
 
  

Suomen open access -työryhmä 
 kokousmuistio 
 
 

 
 
Aika:  torstai 23.11.2006 klo 14-16 
 
Paikka:  Helsingin yliopisto, hallintorakennus, 4. krs. neuvotteluhuone 
 
Osallistujat: Eeva-Liisa Aalto  
  Tieteellisten seurain valtuuskunta 
 Bo-Christer Björk (puheenjohtaja) 
  Hanken, Institutionen för företagsledning och organisation 
 Turid Hedlund 
  Hanken, Institutionen för företagsledning och organisation 
 Kristiina Hormia-Poutanen  
  Kansalliskirjasto, Kansallisen elektronisen kirjaston palvelut 
 Jyrki Ilva  
  Kansalliskirjasto, Tietokantapalvelut 
 Esa-Pekka Keskitalo  
  Kansalliskirjasto, Tietokantapalvelut 
 Kalle Korhonen (sihteeri) 
  HY, Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö; OA-JES 
 Claus Montonen 
  HY, Fysikaalisten tieteiden laitos 
 Ari Muhonen 
  Teknillisen korkeakoulun kirjasto  
 Marjut Salokannel 
  HY, Tutkijakollegium 
 Maija-Liisa Toikka 
  Suomen Akatemia 
 Rita Voigt  
  Teknillisen korkeakoulun kirjasto; OA-JES  
 
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
2. Tutkimusrahoittajille tarkoitettu open access –seminaari  

• Maaliskuun ensimmäisellä viikolla (6.3.) on tarkoitus järjestää 
tutkimusrahoittajille suunnattu seminaari, jossa kerrotaan open 
accessistä sekä tutkimusaineistojen (datan) että julkaisujen osalta. 
Seminaarilla pyritään vaikuttamaan siihen, että tutkimusrahoittajat 
velvoittaisivat rahoitettaviaan tallentamaan tutkimustuloksensa 
avoimesti verkkoon. Tällä hetkellä yliopistojen tutkimushallinnon 
sanoma painottuu tuotteistamiseen ja patentointiin. Tilaisuuteen 
kutsutaan suuria rahoittajasäätiöitä, Akatemian edustajia sekä 
toimikuntien johtajat, yliopistojen vararehtoreita ja edustajia 
OPM:stä ja Tiede- ja teknologianeuvostosta. (Salokannel, 
Korhonen) 
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3. OA-JES-hankkeen jatkohakemus 
• OA-JES-työn on tarpeen jatkua, ja jatkohakemus jätetään 

Opetusministeriölle mahdollisimman pian. Keskustelu aiheesta 
jätettiin OA-JES-johtoryhmän kokoukseen, joka pidettiin FinnOA:n 
kokouksen jälkeen. 

• OA-JES-johtoryhmä laatii jatkohakemuksen, joka tulee FinnOA-
työryhmän kommentoitavaksi. 

 
4. Pohjoismainen yhteistyö: FinnOA:n osallistuminen Nordbib-
rahoitukseen 

• Nordbib-rahoitus toimii siten, että projektien on saatava muista 
lähteistä 60% rahoituksesta, ja Nordbib antaa 40%. Jaossa on 
kaikkiaan n. 10 milj. DKK (n. 1,3 milj. €), jotka pohjoismaiden 
kansalliskirjastot jakavat neljän maan kesken neljän vuoden aikana. 
Projektin ohjelmaryhmässä ovat Björk ja Hormia-Poutanen. 

• Nordbib-hankkeessa on kolme "koria": 1) Policy and Visibility, 2) 
Content and Accessibility ja 3) Infrastructure and Interoperability. 
Ensimmäiseen koriin liittyen järjestetään tutkimuspoliittinen 
seminaari huhtikuussa; Hedlund on mukana järjestelyissä. Toiseen 
koriin liitetään osia OA-JES-hankkeesta. Kolmas kori on rajattu vain 
kansalliskirjastoille, ja siinä käsitellään pohjoismaisten digitaalisten 
kirjastojen standardipohjaa.   

 
5. Lehtityöryhmä 

• Eeva-Liisa Aalto kertoi TSV:n osuudesta OA-JES-hankkeessa. 
Lehtien avointa julkaisualustaa on pilotoinut kolme lehteä, Elore, 
Memoranda ja Suo. Muitakin kiinnostuneita on, mutta 
päätöksentekoprosessit seuroissa ovat hitaita. Ohjelmiston tekstejä 
on jonkin verran käännetty suomeksi, ja voitaneen kääntää myös 
ruotsiksi. Suomessa lehdille myönnettävää Akatemian-TSV:n 
julkaisutukea varten vaaditaan edelleen jonkinlaisia tuloja. 

 
6. Julkaisuarkistotyöryhmä 

• Julkaisuarkistoryhmä järjestää 11.1.07 Avoimet julkaisuarkistot –
workshopin, jonka pääpuhujana on Arne Jakobsson Oslon yliopiston 
kirjastosta. Workshopin iltapäivän aikana eri yliopistot ja 
tutkimuslaitokset voivat esitellä julkaisuarkistoratkaisujaan. 

 
7. Seuraava kokous 

• Seuraava FinnOA-työryhmän kokous sovittiin pidettäväksi 7.2.2007 
klo 14 HY:n tutkijakollegiumissa. 

 


