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Journal.fi ja avoimuus



Journal.fi-palvelun suhtautuminen 
avoimuuteen

• Avoimuuden tukeminen Kotilava-hankkeen lähtökohta
• Rahoitusmalli
• Kustannuksia säästävä tekninen alusta

• Tavoitteena säästää toimituskuntien aikaa ja rahaa
• Tehokkaat ja toimivat työkalut toimitustyöhön
• Keskitetyt resurssit tekniseen ylläpitoon ja tukeen

• Kuitenkin OJS on vain tietokonejärjestelmä
• Oppimiskynnys
• Ohjelmointivirheet ja puutteet
• Erilaisten toimituskuntien erilaiset tarpeet (10 000 lehteä)



Journal.fi-palvelun suhtautuminen 
avoimuuteen

• Palvelussa julkaiseville jäsenseurojen lehdille sallitaan korkeintaan yhden 
vuoden embargo, TSV (ja moni muu) kannustaa välittömästi avoimeen 
julkaisemiseen.
• Suurin osa jäsenseurojen lehdistä jo nyt OA-lehtiä.

• Muiden julkaisijoiden lehdet tulee olla välittömästi avoimia.

• Pelkkään käsikirjoitusten vastaanottoon ja käsittelyyn jäsenseurojen lehdet 
voivat käyttää palvelua vapaasti. Eli myös kokonaan maksulliset lehdet



Open Journal Systems
Eli palvelun keskeiset ominaisuudet



Open Journal Systems

• Tieteellisten lehtien toimittamiseen 
ja julkaisemiseen suunniteltu 
avoimen lähdekoodin järjestelmä

• Ei taittotyökalu, vaan hyvin 
erikoistunut 
tiedostonhallintajärjestelmä

• Muokattavissa noudattamaan
lehden toimituksellista linjaa
(arviointitapa, osastot, ohjeistukset
jne.)

• Suunniteltu ensisijaisesti avoimeen 
julkaisuun, mutta mukana myös 
toiminnot tilausten hallintaan



Open Journal Systems

• Rakennettu käsikirjoituksen 
kulun ympärille:
• Käsikirjoitusten vastaanotto

• Vertaisarviointi

• Toimitus

• Julkaisu ja välitys

• Tukee monia avoimen 
julkaisemisen keskeisiä palveluja
• Mm. DOAJ, ORCID, DOI, CC-

lisenssit





Journal.fi-palvelun tulevaisuus



Journal.fi-palvelun tulevaisuus

• Tavoitteena olla kansainvälistä tasoa vastaava ja Euroopan tasolla 
laajasti tunnettu julkaisualusta ja parantaa näin lehtien näkyvyyttä ja 
vaikuttavuutta

• Jo nyt tunnettu Euroopassa ja muualla. Yhteydenottoja ja 
yhteistyöehdotuksia mm. Kanadasta, Tanskasta, Ruotsista ja 
Hollannista
• Kansallista lehtiportaalia pidetään toimivana ratkaisuna
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Journal.fi-palvelua käyttävien lehtien määrä



Journal.fi-palvelun ylläpidon tulevaisuus

• Heinäkuusta lähtien palvelun teknistä tukea ja kehittämistä varten 
kokoaikainen työntekijä
• talven aikana ”survival mode”

Lisäresurssien avulla:
• Reagoimme nopeammin ongelmiin
• Kehitämme ohjeistusta lehdille ja palvelun käyttäjille (erityisesti käännökset)
• Osallistumme aktiivisesti OJS-järjestelmän kehitystyöhön (paras tapa 

vaikuttaa)
• Annamme säännöllisesti koulutusta sekä järjestelmän käyttöön että erilaisiin 

palveluihin ja standardeihin liittyen (DOAJ, DOI jne.) 



OJS-järjestelmän tulevaisuus



Nostoja OJS:n tulevista uudistuksista

• Avointen vertaisarviointien tuki paranee (kesäkuu)

• GDPR-yhteensopivuus paranee (kesäkuu)

• Julkaistujen käsikirjoitusten versiointi (loppuvuosi)

• Henkilöiden nimien kieliversiot, esimerkiksi venäläiset nimet (loppuvuosi)

• Raporttityökalujen parannukset (suunnitteilla)

• Tuki preprint-versioille (suunnitteilla)

• Mahdollisuus julkaista numeroiden sijaan yksittäisiä artikkeleita 
(suunnitteilla)

• https://github.com/pkp/pkp-lib/issues

https://github.com/pkp/pkp-lib/issues


Kiitos!

• Antti-Jussi Nygård
• antti-jussi.nygard@tsv.fi

• Journal.fi-palveluun käyttöön liittyvät kyselyt ojs@tsv.fi

• Journal.fi-palvelun tukipyynnöt tuki@tsv.fi
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