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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Liitteet
LiitE 1

OPEN ACCESS –KYSELY
Mitä mieltä artikkelien avoimesta rinnakkaistallentamisesta?
Tervetuloa kyselyyn! Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää Tampereen yliopiston tutkijoiden ja muun
henkilökunnan suhtautumista tutkimusartikkelien avoimen saatavuuden lisäämiseen. Miten hyvin avoin
tallentaminen tunnetaan, miten siihen suhtaudutaan ja missä määrin sitä toteutetaan?
Kysely liittyy rehtorin vuonna 2009 tekemään päätökseen, Päätöksellä tutkijoita kehotetaan tallentamaan
tutkimusartikkeliensa rinnakkaiskopiot Tampereen yliopiston tarjoamaan avoimeen julkaisuarkistoon
1.1.2011 alkaen.
Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti hyvän tieteellisen tavan
mukaisesti. Kyselyssä on 15 lyhyttä kysymystä ja se vie aikaa alle 5 minuuttia.
Vastanneiden kesken arvotaan 5 kpl 20 euron kirjalahjakorttia Tiedekirjakauppa TAJUun. Mikäli haluat
osallistua arvontaan, jätä yhteystietosi kyselyn loppuosassa mainittuun kohtaan. Nimitietoja käytetään vain
arvontaan. Niitä ei missään vaiheessa yhdistetä kyselyssä antamiisi vastauksiin.
Kyselyn toteuttaa yliopiston kirjasto.
Kysely on avoinna 31.3.2012 asti.
Harri Melin
kirjaston neuvottelukunnan puheenjohtaja
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OPEN ACCESS –KYSELY
Mitä mieltä artikkelien avoimesta rinnakkaistallentamisesta?

Taustatiedot
1. Ikäsi

o Alle 30
o 30-39
o 40-49
o 50-59
o 60 tai yli

2. Mikä oheisesta kuvaa parhaiten asemaasi yliopistossa?
o Tohtoriopiskelija/Nuorempi tutkija tai vastaava
o Tutkija
o Tutkijatohtori tai vastaava
o Yliopistonlehtori tai vastaava
o Professori/Akatemiaprofessori/Tutkimusprofessori/Tutkimusjohtaja tai vastaava
o Kuulun muuhun kuin opetus- tai tutkimushenkilökuntaan

3. Tieteenalayksikkö/Erillislaitos
o Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
o Informaatiotieteiden yksikkö
o Johtamiskorkeakoulu
o Kasvatustieteiden yksikkö
o Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
o Lääketieteen yksikkö
o Terveystieteiden yksikkö
o Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
o Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
o Kielikeskus
o Kirjasto
o Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
o Yliopistopalvelut
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OPEN ACCESS –KYSELY
Mitä mieltä artikkelien avoimesta rinnakkaistallentamisesta?

Open Acces –julkaiseminen
4. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että tieteelliset tutkimusjulkaisut ovat kaikille avoimesti ja maksutta saatavana
verkossa (Open Access -periaate)?
o Erittäin tärkeänä
o Melko tärkeänä
o En kovin tärkeänä
o En lainkaan tärkeänä
o En osaa sanoa

5. Pyritkö julkaisemaan Open Access -periaatteella toimivissa lehdissä?
o Kyllä
o En
o En pidä sitä valintakriteerinä

6. Edellyttääkö/suosittaako tutkimuksesi rahoittaja tutkimustulosten julkaisemista avoimesti verkossa?
o Kyllä
o Ei
o En osaa sanoa
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OPEN ACCESS –KYSELY

Mitä mieltä artikkelien avoimesta rinnakkaistallentamisesta?
Yliopiston avoin julkaisuarkisto TamPub
7. Kuinka tärkeänä pidät yliopistojen avoimia julkaisuarkistoja? Avoimiin arkistoihin tallennetaan 		
tutkimukset kokotekstitiedostoina ja niiden tavoitteena on edistää yliopistossa tehdyn tutkimuksen 		
näkyvyyttä ja saatavuutta.
o Erittäin tärkeänä
o Melko tärkeänä
o En kovin tärkeänä
o En lainkaan tärkeänä
o En osaa sanoa

8. Tunnetko Tampereen yliopiston avoimen julkaisuarkiston TamPubin?
(Jos et tunne, etene suoraan kysymykseen 11)
o Tunnen hyv
o Tunnen jonkin verran
o En tunne lainkaan

9. Oletko jo tallentanut omia kokotekstitiedostojasi TamPubiin? [Jos vastaat kyllä, etene suoraan 		
kysymykseen 11]
o Kyllä
o En
10. Mistä syystä et ole tallentanut julkaisujasi TamPubiin?
(Voit valita useampia)
o En tiedä, miten toimia
o Pidän tallentamista vaivalloisena
o Minulla ei ole aikaa rinnakkaistallentamiseen
o En tunne lupa-asioita
o Arvelen, ettei kustantaja anna rinnakkaistallennuslupaa
o Minulla ei ole muiden tekijöiden lupaa
o Lupien kysyminen muilta tekijöiltä on liian vaivalloista
o En halua omia julkaisujani avoimesti TamPubiin
o Muu syy, mikä _________________________________________
[vapaaehtoinen tekstikenttä]
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11. Laitatko julkaisusi avoimeksi verkossa jotakin muuta kautta?
o Julkaisuni eivät ole avoimesti saatavilla mitään kautta
o Omien web-sivujeni kautta
o Oppiaineen/yksikön web-sivujen kautta
o Tieteenalakohtaisen arkiston kautta (esimerkiksi BioMed Central)
o TamPubin kautta
o Mitä kautta julkaisusi ovat avoimesti saatavilla___________________________________
(vapaaehtoinen tekstikenttä]

20

OPEN ACCESS –KYSELY

Mitä mieltä artikkelien avoimesta rinnakkaistallentamisesta?
Tekijänoikeuskysymykset
12. Onko sinulla tapana tutustua lehden tekijänoikeusehtoihin (copyright transfer policy) ennen kuin 		
toimitat artikkelin lehteen?
o K����
yllä
o Joskus
o Ei

13. Säilytätkö artikkelistasi sen viimeisen tekijäversion, eli ns. post-print-version (katso lisätietoa 		
kysymysmerkistä) (käytetään myös termejä final draft, Final draft post-refereeing tai accepted version)
on arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio artikkelista, jota kustantaja ei
ole vielä taittanut
o Kyllä
o Joskus
o Ei

14. Voisitko jatkossa (esimerkiksi sähköpostiviestillä) varmistaa rinnakkaistallennusluvan artikkelin muilta
tekijöiltä jo artikkelin kirjoitusvaiheessa?
o Kyllä
o En
o En osaa sanoa

15. Suostuisitko tallentamaan artikkelisi post-print -version yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon 		
TamPubiin, jos kirjasto tarkistaa kustantajan lupakäytännön? (SHERPA/RoMEO -palvelusta tai kustantajan
verkkosivuilta)
o Kyllä
o En
o En osaa sanoa

16. Mitä muuta haluat sanoa tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisesta?
__________________________________________________________________
(vapaaehtoinen tekstikenttä]
Mikäli haluat osallistua arvontaan, ilmoita yhteystietosi.
Nimi________________________________________________
Sähköpostiosoite______________________________________
Laita yhteystietosi myös ja rastita
o Kyllä
jos haluat, että sinuun otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä rinnakkaistallennukseen liittyvissä asioissa.
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KIITOS OSALLISTUMISESTA!
Lisätietoa rinnakkaistallentamisesta: http://www.uta.fi/tutkimus/OA/rinnakkaistallentaminen_tay.html
oa@uta.fi
Yliopiston avoin julkaisuarkisto TamPub: http://tampub.uta.fi
Tuloksista julkaistaan raportti vuoden 2012 aikana.

22

