 196 euroa. Open access voi siis tuoda säästöjä, jos kirjoja ei sen
lisäksi paineta. Mikäli kirjoja kuitenkin painetaan, on tarvepainatus hyvä vaihtoehto. Tällöin
voidaan OAPENin tutkimuksen mukaan odottaa pieniä säästöjä esimerkiksi varastoinnista.

70

Tämä koskee niin kirjastoja kuin tutkijoitakin.
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7. SKS:n open access -vaihtoehdot
SKS:n open access -vaihtoehdot voidaan jakaa neljään kategoriaan:
1. open access -julkaiseminen ulkoistetaan
2. open accessia pilotoidaan yhteistyössä ulkomaisen kustantajan kanssa
3. SKS osallistuu open access -kustantajaverkostoon
4. SKS tilaa oman open access -julkaisualustan ja vastaa julkaisemisesta itse
1. Open access -julkaisemisen ulkoistaminen
SKS voisi ulkoistaa open access -julkaisemisen toiselle kustantajalle. Kaikista vaihtoehdoista tämä
tuottaa vähiten lisätyötä SKS:lle. SKS vain toimittaa verkkoon tarkoitetun pdf -tiedoston
valitsemalleen open access -kustantajalle, joka julkaisee teoksen open access -periaatteiden mukaan.
Toisin sanoen palveluntarjoaja varmistaa, että kirjan
 löydettävyys ja näkyvyys optimoidaan verkossa, kirjastojen tietokannoissa sekä erilaisissa
abstrahointi ja indeksointipalveluissa
 DOI rekisteröidään
 pitkäaikaissäilytys taataan.
Ulkoistaminen vaikuttaa kuitenkin negatiivisesti SKS:n näkyvyyteen, koska kirjat ovat esillä toisen
kustantajan verkkosivuilla.
2. Open access -pilotti ulkomaisen open access -kustantajan kanssa
SKS voisi pilotoida open access -kustantamista jo vakiintuneen ulkomaisen open access
-kustantajan kanssa. Tämä vaihtoehto muistuttaa paljon ensimmäistä, paitsi että SKS:n näkyvyys on
tässä parempi. Ulkomainen open access -kustantaja
 tuottaa kirjasta pdf-, e-Pub ja mobi-tiedostot
 tarjoaa julkaisualustan e-kirjoille
 optimoi teosten löydettävyyden ja näkyvyyden verkossa sekä tietokannoissa
 hoitaa kirjojen tarvepainatuksen ulkomailla.
3. Open access -kustantajaverkostoon liittyminen
Brittiläisellä Ubiquity Pressillä on Ubiquity Partner Network -niminen palvelu. UPN:ään kuuluu
yliopistoja ja tieteellisiä seuroja. Osallistumalla SKS saisi
 oman open access -julkaisualustan71
 verkossa toimivan kirjantoimitustyökalun
 kirjat PDF-, e-Pub ja mobi -muodoissa
 kirjojen tarvepainatusmahdollisuuden UP:n kautta
 UPN:n jaetut resurssit (esim. verkostoon osallistuvat kustantajat voivat jakaa
vertaisarvioitsijoitaan keskenään).
4. SKS tilaa oman open access -julkaisualustan ja vastaa julkaisemisesta itse
SKS voi myös pitää koko open access -kustantamisketjun omissa käsissään. Mikäli SKS haluaa
optimoida omien open access -teostensa näkyvyyden, se voi hankkia open access -kirjoille varta
71

Julkaisualustat perustuvat Ubiquityn teknologiaan ja muistuttavat ulkonäöltään hieman toisiaan. Julkaisualustoilla
on kuitenkin oma lukuohjelma, jossa on annotointityökalu.
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vasten suunnitellun verkkosivuston, ns. julkaisualustan. Tämän kaltainen julkaisualusta tarjoaa
kirjoja luettavaksi ainakin HTML- ja PDF-muodoissa. HTML-muotoisia kirjoja voi lukea verkon
kautta ja niissä on hypermediatuki sekä tutkijoille tarkoitettuja työkaluja, esimerkiksi
annotointityökalu muistiinpanoja varten. Tämän lisäksi alustaan voi räätälöidä OAI-PMH
rajapinnan, jota erilaiset verkkopalvelut, esimerkiksi Finna voisivat halutessaan haravoida.
Yksi vaihtoehto SKS:lle olisi Open Monograph Press (OMP), joka avoimen lähdekoodin
julkaisualustana tarjoaa
 julkaisualustan open access -kirjoille
 verkossa toimivan kirjantoimitustyökalun72
 OAI-PMH -rajapinnan.
OMP voidaan räätälöidä SKS:n tarpeisiin sopivaksi. Ohjelmiston vahvuus on, että se mahdollistaa
kirjantoimittamisen verkon välityksellä. Se myös tarjoaa erilaisille verkkopalveluille avoimen OAIPMH rajapinnan. OMP on lisensoitu avoimen lähdekoodin alle, joten itse ohjelman käyttäminen on
maksutonta.

Ruutukaappauksessa SKS:n OMP demo.

72

Työkalu toimii verkon välityksellä ja mahdollistaa koko toimitusprosessin hoitamisen verkon kautta.
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