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Horisontti 2020 
 EU:n seuraava puiteohjelma    

 Maailman suurin rahoitusohjelma: 70,2 miljardia € 

 Rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja 
innovointihankkeita  

 Vuosina 2014–2020  
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Open access -vaatimukset 
 

Vuodesta 2014 lähtien  

kaikkien Horisontti 2020 –ohjelman 
rahoituksella tuotettujen 

tieteellisten artikkeleiden  

on oltava avoimesti saatavilla 
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 Euroopan komissio 
pitää avointa saatavuutta tärkeänä, koska se mm. 

 vauhdittaa tutkijoiden ja yritysten merkittäviä 
läpimurtoja 

 kansalaiset pääsevät nopeasti hyötymään 
tutkimustuloksista 

 parantaa Euroopan kilpailukykyä 
 (Tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn) 

 

"The European taxpayer should not have  

to pay twice for publicly funded research” 
  (Digitaalistrategian varapuheenjohtaja Neelie Kroes) 
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Hyväksytään eri OA-muotoja 
Joko 
 ”Kultainen avoin saatavuus” 
 ”Hybridi avoin saatavuus” 

 Kustantajien toimesta heti saataville. 
Julkaisukustannuksiin voi saada korvausta Euroopan 
komissiolta.  

tai 
 “Vihreä avoin saatavuus”  

 Tutkijoiden toimesta julkaisu saataville julkaisuarkiston 
kautta vähintään 6 kuukauden kuluttua julkaisemisesta. 
Yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen 
artikkeleilla määräaika 12 kk.                           
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Open data 
 Tutkimusdatan avoimuutta ei vaadita tässä vaiheessa 

 

Komissio aikoo kokeilla:  

 

 Julkisin varoin tuotetussa tutkimuksessa kerätyn datan 
julkaisemista avoimesti 

 

 Otetaan huomioon yksityisyyden suojaan ja kaupallisiiin 
etuihin liittyvät oikeutetut edut ja suuriin tietomääriin 
liittyvät kysymykset 

      (Lähde: IP/12/790) 
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Open Access Infrastructure 
 for Research in Europe   

 

 EU:n hanke tukee tutkimustulosten  avointa 
saatavuutta Horisontti 2020 –ohjelmassa 

 

 EU-hankkeiden ja julkaisujen viitetietojen portaali  

 

 Linkitys viitetiedoista kokoteksteihin – 
tulevaisuudessa myös dataan 
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pdf 

http://www.openaire.eu 

mm. Julkaisulista 
projektin  
kotisivulle 

Avoimuus 
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OpenAIRE hankkeessa tuotettu data-arkisto: tutkija voi tallettaa datansa vapaasti, 
maksutta , sijaitsee CERNin palvelimella.   
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 OA-tuki Helsingin yliopistossa 
 

Ask OpenAIRE 
 http://www.openaire.eu/en/support/helpdesk 
 Helsingin yliopiston kirjasto on kansallinen 
OpenAIRE helpdesk   
 Yhteyshenkilö: liisa.siipilehto@helsinki.fi  

 
 
 

Open access –neuvonta 
 openaccess-info@helsinki.fi  
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Lähteet:  
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/ 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-786_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_en.htm 
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