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Tieteellisellä lehdellä kolme 
tapaa avata sisältöään

1. Syntyä open access -lehtenä, muuttua open 
access -lehdeksi
Kaikki artikkelit julkaistaan avoimena, toiminta 

rahoitetaan muulla tavoin kuin tilausmaksuilla
2. Myydä tilausmaksulliseen lehteen yksittäisiä 

artikkeleita avoimeksi (hybridi)
Isot kansainväliset tiedekustantajat

3. Sallia artikkeleiden rinnakkaistallentaminen 
joko heti tai viiveellä (embargo)
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Näiden lisäksi lehti voi määritellä 
esimerkiksi…

• voiko artikkelin jakaa organisaation tai 
tutkijan omilla internetsivuilla – millä ehdoin?

• voiko artikkeleita jakaa ResearchGaten
tyyppisissä yhteisöpalveluissa – millä 
ehdoin?

• voiko artikkelin liittää avoimeen väitöskirjaan 
– millä ehdoin?

• voiko artikkeleita jakaa sosiaalisessa 
mediassa – millä ehdoin?

• kuinka vapaasti artikkelia on mahdollista 
jakaa opetuskäytössä (esim. MOOCit)?
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Jos lehti muuttuu open access
-lehdeksi (flipping)…

 Suuri toimintatavan muutos
 Edellyttää, että lehdellä on tarjota e-versio
 Vaatii mietintää, kuinka avoin on avoin? Artikkelien käyttö- ja 

lisenssiehdot, CC-lisenssit?
 Vaatii linjauksen, avataanko koko lehti vaiko vain lehden arkisto 

(delayed open access)? Avataanko kaiken tyyppiset artikkelit?
 Edellyttää toiminnan rahoituksen järjestämistä uudelta pohjalta
 Edellyttää viestintää ja kaikkien lehden ympärillä olevien 

asianosaisten informointia (tilaajat, rahoittajat, kirjoittajat, 
vertaisarvioijat, lukijat)

 Lisätietoa: Solomon, David J., Mikael Laakso, and Bo-Christer Björk
(authors). Peter Suber (editor). 2016. Converting Scholarly Journals to 
Open Access: A Review of Approaches and Experiences. 
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https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/27803834/DASH%20Version-Journal-flipping-final-Aug4-2016-print-2.pdf?sequence=3
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Jos lehti sallii 
rinnakkaistallentamisen…

 Edellyttää ajattelutavan muutosta, ei välttämättä 
toimintatavan muutosta
Lehden ei tarvitse tehdä käytännössä mitään, 

tutkijat/kirjastot hoitavat rinnakkaistallentamisen
 Vaatii rinnakkaistallentamispolitiikan mietintää
Minkä version voi tallentaa minnekin, heti vaiko vasta 

julkaisuviiveen kuluttua? 
 Vaikuttaako rinnakkaistallentaminen lehtien 

tuloihin tilausten vähenemisenä? Ei tietoa asiasta.
Myös painetulla lehdellä voi olla 

rinnakkaistallennuspolitiikka
30.10.2017
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Ulkomaisten tieteellisten lehtien 
rinnakkaistallennuspolitiikat

 Arviolta jo noin 90 % ulkomaisista tieteellisistä 
lehdistä sallii rinnakkaistallennuksen 

 Politiikat vaihtelevat kustantajittain, jopa lehdittäin 
 Pääsääntöisesti tallennettavaksi sallittu versio on 

ns. final draft eli Author’s Accepted Manuscript
Poikkeuksia on, esim. de Gryuter, American Physical

Society (sallivat Publisher’s PDF:n)
 Pääsääntöisesti rinnakkaistallennusehtoihin 

sisältyy julkaisuviive eli embargo
Poikkeuksia on, esim. SAGE, Emerald
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Kotimaisten tieteellisten lehtien 
avoimuuspolitiikat
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TSV:n kautta 
valtionapua 
saavat lehdet

• On myös lehtiä, jotka eivät ole TSV:n piirissä, joten 
kokonaistilanne ei ole tiedossa

Lähde: Ylönen, I., 
Lilja, J., & 
Holopainen, M. 
(2017). Kotimaiset 
tieteelliset lehdet, 
rinnakkaistallennus 
sekä huomioita 
SHERPA/RoMEOsta.
Informaatiotutkimus, 
36 (2), 86-
99. doi:10.23978/inf.6
5191

https://doi.org/10.23978/inf.65191
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Miksi lehtien avoimuuspolitiikat 
ovat vaikeaselkoisia?

Joidenkin kustantajien ovat, joidenkin eivät
Vaikeuksia tulee, jos…
halutaan määritellä eri artikkelin versioille 

paljon erityyppisiä ehtoja muun muassa 
embargojen ja sallittujen tallennuspaikkojen 
suhteen
ehtoja ei määritellä tarpeeksi selkeästi

Hyvänä esimerkkinä artikkelien jakaminen 
ResearchGatessa ym.

ehtoja ei jostain syystä haluta laittaa näkyviin 
30.10.2017
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Emerald

Esimerkki varsin 
hienosäädetystä 
avoimuuspolitiikasta

http://www.emeraldgrouppublishin
g.com/authors/writing/author_right
s.htm#journal_articles_conditions
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http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/author_rights.htm#journal_articles_conditions
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Mistä tietoa lehtien 
avoimuuspolitiikoista löytää?

Lehtien ja kustantajien internetsivuilta
Kysymällä sähköpostilla kustantajalta
SHERPA/RoMEO-palvelusta
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SHERPA/RoMEO-
palvelu 
avoimuustietojen 
ylläpitäjänä
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Mikä on SHERPA-RoMEO-palvelu?

• Perustettu vuonna 2003 kokoamaan 
kustantajien ja lehtien avoimuustietoja

• Ylläpidetään Nottinghamin yliopistossa
• Nykyisin palvelua rahoittaa myös JISC
• Palvelua kannattaa käyttää yksittäisten 

lehtien avoimuustietojen tarkistamiseen
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Kotimaisten lehtien 
avoimuustietojen vieminen 
SHERPA/RoMEoon
V. 2016 aloitettiin TSV:n ja Jyväskylän yliopiston 
kirjaston (SURIMA- ja Kotilava-hankkeet) yhteinen 
projekti kotimaisten tieteellisten lehtien parissa. 
Tavoitteena oli
 Kannustaa lehtiä luomaan avoimuuspolitiikka
 Viedä avoimuustiedot SHERPA/RoMEO -palveluun 

keskitetysti 
Käytössä tallennuslomake, jota lehdet voivat 

hyödyntää 
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http://openaccess.jyu.fi/lupalomakepohjia/sherpa-romeo/
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Avoimuustietojen toimittaminen 
SHERPA/RoMEOon

• On hankalaa…
• Päivitykset menevät läpi nopeammin, 

mutta uusien lehtien lisääminen todella 
vaikeaa 

• SHERPAan toimitettu tällä hetkellä 34 
lehden tiedot, joista päivitetty/lisätty nyt 19
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Toiveita kotimaisten lehtien 
julkaisijoille…
• Lehden kannattaa määritellä 

avoimuuspolitiikkansa
• Avoimuuspolitiikka kannattaa laittaa näkyville 

lehden internetsivuille 
• Politiikka kannattaa ilmoittaa meille 

lomakkeella, laitetaan toiveikkaana 
SHERPA/RoMEOn päivitysjonoon…

• Lisätoive: tieto tekijänoikeuksista olisi hyvä 
löytyä lehden artikkeleista tai ainakin se olisi 
hyvä olla näkyvillä lehden internetsivuilla
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Kiittäen!

Irene Ylönen
Informaatikko
Avoimen tiedon keskus
Tutkimuksen tuki
irene.ylonen@jyu.fi

mailto:irene.ylonen@jyu.fi
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