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Tutkimusrahoittajan 

näkökulma 

 

5.10.2018, Jyrki Hakapää 



Me kaikki rahoitamme tiedejulkaisemista 

 

• Avoin julkaiseminen maksaa. 

 

• Tiedeyhteisön jäsenet ja instituutiot osallistuvat tavalla sekä 
summalla jos toisellakin (avoimen) julkaisemisen kuluihin. 

 

• Suomen Akatemia ja muut tutkimuksen rahoittajat 
kotimaisen julkaisujen rahoittamisen ja julkaisemisen tuen 
jäsenenä. 

• Kansalliset tutkimusrahoittajat kansainvälisenä 
vertaisryhmänä, erityisesti Euroopan tasolla. 
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Avoimen tieteen perusta Akatemiassa 

Suomen Akatemian toiminta-ajatus ja strategia 

• Suomen Akatemia vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta […]  

• […] Akatemia sitoutuu korkealaatuisen, vastuullisen ja vaikuttavan tutkimuksen 

tukemiseen. […] 

Akatemia tutkimuksen julkisen tutkimusrahoituksen jakajana 

• Periaatteellinen velvollisuus tukea rahoittamansa tutkimuksen tulosten avointa 

saatavuutta. 

• Vastuullinen tutkimusrahoituksen käyttö 

Avoin tiede hyvänä tieteellisenä käytäntönä 

• […] Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja 

aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla 

jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää hyviä tieteellisiä käytäntöjä 

noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. […] 
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Mitä avoimella saatavuudella edistetään? 

• Tutkimustulosten saavutettavuuden edistäminen 

• Tiedeyhteisön toimintatapojen kokonaisuus jossa linkittyvät 
yhteen tutkijoiden meritoitumisen periaatteet, tutkimuksen 
laadun tukeminen, kustantajien työpanos ja 
ansaintalogiikka sekä tavoitteet julkisin varoin tuotetun 
tutkimuksen laajasta saatavuudesta yhdessä digitalisaation 
luomien uusien mahdollisuuksien kanssa. 

- Riitta Maijala: PLAN S – eurooppalaisten rahoittajien 
yhteistyöllä avoin julkaiseminen valtavirraksi, 4.9.2018 

  

 -> UNIFI:n avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelman 
 johdanto:  ”Avoin tiede on tiedepoliittinen liike, joka pyrkii 
 päivittämään tieteen perusolemukseen kuuluvan 
 avoimuuden käytännöt digitaaliseen toimintaympäristöön 
 sopiviksi.” 
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Mihin on päästy? 

• Avoin saatavuus: 

- ei tarpeeksi pitkälle  

• Tutkimusrahoituksen tila avoimen julkaisemisen osalta: 

- liiallinen rahoituksen suuntautuminen isoille kv. kustantajille 

- epäselvyys tutkimuskulujen suuntautumisesta avoimen julkaisemisen 
tukemiseksi 

- epävarmuus tarpeellisen ja monipuolisen kotimaisen sekä 
kansainvälisen julkaisukentän kehityksestä 

- sekä tiedeyhteisön että yhteiskunnan tarpeita ajatellen 

• Avoimuus uudenlaisten käytäntöjen mahdollistajana: 

- Avoimuus mahdollistaisi laadun ja sisällön painottamisen sekä 
tutkimustuotosten monipuolisuuden huomioimisen, mutta käytännöt 
eivät vielä tue näiden tavoitteiden toteutumista.  
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Tarvitsemme tiedeyhteisön yhteisiä päätöksiä 

• Tutkijayhteisön oma avoimen saatavuuden edistämisen 
eteen tekemä työ. 

• 2016 EU:n tutkimus ja innovaatioministerit päättivät 
kilpailukykyneuvostossa, että kaikki eurooppalaiset julkaisut 
olisivat vapaasti saatavilla vuoteen 2020 mennessä. 

 

• Plan S / cOAlition S 

- Kansainvälinen tutkimusrahoittajien ryhmä 

- Eurooppalaisen ydinverkoston pyrkimykset laajentaa 
cOAlition S:ää tai sen tukemista myös Pohjois-Amerikassa 

- Akatemian hallitus korostaa kansainvälisen yhteistyön ohella 
kansallisen keskustelun ja yhteistyön tarvetta. 

- Suurin osa tavoitteista vaatii myös muiden kuin cOAlition S -
jäsenien toimia. 
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Mitä me voimme saavuttaa toteuttamalla Plan S? 

• 100 %:n julkisella rahoituksella tuotettujen tutkimustulosten 
välittömän avoimuuden. 

- Saatavuus, toistettavuus, tulosten käyttö ja tutkimuksen kehitys 
jne. 

• Vastuullisen tieteen mukaisen toiminnan valtavirtaistuminen. 

- Esim. kustannusten ja voittojen reilu jako tiedeyhteisön toimijoiden 
välillä ; rahoituksen uudelleenjako 

• Perinteistä julkaisu- ja kustannustraditiota uusivat toimintatavat 
digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja vaatimusten 
mukaisesti. 

• Suomalaisen tiedeyhteisön ja yhteiskunnan tarvitseman 
julkaisukentän ylläpidon ja kehittämisen. 
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Kiitos! 
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