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Open Access

 (http://libraryguides.helsinki.fi/oa/tutkijalle)

Open Access julkaisut ja avoimet arkistot

Open Access -julkaisuja voi lukea, kopioida, tulostaa, linkittää ja käyttää tietoverkossa ilmaiseksi  
ja esteettömästi. Voit saattaa julkaisusi avoimeksi julkaisemalla Open Access –lehdessä tai  
maksamalla avoimeksi tilausmaksullisen lehden yksittäisen artikkelin. Artikkelin rinnakkaistallentaminen
(http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/avoin-tiede/rinnakkaistallentaminen/) tutkimusorganisaation
julkaisuarkistoon on myös yksi avoimen julkaisemisen muoto.

Avoin julkaisuarkisto on tietokanta, johon tallennetut dokumentit ovat avoimesti verkossa  
luettavissa, ladattavissa ja tulostettavissa. Tieteelliset artikkelit ja muu aineisto voidaan tallentaa  
tutkimusorganisaation tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon. Helsingin yliopistossa artikkelit
tallennetaan digiarkisto Heldaan (https://helda.helsinki.fi/).

Helsingin yliopiston tutkijoille käytännön tietoa avoimen julkaisemisen periaatteista ja kanavista sekä
rahoittajien vaatimuksista, kirjoittajamaksuista ja rinnakkaistallentamisesta tarjoaa Tutkijan Open
Access -opas (http://libraryguides.helsinki.fi/oa).

Neuvontapalvelu: openaccess[at]helsinki.fi

Eritasoisia Open Access-julkaisuja

Open Access-julkaisuista on kattava listaus DOAJ (http://doaj.org/) –hakemistossa. Selvittääksesi, mikä
OA-julkaisu on luotettava ja laadukas voit katsoa DOAJ -hakemiston lisäksi Julkaisufoorumin
(http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=) tasoluokituksia tai Web of Sciencen
(http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/) impact factor-listauksia. Lisää laatukriteereitä
(http://libraryguides.helsinki.fi/oa/gold#s-lg-box-wrapper-11882891)

Julkaiseminen kirjoittajamaksuihin perustuvissa Open Access -lehdissä

Jotkut Open Access-lehdet perustuvat kirjoittajamaksuihin. Helsingin yliopiston julkaiseville tutkijoille
kirjasto on neuvotellut alennuksia tiettyjen OA-lehtien kirjoittajamaksuista
(http://libraryguides.helsinki.fi/kirjoittajamaksut).

Miksi Open Access? (/kirjasto/fi/avuksi/avoin-tiede/open-access/miksi-oa/)
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Open Access -uutisia

Still true: 70% of peer-reviewed OA journals charge no APCs.

(https://plus.google.com/+PeterSuber/posts/aaAknRyN9cs)

( 26.10.2017 )

Still true: 70% of peer-reviewed OA journals charge no APCs.Every study since the first in 2005 has

shown that a significant majority of peer-reviewed journals charge no APCs. Most have put that majority

at about 70%.I just looked up today's numbers at th…

A few minutes ago in Brooksville, #Maine. With my back to the setting sun, facing the eastern

shore ... (https://plus.google.com/+PeterSuber/posts/QWBBouFs13g)

( 24.10.2017 )

A few minutes ago in Brooksville, #Maine. With my back to the setting sun, facing the eastern shore of

the Bagaduce River.

Are you an #openaccess project in need of programming help? Are you a programmer or

programming team... (https://plus.google.com/+PeterSuber/posts/YYkzFqV9tXX)

( 17.10.2017 )

Are you an #openaccess project in need of programming help? Are you a programmer or programming

team willing to donate time to an OA project? Either way, please list yourselves on the new page at the

Open Access Directory set up to match OA projects with …
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Compare the sexual assault allegations against Harvey Weinstein https://goo.gl/2ZLicH, Bill Cosby

https... (https://plus.google.com/+PeterSuber/posts/GYSzoQnz7Kp)

( 17.10.2017 )
Compare the sexual assault allegations against Harvey Weinstein https://goo.gl/2ZLicH, Bill Cosby
https://goo.gl/2yOhq3, and Donald Trump https://goo.gl/JZi9im.Compare them in number, span of years,
and seriousness. These allegations caused deep trouble f…


