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Useita tapoja avata tutkimuksen 
tulokset
 Rinnakkaistallennus yliopiston julkaisuarkisto JYXiin

 Tutkijalle helpoin tapa avoimeen julkaisemiseen

 Artikkeleiden jakaminen ResearchGatessa ym. tieteellisissä sosiaalisissa kanavissa

 Mikä on luvallista ja mikä ei? Tällä hetkellä tilanne elää ja on hankala.

 Artikkeleiden jakaminen omien internetsivujen kautta

 Yleensä kohtalaisen hyvin sallittua kustantajien linjauksissa

 Preprintien ( = vertaisarvioimattomien käsikirjoitusten) julkaiseminen (arXiv, 
bioarXiv, SocArXiv, PsyArXiv jne.)

 Voimakkaasti lisääntyvä trendi tällä hetkellä! Myös askel kohti avointa vertaisarviointia.

 Julkaiseminen open access –lehdessä

 Joskus maksullista (APC), joskus ei; lehtien laatu vaihteleva



Rinnakkaistallentaminen JYXiin



Miksi rinnakkaistallentaisin?

 Lisää selkeästi tutkimuksen näkyvyyttä

 Google indeksoi JYXin artikkelit todella hyvin

 Lisää tutkijan näkyvyyttä

 Lisää näkyvyyttä > Lisää viittauksia

 On luvallista. N. 85 % tieteellisistä julkaisijoista sallii rinnakkaistallentamisen

 Täyttää tutkimusrahoittajien velvoitteet avoimeen julkaisemiseen

 Suomen Akatemia, TEKES, EU Horizon 2020

 On tutkijalle helppoa ja ilmaista

 Auttaa kirjastoa arkistoimaan Jyväskylän yliopiston tutkijoiden tekemän 
tutkimuksen

 Edistää tiedon avointa saatavuutta maailmanlaajuisesti



Esimerkki JYXin näkyvyydestä

 Ylönen, I. (2015, 9.11.2015 ). Avoimen julkaisemisen kultainen reitti –
mitä se maksaa?. Portti-verkkolehti : näkökulmia avoimuuteen. 
Retrieved from http://portti.avointiede.fi/tutkimusjulkaisut/avoimen-
julkaisemisen-ku...

 Artikkeli tallennettu samana päivänä JYXiin ja ResearchGateen, 
mitä sen jälkeen on tapahtunut?

 JYXistä 64 latausta

 ResearchGatessa luettu 5 kertaa

http://portti.avointiede.fi/tutkimusjulkaisut/avoimen-julkaisemisen-kultainen-reitti-mita-se-maksaa


Research impact of paywalled (not OA) versus open access (OA) papers
Source: Éric Archambault, Grégoire Côté, Brooke Struck and Matthieu Voorons (2016).
Research impact of paywalled versus open access papers. 1science, oanumbr #1

Analysoitu 3.3 
miljoonaa 
artikkelia Web 
of Sciencesta, 
julkaistu 
vuosina 2007-
2009.

arc = the average of 
relative citations 

http://www.1science.com/oanumbr.html


Mitä voi rinnakkaistallentaa?

 Artikkelit ulkomaisissa tieteellisissä lehdissä

 Voi tallentaa yli 90 % (joitain yksittäisiä lehtiä/pienempiä kustantajia lukuun ottamatta)

 Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä lehdissä

 Tilanne vaihtelee; Suomessa edelleen useita tärkeitä tieteellisiä lehtiä, jotka eivät anna 
lupaa rinnakkaistallentamiseen

 Artikkelit kokoomateoksissa

 Useat ulkomaiset kirjakustantajat sallivat rinnakkaistallentamisen (esim. Brill, 
Routledge, Oxford University Press, Bloomsbury, Palgrave Macmillan); suomalaisista 
ainakin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

 Artikkelit ammattilehdissä

 Tilanne vaihtelee, monet sallivat

 Monografioita ei toistaiseksi voi rinnakkaistallentaa (pääsääntöisesti näin)



Minkä version artikkelista voi 
rinnakkaistallentaa?

 Pääsääntöisesti rinnakkaistallennetaan ns. final draft (= AAM, Author’s
Accepted Manuscript, post-print)
 Miksi? Se on versio, minkä valtaosa kustantajista sallii rinnakkaistallennettavaksi

 Mikä se on? Kirjoittajalta lehteen taitettavaksi lähtevä, vertaisarvioinnin läpikäynyt 
käsikirjoitusversio. Yleensä word-dokumentti.

 PROOF on liian ”valmis”, siinä näkyy jo lehden taittotyö

 HUOM! Isoista kustantajista (Springer, Elsevier, Wiley, SAGE, Emerald jne.) 
mikään ei salli lopullisten PDFien tallentamista tai jakamista! 

 Jos kirjoitat ulkomaisiin lehtiin tutkimusryhmässä, final draft voi olla vain 
vastaavalla kirjoittajalla (corresponding author), pyydä se häneltä.

 Kirjasto tarkistaa aina, mikä versio on luvallista tallentaa.



Embargot

 Isot kustantajat yleensä asettavat artikkelin avoimelle julkaisemiselle viiveajan eli 
embargon

 Vaihtelee 0 kuukaudesta Elsevierin muutamien lehtien 48 kuukauteen

 Esim. SAGE 0 kk, Emerald 0 kk, Springer 12 kk, Wiley 12-24 kk, Elsevier 12-48 kk, Taylor 
& Francis 12-18 kk

 Kirjakustantajilla vaihtelee 12 kuukauden ja 36 kuukauden välillä

 Tutkijan kannattaa lähettää artikkelinsa kirjastoon tallennettavaksi heti kun se on 
julkaistu. Kirjasto huolehtii embargojen asettamisesta, tutkijan ei tarvitse asiaa 
miettiä, ellei halua. 

 Jos haluaa tarkistella lehtien embargoja, Sherpa/Romeo –palvelu auttaa

HUOM! Artikkeli kannattaa ehdottomasti tallentaa JYXiin jo embargon ollessa 
voimassa, JYXissä näkyvillä olevat metatiedot lisäävät artikkelin löytyvyyttä 
merkittävästi, etenkin näin on kokoomateosartikkelien osalta!

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Miten saan artikkelini JYXiin?

 Hyvin helposti. Liitä vain artikkelin final draft TUTKA-
ilmoituslomakkeelle:

https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/julkaisulomakkeet/julkaisutietojen-
ilmoittaminen

 Kirjasto selvittää julkaisuluvat ja asettaa mahdollisesti vaaditun 
embargon.

 Jos artikkelia ei saa jostain syystä tallentaa, jää se ”arkistoon” ja se 
voidaan mahdollisesti tallentaa, mikäli kustantaja muuttaa 
linjaustaan.

 Jos haluat tallentaa vanhempia artikkeleitasi (ts. ovat jo TUTKAssa), 
lähetä final draftit sähköpostilla jyx@jyu.fi

https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/julkaisulomakkeet/julkaisutietojen-ilmoittaminen
mailto:jyx@jyu.fi


Jyväskylän yliopiston avoimuuslukuja



Kaikkien julkaisujen avoimuus 2015-2016
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Rinnakkaistallennus JY:ssä 2015-2016
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Vertaisarvioitujen julkaisujen 
rinnakkaistallennus JY:ssä 2015-2016
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Tilanne TAIKUssa 2016
(alustava tilanne, tiedot TUTKAsta)

 64 kappaletta vertaisarvioituja julkaisuja 

 Näistä rinnakkaistallennettuna 25 kappaletta eli 
n. 39 % 
Enemmänkin saataisiin avoimeksi…

(Huom! Kirjasto tallentaa automaattisesti avointen 
lehtien artikkelit, esim. TAHITI)



Joitain esimerkkejä latausluvuista 
(julkaisut vuosilta 2015 ja 2016)

 Lähdesmäki, T. (2015). Virtual Space and the Contention over Representations of 
the City. In H. Breslow, & A. Ziethen (Eds.), Beyond the Postmodern: Space and 
Place for the Early 21st Century (pp. 93-118). Oxford: Inter-Disciplinary Press. 225 
latausta

 Koskimaa, R. (2015). Remembered, Read and Experienced Time in Virtual Text (= 
Tempo lembrado, lido e experienciado no texto virtual). Texto Digital, 11 (1), 250-
262. doi:10.5007/1807-9288.2015v11n1p250 85 latausta

 Lonkila, H. (2015). The Legendary Kiitehenjärvi - as Experienced by Finnish Artists
and Scholars. In N. Sikkilä, G. Várkonyi, & A. Kravchenko (Eds.), 30 Years of 
Scientific Research in the Kostomuksha Nature Reserve (pp. 207-214). Proceedings
of the Kostomuksha Nature Reserve (Vol. 1). Petrozavodsk: Karelian Research 
Center of RAS. 85 latausta

 Sääskilahti, N. (2016). Konfliktinjälkeiset kulttuuriympäristöt, muisti ja 
materiaalisuus. Tahiti: taidehistoria tieteenä, 2016 (1). Retrieved
from http://tahiti.fi/01-2016/tieteelliset-artikkelit/konfliktinjalkeiset-k... 28 
latausta (tallennettu hiljattain)

http://dx.doi.org/10.5007/1807-9288.2015v11n1p250
http://tahiti.fi/01-2016/tieteelliset-artikkelit/konfliktinjalkeiset-kulttuuriymparistot-muisti-ja-materiaalisuus/


Artikkelien jakaminen ResearchGatessa
yms.



Oleellisia kysymyksiä

1) Voinko jakaa artikkelini ResearchGatessa ym.?
2) Minkä version artikkelista voin jakaa?
3) Milloin voin artikkelin jakaa? Heti 
julkaisemisen jälkeen vain myöhemmin?

Kustantajat eivät ole halunneet antaa selkeitä 
vastauksia…



…mutta tilanne on muuttumassa.

 JOS HALUAA NOUDATTAA TEKIJÄNOIKEUSSÄÄNNÖKSIÄ, AINA KANNATTAA TARKISTAA 
KUSTANTAJAN LINJAUS.

 Juuri mikään iso kustantaja ei salli lopullisten PDF:ien jakamista (poikkeuksena 
lähinnä muutama fysiikan alan kustantaja)

 Jotkut kustantajat sallivat artikkelien jakamisen vain osassa jakamisverkostoja, ei 
kaikissa (katso How Can I Share It? )

 Jotkut kustantajat eivät salli artikkelien jakamista lainkaan ResearchGatessa yms, 
mutta sallivat rinnakkaistallentamisen (esim. Emerald)

 Jotkut kustantajat sallivat jakamisen samoilla ehdoilla kuin 
rinnakkaistallentamisen (tutkijan on tällöin huomattava kustantajan ehdot koskien 
artikkelin versiota ja embargoa).

 Pienemmiltä julkaisijoilta on asiaa kysyttävä, jos aikoo olla varma!

 Avoimena julkaisut artikkelit voi jakaa (en tiedä tapauksia, että se olisi kielletty).

LUPAPOLITIIKAT ELÄVÄT KOKO AJAN!

http://www.howcanishareit.com/


Open access -lehdet



Muutamia muistettavia asioita

 Älä väen väkisin yritä etsiä omalta alaltasi open access –lehtiä, ellet tiedä 
laadukkaita sellaisia olevan olemassa (rinnakkaistallentamisella voidaan 
täyttää esimerkiksi rahoittajan vaatimukset avoimuudesta)

 Open access –lehtien kirjo on todella laaja ja laatu vaihteleva, ohjeita 
julkaisukanavan arviointiin http://openaccess.jyu.fi/mitenjulkaistaan/avoin-
julkaiseminen

 Jos julkaiset isojen ulkomaisten kustantajien lehdissä, vältä 
hybridijulkaisemista (Hybridilehti = normaali tilausmaksullinen lehti, johon 
voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi) Kallein mahdollinen avoimen 
julkaisemisen muoto!

 Julkaise aina siinä kanavassa, mikä parhaiten täyttää itsesi julkaisemisellesi 
asettamat tavoitteet! 

http://openaccess.jyu.fi/mitenjulkaistaan/avoin-julkaiseminen


Julkaisetpa missä tahansa, älä luovu 
kaikista oikeuksistasi!

 Kun julkaiset, koeta varmistaa, että sinulla säilyy oikeus ainakin

 rinnakkaistallentaa artikkelisi julkaisuarkistoon.

 käyttää sitä osana opetusmateriaalia.

 Julkaisijan kanssa voi ja kannattaa neuvotella! Jos sinä et saa tahtoasi läpi, 
seuraava neuvotteleva tutkija voi jo saada aikaan linjauksen muutoksen…

 Voit käyttää myös valmista julkaisusopimuksen liitettä, jolla vaadit 
oikeuksiasi: http://openaccess.aalto.fi/fi/publishing/who_has_rights/

 Lehtien linjaukset muuttuvat, kun tutkijat sitä vaativat!

http://openaccess.aalto.fi/fi/publishing/who_has_rights/


Affiliaation merkitsemisestä



Jyväskylän yliopiston suositus

 ulkomaisiin julkaisuihin muodossa:

University of Jyvaskyla

 suomeksi (suomenkielisiin julkaisuihin) muodossa:

Jyväskylän yliopisto

https://www.jyu.fi/hallinto/neuvostot/tiedeneuvosto/2014/affiliation

Lisätietoa myös: https://tietue.blog.jyu.fi/2014/03/03/ketka-ovat-university-of-
jyvdskyldn-tutkijoita/

https://www.jyu.fi/hallinto/neuvostot/tiedeneuvosto/2014/affiliation
https://tietue.blog.jyu.fi/2014/03/03/ketka-ovat-university-of-jyvdskyldn-tutkijoita/


Miksi University of Jyvaskyla?

Irene YlÃ¶nen

Ulkomaiset tietokannat, lehtien sivustot yms. eivät välttämättä osaa 
lukea ä- ja ö-kirjaimia. Jos merkittyyn affiliaatioon tai tutkijan nimeen 
pääsee kummallisuuksia, ei artikkelia välttämättä löydy lainkaan tai se 
löytyy hyvin huonosti (esim. Web of Science, Scopus). 

Muista ORCID-tunnus!
Lisätietoa ORCID-tunnuksesta

http://openaccess.jyu.fi/mitenjulkaistaan/orcid


Kiitokset!

Kysyttävää? Ota yhteyttä

Irene Ylönen

Informaatikko

Avoin julkaiseminen/JYX-julkaisuarkisto

Kirjasto/Avoimen tiedon keskus (1.1.2017 lukien)

Julkaisuyksikkö

irene.ylonen@jyu.fi

openaccess.jyu.fi

mailto:irene.ylonen@jyu.fi
http://openaccess.jyu.fi/
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