
FENNIA – 130 vuotta suomalaista 
kansainvälistä maantiedettä

§ Perinteikästä suomalaista kansainvälistä tiedejulkaisutoimintaa (1889à)
§ Julkaisija Suomen Maantieteellinen Seura, ei kaupallista kustantajaa 

(vrt. pohjoismaiset sisarjournaalit, kustantaja Taylor & Francis)
§ Vuodesta 2010 alkaen avoin verkkojulkaisu, TSV:n tuella (https://journal.fi/fennia)
§ Platinum open access: 

§ Kaikki sisältö luettavissa ja ladattavissa maksutta, välittömästi julkaisemisen jälkeen 
(jonka jälkeen sijoitetaan seuraavaan numeroon)

§ Voittoa tavoittelematonta, riippumatonta julkaisutoimintaa 
§ Ei kirjoittajamaksuja
§ Kirjoittajat säilyttävät kaikki oikeudet työhönsä
§ Lehti toteuttaa ja kehittää eettistä tiedejulkaisemista edistäviä, läpinäkyviä ja 

toimijoiden välisiä valtasuhteita tasapainottavia avoimia julkaisukäytäntöjä
§ Laadun takaajat: Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), 

Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
Free Journal Network, TSV:n vertaisarviointistandardi, Versus-tutkimusfoorumiKallio & Herrala
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FENNIA – avointa politiikkaa, avoimia 
käytäntöjä, avoimempia asenteita

§ Fennia ollut pitkään mukana avoimen julkaisupolitiikan kehittämisessä 
(mm. Kotilava, TSV, Tutkitusti-verkosto, kansainväliset yhteistyökumppanit)

§ Toiminnassaan Fennia on kehittänyt avoimia julkaisukäytäntöjä
(mm. avoin vertaisarviointi, kommenttipuheenvuorot)

§ Vuorovaikutteisella toimintakulttuurillaan Fennia pyrkii edistämään avoimia asenteita 
tiedeyhteisöissä (vis-à-vis akateemisen työhön kuuluva keskinäinen kilpailu)

§ Keskeiset eettiset periaatteet: Tutkijoiden tulee olla tiedejulkaisemisen keskiössä, ja 
tutkijoiden kuuluu kantaa jaettua vastuuta julkaisutoiminnasta eri rooleissa 
toimiessaan (kustantaja, toimittaja, vertaisarvioija, kirjoittaja, kommentoija, 
tiedepoliittinen vaikuttaja)

àAvoin vertaisarviointi keskeisenä eettisten periaatteiden toteuttamisen ja 
avoimuuden kehittämisen käytäntönä 
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FENNIA – Miksi vertaisarviointia 
tulisi avata?

1. Anonymiteetti ei aina tarjolla: erit. pienet tutkimusyhteisöt (kuten Suomessa), pienet 
tieteenalat (esim. lapsuuden maantiede), spesifit tutkimuskontekstit (esim. keskisuuret 
kaupunkiseudut) ja tarkat maantieteelliset kohdennukset (esim. Palestiina)

àAnonyymius toteutuu vain osittain

àUsein erityisesti kirjoittaja epätasa-arvoisessa asemassa

2. Valtasuhteet epätasapainoiset: suljetussa arvioinnissa toimittajalla rajaton valta, 
vertaisarvioijalla mahdollisuus mielivallan käyttöön, kirjoittaja mahdollisesti alisteisessa 
asemassa suhteessa molempiin 

àArviointiprosessit eivät välttämättä paranna laatua 

àKirjoittajat eriarvoisessa asemassa keskenään 
(esim. suhteessa tieteelliseen ikään, kansallisuuteen, sukupuoleen)Kallio & Herrala 
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FENNIA – avoin vertaisarviointi

§ Avoin prosessi vaihtoehto suljetulle arviointiprosessille (double-blind); 
erilainen toteutus mutta samat kriteerit (accept, minor/major revision, 
resubmit, reject)

§ Arviointikäytäntö määräytyy ensisijaisesti kirjoittajan valinnan pohjalta, 
mutta myös jokaiselta arvioijalta aktiivinen suostumus

§ Mahdollista toteuttaa myös hybridinä (osa arvioista avoimesti/suljetusti)

§ Toteutustapa vuorovaikutteinen: vertaisarvioijat ja kirjoittaja dialogisessa 
suhteessa, vastuutoimittaja seuraa prosessia ja vastaa julkaisupäätöksistä 

§ Dialogi voidaan tehdä julkiseksi kommentaarien kautta, mikä mahdollistaa 
myös keskustelun laajentamisen (Reflections)
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FENNIA – esimerkki dialogisesta 
tiedejulkaisemista

§ Luennon pohjalta Fenniaan laadittu essee, johon kaksi vertaisarvioijaa, jotka laativat myöhemmin 
kommentaarin

§ Nick Gill: The suppression of welcome (2018/1)
§ Jen Bagelman: Who hosts a politics of welcome? – commentary to Gill (2018/1)
§ Matthew Brookman Sparke: Welcome, its suppression, and the in-between spaces of refugee sub-citizenship – commentary to 

Gill (2018/2)

§ Kutsuttuja kommentoijia konferenssista
§ Roger Norum: From welcome to well ... come: the mobilities, temporalities and geopolitics of contemporary hospitality –

commentary to Gill (2018/1)
§ Jani Vuolteenaho, Eveliina Lyytinen: Reflections on the variations and spatialities of (un)welcome – commentary to Gill (2018/1)
§ Vilhelmiina Vainikka, Joni Vainikka: Welcoming the masses, entitling the stranger – commentary to Gill (2018/1)

§ Tarjottuja kommentaareja keskustelun jatkoksi
§ Jonathan Darling: The fragility of welcome – commentary to Gill (2018/2)
§ John Morrissey: Envisioning human security – commentary to Gill (2018/2)
§ Jussi P Laine: Conditional welcome and the ambivalent self – commentary to Gill (2018/2)
§ Elisa Pascucci: Who welcomes? The geographies of refugee aid as care work – commentary to Gill (2018/2)

Kutsuvierasluento suomalaisilla Maantieteen päivillä 2017: Nick Gill – Emotional Geographies of Welcome

Kallio & Herrala 
9.10.2019



FENNIA – esimerkki dialogisesta 
tiedejulkaisemista

§ Työryhmä brittiläisillä maantieteen päivillä (RGS–IBG) 2019 
(järjestäjinä Gill, Bagelman, Riding, Kallio)
§ Osallistujia kommentaattoreista ja muualta, kaksi työryhmää

§ Erikoisnumero lehdessä Hospitality & Society
§ Kirjoittajat konferenssin osallistujista, 

toimittajat Gill, Bagelman, Riding, Kallio

§ Työryhmä amerikkalaisilla maantieteen päivillä (AAG) 2020 
(järjestäjinä Gill, Kallio, Bagelman, Riding, Germann Molz; 
sponsoreina Hospitality & Society + Recreation, Tourism, Sport 
Special Interest Group)
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FENNIA – 130 vuotta suomalaista 
kansainvälistä maantiedettä
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