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The Reality... 
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Open Access Survey 2017-2018 

4 Number of respondents: 318-/321 

Most important barriers for green OA among researchers 
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Concerns over publishers' copyright 
infringement 

Lack of administrative support in making 
research outcomes available through open 

access 

Concerns over quality of open access 
publications, compared to traditional means 

of publishing research 

Limited awareness of Open Access and its 
potential benefits 

Percentage 



Avoimen tieteen kansallinen kokonaisuus – suunnitelma* 

* http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2018/05/Liite-3.pdf 
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Unifin suunnitellut toimenpiteet 

1. Perustetaan avoimen tieteen 
koordinaatioelin. 
 

2. Rahoitetaan avointa tiedettä. 
 

3. Tuotetaan kansallinen 
avoimen julkaisemisen 
politiikka. 
 

4. Sitoudutaan DORA-
julistukseen ja tunnustetaan 
avoimuus tutkijanuraa 
edistäväksi ansioksi. 
 

5. Toimeenpannaan 
dataviittaustiekartta. 

 

6. Vahvistetaan 
tutkimuspalvelujen 
tarvelähtöisyyttä. 

 

7. Tarjotaan tutkimuspalvelut 
yhden luukun kautta. 

 

8. Sitoudutaan European Open 
Science Cloud –julistukseen. 

 



UEF // University of Eastern Finland 

Plan S 

•Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific 
publications. 

•Ohjaa kustantajia, rahoittajia ja tutkimusta tekeviä organisaatioita. 

•The key principle: 
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Principles 1-3 
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UUTTA NYKYISEEN: 
KIRJOITTAJILLA PITÄISI 
SÄILYÄ COPYRIGHT  
-> TOIMENPITEET 
KUSTANTAJILLA 

PERIAATTEET 2-3 -> 
TOIMENPITEET RAHOITTAJILLE 
 
 
MAHDOLLISUUS AVOIMEEN 
JULKAISEMISEEN OMAN 
JULKAISUARKISTON KAUTTA 
-kansainväliset/kansalliset ratkaisut? 
-organisaatioiden omat ratkaisut? 



UEF // University of Eastern Finland 

Principle 4 - 5 
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LINJATTAVA  
-kuka maksaa 
-mistä maksetaan (APC, review) 
-paljonko maksetaan 
 
. 
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Principle 6-8 
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Tarkastetaan organisaatioiden 
julkaisu ja datapolitiikka näiden 
linjausten mukaiseksi 
 
 
Monografioiden OA maksut? 
 
 
 
UEF rinnakkaistallentaa jo kaikki 
julkaisut, joihin saadaan 
kustantajan lupa, UEF:n 
julkaisuarkistoon. 
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Principles 9-10 
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UEF:SSA  LINJATTAVA: 
UEF ei maksa 
hybridijulkaisemismaksuja (eli 
kun julkaisu saatetaan 
erillismaksun kautta avoimeksi 
tilausmaksullisen lehden 
yhteydessä) 
 
Kielletäänkö tutkijoilta myös 
hybridijulkaiseminen (jos vaikka 
itse kustantavat julkaisumaksut)? 
 
 
 
 
 



Akatemian nykyiset vaatimukset vs Plan S vaatimukset 

Akatemian vaatimukset 

 

• Kultainen: julkaisu OA lehdessä 
+ kirjoittajamaksu hyväksyttävä 
tutkimuskulu 

• Vihreä: julkaisu 
tilausmaksullisessa lehdessä + 
rinnakkaistallennus + embargo  

• Hybridi: julkaisu 
tilausmaksullisessa lehdessä + 
kirjoittajamaksu hyväksyttävä 
tutkimuskulu 

 

 

Plan S vaatimukset 

 

• Kultainen: julkaisu OA lehdessä 
+ kirjoittajamaksu-katto ja 
laatukriteerit 

• Vihreä: julkaisu 
tilausmaksullisessa lehdessä + 
rinnakkaistallennus + ei 
embargoja  

• Hybridi: julkaisu 
tilausmaksullisessa lehdessä + 
kirjoittajamaksu – ei hyväksytä 
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