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Kirjoittajamaksut lyhyesti

▪ Kirjoittajamaksu, julkaisumaksu, avoimen julkaisemisen maksu, APC/BPC jne.

▪ Maksetaan kustantajalle artikkelin tai kirjan (tai sen osan) julkaisemisesta avoimena (joko
täysin avoimessa tai osittain avoimessa (hybridi) kanavassa

▪ Suuruus vaihtelee kustantajasta, lehdestä, artikkelityypistä jne. riippuen
▪ Artikkeleilla 0-9 500 € välillä

▪ Keskimääräinen APC v. 2020:

▪ Täysin avoimet lehdet: n. 1 500 €

▪ Hybridilehdet: n. 1 800 €

▪ Kirjoilla 5 000 - 15 000 € välillä

▪ Kirjoittajamaksujen raportointi VIRTA:an mahdollista vuodesta 2020

▪ Lisätietoja: 
▪ APC-projektin loppuraportti: https://www.doria.fi/handle/10024/180499

▪ OpenAPC: https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/

https://www.doria.fi/handle/10024/180499
https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/


VIRTA ja AvoinSaatavuusJulkaisumaksu - Mitä ilmoitetaan?

▪ Kirjoittajamaksun määrä sisältäen ALV:n ja mahdolliset alennukset
(esimerkiksi tieteellisten seurojen jäsenyyden nojalla saadut 
alennukset). 

▪ Ilmoitetaan euroissa. Mikäli organisaation taloushallinto ei ole 
muuttanut euromääräiseksi, suositellaan päiväkohtaisen muuntokurssin 
käyttämistä.



Julkaisumaksuun EI sisällytetä

▪ Ylisivu- tai värikuvamaksujen tapaisia maksuja tai mitään muitakaan lisämaksuja 
(esim. nk. corrigendat).

▪ FinELibin (transformatiivisiin tai full OA) sopimuksiin sisältyvien 
”lisämaksuttomien” artikkeleiden maksuja

▪ Julkaisumaksu laskettavissa vasta jälkikäteen, kun julkaisujen kokonaismäärä 
tiedossa.

▪ FinELib raportoi jatkossa keskitetysti.



Jaetut kirjoittajamaksut?

▪ Mikäli kirjoittajamaksu on jaettu kahden 
tai useamman organisaation/kirjoittajan 
kesken, yksi organisaatio raportoi koko 
summan. 

▪ Mutta mikä niistä? 
▪ Ei selkeää käytäntöä/sääntöä
▪ Vaihtoehdot:

▪ A) Jos jaettu tasan, niin 
vastuukirjoittajan organisaatio 
raportoi

▪ B) Jos ei jaettu tasan, eniten 
maksanut raportoi

▪ C) Jaettujen maksujen 
yhdistäminen Virran päässä?



Julkaisumaksuja koskevat tiedot 6/2021 - välitilinpäätös

▪ Yli 20 organisaatiota 
toimittanut maksutietoja 
6/2021 mennessä

▪ Tietojen laatu yleisesti 
ottaen hyvä

▪ Tietojen keskitetty vieminen
OpenAPC-palveluun





Anomalioita

▪ Lyönti- ja desimaalivirheet: 

▪ Julkaisumaksu 15000 € -> 1500 €; 112329 € -> 1123,29€

▪ Julkaisumaksu 3548 €, avoin saatavuus 0?

▪ Julkaisumaksu 2500 €, artikkelityyppi E 1 (yleistajuinen artikkeli, 
sanomalehtiartikkeli)?

▪ Tasaluvut? 

▪ Julkaisumaksu 1000 €, avoin saatavuus 0, julkaisutyyppi F2 -> Kirjoittajapalkkioita

▪ Julkaisumaksu 0 €?

▪ Julkaisumaksu X € + viivästetty OA? Harvinainen mutta mahdollinen skenaario



Johtopäätöksiä

▪ Tarkastukset:

▪ Tulossa VIRTA:an ja Tiedejatutkimus.fi:hin

▪ Tulevaisuudessa myös kanavan OA-tyypin tunnistaminen 

automaattisesti julkaisukanavatietokannan tietojen perusteella

▪ Ohjeistuksen parantaminen:

▪ Mitä julkaisu-/kirjoittajamaksulla (APC/BPC) tarkoitetaan (ja ei 

tarkoiteta)?

▪ Mitä raportoidaan?

▪ Saalistajalehdissä julkaistut artikkelit?



Miksi julkaisumaksujen raportointia?

▪ Kustannusten seuraaminen

▪ Läpinäkyvyys 

▪ Benchmarkkaus

▪ Työvälineitä kustantajaneuvotteluihin

▪ OpenAPC kriittinen työkalu 
FinELibille

▪ Keskimääräiset APCt

▪ Maksullisten OA-artikkeleiden 
kokonaismäärä

▪ Jne.





Kiitos!

timo.vilen@helsinki.fi
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