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Virittäjä pähkinäkuoressa (1)

 Kotikielen Seuran aikakauslehti, ks. https://journal.fi/virittaja

 esittelee suomen kieltä ja sen opetuksen tutkimusta

 Ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1897, nyt 122. vuosikerta

 lImestyy neljä kertaa vuodessa, n. 156 sivua / nro

 tyypillisesti 3–4 vertaisarvioitua artikkelia / katsausta

 muita osastoja

 Suunvuoro

 Havaintoja ja keskustelua 

 Kielitieteen kentiltä

 Kirjallisuutta

 Lektiot (pelkästään verkossa)

https://journal.fi/virittaja


Virittäjä pähkinäkuoressa (2)

 Toimitus: 

 päätoimittaja

 varapäätoimittaja (erillinen apuraha) + verkkotoimittaja

 kirjallisuustoimittaja

 taloudenhoitaja

 toimitussihteeri (50 %)

 20-jäseninen kansainvälinen (!) toimitusneuvosto

 n. 700 tilaajaa

 Rahoitus: tilaajamaksut, valtionapu

 haettu erillisiä apurahoja ylimääräisiin menoihin



Virittäjän vahvuuksia

 Sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettu -> runsas 

artikkelitarjonta

 Artikkelitarjonnan voimakas kasvu 2010-luvulla

 Jufo 2 -luokitus

 Artikkeliväitöskirjojen lisääntyminen fennistiikassa ja sen lähialoilla



Viime vuosien haasteita

 Juttutarjonnan lisääntyminen – ei toimitusresurssien

 Tilaajamäärän väheneminen -> pienemmät tulot

 Odottamattomia taloudellisia haasteita

 Ratkaisuja

 Apurahat

 Hätäapua Kotikielen Seuralta

 Huomattava  korotus perustilausmaksuun v. 2017 alusta



Virittäjä ja avoin julkaiseminen (1/2)

 Omat verkkosivut 1990-luvulla (sisällykset, ohjeita)

 Mukana Elektra-palvelussa v. 1995

 Lehden sisältöä avoimesti omilla verkkosivuilla vuodesta 2002 

(embargoaika 12 kk)

 Elektra-korvausten menetys!

 Vanhojen lehtien digitointi v. 2004->



Virittäjä ja avoin julkaiseminen (2/2)

 OJS:n käyttöönotto vaiheittain

 Ulkoasu ja julkaiseminen v. 2011

 Toimitus- ja arviointiprosessi vaiheittain v. 2012–2013

 Juttujen jättäminen ja arviointi v. 2013

 Vanhojen kirjoitusten tiedot vuonna  v. 2014

 Mukana Kotilava-hankkeessa

http://www.kotilava.fi/


Miksi?

 Vilpitön halu lisätä tutkimuksen näkyvyyttä ja helpottaa 

kiinnostuneiden pääsyä tulosten äärelle

 Esim. Elektraan liittyvät ongelmat!

 Tiede julkisesti rahoitettua

 Ulkoiset paineet

 Yliopistot

 Tutkimuksen rahoittajat

 Julkaisujen rahoittajat

 Ei vain suomalainen vaan myös kansainvälinen trendi



Mitä ongelmia?

 Elektra-korvausten menetys

 Tilaajamäärä laskenut – mutta ei dramaattisesti.

 Keskimäärin 5 % vuodessa



Mitä hyvää?

 Lukijoiden tyytyväisyys -> lukijakyselyt 2011 ja 2017

 Kasvanut käyttö

 Esim. vuonna 2017 abstrakteja luettu 18 770 kertaa ja kirjoituksia 32 930 
kertaa

 OJS: toimituksen työn helpottuminen

 Kaikki lehden toimittamiseen liittyvä materiaali yhdessä paikassa 
(arkistointi samalla)

 Ei sidoksissa tiettyyn henkilöön

 Postin väheneminen

 Vuorovaikutuksen ”ammattimaistuminen”

 Parempi tietoturva ja tekninen tuki (TSV)



Virittäjän 

lukijakysely
JENNI NEUVONEN JA HANNA LAPPALAINEN

(KS. NEUVONEN – LAPPALAINEN 2018, VIRITTÄJÄ 1/2018)



Miten toteutettiin?

 Verkkokyselynä loka–marraskuussa 2017

 Rahoitus: Suomen tiedekustantajien liiton apuraha (FM Jenni Neuvonen)

 Levitys sähköpostilistojen, Facebookin, Virittäjän verkkosivun ja OJS:n
kautta

 306 vastaajaa

 31 % opettajia ja 17 % tutkija-opettajia

 23 % perustutkinto-opiskelijoita

 10 % jatko-opiskelijoita

 9 % tutkijoita

 Lisäksi esim. kääntäjiä, viestintäalan ammattilaisia, eläkeläisiä

 Tilaajien osuus 45 %



Verkkosivujen käyttö

 75 % vastaajista käyttänyt verkkosivuja

 Suosituin palvelu arkisto (85 % verkkosivuja käyttäneistä)

 Kirjoitusten lukeminen (79 %)

 Tiedonhaku (78 %)

 Muita käyttötapoja: 

 kirjoittajanohjeiden hyödyntäminen

 opetuksen valmistelu

 kirjoitusten tulostaminen

 oman kirjoituksen lähettäminen tai toisten kirjoitusten arviointi



Painettu vs. verkkolehti

 Molempia versioita käyttää yli puolet (58 %)

 Tutkija-opettajat 80 %

 Jatko-opiskelijat 78 %

 Perustutkinto-opiskelijat 61 %

 25 % lukee pelkästään paperilehteä

 16 % lukee pelkästään verkkolehteä



Verkko- ja paperilehden käyttö 

vastaajaryhmittäin
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Painettu vs. verkkolehti:

eri käyttötavat
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Kumpi versio on parempi, kun on kyse

kirjoitusten lukemisesta?

Kumpi versio on parempi, kun on kyse

kirjoitusten selailusta?

Kumpi versio on parempi, kun on kyse

tiedonhausta?

Paperinen Verkko Molemmat yhtä hyviä



Paperilehden säilyttäminen



Virittäjän tilaaminen, jos se ilmestyisi 

heti avoimesti verkossa

 Kyllä, haluan itselleni painetun lehden: 16 %

 Kyllä, haluan tukea Virittäjää: 28 %

 En: 30 %

 Kolmasosa nykyisiä tilaajia

 En osaa sanoa: 34 %



Mihin kaikkeen avoimuuden tulisi 

ulottua?

 Avoin arviointi?

 Virittäjä panostanut arviointiprosessin anonymisyyteen

 Päätoimittaja hoitaa prosesseja yksin

 Selvät ohjeet, miten artikkelit anonymisoidaan

 Arvioijien valinta

 Tutkimusaineistojen julkaisu?

 Kaikkia tutkimusaineistoja ei ole mahdollista julkaista.

 Avoimuus sinänsä ei vielä paranna suoraan tutkimuksen laatua.

 Laatu edellyttää myös taloudellisia resursseja. 



Ajankohtaista juuri nyt

 Uusi blogi, ks. http://virittajablogi.kotikielenseura.fi/

 Kotilava

 Rahoitusmalli ei suosi Virittäjän tyyppistä lehteä

 Mitä välittömästä avoimesta julkaisemisesta seuraisi?

http://virittajablogi.kotikielenseura.fi/


Kiitos!
https://journal.fi/virittaja

https://www.facebook.com/virittaja

HANNA.LAPPALAINEN@HELSINKI.FI
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