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1. Ajankohtaiset kuulumiset 
 
Jyrki:  
 
HY:n väitöstietohankkeen tarkoituksena on kerätä tiedot väittelijöiltä ja käyttää tämä 
yhden kerran kerättävä tieto eri tarkoituksiin (E-thesis-julkaisemisessa, tiedotuksessa). 
Väitöskirjatieto – myös vain painettuna ilmestyvistä-  kerätään rakennetulla web-
lomakkeella.  
 
E-thesis aineiston siirtoa Doriaan valmistellaan. Tärkeänä pointtina on säilyttää 
hakukonenäkyvyys. 
 
Jani: 
 
HY:n julkaisurekisteristä Julkista ollaan tekemässä omaa Voyager-tietokantaa. 
Vanhasta trip-sovelluksesta luovutaan. Tämä linkkautuu HY:n julkaisuarkiston 
rakentamiseen. 
 
E-thesiksen lisäksi Doria-ympäristöön (ENCompass) on siirtymässä muitakin 
kansalliskirjaston kokoelmia, mm. Elektran tieteellisten artikkeleiden viitetiedot sekä 
digitoitujen savikiekkojen tiedot + noin 100 vapaasti kuunneltavaa vanhaa 
äänijulkaisua. Dorian kanssa puuhailevat myös muutamat yliopistot ja AMK:t. 
Ammattikorkeakouluilla on opinnäytteet keskeisenä aineistona. 
 
Kalle: 
 
HY:n julkaisuarkiston ideana on tarjota yksi käyttöliittymä yliopiston 
julkaisurekisteriiin, opinnäytteisiin ja muihin julkaisuihin. Tätä on hahmoteltu 
erillisen työryhmän kanssa ja ratkaisusta on tulossa kaksitasoinen, missä aineistot ovat 
saatavilla sekä ENCompassissa että ns. kampusarkistoissa. Toteutuksen ongelmat ovat 
pääasiassa hallinnollisia: omistajuuteen, päätösvasltaan ja työnjakoihin liittyviä. 
 
Mikael: 
 
HY mukana EU-rahoitteisessa LAUREA-hankkeessa, jossa ratkotaan e-
oppimateriaalien hallinnointia LERU-yliopistoissa. HY:ssä tähän on pääasiassa 
osallistunut Mikael + opetusteknologiakeskus, jossa on pilotoitu Dspace-ohjelmaa 
oppimateriaalien hallinnassa. Tavoitteena on tehdä mm. suosituspaperi e-
oppimateriaalien hallinnointiin ja siinä hyödynnettävään metadataan (DC, DC-ed, 
MARC. LOM…). 
 
Turid: 



 
Hankenilla vähän resursseja, mutta tavoitteena on ensi vuonna yhdistää 
tutkimusrekisterin ja julkaisurekisterin käytäntöjä. Tutkijan tulisi voida syöttää tiedot 
tutkimuksesta ja julkaisuistaan vain kerran ja tämä tieto käytettäisiin molemmissa 
järjestelmissä. 
 
Timo: 
 
Timo muistutti meitä että EU:n periaatteiden mukaan julkisin varoin tehdyt 
tutkimusjulkaisut tulee välittää kansalaisille vapaasti. Lisäksi 
valtionvarainministeriössä on tehty selvitystä XML:n ja metadatakäytäntöjen 
yhtenäistämisestä kaikilla hallinnonaloilla (?). 
 
GTK:n aineistojen ja julkaisujen hallinta on kehittymässä uusien järjestelmien 
rakentamisen kautta. Timo kannattaa RDF-pohjaista metadatan hallintajärjestelmää. 
 
Rita: 
 
TKK:lla on tehty hankesuunnitelma, jonka tavoitteena on lisätä julkaisuarkistossa 
olevan materiaalin määrää. Vanhoja aineistoja voidaan ottaa vastaan ja jopa digitoida, 
mutta vain sopivassa suhteessa uuteen aineistoon. Tavoitteena on säilyttää 
julkaisuarkiston laatu tällä balansoimisella sekä mm. luomalla kriteerit julkaistavalle 
aineistolle (mm. arvosanarajat diplomitöille).  
 
Lisäksi TKK:lle on tulossa uusi julkaisujärjestelmä. 
 
FinnOA:n kokous 20.9.2005 
 
Edellisenä päivä pidetystä FinnOA:n kokouksesta nostettiin esiin pari asiaa: 

- Tieteellisten lehtien rahoitus on muuttumassa, rahoitus siirtyy Suomen 
Akatemialta TSV:lle. Vielä epäselvää muuttvatko rahanjakoperiaatteet. 

- FinnOA on tekemässä toimintasuunnitelmaa vuosille 2006-2007. Yhtenä 
keskeisenä asiana on hakea OPM:lta rahoitusta open accessin edistämiseen. 
Ajatuksena on ollut palkata kenties kaksi henkilöä (johonkin?). Toiselle on 
kaavailtu OA-tiedotustehtäviä ja toinen olisi ns. ”repositorio-koordinaattori”. 
Tästä keskusteltiin jonkin verran 

 

2. Metadata-seminaari 
 
Järjestetään metadataseminaari (metadata-päivä) 10.11.2005. Hahmoteltiin esiintyjiä: 

- Pyydetään Eero Hyvönen keynote-puhujaksi (Semanttinen web ja ontologiat) 
– Jani kysyy 

- Aamupäivän esiintyjät: Hyvönen ja Ville (dc, marc),  
- Iltapäivällä: Jyrki (opinnäytteiden md), Mikael (e-oppimateriaalien md), Turid 

(SVEP-projekti) 
- Kahvin jälkeen mahdollisesti Jaana Kilkki (asiakirja-aineiston md) – Jani 

kysyy 
- Loppukeskustelu 

 
Tiedotus: mm. FinnOA-sivut, sopivat sähköpostilistat 
Kalle hoitaa tiedotuksen ja varaa salin. Varaudutaan n. 100 henkilöön. 


