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DOI-tunnisteiden luonti OJS-ympäristössä

• Keskeistä huomata, että itse DOI-tunniste luodaan OJS-järjestelmässä, 
mutta se toimii vasta tunnisteen rekisteröimisen jälkeen.

• Käytännössä kolme huomioitavaa asiaa OJS:n päässä:

1. DOI-lisäosan asetukset

2. Rekisteröintipalvelua koskevat asetukset (tässä Crossref)

3. Mille sisällölle luodaan DOI-tunnisteet?



DOI-tunnisteiden luonti OJS-ympäristössä

• 1. DOI-lisäosan 
asetuksissa 
määritellään:

• Mille tunnisteet 
luodaan (yleensä vain 
artikkelit)

• Prefix, eli tunnisteen 
alkuosa, joka liittyy 
tiettyyn jäsenyyteen

• Suffix, eli loppuosa. 
Sen luomiseen erilaisia 
vaihtoehtoja.



DOI-tunnisteiden luonti OJS-ympäristössä

• 2. Crossref-palvelua 
koskevissa 
asetuksissa annetaan 
tallettajan tiedot.

• Mikäli halutaan OJS-
järjestelmän 
lähettävän tiedot 
automaattisesti 
Crossrefin rekisteriin, 
täytetään myös alla 
olevat tiedot



DOI-tunnisteiden luonti OJS-ympäristössä

• 3. Toimittaja voi jättää 
tarvittaessa pois DOI-
tunnisteen yksittäiseltä 
artikkelilta

• Tai kokonaisen 
numeron artikkeleilta, 
jos ei halua esimerkiksi 
vanhoille numeroille 
DOI-tunnisteita.



TSV:n Crossref-jäsenyys ja OJS-lehdet

• Crossrefin jäsenyys maksaa oletuksena $275 vuodessa pienelle 
lehdelle. Lisäksi jokainen haettu DOI-tunniste, eli jokaista julkaistua 
artikkelia koskeva veloitus, on $1.
• Yksittäisen lehden kokonaiskustannus oletushintojen mukaan noin  $300 

riippuen julkaistujen artikkeleiden määrästä

• Kotilava-hankkeen yhteydessä on neuvoteltu alustavasti ”Sponsoring
membership” –jäsenyydestä TSV:n ja Crossrefin välillä, jonka kautta 
OJS-järjestelmässä julkaisevat tiedelehdet saisivat DOI-tunnisteet 
käyttöönsä halvemmalla ja suoraviivaisemmin.
• Käytännössä yksittäisen lehden kustannukset olisivat noin $30-$60 riippuen 

vuoden aikana julkaistujen artikkeleiden määrästä



TSV:n Crossref-jäsenyys ja OJS-lehdet: 
pääpiirteet
• TSV toimii tiedelehtien edustajana ja hakee niiden puolesta Crossrefin

jäsenyyden. Crossrefille on kuitenkin painotettu, että seurat/tiedelehdet ovat
käytännössä itsenäisiä toimijoita ja valtuuskunta toimii lähinnä
palveluntarjoajana.

• TSV vastaa Crossrefin jäsenyyteen liittyvistä toiminnoista, vastuista ja 
rahaliikenteestä. Mukana olevat tiedelehdet sitoutuvat toimimaan Crossrefin
sääntöjen mukaisesti hyödyntäessään TSV:n jäsenyyttä (vrt. Pekan esitys)

• TSV:n maksama jäsenmaksu lasketaan mukana olevien tiedelehtien
yhteenlasketusta julkaisutuotoista. On vielä epäselvää, lasketaanko valtion tuki
tässä yhteydessä tuotoksi. Joka tapauksessa näiden tietojen keräämiseen
tarvitaan todennäköisesti jonkinlainen järjestely.

• OJS-järjestelmässä mukana olevan lehden ei ole pakko ottaa DOI-tunnisteita
käyttöön suunnitellusta sopimuksesta huolimatta ja lehdet voivat halutessaan
tehdä sopimuksen Crossrefin kanssa myös itsenäisesti



TSV:n Crossref-jäsenyys ja OJS-lehdet: 
rahaliikenne
• TSV hoitaa rahaliikenteen Crossrefin suuntaan, eli maksaa 

jäsenmaksun sekä lehdille myönnetyistä DOI-tunnisteista tulevan 
laskutuksen. Koska TSV:n budjetissa ei ole tällaiseen tarkoitukseen 
varattua rahaa, voidaan varat järjestää kahdella tavalla:

1. TSV kerää mukana olevilta lehdiltä kiinteän vuosimaksun, noin 40-
60 euroa vuodessa. Vaatii joka tapauksessa ylimääräistä 
hallinnollista työtä sekä TSV:lle että lehdille.

2. Otetaan tarvittavat varat jostain muualta
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Lehtien määrä

CrossRefin DOI-tunnisteiden käytöstä aiheutuva vuosikustannus suhteessa tunnisteita käyttävien
lehtien määrään (jos 50 DOI-tunnistetta per lehti per vuosi)



Miten edetään

• Tutustutaan sopimuksen yksityiskohtiin (meneillään)

• Kerätään järjestelyyn liittyvät kysymykset ja kiinnostuneet

• Päätetään maksujärjestelyn yksityiskohdat

• Järjestetään mukaan lähteville lehdille työpajoja, joissa käydään 
yhdessä läpi tarvittavat OJS-asetukset ja tutustutaan vielä 
tunnisteiden käyttöön ja sopimuksen ehtoihin tarkemmin

• Aloitetaan DOI-tunnisteiden käyttö



Kysymyksiä

• DOI-tunnisteiden käyttöön liittyvät asiat?

• TSV:n suunnitteleman sopimuksen yksityiskohtiin liittyvät asiat?


