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 Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ja Directory of Open Access Journals (DOAJ) ovat 

käynnistäneet pilottiprojektin, jonka tavoitteena on edistää Suomessa julkaistavien 

vertaisarvioitujen avointen lehtien rekisteröintiä DOAJ-tietokantaan

 DOAJ

– Vuonna 2003 perustettu avointen, vertaisarvioitujen tiedelehtien rekisteri

– 13 500 lehteä 75 kielellä 131 maasta

– DOAJ-rekisteröinti on maksuton

 Kaikki avoimet lehdet eivät sisälly DOAJ-tietokantaan

– Pohjoismaat 42 %

– Norja 68 %

– Suomi 23 %

(Bo-Christer Björk 2019)

Suomalaiset tiedelehdet DOAJ:iin

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1231


 Suomesta tunnistettu n. 160 potentiaalista OA-lehteä, joista n. 30 on DOAJ:ssa. 

 DOAJ ja TSV pyrkivät yhteistyössä helpottamaan mahdollista DOAJ-indeksointia viestimällä 

kriteereistä, kääntämällä ohjeita sekä järjestämällä opastukseen ja hakemusten valmisteluun 

tarkoitettuja työpajoja

 Kaikille avoin tilaisuus 3.12. aamupäivällä (Tieteiden talo), paikalla DOAJ:n edustajia sekä 

DOAJ:ssa olevia kotimaisia lehtiä kertomassa kokemuksistaan

 3.12. iltapäivällä ensimmäinen työpaja esipilottiin valituille noin 15 lehdelle, lisää työpajoja 

luvassa vuoden 2020 alkupuoliskolla

Suomalaiset tiedelehdet DOAJ:iin
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 ISSN-tunnus 

 Välittömästi avoin

 Vähintään 5 artikkelia vuodessa

 Oma kotisivu, joka on selkeä ja helposti navigoitavissa & jokaisella artikkelilla oma URL

 Kaikkien lehden toimituksellista linjaa koskevien ajantasaisten kuvauksien tulee olla esillä 

lehden kotisivuilla (aims and scope, editorial board, instructions for authors, description of the

quality control system, OA statement, plagiarism policy, licencing terms). 

 Lehdellä tulee olla päätoimittaja ja toimituskunta. Toimituskunnan jäsenistä ilmoitettava 

ainakin nimi ja affiliaatio

 Verkkosivuilla selkeästi kuvattuna 

– Vertaisarviointiprosessi ja kirjoittajaohjeet

– Artikkelien käsittelymaksut (myös jos maksuja ei peritä)

– Ilmoitus julkaisun avoimuudesta (OA statement)

– Artikkelien käyttöön ja uudelleenkäyttöön sovellettavat ehdot. DOAJ suosittelee vahvasti Creative 

Commons -lisenssien käyttöä.

DOAJ:n vähimmäisvaatimukset
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 Ohjeet julkaisijoille: https://doaj.org/publishers

 DOAJ ja Journal.fi-lehdet/ohje: 

https://docs.google.com/document/d/1ACTJuOhTTxe1V_wE71w-q0AHivuw_fhJik-

uC4U67S4/edit?usp=sharing

 Linkit hakulomakkeen käännöksiin: https://doaj.org/translated

 Projektin tiedote TSV:n sivuilla: https://bit.ly/2U7NnVt

 Projektin tiedote DOAJ:n blogissa: https://bit.ly/2nHmnQl

Lisätietoa
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Haluatteko mukaan?
julkaisufoorumi@tsv.fi 


