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Väitöskirja tutki bibliometristen
menetelmien kautta

• OA tiedelehdissä

• OA muualla verkossa

Liittyen avoimeen julkaisutoimintaan 
toimin tällä hetkellä:

• FinnOA:n sihteerinä

• ATT:n Avoimen julkaisemisen 
yhtenäiset käytännöt ja tuki –
työryhmän puheenjohtajana

• ATT:n Oikeuksien Hallinta 
työryhmän jäsenenä



Sisältö

1. Rinnakkaistallennus
» Julkaisijasopimukset
» Tietoisuus / asenteet / käytäntö

2. NopSA-hanke
» Kuka & mitä?
» Meidän strategia rinnakkaistallentamiseen
» Tähänastiset tulokset



Rinnakkaistallennus



Open Access kehittyy jatkuvasti

Open 
Access
Open 

Access
Tieteellisen

Kommunikoinnin
Tarpeet

Tieteellisen
Kommunikoinnin

Tarpeet

TeknologiakehitysTeknologiakehitys

Kaupalliset ja
Taloudelliset

Voimat

Kaupalliset ja
Taloudelliset

Voimat

Yliopistot & 
Tutkimusrahoittajat

Yliopistot & 
Tutkimusrahoittajat

??





Monitieteellisen tutkimuksen kasvu
(Nature 2015)



Google Scholar







Vaadittu talletusviive eri tieteenaloilla

(Laakso 2014)



Sopimukset <-> Käytäntö

» Julkaisijasopimukset määrittävät vain teoreettisen maksimin
kestävälle rinnakkaistalletukselle

» Tutkijoiden asenteet ja tietoisuus OA:n mahdollisuuksista
kuitenkin määrää missä määrin rinnakaistalletuksia tehdään

TietoisuusTietoisuus

AsenteetAsenteet



Kasvupotentiaalia on vielä paljon

» Alle 20% tilauslehtien artikkeleista saatavilla
rinnakkaistallennuksen kautta (Björk et al 
2013).

» Suuret erot saatavuudessa tiedealojen välillä.

» Kirjoittajapuolen OA ei ole kasvanut yhtä
nopeasti kuin suoraan tiedelehdissä julkaistut
OA artikkelit (Archambault et al 2014).

» Hankala tutkia kehitystä kattavasti.



Julkaisijat eivät ole passiivisia

» Kirjoittajasopimukset eivät kiveen
hakattu, havaittavissa rajoitusten
kasvua.

» Kilpailu lisää tervettä tasapainoa, 
kukaan ei pysty täysin yksin
määräämään säännöt.

» Julkaisijoilla taloudellisia kannustimia
ohjata kirjoittajat maksullisiin OA 
ratkaisuihin.



NopSA

Nopea siirtyminen avoimuuteen



Hanken lyhyesti (tiedot v. 2014)

» Hanken Svenska Handelshögskolan / Hanken School of Economics
» Itsenäinen kauppakorkeakoulu, perustettu 1909

» Kaksi yksikköä, Helsinki & Vaasa

» 1649 aktiivista opiskelijaa

» Opetusta ruotsiksi ja englanniksi + kieliopetus

» 5 laitosta

» 30 professoria

» Tutkimus & opetustyövuosia yht. 125



Hankenin pieni koko suuri etu



Lähtökohdat

» Tutkijoiden oma-aloitteisuuden varassa
rinnakkaistalletuksien osuus näyttäisi yleisesti jäävän
noin 10-15 prosentin tasolle, näin myös Hankenilla.

» Keskeisimmät palvelut ja tekniset ratkaisut jo olemassa
– käyttöaste ollut alhainen.

» Organisaatiokohtaiset mandaatit eivät aina
optimaalinen ratkaisu.

» Mitä organisaatio voi tehdä OA-asteen
kasvattamiseksi?



HARIS (Hanken Research Information System)MOU1



Dia 19

MOU1 Microsoft Office User; 21.10.2015









NopSA

» Rahoitus myönnetty OKM:n Avoin Tiede ja Tutkimus
“Avoin Tieto Käyttöön” haun kautta

» 4/2015 --> 12/2016

Tekijät
» Hanken - Tietojärjestelmätieteet

Professori Bo-Christer Björk
Mikael Laakso
Juho Lindman
Cenyu Shen
Linus Nyman

» Hanken - Kirjasto
Tua Hindersson Söderholm
Staffan Dellringer



Tavoitteet

» Muuttaa käytäntöjä
» Tukea päätöksentekoa linjauksista
» Tuottaa tutkimusta

» Tarkoitus tehdä Hankenista avoimen
julkaisemisen edelläkävijä, tutkia prosessia ja
saavutettuja tuloksia. 

» Bibliometrinen analyysi ennen ja jälkeen.
» Henkilökohtainen kontakti jokaiseen tutkijaan.
» Haastattelut, verkkokyselyt, workshopit.



Hankkeen aikajana & aktiviteetit

Tutkijahaastattelut

2016 2017

Bibliometrine
n analyysi

4 / 2015

Rinnakkaistallentamisen ohjattu tuki
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Seminaareja
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Lähtötilanne, kesä 2015

Hanken (A1-A4 julkaisut) 2012 2013 2014 Yht.

Julkaistut artikkelit 227 160 200 587
Artikkelista löytyi OA versio
verkosta 92 79 73 244

OA % 41% 49% 37% 42%

» Bibliometrinen analyysi
» Mitä kautta Hankenin tuottamia artikkeleitä on avoimesti

saatavilla?
» Kaikki A1-A4 julkaisut vuosilta 2012-2014
» Googlen & Google Scholar haut jokaiselle julkaisulle erikseen
» Rekisteröitiin max. kolmen eri löydöksen sijainti & versiotiedot



Lähtötilanne, kesä 2015
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Lähtötilanne, kesä 2015

Artikkelit jotka löytyivät
ainoastaan yhdestä paikasta
Julkaisijan sivut 28
Organisaatiokohtainen julk. ark. 
(ei Hanken) 41

Tieteenalakohtainen julk. ark. 11

Omat kotisivut 8

Akateeminen sosiaalinen media 67

Muut verkkosivut 31

Hankenin julkaisuarkisto 16



Miksi ei?



Miksi ei?

“Aikani ei riitä.”

“Kirjoitin artikkelin yhdessä muiden kanssa, minulla ei ole 
viimeisintä versiota.”

“Julkaiseminen riittää minulle. En välitä laajemmasta levityksestä.”

“Poistan aina käsikirjoitukset koneeltani heti kun artikkeli
julkaistaan lehdessä.”

“Eihän kukaan käy meidän julkaisuarkistosta hakemassa niitä.”

“Olen epävarma mitä minulla on oikeus levittää.”

“Käsikirjoitusversiot eivät yhdenvertaisia julkaisijan version 
kanssa.”

“Ihmiset eivät tietäisi mihin versioon viitata.”

“Käytän jo muita verkkopalveluja artikkelien jakamiseen.”



Tutkijoiden aika on kortilla



Akateemiset sosiaaliset mediat

» Sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia OA:lle

+ Lisäävät tieteellisen materiaalin löydettävyyttä

+ OA:n hyödyt toteutuvat ainakin osittain

+ Tutkijat näkevät selvästi, miten paljon heidän
artikkeleitaan luetaan

- Julkaisusopimukset mainitsevat harvoin tällaisia palveluita
(Laakso 2014)

- Suljetut ympäristöt

- Pitkäaikainen saatavuus/jatkuvuus hyvin epävarma



Miksi?



Organisaationäkökulma

» Pysyvyys
» Lehdet, sekä niiden tilaukset, tulevat ja menevät

» Henkilöstön vaihtuvuus

» Hinta
» Edullista verrattuna OA lehtijulkaisemiseen

» Näkyvyys
» Mahdollisuus lisätä vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja

konkreettisesti esim. kansainvälisissä yliopistovertailuissa



Tutkijat yrittäjänäkökulmasta –
Pelaa korttisi oikein

Tutkijat tavoittelevat vaikuttavuutta

1. Vakuuta sijoittajat
Hanki rahoitusta

2. Tutkimus & kehitys
Suorita tutkimus, kirjoita käsikirjoitus

3. Markkinatutkimus
Valitse sopvia lehti käsikirjoitukselle

4. Tuote muodostuu
Artikkeli julkaistaan lehdessä

5. Markkinointi
Open Access, sosiaalinen media, esitykset



5 askelta ja 15 minuuttia
avoimuuteen

Askel 1 (0 minuuttia)
» Säilytä käsikirjoituksen tiedostot (!)

Askel 2 (5 minuuttia)
» Tarkista lehden OA ohjeistukset.

Askel 3 (5 minuuttia)
» Lisää kansilehti joka sisältää viite & versiotiedot.

Askel 4 (5 minuuttia)
» Tallenna tiedosto yliopiston julkaisuarkistoon.

Askel 5 (Loppuelämä!)
» Nauti hyödyistä!



Oikeuksien selvittäminen on helppoa!

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ sivuilta löytyy useampien lehtien ja
julkaisujoiden OA oikeudet, tai suuntaa suoraan näille sivuille “Big 5” 
julkaisjoiden lehtien osalta
Elsevier
http://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
Wiley 
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-820227.html
Springer
http://www.springer.com/gp/open-access/authors-rights/self-archiving-
policy/2124
Sage 
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/copyright-and-permissions#7
Taylor & Francis
http://journalauthors.tandf.co.uk/copyright/sharingYourWork.asp



Loppusanat

» Rinnakkaistallennuksesta hyötyvät kaikki*.
» Se on tällä hetkellä kaikkein edullisin tie 

avoimeen julkaisemiseen.

» Käsikirjoitukset rinnakkaistallennettava julkaisun
rekisteröinnin yhteydessä.

» Palkitsemismuotoja harkittava.

» Tallentaminen moneen eri paikkaan ei ole 
haitaksi, mutta yksi niistä pitäisi ehdottomasti olla 
yliopiston oma julkaisuarkisto.
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