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Rakkaalla lapsella on monta nimeä

 APC-maksu (article processing

charge), avoimen julkaisemisen 

maksu (open access fee), 

kirjoittajamaksu (author fee), 

julkaisumaksu (publication fee) jne.

 ”Article processing charge”?

 ”Author-pays model”?
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Kirjoittajamaksujen lyhyt historia

 2003: BioMed Central ottaa käyttöön ”processing chargen” ($500/artikkeli).

 2003: Samana vuonna perustettu PLOS (Public Library of Science) seuraa

perässä ($1500/artikkeli).

 2004: BioMed Central:in lippulaivalehti Journal of Biology siirtyy käyttämään 

$1500 suuruista kirjoittajamaksua.

 2004 Springer esittelee Open Choice - ohjelmansa, joka mahdollistaa 

yksittäisten, suljetuissa lehdissä julkaistujen artikkeleiden avaamisen 

($3000/artikkeli).
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Kirjoittajamaksut nyt

 APC-maksut tavanomaisesti n. €500-5000

 Keskimääräinen APC-maksu noussut tasaisesti, puhutaan 

hyperinflaatiosta.

 APC-maksut jakaantuvat epätasaisesti kustantajien välillä -> Pieni joukko 

suurimpia kustantajia saa niistä valtaosan. (Nk. Matteus-efekti)

 Hybridilehtien APC-maksut ovat järjestään korkeampia kuin full OA -

lehtien.

 Toisaalta full OA – lehtien keskimääräiset APC-maksut ovat nousseet 

hybridilehtiä nopeammin.
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Kirjoittajamaksujen ”hyperinflaatio”

Khoo, S. Y.-S. (2019). Article Processing Charge Hyperinflation and Price Insensitivity: An 

Open Access Sequel to the Serials Crisis. LIBER Quarterly, 29(1), 1–18. DOI: 

http://doi.org/10.18352/lq.10280

http://doi.org/10.18352/lq.10280
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Pieper, D. and Broschinski, C., 2018. OpenAPC: a contribution to a transparent and reproducible 

monitoring of fee-based open access publishing across institutions and nations. Insights, 31, 

p.39. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.439

http://doi.org/10.1629/uksg.439
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APC-maksut ja avoimen julkaisemisen kustannukset 

suomalaisissa yliopistoissa

 Kansallisen tason tietoa suomalaisten organisaatioiden maksamista APC-maksuista 

(kokonaismäärä, keskihinta, mediaani, full OA / hybridi, julkaisijoittain) ei vielä ole 

saatavilla. 

 APC-maksujen määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti, ja valtaosa suomalaisista 

yliopistoista pyrkii nykyisin seuraamaan tarkasti avoimen julkaisemisen 

kustannuksia.

 Esimerkkinä Turku 2018:

 Full OA (n 53) 162 853,27 €

 Hybridit (n 47) 144 758,32 €



KANSALLISKIRJASTO

Kirjoittajamaksut tulevaisuudessa

Lähtökohtia:

 Järjestelmä on rikki – ja sen 

korjaaminen välttämätöntä.

 Kysymys ei ole siitä, toteutuuko 

avoimuus, vaan siitä, miten se 

toteutuu, millä aikataululla, 

millä hinnalla ja kenen 

maksamana.

 ”There is enough money in the

system”
Pieper, Dirk. (2019, June). The Impact of Springer Compact 

Agreements on OA Transformation from a Data Analysis 

Perspective. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3259869

http://doi.org/10.5281/zenodo.3259869
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Korjausliikkeitä
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 Läpinäkyvää ja helposti hyödynnettävää avointa dataa 

korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kirjastokonsortioiden, 

rahoittajien, tutkijoiden jne. tarpeisiin

 Keskihinnat, mediaanihinnat, aikasarjat, visualisoinnit jne.

 Vertailu, simulointi jne.
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Pieper, Dirk. (2019, June). The Impact of Springer Compact Agreements on OA 

Transformation from a Data Analysis Perspective. Zenodo. 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3259869

http://doi.org/10.5281/zenodo.3259869
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Mutta mikä olisi ”reilu” ja ”kohtuullinen” APC-maksujen 

taso?
Vertailun vuoksi:

 ¾ DOAJ:iin indeksoiduista tieteellisistä lehdistä EI peri APC-maksua, joskin 
enemmistö artikkeleista julkaistaan APC-maksullisissa lehdissä.

 Yhden Journal of Open Source Software – lehdessä julkaistun artikkelin kustannus on n. € 
2,5.

 Yhden arXiv:ssa (tieteellisten tutkimusten sähköisten ennakkojulkaisujen eli preprinttien
Internet-arkisto) julkaistun preprintin kustannus on n. € 7,5.

 Tuoreen selvityksen mukaan kohtuullinen APC-maksu olisi n. € 330-1000 lehden tasosta 
riippuen. https://www.timeshighereducation.com/news/journal-articles-should-cost-ps300-
publish

 eLife:ssa (”a non-profit organisation inspired by research funders and led by scientists”) 
julkaistujen artikkeleiden APC-maksu on € 2300, todellisten artikkelikohtaisten kustannusten 
ollessa € 3500.

 Naturen päätoimittajan mukaan yhden artikkelin julkaiseminen Springer Nature:ssa maksaa 
€ 10 000-30 000 (ja vuoden 2004 arvion mukaan € 23 000-33 000).

https://www.timeshighereducation.com/news/journal-articles-should-cost-ps300-publish
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Kysymyksiä…

 Laskeeko APC-maksun käyttöönotto (vrt. eLife ja Royal Society Open 

Science) lehdelle tarjottujen käsikirjoitusten määrää? 

 Väheneekö kirjoittajien halukkuus julkaista tietyssä lehdessä, jos lehti 

korottaa APC-maksuaan?

 Suosivatko kirjoittajat maksuttomia lehtiä, jos valittavana on sekä APC-

maksullisia että -maksuttomia? 

 Korreloiko APC-maksun suuruus lehtien SNIP:in (source normalized impact

per paper) kanssa? 
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…ja ajatuksia herättäviä vastauksia

 Laskeeko APC-maksun käyttöönotto (vrt. eLife ja Royal Society Open Science) 
lehdelle tarjottujen käsikirjoitusten määrää? Ei. (Khoo 2019)

 Väheneekö kirjoittajien halukkuus julkaista tietyssä lehdessä, jos lehti korottaa 
APC-maksuaan? Ei, johtavien lehtien osalta pikemminkin päinvastoin. (Khoo 2019)

 Suosivatko kirjoittajat maksuttomia lehtiä, jos valittavana on sekä APC-
maksullisia että -maksuttomia? Eivät. (Khoo 2019) 

 Korreloiko APC-maksun suuruus lehtien SNIP:in (source normalized impact per 
paper) kanssa? Aikaisemmin jonkin verran (Björk & Solomon 2015), mutta nykyisin 
ei juurikaan, ei etenkään hybridilehdissä (Schönfelder 2018; Pollock & Michael 
2019)
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Pollock, D. and Michael, A. (2019), Open access mythbusting: Testing two prevailing assumptions about the effects of 

open access adoption. Learned Publishing, 32: 7-12. doi:10.1002/leap.1209

https://doi.org/10.1002/leap.1209
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Esimerkkejä full OA - lehdistä

Lehti APC € SNIP (Source

Normalized Impact

per Paper)

JUFO-luokka

PLOS Medicine 2694 3,3 3

PLOS Biology 2694 1,9 3

PLOS Pathogens 2111 1,7 2

PLOS Genetics 2111 1,5 2

PLOS Neglected

Tropical Diseases

2111 1,4 2

PLOS Computational

Biology

2111 1,3 2

PLOS ONE 1433 1,0 1
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Esimerkkejä hybridi-lehtiä

Lehti APC € SNIP (Source

Normalized Impact per 

Paper)

JUFO-luokka

Cold War Studies (MIT 

Press)

1213 1,1 1

Scandinavian Journal of 

History (T & F)

2395 0,6 3

Current Geriatrics

Reports (Springer)

2480 0,3 1
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Kattohinnat (capping)

 Esimerkkinä FWF (Fonds zur 

Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung, Austrian Science Fund)

 OA pakollista vuodesta 2008 lähtien

FWF:n rahoitusta saaville tutkijoille.

 Vuonna 2014 “price cap“ APC-

maksulle: €1500 hybrideille ja € 2500 

Gold OA-lehdille.

 Muita julkaisemisen maksuja

(värikuvamaksut, ylisivut jne.) ei enää

rahoiteta. 

 Seuraukset ja johtopäätökset?
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Muita ”artisti maksaa” - malleja

Submission fees:

 Käytössä mm. muutamissa kauppatieteen alan johtavissa lehdissä

 Esim. Journal of Financial Economy (Jufo 3, ei OA): $700/750

”Plan T” (Tim Vines):

 Idea: APC + Submission fee(s) = Esim. €850 + €350 * (1/acceptance rate)

 Toivottu seuraus: ”hyvien” artikkeleiden kirjoittajat maksavat vähemmän, ”huonojen” ja monien eri lehtien 
kautta kierrätettyjen artikkelien kirjoittajat vähemmän, vähemmän artikkeleita.

 https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/09/20/plan-t-scrap-apcs-and-fund-open-access-with-submission-
fees/

Preprints + APC (Toby Green)

 Idea: Lehdet/kustantajat kutsuvat ”parhaimpien”/kiinnostavimpien preprinttien kirjoittajia lähettämään 
käsikirjoituksensa

 Toivottu seuraus: paremmin toimivat markkinat, kohtuullisemmat hinnat, vähemmän artikkeleita

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1219

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/09/20/plan-t-scrap-apcs-and-fund-open-access-with-submission-fees/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1219
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”Kirjasto/konsortio maksaa” - malleja

 Esimerkkejä:

 Knowledge Unlatched (2012)

 arXiv, sähköisten ennakkojulkaisujen (preprints) arkisto (2013)

 Open Library of Humanities (OLH) 2013, 27 lehteä, 500 artikkelia viime vuonna, vuotuinen 
maksu tukijaorganisaation koon ja sijainnin perusteella.

 SCOAP3 (Sponsoring Consortium fo open Access Publishing in Particle Physics), yli 300 
instituutiojäsentä, useimmat kirjastoja.

 Subscribe to open (S2O) – malli: tilaajien itsekkyyteen ja oman edun tavoitteluun nojaava
malli.

 Crow, R. , Gallagher, R. and Naim, K. (2019), Subscribe to Open: A practical approach for 
converting subscription journals to open access. Learned Publishing. doi:10.1002/leap.1262

 Wise, Alicia; Estelle, Lorraine (2019): Society Publishers Accelerating Open access and Plan 
S (SPA-OPS) project. figshare. Collection. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4561397.v2

https://doi.org/10.1002/leap.1262
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4561397.v2
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Siis:

1: Kysymys APC-maksun kohtuullisuudesta on kohtuullisen vaikea.

2: Hinta ei ole sama kuin kustannus.

3: Tutkijat pitävät korkeita kirjoittajamaksuja lehden laadun ja prestiisin indikaattoreina (Kallis on 
parempi kuin halpa).

4: Kaupallisten kustantajien kannalta APC-hinnoittelun lähtökohtana eivät niinkään ole 
tuotantokustannukset, vaan se minkä arvoiseksi asiakkaat (tutkijat) tuotteen (lehden) kokevat.

5: Mikäli kirjoittajilla on mahdollisuus maksaa APC-maksu (yleistäen: mikäli rahoittaja maksaa APC-
maksun), kirjoittajat eivät juurikaan kiinnitä huomiota APC-maksun suuruuteen.

6: Rahoittajien ”politiikoilla” on vaikutusta!

7: APC- ja ”artisti maksaa” - malleille on vaihtoehtoja. 
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Kommentteja? Kysymyksiä?

Timo Vilén

timo.vilen@helsinki.fi

mailto:timo.vilen@helsinki.fi

