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Päivitetty helmikuussa 2020
Hakukelpoiset lehdet
Lehdessä on julkaistava aktiivisesti tieteellistä tutkimusta ja siinä on julkaistava vähintään viisi
tieteellistä artikkelia vuodessa. Vähintään kolmannes sisällöstä tulee olla vertaisarvioituja
alkuperäistutkimuksia esitteleviä artikkeleita ja/tai katsausartikkeleita.
Tutkijoiden tulee olla lehden pääasiallinen kohderyhmä. Kaikki tieteenalat hyväksytään.
Lehden julkaisukieli voi olla mikä tahansa. Julkaisemista englanniksi ei vaadita.
Lähtökohdiltaan erilaiset lehdet voivat hakea jäsenyyttä: akateemiset, julkishallinnolliset,
kaupalliset, ei-kaupalliset, yksityiset jne.
ISSN
Lehdellä on oltava ainakin yksi voimassa oleva ISSN-tunnus (International Standard Serial
Number), joka on rekisteröity ja vahvistettu kansainvälisessä ISSN-keskuksessa (issn.org).
Lehden nimen on oltava samassa muodossa kuin ISSN-keskuksessa.
Julkaisun avoimuus
KAIKEN sisällön on oltava saatavilla avoimesti välittömästi julkaisun jälkeen (ilman embargoa).
DOAJ hyväksyy myös lehdet, jotka ovat siirtyneet avoimiksi, vaikka aiemmat vuosikerrat eivät
ole avoimesti saatavilla.
Sisällön tulee olla luettavissa ilman rekisteröitymistä.
Lehden avoimen julkaisemisen linjaus pitää ilmaista selkeästi lehden verkkosivuilla (ei
ainoastaan kustantajan sivuilla). Ihannetapauksessa linjaus noudattaa BOAI:n (Budapest Open
Access Initiative) avoimen julkaisemisen määritelmää:
Tämä on avoin lehti, mikä merkitsee sitä, että kaikki sisältö on käyttäjän tai hänen
taustaorganisaationsa saatavilla vapaasti ja maksutta. Käyttäjät saavat lukea, ladata,
kopioida, jakaa, tulostaa, hakea tai linkittää artikkelien kokotekstejä tai käyttää niitä
mihin tahansa lailliseen käyttötarkoitukseen ilman kustantajan tai tekijän lupaa. Tämä
noudattaa BOAI:n avoimen julkaisemisen määritelmää.
Lehden painetusta versiosta voidaan periä maksu.

Lehden verkkosivut
Lehdellä on oltava oma URL ja verkkosivu.
Lehden verkkosivun tulee olla selkeä ja helposti navigoitavissa. Verkkosivuilla tulee osoittaa,
että lehti noudattaa korkeita eettisiä ja ammatillisia standardeja DOAJ:n Tieteellisen
julkaisutoiminnan läpinäkyvyyden ja parhaiden käytäntöjen periaatteiden mukaisesti.
Seuraavien tietojen tulee olla esillä lehden verkkosivuilla:
Avoimen julkaisemisen linjaus
Tavoitteet ja tieteenala(t)
Toimituskunta (Editorial board)
Kirjoittajaohjeet
Toimitusprosessi (vertaisarviointi)
Plagioinnin tunnistusmenetelmä (jos on)
Tekijänoikeudet ja lisenssiehdot
Kirjoittajamaksut
Yhteystiedot
Kirjoittajamaksutiedoissa on ilmoitettava kaikki maksut, joita tekijältä saatetaan veloittaa:
käsittelymaksut, kirjoittajamaksut (APC), sivumäärään perustuvat maksut, värisivuihin
perustuvat maksut jne. Jos maksuja ei peritä, se on ilmoitettava selvästi.
Lehden sisällön tulee olla saatavilla yksittäisinä artikkeleina, ja jokaisella artikkelilla tulee olla
oma URL-osoite. Jokaisen artikkelin tulee olla saatavilla vähintään HTML- tai PDF-tiedostona.
Toimitusprosessi
Lehdellä on oltava toimittaja ja toimituskunta (Editorial board). Verkkosivuilla tulee ilmoittaa
vähintään toimittajien ja toimituskunnan (Editorial board) jäsenten nimet ja affiliaatiot.
Kaikkien artikkelien on käytävä lävitse laadunarviointi (toimituksellinen arviointi tai
vertaisarviointi) ennen julkaisemista ja arviointiprosessin tyyppi on kuvattava selkeästi
verkkosivuilla.
Vain humanistisissa lehdissä hyväksytään kahden toimittajan suorittama toimituksellinen
arviointi.
Jos lehteä julkaisee opiskelijajärjestö, lehdellä on oltava toimitusneuvosto (Advisory board),
jonka ainakin kahdella jäsenellä on tohtorin arvo tai vastaava.
Lisensointi
Julkaistun sisällön käyttöä ja jatkokäyttöä koskevat lisenssiehdot tulee kuvata selkeästi
verkkosivuilla ja mieluiten myös kokotekstiartikkeleissa. DOAJ suosittelee Creative Commons -

lisenssien käyttöä. Jos CC-lisenssejä ei käytetä, tulee soveltaa vastaavia ehtoja ja kiinnittää
erityistä huomiota ehtojen kuvaamiseen.
Tekijänoikeudet
Julkaistavaan sisältöön sovellettavat tekijänoikeusehdot on määriteltävä selvästi ja pidettävä
erillään verkkosivustoon sovellettavista tekijänoikeusehdoista. Tekijänoikeus voi pysyä
kirjoittajille (suositus) tai ne voidaan siirtää tai lisensoida julkaisijalle.
Tekijänoikeusehdot eivät saa olla ristiriidassa lisensointiehtojen tai julkaisun avoimuuden
linjausten kanssa.

Ennen hakemusta tehtävät tarkistukset
Hakemuksen jättämisen jälkeen kaikki hakemukset käyvät lävitse DOAJ:n esikarsintavaiheen.
Esikarsinnassa varmistetaan että toimittajille välitetään arvioitavaksi vain valmiita ja
virheettömiä hakemuksia.
Tarkista seuraavat seikat varmistaaksesi, ettei hakemusta hylätä esikarsintavaiheessa:
● Lehdellä ei saa olla hylättyä hakemusta viimeisten 6 kuukauden ajalta.
● Lehti ei saa olla jo DOAJ:ssa eikä sillä saa olla käsiteltävänä olevaa hakemusta.
Tuplahakemukset hylätään välittömästi.
● Hakemukset, jotka sisältävät epätarkkoja tai virheellisiä tietoja tai puuttuvia vastauksia
hylätään automaattisesti.
● Lehden nimen on oltava hakemuksessa samassa muodossa kuin ISSN-portaalissa
● Hakemuksen ISSN-tunnuksen ja ISSN-portaalissa olevan lehden nimen on vastattava
toisiaan.
● Hakemuksessa ja lehden verkkosivuilla mainitun maan on oltava se maa, jossa kustantaja
on rekisteröity ja harjoittaa liiketoimintaansa.
● Lehden on oltava välittömästi avoin (gold Open Access). Lehti voi olla maksuton tai se
voi periä kirjoittajamaksuja.
● Lehdellä on oltava toimiva verkkosivu.
● Hakulomakkeessa annettujen yhteystietojen on sisällettävä oikea henkilön nimi ja
toimiva sähköpostiosoite.
● Lehdessä on julkaistu vähintään viisi tutkimusartikkelia edellisen kalenterivuoden aikana.
● Jos vastaus hakulomakkeen vertaisarviointia koskevaan kysymykseen 37 on “Ei
arviointia”, hakemus hylätään.
● Lisensointiehtojen on oltava saatavilla ja selkeästi ilmaistu lehden verkkosivustolla.

