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Avoimuus ja yhteistyö suomalaisen tutkimuksen 
ja oppimisen menestystekijänä

FinELib-konsortio mahdollistaa osaltaan digitaalisten aineistojen 

saatavuuden ja aineistojen välittömän avoimen julkaisemisen
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Hankkimalla tehokkaasti laadukkaita aineistoja ja 
palveluja

Lisäämällä aineistojen avoimuutta

Tekemällä aktiivisesti yhteistyötä kansallisesti ja 
kansainvälisesti

FinELib-konsortio mahdollistaa osaltaan 
digitaalisten aineistojen saatavuuden ja 

aineistojen välittömän avoimen julkaisemisen
FinELib

FinELib perustehtävä
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FinELib tahtotila 2025

Avoimuus
Tutkijoiden julkaisut ovat välittömästi avoimia. Konsortio mahdollistaa omalta 
osaltaan avoimen julkaisemisen ja tekee kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä tämän edistämiseksi. 

Avoimuus ja yhteistyö 

suomalaisen tutkimuksen ja 

oppimisen menestystekijänä

Uusien asioiden, ilmiöiden ja aineistotyyppien tunnistaminen ja tutkiminen 
konsortion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Uudet asiat ja 

ilmiöt

Konsortion yhteistyö mahdollistaa avoimen julkaisemisen ja aineistojen 
saatavuuden. Konsortiossa tehdään tiivistä yhteistyötä jäsenorganisaatioiden 
johdon, tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä. Konsortion toimintamalli ja 
päätöksenteko on ketterää ja joustavaa.

Yhteistoiminta 
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Strategiset painopisteet

Monipuolinen ja ketterä 

aineistonhankinta

Avoimet julkaisut

Vaikuttava, dataan 

perustuva toiminta

Konsortion yhteistoiminta

FinELib

Kotimaisten ja kansainvälisten tiedejulkaisujen ja 

ammattilehtien tulee olla avoimesti kaikkien 

käytettävissä. FinELibiin kuuluvien organisaatioiden 

tutkijoilla on mahdollisuus julkaista tutkimuksensa 

avoimena ilman lisäkustannuksia.

Konsortio rakentaa avoimen julkaisemisen 

kulttuuria Suomessa ja kansainvälisesti 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. FinELib 

hyödyntää julkaisuvirtoihin ja julkaisujen 

rahoitukseen liittyvää dataa neuvotteluissa 

kustantajien ja yhteistyökumppanien kanssa, 

vaikuttavuuden osoittamisessa sekä avoimen 

julkaisemisen infrastruktuurin kehittämisessä.

Tutkijoilla, opettajilla ja opiskelijoilla on käytössään 

relevantit ja korkealaatuiset aineistot entistä 

monipuolisemmin. Konsortio hankkii aineistoja ketterästi 

yhteistyönä, jotta organisaatiot voivat hyödyntää 

aineistoja käyttötarpeisiinsa.

Konsortion kulttuuri ja toiminta on avointa, dynaamista ja 

perustuu keskinäiseen luottamukseen. Avoin 

julkaiseminen edellyttää konsortiolta yhteistyötä 

jäsenorganisaatioiden johdon, tutkijoiden ja 

asiantuntijoiden kanssa. Avoimeen julkaisemiseen 

siirtymisen nopeat ennakoimattomat muutokset 

edellyttävät ketteryyttä ja konsortion yhteistyötä uusien 

asioiden tunnistamisessa ja kehittämisessä. 


