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Kaksi tietä avoimeen 
saatavuuteen - kultainen ja 
vihreä 

”Gold” julkaisu on avoimesti saatavilla lukijalle verkossa 
 Esim. Open access lehdet 

»  Artikkeli avoimesti verkossa ilmestyspäivänä 

»  Avoin saatavuus verkkoversioon viiveellä 

»  ”Julkaisumaksu” jolloin lehti tai artikkeli (muuten maksullisessa 
lehdessä) ilmestyy avoimesti verkossa.  

»  Tilanne 2009  
»  25000 tieteellistä referee kausijulkaisua 

»  17000 on verkkoversio 

»  2100 ovat avoimesti saatavilla  (8,4 %) 

Lähde: Ulrich’s Periodicals Directory. http://www.ulrichsweb.com 



Vihreä vaihtoehto 

»  ”Green” artikkelikohtainen rinnakkaistallentaminen 
julkaisuarkistoon (institutional repository) 

»  Kirjoittaja tallentaa julkaisuarkistoon julkaisusopimuksen 
mukaisesti: 

» Täsmälleen saman version kuin alkuperäisjulkaisussa (exact copy) 

» Käsikirjoituksen viimeisin versio, kun julkaisulupa on myönnetty 
(post print) 

» Artikkelin käsikirjoitus ennen vertaisarviointia (pre print)  



Preprint example 

Figure 4. Preprint posted on the web (on the left), which later has been 
published as peer reviewed article (on the right). Posting preprints on the web 
is common only in a few scientific disciplines such as economics, 
mathematics and physics.  



Personal version in institutional repository 

Figure 2  Example of a final draft version of an article (“personal 
version”) deposited in an institutional repository. A cover page has been 
added to the manuscript explaining it’s status and relationship to the final 
published version.  



Personal version in PubmedCentral 

Figure 2. Final draft version of an article deposited in a subject-based 
repository (PubmedCentral). The manuscript has been formatted in a 
standard format and metadata has been added on top.  



Julkaisuarkistot 

»  Julkaisuarkistoja perustavat yleensä yliopistot ja 
tutkimuslaitokset (institutional repositories) 

»  Tietyn tutkimusalueen yhteisöt (subject based repositories) 

»  Tutkimusrahoittajat tai muut organisaatiot 

»  Rekisteröityjä julkaisuarkistoja on : 
»  Noin 1500,  Suomessa  14 

»  Todellinen luku on todennäköisesti suurempi 
Lähde: (Directory of open access repositories DOAR www.opendoar.org)  



Julkaisuarkisto DHanken 
sisältää 

»  Korkeakoulun  omat julkaisut 

»  Väitöskirjat 

»  Opinnäytteet (pro gradu y.m.) 

»  Yliopistojen omat tutkimussarjat (Working paper, Research paper 
y.m.) 

»  Tutkijoiden tallentamat artikkelikopiot (tähän asti melko vähän) 





Tutkimusalakohtainen arkisto 



Miksi julkaisuarkisto? 

» Avoin saatavuus lisää julkaisun 
näkyvyyttä  

» Tutkimustyö on suureksi osaksi rahoitettu 
julkisin varoin 

»  tutkimustiedon tulisi olla avoimesti saatavilla 
» yhteiskunnallinen hyöty    
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ongelmakohdat 

»  Epätietoisuutta esiintyy minkä version julkaisusta tulisi  
tallentaa arkistoon 

»  Tekijänoikeuskysymykset 

»  Kustantajille ja tieteellisille seuroille  tulisi tarjota 
ratkaisuja jotka mahdollistavat pysyvän kehityksen lehtien 
julkaisemiseen 

»  Julkaisuarkistossa artikkeli avoimesti saatavilla viiveellä 6kk – 12 kk. 

»  Julkaisuarkistojen hallinnointi merkitsee kustannuksia   
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Lähteitä 

»  Hedlund, T., Rabow, I. (2009). Scholarly publishing and 
open access in the Nordic countries. Learned publishing, 
vol 22(3) , p. 177-186. 

»  Salokannel, M. (2008). University of Helsinki opens its 
research vaults: a few worlds on open access and the new 
research environment in Finland. ScieCom info. Nordic-
Baltic Forum for Scientific Communication. Vol. 4(1) 1-3. 

»  http://www.sciecom.org/ 

»  Nordbib, http://www.nordbib.net/ 
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