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FENNIA – 130 vuotta suomalaista
kansainvälistä maantiedettä

• Perinteikästä suomalaista kansainvälistä tiedejulkaisutoimintaa (1889à)
• Julkaisija Suomen Maantieteellinen Seura (SMS), 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
• 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-tutkimusfoorumi



FENNIA – avointa politiikka, avoimia
käytäntöjä, avoimempia asenteita

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

àTunnistettu haaste: kukaan ei halua maksaa ei-kaupallisesta julkaisutoiminnasta
pitkäjänteisesti (ml. kotimainen ja kansainvälinen referee-julkaiseminen, populaari
tiedejulkaiseminen)

• Toiminnassaan Fennia on kehittänyt erilaisia avoimia julkaisukäytäntöjä ei-
markkinalähtöisesti

• Avoin vertaisarviointi tällä hetkellä Fennian keskeinen eettisten periaatteiden
toteuttamisen ja avoimuuden kehittämisen käytäntö

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

Keskeiset eettiset periaatteet:
1. Tiedeyhteisön tulee olla tiedejulkaisemisen keskiössä
2. Julkaisupolitiikasta ja -käytännöistä päättäminen tutkijoiden, ei

markkinatoimijoiden, tehtävä
3. Tiedeyhteisön jakama vastuu julkaisutoiminnassa näkyväksi (tutkijan lukuisat

roolit: kustantaja, toimittaja, vertaisarvioija, kirjoittaja, kommentoija,
tiedepoliittinen vaikuttaja…)



Mikä on tiedeyhteisö?

• Monialainen: tieteenalakohtaiset tiedeyhteisöt (esim. maantieteen),
tieteenfilosofisesti perustellut tiedeyhteisöt (esim. feministisen tutkimuksen),
temaattiset tiedeyhteisöt (esim. AYS)…

• Monimittakaavainen: kansainvälinen, kansallinen, paikallinen
• Järjestäytyminen Suomessa: tieteelliset seurat ja niiden kattojärjestö Tieteellisten seurain

valtuuskunta (TSV, sis. Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Tiedonjulkistamisen
neuvottelukunta, Julkaisufoorumi, Avoin tiede)

• Kansainvälinen verkostoituminen: alakohtaiset ja alueelliset verkostot (esim. Free Journal
Network), järjestöt (esim. IGU), konferenssit (esim. AAG), projektit (esim. SA, ERC, H2020)…

• Tiedeyhteisö tieteen piirissä: akateemiset meriitit, kilpailu, yhteistyö, tieteen
itseään korjaava luonne

• Tiedeyhteisö yhteiskunnalle: tutkittu tieto visioinnin, suunnittelun, päätöksenteon,
instituutioiden, lainsäädännön, virkamiestoiminnan, järjestötoiminnan, erilaisten
käytännön toteutusten perustana

àTiedeyhteisö ei ole toimija, jota voi vastuuttaa avoimesta julkaisemisesta ilman,
että siihen kohdistetaan resursseja



Miten tieteellinen julkaisu syntyy?

• Käsikirjoituksen työstäminen: perustuu tyypillisesti tieteellisiin esitelmiin seminaareissa ja
konferensseissa, missä vertaiskommentointi ja keskustelut antavat eväitä hiomiseen; myös
mentorointi omassa tutkimusryhmässä ja/tai ohjaajan palaute usein osa prosessia

• Käsikirjoituksen viimeistely: kielenhuolto tarpeen mukaan (1–3 kierrosta, erit. kv-julkaisut)
• Julkaisun toimittaminen: tieteellisellä julkaisulla (lehti/kirja) on yksi tai useampi toimittaja, joista

yleensä yksi ottaa päävastuun yksittäisestä julkaisusta; erikoisnumerot ja toimitetut teokset lisäävät
toimituksellisia kerroksia

• Julkaisun kustantaminen: tieteellisellä julkaisulla on kaupallinen ja/tai ei-kaupallinen kustantaja,
joka vastaa julkaisun resursoinnista, ylläpidosta, raportoinnista, markkinoinnista, eettisyydestä jne.

• Julkaisun arvioiminen: yleensä 2–3 vertaisarvioijaa/arviointikierros
• Julkaisun prosessointi: tieteellisillä julkaisuilla 1–3 kustannustoimittajaa, jotka tarkistavat julkaisun

muotoseikat, taittavat sen lopulliseen muotoon, huolehtivat fyysisen/virtuaalisen julkaisun
(numero/vskrt) kokonaisuudesta ja kirjaavat julkaisua koskevat tiedot tarpeellisiin tietokantoihin

• Julkaisun popularisointi: joillakin julkaisuilla omat populaarit kanavansa, mutta yleensä alusta pitää
etsiä itse; monenlaisia toimitus/kustannuskäytäntöjä, yleensä työskentely yhden toimittajan kanssa

• Kaikki tämä on vapaaehtoisuuteen perustuvaa akateemista yhteistyötä, josta ei makseta
mainittavaa korvausta



Tieteellisen lehtiartikkelin julkaisuprosessin
lyhyt oppimäärä

Tyypillinen julkaisuprosessi etenee Fenniassa näin (Editorial 1/2017)
1. The manuscript is submitted by the author(s)
2. The manuscript is assessed for fit and basic quality by the editor(s)
3. If seen as fit, the responsible editor starts to seek for suitable peer reviewers
4. The manuscript is sent out for external review
5. The reviewers provide comments to the author(s) and the editor(s)
6. A preliminary decision is made by the editor(s), based on the review reports
7. The author(s) receive the decision and, if revisions are requested, decides whether or not to revise the

manuscript along the requested lines; in the case of rejection, the process ends in this journal
8. The author(s) resubmit the revised manuscript, sometimes including language editing, together with

the response letter
9. The revised version of the manuscript and the response letter are assessed by the editor(s)
10. The manuscript is possibly sent out to external review, for the same or new reviewers
11. The reviewers provide comments on the revised manuscript
12. A final decision is typically made at this point by the editor(s), yet a second revision and third peer

review round are also possible (repeating steps 7–12)
13. The author(s) receives the decision and, if minor revisions are requested, revise the manuscript; in the

case of rejection, the process ends in this journal
14. The author(s) resubmit the finalised manuscript, perhaps together with a response letter
15. The manuscript is accepted for publication by the editor(s)
16. The accepted manuscript is sent to copy editing, and possibly language editing
17. The author(s) are sent the proofs for technical corrections
18. The proofs are assessed and accepted by the copy editor, perhaps requiring multiple rounds of

corrections
19. The paper is published online
20. The paper is published in an issue.



Summa summarum

• Tieteellinen julkaisutoiminta rakentuu tiedeyhteisön toimijoiden –pääasiassa
tutkijoiden – vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyön varaan

• Suomessa tiedejulkaisemisen resursoinnista vastaavat pääasiassa yliopistot ja
tutkimuslaitokset, joiden työntekijät hoitavat lukuisia tiedeyhteisön rooleja osana
työtään

• ’Ylimääräinen yhteistyö’ jää pitkälti näkymättömäksi, mutta ilman sitä
tiedeyhteisöjä ei ole olemassa

• Avointa tiedejulkaisemista kehitetään markkinaehtoisesti, jolloin  tiedeyhteisön
tekemä vapaaehtoistyö tulee huonosti tunnistetuksi ja/tai tunnustetuksi

• Ei-kaupallisen avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan näkymät heikot
• PlanS ja vastaavat systeemit perustuvat markkinalogiikkaan
• Tieteellisten seurojen toiminnassa maksullinen jäsenyys entistä haastavampaa
• Kirjastot käyttävät OA budjettinsa kaupallisten toimijoiden hyväksi

• Myös tieteen popularisointia vaaditaan enenevästi (esim. STN, H2020, mutta myös
SA yleiset ja säätiöt), mutta sitä ei haluta resursoida pitkäjänteisesti (esim. TSV:n
tuki); ”tiedeyhteisö hoitaa” on tässäkin tyypillinen ehdotus


