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Tiedejulkaisemisen  
noidankehää murtamassa
Arabikevään mukaan nimetty akateeminen kevät -protestiliike alkoi matemaa-
tikkojen Elsevier-kustantajaa vastaan suunnattuna protestina. Tutkijat kamppai-
levat entistä riippumattomamman tieteellisen julkaisemisen puolesta kaupallis-
ten kustantajien ylivaltaa vastaan.

Arabikevään mukaan nimetty akatee-
minen kevät -protestiliike on jäänyt 
suomalaisessa mediassa varsin vähäl-
le huomiolle. Muualla maailmassa se 
on herättänyt kiinnostusta myös ei-
akateemisille suunnatuissa julkaisuis-
sa, esimerkiksi aihetta laajasti käsitel-
leessä englantilaisessa The Guardian 
-lehdessä. Sosiaalisen median kataly-
soiman liikkeen saama julkisuus on 
nopeasti lisännyt kansalaisten ja päät-
täjien tietoisuutta tieteellisen julkaise-
misen ongelmista, mikä näyttäisi joh-
tavan muutoksiin kansainvälisessä tie-
depolitiikassa.

Liikkeen tavoite on tuoda tutkimus-
tulokset kaikkien saataville, kun jul-
kaisutoiminta tällä hetkellä keskittyy 
voittoa tavoitteleville yrityksille. Vii-
meksi liikettä tukevien tutkijoiden ja 

kustantajien välit tulehdutti suurim-
man tieteellisten lehtien kaupallisen 
kustantajan Elsevierin tuki Yhdysval-
tain edustajainhuoneen Research Works 
Act (RWA) -lakialoitteelle, joka pyrki 
estämään liittovaltion – eli veronmak-
sajien – rahoittaman tutkimuksen avoi-
men julkaisemisen. 

Itse protesti sai alkunsa kun Cam-
bridgen professori ja Fields-mitalisti 
Timothy Gowers toivoi tammikuisessa 
blogissaan sivustoa, jonka kautta ma-
temaatikot voisivat irtisanoutua työs-
kentelemästä Elsevierin hyväksi. New 
Yorkin yliopiston tohtoriopiskelija Ty-
ler Neylon toteutti pian Gowersin toi-
veen, ja vain kaksi päivää myöhemmin 
thecostofknowledge.com alkoi kerätä tut-
kijoiden nimiä boikottiin. Nyt kesä-
kuun alussa sivustolle on kertynyt jo 

yli !" ### allekirjoitusta, eikä suinkaan 
pelkästään matemaatikoilta.

Kustantajat keräävät  
taloudellisen hyödyn

Tutkijoiden ja kustannusyhtiöiden 
huonojen välien perimmäinen syy on 
tutkimusartikkelien päätyminen kus-
tantajien yksityisomistukseen huo-
limatta siitä, että tieteentekijät tuke-
vat työtä merkittävällä ilmaisella työ-
panoksella. Tutkijathan paitsi tekevät 
tutkimukset myös vertaisarvioivat ar-
tikkelit ja usein vielä toimittavat jul-
kaisut. Yliopistokirjastot puolestaan 
joutuvat ostamaan kustantajalta sato-
jen lehtien niputettuja tilauksia, joten 
lehtiin uppoaa vuosi vuodelta kasvava 

Akateeminen kevät -kampanja 
sai alkunsa Cambridgen 
professori Timothy Gowersin 
tammikuisesta blogista. 
Protesti ei ole ensimmäinen 
laatuaan.
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osuus niiden budjeteista. Suuret kau-
palliset kustantamot tahkoavat samaan 
aikaan ennätyksellisiä tuloksia. Elsevie-
rin viime vuoden !!" miljoonan euron 
liikevoitto esimerkiksi oli huikeat "#." 
prosenttia liikevaihdosta.

Julkaisijoista nimenomaan Elsevie-
rin maine on tahriintunut myös useis-
sa skandaaleissa. Yrityksen Australi-
an osasto esimerkiksi julkaisi vuosi-
na $%%%–$%%& lääke- ja kemikaaliyri-
tys Merckin sponsoroimia artikkeliko-
koelmia vertaisarvioitujen julkaisusar-
jojen asussa. Elsevierin emoyhtiö puo-
lestaan tuki asekauppaa järjestämällä 
isoja maanpuolustusnäyttelyitä, kun-
nes tutkijoiden äänekäs vastustus lo-
petti tämän toiminnan vuonna $%%#. 
Elsevier on myös toistuvasti julkaissut 
artikkeleita ilman vertaisarviointia, pla-
gioituja tutkimuksia ja jopa kokonaisia 
artikkeleita jotka on myöhemmin jou-
duttu vetämään takaisin.

Urajärjestelmien noidankehä

Tämänvuotinen protesti ei ole ensim-
mäinen laatuaan. Vuonna $%%' yli "% 
%%% allekirjoittajaa lupautui olemaan 
julkaisematta tutkimusartikkeleitaan 
niiden avointa saatavuutta vastustavien 

kustantajien lehdissä. Kustantajat eivät 
kuitenkaan juuri reagoineet protestiin, 
eikä tutkijoilla tuolloin juuri ollut vaih-
toehtoisia julkaisukanavia. 

Akateemisen julkaisemisen noidan-
kehän syy on urajärjestelmien luonne: 
tutkijoiden suoriutumista mitataan ta-
vallisesti laskemalla julkaisuja perin-
teikkäissä arvostetuissa tutkimusleh-
dissä, joista kaupalliset julkaisijat omis-
tavat suurimman osan. Avoimen verk-
kojulkaisemisen merkitys on kuitenkin 
kasvanut, erityisesti kun yksi edellisen 
kampanjan johtajista, Berkeleyn yli-
opiston geneetikko Michael Eisenin, 
perusti viisi vuotta sitten Public Lib-
rary of Science (PLoS) -lehtiryppään.

Elsevier nöyrtyi

Elsevier on vastannut tutkijoiden pro-
testiin useilla avoimilla kirjeillä. Al-
kuun niissä korostettiin julkaisijoiden 
roolia tutkimuksen tason takeena. Täl-
laisten väitteiden tueksi ei kuitenkaan 
ole vahvaa todistusaineistoa, sillä esi-
merkiksi vertaisarvioitujen lehtien ta-
son mittarina usein käytettävä ns. vai-
kuttavuuskerroin (impact factor) kor-
reloi huolestuttavalla tavalla takaisin 
vedettyjen tutkimusten määrän kanssa. 

Helmikuun lopussa, mahdollisesti 
allekirjoitusten määrän ja asian saaman 
negatiivisen julkisuuden säikäyttämä-
nä, Elsevier veti tukensa RWA-lakia-
loitteelta, joka muutamaa tuntia myö-
hemmin kuopattiin kokonaan. Protes-
tin taustavoimat eivät kuitenkaan ole 
vakuuttuneita kustantajien aidosta ha-
lusta muutokseen. He pikemminkin 
haluavat kokonaan eroon voittoa ta-
voittelevista kustannusyhtiöistä kehit-
tääkseen julkaisutoiminta aidosti uu-
delleen.

Tutkimusrahoi!ajat mukaan

Myös tutkimusrahoittajat ovat nyt ot-
tamassa aiempaa aktiivisemman roo-

Scott Aaronson Massachusetts Institute of Technology ! Douglas N. Arnold University 
of Minnesota ! Artur Avila IMPA and Institut de Mathématiques de Jussieu ! John 
Baez University of California, Riverside ! Folkmar Bornemann Technische Universität 
München ! Danny Calegari Caltech/Cambridge University ! Henry Cohn Microsoft 
Research New England ! Ingrid Daubechies Duke University ! Jordan Ellenberg 
University of Wisconsin, Madison ! Matthew Emerton University of Chicago ! 
Marie Farge École Normale Supérieure Paris ! David Gabai Princeton University ! 
Timothy Gowers Cambridge University ! Ben Green Cambridge University ! Martin 
Grötschel Technische Universität Berlin ! Michael Harris Université Paris-Diderot Paris 
" ! Frédéric Hélein Institut de Mathématiques de Jussieu ! Rob Kirby University of 
California, Berkeley ! Vincent Lafforgue CNRS and Université d’Orléans ! Gregory F. 
Lawler University of Chicago ! Randall J. LeVeque University of Washington ! László 
Lovász Eötvös Loránd University ! Peter J. Olver University of Minnesota ! Olof 
Sisask Queen Mary, University of London ! Terence Tao University of California, Los 
Angeles ! Richard Taylor Institute for Advanced Study ! Bernard Teissier Institut de 
Mathématiques de Jussieu ! Burt Totaro Cambridge University ! Lloyd N. Trefethen 
Oxford University ! Takashi Tsuboi University of Tokyo ! Marie-France Vigneras 
Institut de Mathématiques de Jussieu ! Wendelin Werner Université Paris-Sud ! 
Amie Wilkinson University of Chicago ! Günter M. Ziegler Freie Universität Berlin 

Kaupalliset kustantajat 
omistavat miltei kaikki 
arvostetut tutkimuslehdet, 
joissa julkaistujen artikkelei-
den määrällä mitataan tutki-
joiden paremmuutta. Avoin 
verkkojulkaiseminen murtaa 
noidankehää.
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lin. Huhtikuussa liikkeen tavoittei-
den taakse asettautui maailman toisek-
si suurin yksityinen tutkimusrahoit-
taja Wellcome Trust ja Iso-Britanni-
an yliopisto- ja tiedeministeri David 
Willets!. Pian tämän jälkeen Euroopan 
komissio ilmoitti, että se asettaa avoi-
men verkkojulkaisemisen Horizon !"!" 
-puiteohjelman "# miljardin euron ra-
hoituksen ehdoksi$. Valkoiselle talol-
le tehtiin samanaikaisesti sosiaalisessa 

mediassa laajalti levitetty kansalaisve-
toomus avoimen verkkosaatavuuden 
ulottamisesta kaikkeen Yhdysvaltain 
liittovaltion rahoittamaan tutkimuk-
seen%. Vetoomus saavutti vaaditun &' 
### allekirjoituksen rajan (. kesäkuu-
ta, joten presidentti Obaman hallin-
non täytyy vastata siihen virallisesti.

Akateeminen kevät on tehnyt sel-
väksi, että yhä useampi kaupallisten 
akateemisten kustantajien voittoja il-

maisella työllään ruokkivista tutkijois-
ta tiedostaa nykyisen järjestelmän on-
gelmat. Näyttää myös, että protesti-
liikkeen keräämä laaja julkisuus on 
saanut eri maiden hallitukset kannat-
tamaan liikkeen vaatimuksia, etenkin 
koska avoimen julkaisemisen odote-
taan tuovan merkittäviä säästöjä. Tie-
teellisen julkaisemisen noidankehä 
näyttää siis olevan murroksen partaal-
la – halusivat julkaisijat sitä tai eivät.

Kirjoittajat ovat boikottiin liittyneitä 
materiaalifysiikan tutkijoita. FT Jani 
Kotakoski on Helsingin yliopiston dosent-
ti ja Wienin yliopiston yliopistoassistentti. 
TT Toma Susi on tutkija Aalto-yliopis-
tossa. 

! http://www.guardian.co.uk/science/!"#!/apr/"$/wellcome-tru%-academic-spring
" http://news.sciencemag.org/scienceinsider/!"#!/"&/horizon-!"!"-a-'"-billion-battle.html
# https://wwws.whitehouse.gov/petitions(!/petition/require-free-access-over-internet-scientific-

journal-articles-arising-taxpayer-funded-research/wDX'!FLQ

Elsevier tuki Yhdysvaltain edustajainhuoneen laki aloitetta, jolla 
haluttiin estää valtiorahoitteisen tutkimuksen avoin  
julkaiseminen. Negatiivinen kirjoittelu pakotti kustantamon 
muuttamaan mielensä.

Vesa Niinikangas

Tiede$ä journalismissa

Tiedetoimittajan edellisessä numerossa tiedetoimittaja Ti-
mo Paukku totesi, että journalistin koulutukseen pitäi-
si kuulua alusta lähtien tiedeopetusta. Hän kertoi myös, 
miten hänen esimiehensä Risto Varteva kehotti toimituk-
sen johtoa odottamaan savun hälvenemistä, kun maail-
malla kohistiin esimerkiksi kylmäfuusiosta. Kokenut tie-
detoimittaja pystyi arvioimaan uutisen merkitystä ja toi-
mimaan toimituksen asiantuntijana. 

Televisiouutisissa talon johtavat talous- ja politiikan-
toimittajat kommentoivat usein esimerkiksi Nokian vai-
keuksia, eurokriisiä tai muita ajankohtaisia ilmiöitä. Oli-
sivatko tiedetoimittajat olleet vastaavassa tilanteessa vii-
meksi ensimmäisen kuulennon aikana vuonna )*+*, kun 
tiedetoimittajat Pertti Jotuni ja Osmo A. Wiio olivat mu-
kana Yleisradion Kuustudiossa?

Tiedejournalismissa orientoidutaan tieteellisin mene-
telmin tutkitun tiedon käyttöön, ja ilmiöitä tarkastellaan 
kriittisesti tutkimustiedon avulla. Tiedettä journalismissa 
on muutenkin kuin tiedejournalistien jutuissa. Heidän 
rinnallaan tai heitä korvaamassa ovat yleis- ja erikoistoi-
mittajat, tutkijat, asiantuntijat ja myös kansalaiset, jotka 
käyttävät tieteellistä tietoa lähteenään. Tiede voi liittyä 
mediassa kaikkiin aihealueisiin, mutta niihin kohdistuu 
paineita myös monista muista suunnista, erityisesti eri-
laisten huuhaaryhmien taholta. Lähes päivittäin medias-
sa on uutisia, joissa tutkimustietona esitetään paikkansa 
pitämättömiä todisteita. 

Tiede tarjoaa perspektiiviä, auttaa hahmottamaan ko-
konaiskuvaa ja tuo ilmiöiden tarkasteluun tietoa ja nä-

kökulmia, joita on muilla tavoin mahdotonta tai hyvin 
vaikeaa hankkia. Tänään tutkijat ovat entistä valmiim-
pia esiintymään julkisuudessa, kirjoittamaan yleistajui-
sesti tutkimuksestaan ja osallistumaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Joistakin on tullut julkkiksia, jotka tunne-
taan kaupan jonoissa ja kadulla. 

On tapahtunut myös toisenlaista kehitystä, ja tutki-
joita joutuu vihan kohteiksi kuten professori Mikael Fo-
gelholm kirjoittaa Tieteessä tapahtuu -lehden numeros-
sa )/&#)&. Kukaan ei puhu enää tietoyhteiskunnasta. Kas-
vava vihapuhe on synnyttänyt pelon yhteiskuntaa, jossa 
pelkoa lietsotaan milloin minkäkin uskomuksen varassa. 
Vihan kohteeksi sopii ravitsemustutkija, joka varoittaa yl-
tiöpäisen karppauksen vaaroista tai susitutkija, joka pyrkii 
asettamaan oikeisiin mittasuhteisiin todelliset ja kuvitel-
lut susihavainnot. 

Suomen tiede-sana kattaa kaikki tieteenalat, ja olem-
me samassa seurassa Ruotsin vetenskapin ja saksan Wissen-
schaftin kanssa. Tiedettä onkin kaikkialla: laitteissa joita 
käytämme, tulkinnoissa joita saamme median kautta, me-
netelmissä joilla hoidamme sairaita jne. Tiede ei enää ole 
oma norsunluutorninsa tai saarekkeensa, vaan se on ak-
tiivisesti mukana yhteiskunnan kehittämisessä, myös ta-
saveroisena ja riskejä ottavana partnerina muiden kanssa.

Tiedejournalismin rinnalla tarvitsemme yhä enemmän 
tiedettä journalismissa, tutkittua tietoa ja näkemyksiä, 
jotka eivät vain viihdytä vaan ovat mukana viemässä yh-
teiskunnan kehitystä parempaan suuntaan. 
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