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 Open Journal Systems on Public Knowledge Projectin 
(PKP) kehittämä avoin julkaisujärjestelmä, joka 
sisältää koko julkaisun toimitusprosessin 
käsikirjoituksen tarjoamisesta valmiiseen 
verkkojulkaisuun. 

 Tieteellisten seurain valtuuskunnassa otettiin OJS 
käyttöön vuonna 2006. Julkaisualusta on TSV:n omalla 
palvelimella ja alustalla julkaisee 20 jäsenseuraamme 
sekä oma julkaisumme Tieteessä tapahtuu. 

 



OJS:n avulla voidaan luoda  

1) täysin avoimia verkkojulkaisuja 

2) osittain avoimia tai kokonaan suljettuja julkaisuja 
tilausosion avulla 

3) viiveellä avoimia julkaisuja, joissa kokotekstit ovat 
luettavissa julkaisuajankohdasta määriteltävän ajan 
jälkeen 

 Järjestelmä avustaa julkaisuprosessin eri vaiheissa 

 



Alustaa voi käyttää seuraaviin asioihin: 

• julkaisun hallinnointiin (käyttöoikeudet, tilaukset, 
ulkoasu ym.) 

• käsikirjoitusten vastaanottoon ja kommunikointiin 
kirjoittajan kanssa 

• arviointiprosessin läpivientiin 

• usean toimittajan väliseen kommunikointiin 

• julkaisemiseen verkossa 



 Järjestelmä on käytettävissä web-selaimella  

 Toimitus- ja julkaisuprosessin pitäminen yhdessä 
järjestelmässä, joka säilyttää toimittamisen eri vaiheet 
tallessa, helpottaa hallintaa. Päätoimittaja näkee koko 
ajan, missä vaiheessa julkaisu on. 

 Kukin artikkeli muokataan lopulliseen julkaistavaan 
muotoon järjestelmän ulkopuolisella ohjelmalla ja 
tallennetaan yleensä pdf- tai html-muotoon. 

 



OJS:ssä toimitaan rooleissa, kuten 
• Journal managers 
• Editors 
• Reviewers 
• Authors 

 
 Aineiston syöttö tehdään kirjoittajan (author) roolissa. 

Julkaisun kokoaminen ja töiden jako toimituksen kesken 
tehdään toimittajan (editor) roolissa. Jos julkaisu on 
tarkoitus vertaisarvioida, niin toimittaja lähettää 
arviointipyynnön arvioijalle (reviewer). 

 Kirjoittaja voi seurata käsikirjoituksen kulkua. 



 Artikkelikohtainen metadata ja indeksointitiedot (tiedot 
kirjoittajasta, abstrakti, luokitus, avainsanat ym.) kirjoitetaan 
järjestelmään käsikirjoituksen syötön yhteydessä ja ovat 
myöhemmin muokattavissa. 

 
Tekijän nimitietojen lisäksi järjestelmä säilyttää: 
• biografiatietoja 
• affiliaatio-tiedot 
• maatiedon 
Artikkelin nimitiedon lisäksi: 
• tiivistelmän 
• indeksointitiedot (asiasanat, luokittelut ym.) 
• tietoja julkaisusta, järjestelmästä, ym. 









 

 

 

Aineiston ja metatietojen tuonti OJS:ään ja vienti 
OJS:stä. 



Mitä voidaan tuoda ja viedä? 
• Yksittäisiä artikkeleita metatietoineen 

• Kokonaisia numeroita 

• Käyttäjiä 

 

• Digitoitu aineisto esim. tekstitunnistetussa PDF-
muodossa. Myös HTML, DOC ja RTF tuettuja. 



Artikkelien tuonti- ja 
vientiformaatit 
• XML-muodossa, UTF8-koodattuna 

 

• Native Import / Export 

• CrossRef XML Expot 

• Erudit Article Export 

• PubMed XML Export 

 

 

 

 

 



Numeron metatiedot 
• Julkaistu/julkaisematon 

• Volyymi 

• Numero 

• Vuosi 

• Julkaisupäivämäärä 

• Nimeke 

• Osasto 



Artikkelin metatiedot 
• Otsikko 

• Kirjoittajat (nimi+email) 

• Julkaisupäivämäärä 

• Sivunumerot 

• Asiasanat 



XML-siirto OJS:n natiivimuodossa 
 Numero: title, description, volume, number, year, cover 

(caption/image), published, date_published, current,  

 access_date, open_access 

 

 Artikkeli: title, abstract, indexing, sponsor, author, pages, 
date_published, open_access, supplemental_file 

 

 Kirjoittaja: firstname, middlename, lastname, affiliation, 
country, email, url, competing_interests, biography 

 

 http://ojs.tsv.fi/plugins/importexport/native/native.dtd 



 Artikkelien teksti (esim. PDF tai HTML) voidaan 
upottaa XML-tiedostoon base64-koodattuna. 

 

 <galley> 

     <label>PDF</label> 

     <file> 

         <embed encoding="base64" filename="my_file.pdf" 
mime_type="application/pdf">PGxpPjxCPlc8Zm9ukjfdaSD… </embed> 

     </file>         

 <galley>  



Vanhojen numeroiden tuonti 
TSV:llä 
 Lehti toimittaa Excel-tiedoston, jossa artikkelien 

metatiedot 

 Skriptillä luetaan Excel-tiedosto ja luodaan XML-
tiedosto tuontia varten 

 Tuotaessa artikkelit oltava erillisinä PDF-tiedostoina, 
tarvittaessa skripti pilkkoo koko numeron PDF:n 



Muut mahdollisuudet 
 MySQL-pohjainen, tiedot voidaan hakea suoraan 

tietokannasta 

 Avoimen lähdekoodin ohjelmisto, mahdollistaa uusien 
tuonti- ja vientityökalujen integroimisen  

 Uuden pluginin luonti vanhan pohjalta 

 



Mahdollinen artiva / arto -yhteys 
 Järjestelmän valmiit työkalut mahdollistavat vain 

yhden lehden kerrallaan 

 

 Luodaan Web-service rajapinta, josta voidaan hakea 
kaikki tai hakuehdoin rajaamalla artikkeleita 

 

 Generoidaan kerran päivässä kaikista lehdistä esim. 
OJS:n natiivi XML-tiedosto  

 



 

 

Kiitos 

 

Jani Laatikainen jani.laatikainen@tsv.fi 

Lena Lönngren lena.lonngren@tsv.fi 
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