
Avoimen
julkaisemisen
muistilista

Mikä ihmeen final draft?
Final draft (eli postprint eli AAM, Author’s Accepted 
Manuscript) on artikkelin versio, jossa vertaisarvioin- 
nissa vaaditut korjaukset on jo tehty, mutta jossa ei 
vielä näy lehden taittotyö eli lopullinen ulkoasu. Final 
draft on versio, jonka kustantajat yleisimmin sallivat 
rinnakkaistallennettavaksi julkaisuarkistoon. 

• Muista säilyttää artikkelisi final draft  -versio.
• Pyydä final draft tarvittaessa corresponding

authorilta.
• Lähetä final draft kirjastoon TUTKA- 

ilmoituksen  yhteydessä.

HUOM! Vanhempia artikkeleita kannattaa
myös tallentaa. Lähetä niiden final draftit
osoitteeseen jyx@jyu.fi

Kun  
rinnakkais- 
tallennat JYXiin...

...varmista aina, että lehti on tutkimuksesi arvoinen. 
Vältä tieteellisesti tai eettisesti epäilyttäviä lehtiä!  
Mieti avointa julkaisukanavaa valitessasi:

• Onko lehti tunnettu omalla tieteenalallasi?
• Onko lehti ilmestynyt säännöllisesti ja onko sen

ilmoitetuissa numeroissa ilmestynyt artikkeleita?
• Onko lehdellä ISSN ja artikkeleilla DOI-tunnus?
• Onko lehti ilmoittanut sivustollaan toimituskun-

tansa, julkaisuperiaatteensa ja yhteystietonsa?
• Löydätkö tiedon artikkelin julkaisumaksusta?
• Avaako lehti vertaisarviointiprosessiaan?
• Löytyykö lehti DOAJista?
• Onko lehdellä luokitus Julkaisufoorumissa (JUFO)?
• Onko lehdellä impact factor? Tarkista se

luotettavasta lähteestä.
• Salliiko lehti avoimen rinnakkaistallentamisen?
• Onko lehden artikkelit lisensioitu Creative Commons

-lisensseillä tai tekijänoikeusseikat tuotu muulla
tavoin selkeästi esiin?

• Mihin tietokantoihin lehti on indeksoitu? Löytyykö
se Scopuksesta ja/tai Web of Sciencesta?

Kun julkaiset 
avoimessa 
lehdessä Your work, your rights

Muista aina varmistaa kustantajaltasi, että  
sinulla säilyy oikeus rinnakkaistallentaa  
artikkelisi yliopiston julkaisuarkisto JYXiin ja 
omille internetsivuillesi! Varmista myös, että 
voit käyttää artikkeliasi oppimateriaalina.

Lue tarkkaan sinulle tarjottu julkaisusopimus. 
Kustantajan kanssa voi aina myös neuvotella  
sinulle tärkeistä asioista.

Lue lisää:  
openaccess.jyu.fi
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Checklist for
Open Access
Publishing

What is final draft?
Final draft (i.e. postprint or AAM, Author’s Accepted 
Manuscript) is an article version, where corrections 
required by peer review have been made but which 
not yet has the final layout of the journal. The final 
draft version is the version publishers most often  
accept for parallel publishing. 

• Remember to keep the final draft version
of your article.

• If necessary, ask the corresponding author
for the final draft version.

• Send the final draft to the library when
submitting your article details to TUTKA.

NOTE: We also recommend depositing
older articles in JYX. Please, send their
final drafts to address jyx@jyu.fi

When 
self-archiving
in JYX...

...always make sure that the journal is worth your  
research. Avoid scholarly or ethically questionable 
journals. Pay attention to the following:

• Is the journal well-known in your discipline?
• Has the journal published regularly? Have

articles appeared in every reported issue?
• Does the journal have ISSN? Do the articles

have DOIs?
• Does the journal provide details of its editorial board,

publishing principles and contact information?
• Can you find the information on the APC?
• Does the journal explain its peer review process?
• Is the journal indexed in DOAJ?
• Does the journal have a classification in

Publication Forum (JUFO)?
• Does the journal have an impact factor?

Verify it using a reliable source.
• Have the journal articles been licensed under

CC-licenses? Are copyright matters otherwise
clearly indicated?

• In what databases is the journal indexed? Is
it indexed in Scopus and/or Web of Science?

When publishing
in an open access 
journal Your work, your rights

Always remember to check with your publisher 
that you maintain the right to self-archive your 
article in the university repository JYX and your 
own personal websites. Also, ensure that you 
can use your article as study material.

Read the publishing agreement carefully before 
signing it. You can always consult the publisher 
about matters important for you.

Read more:  
openaccess.jyu.fi
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