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Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan 

• TSV:n ja Kansalliskirjaston yhteinen hanke, jonka keskeiset 
tehtävät: 
– Teknisen infrastruktuurin kehittäminen (suunnittelija, TSV) 

– Rahoitusmallin luominen kotimaisille avoimille lehdille (suunnittelija, 
Kansalliskirjasto) 

• Rahoituspäätös saatiin huhtikuussa 2015 
 



Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan 

• Hankkeille perustetaan yhteinen ohjausryhmä, jossa 
edustus: 
– TSV:stä 

– Kansalliskirjastosta 

– Suomen tiedekustantajien liitosta 

– Pilotoivista lehdistä 

– OKM:stä 

– Suomen akatemiasta 

– Säätiöistä 

– Yliopistoista 

– Amkeista 

– Tutkimuslaitoksista 

 



Tavoitteena 

• Avoimilla suomalaisilla lehdillä on kestävä rahoituspohja 

• Suomalaiset lehdet vastaavat sekä kotimaisten että 
kansainvälisten lukijoiden, kirjoittajien ja 
tutkimusrahoittajien vaatimuksia avoimen tieteen 
ympäristössä 

• Suomalaisen tieteen vaikuttavuus kansainvälisessä 
tiedeyhteisössä ja kotimaisessa yhteiskunnallisessa 
keskustelussa kasvaa  



Teknisen infrastruktuurin kehittäminen OJS-alustalle 

• Julkaisualustan nykyisten virheiden korjaaminen 

• Suomenkielisen käännöksen korjaaminen (Suomen 
Tiedekustantajien liitto rahoittaa) 

• Aineistojen käyttötilastojen kehittäminen ja avaaminen 
(OJS:n COUNTER-suosituksen kanssa yhteensopivan 
tilastointimoduulin käyttöönotto) 

• Tuki pysyvien tunnisteiden (ensisijaisesti DOI ja ORCID) 
käyttöönotolle 

 



Artikkelien näkyvyyden ja käytön edistäminen 

• Artikkelitason viitetietojen levittämiseen liittyvien avointen 
teknisten rajapintojen, prosessien ja käytäntöjen 
kehittäminen  

• Artikkelitason viitetietojen yhdenmukaistaminen ja 
kehittäminen soveltumaan eri tietovarantojen tarpeisiin 
(esim. Arto, DOAJ) 

• Aineistojen käyttöoikeuksia määritteleviä lisenssejä (esim. 
CC) koskevien periaatteiden ja käytäntöjen 
vakiinnuttaminen kotimaisten lehtien toiminnassa 

 



Teknisen infrastruktuurin kehittäminen OJS-alustalle 

• Käynnistyy 1.9., kun suunnittelija Antti-Jussi Nygård 
aloittaa  

• Koskee kaikkia TSV:n alustalla OJS-järjestelmää käyttäviä 
avoimia lehtiä  

• Kyselyjä OJS:n virheistä ja puutteista 

• Koulutusta tallennukseen 

• Sopimukset kaikkien OJS-käyttäjien kanssa 
 

 



Avoimuuden rahoitusmallin kehittäminen 

• Toteutetaan Kansalliskirjastossa, jossa samanaikaisesti 
hanke kansainvälisillä foorumeilla julkaistavan aineiston 
rahoittamisesta 

• Suunnittelijan rekrytointi pyritään käynnistämään syksyllä, 
mutta voi juuttua joksikin aikaa HY:n rekrytoinnin 
hidasteisiin 

• Suunnittelijan tarkoitus selvittää 
– Vaihtoehtoisten rahoitusmallien soveltuvuus Suomen oloihin 

– Järjestelmään tarvittavan rahoituksen määrä 

– Mistä rahoitus saadaan?  

• Suunnittelija koordinoi keskustelua tiedekustantajien, 
mahdollisten rahoittajien ja yliopistojen kesken. Tukena 
ohjausryhmä, jossa edustus em. tahoilta ja TSV:ltä.  



Pilotointi 

• Käyntiin todennäköisesti 2016  

• Lehdille myönnettävää pilotointirahaa ei ole tässä 
hankkeessa 

• Pilotoivat lehdet  
– Ovat nyt jo avoimia tai haluavat siirtyä avoimuuteen.  

– Ovat kiinnostuneita kokeilemaan uusia rahoitusvaihtoehtoja, jos 
näihin löytyy rahoitusta kirjoittajamaksujen tai 
konsortiorahoituksen muodossa 

– Osallistuvat artikkelikohtaisten kustannusten arviointiin 

• Uuteen rahoitusmalliin voidaan siirtyä vasta, kun siihen on 
rahoitusta 

 


