
 
  

Suomen open access -työryhmä 
 kokousmuistio 
 
 

Aika:  keskiviikko 7.2.2007 klo 14.00-15.50 
Paikka:  Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium, Common Room 
 
Osallistujat: Bo-Christer Björk (puheenjohtaja), Hanken 
 Jukka Englund, Terkko 
 Turid Hedlund, Hanken 
 Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto 
 Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto 
 Hannele Kauranne, Yliopistopaino 
 Kalle Korhonen (sihteeri), Helsingin yliopisto 
 Claus Montonen, Helsingin yliopisto 
 Ari Muhonen, Teknillisen korkeakoulun kirjasto  
 Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto 
 Rita Voigt, Teknillisen korkeakoulun kirjasto  
 
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
2. OA-JES-hankkeen jatkohakemuksen tilanne 

• Opetusministeriö myönsi hankkeelle 100 000 €, joten käynnistyy 
OA-JES2-hanke. OA-JES2-hankkeen johtoryhmään valittiin Claus 
Montonen (puheenjohtaja), Eeva-Liisa Aalto, Turid Hedlund, 
Kristiina Hormia-Poutanen ja Ari Muhonen. Koska haettu summa oli 
n. 120 000 € ja myönnetty 100 000 €, oli tarpeen sopia siitä, miten 
summa jaetaan. Laajan keskustelun jälkeen summa päätettiin 
jakaa niin, että Kansalliskirjasto saa 35 000 €, josta se maksaa 
tammikuun julkaisuarkisto-workshopin kulut, n. 1000 €; 
julkaisuarkistojen koordinointi (TKK) saa 25 000 €, tiedotus 20 000 
€ ja open access –lehtien julkaisualusta (TSV) 20 000 €.  

• OA-JES-hankkeen ensimmäisestä vaiheesta on raportoitava 
OPM:ään 30.4. mennessä. 

 
2b. Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistohanke (Hormia-Poutanen) 

• OPM on myöntänyt 200 000 € ammattikorkeakoulujen 
julkaisuarkistohankkeelle. Hankkeen projektipäällikkö kutsutaan 
mukaan FinnOA-toimintaan. 

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

• NordBib-rahoituksen kolmannen korin (Infrastructure and 
Interoperability) rahoitus on jaettu pohjoismaisten 
kansalliskirjastojen kesken. 

• Toisesta korista (Content and Accessibility) on muidenkin tahojen 
mahdollista hakea rahoitusta. Nordbib-rahoitus toimii siten, että 
projektien on saatava muista lähteistä 60% rahoituksesta, ja 
Nordbib antaa 40%. Yhteistyökumppaneita täytyy olla vähintään 
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kolme vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta. FinnOA osallistuu 
rahoituksen hakuun OA-JES-hankkeen osien (lehtien julkaisualusta, 
tiedotus, mahdollisesti muutakin) pohjalle rakennetulla 
hakemuksella. Deadline on 1.4. 

 
4. Julkaisuarkistotyöryhmä 

• Kokemuksia Julkaisuarkistot-workshopista 11.1.07 Helsingissä 
(Hedlund): tilaisuudesta oli saatu hyvää palautetta. Ainoaksi 
ongelmaksi oli koettu, että iltapäivän demonstraatiot jäivät turhan 
vähälle huomiolle, kun monet osanottajat keskustelivat mieluummin 
keskenään. 

 
5. Kansainvälinen kehitys 

• European University Associationin Open Access -työryhmän kokous 
Brysselissä 18.1. (Korhonen): EUA on organisaatio, jonka jäseniä 
ovat melkein kaikki Euroopan yliopistot; se ajaa yliopistojen asiaa 
komission suuntaan. Työryhmän tarkoitus on lisätä open access -
tietoisuutta yliopistoyhteisössä ja kehittää yliopistoille yhteistä oa-
strategiaa, joka esitellään päättäjille. Työryhmä tukee European 
Research Councilin ja European Research Advisory Boardin äskeisiä 
suosituksia tieteellisen tiedon saatavuudesta. Se painottaa 
yliopistojen roolia tiedon tuottajina ja sitä, että tutkimustieto on 
julkishyödyke (public good).  

• Knowledge Exchange Workshop, Utrecht 16.-17.1. (Voigt): 
Knowledge Exchange -ryhmään kuuluvat Bibliotekstyrelsen (DK), 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (D), JISC (UK) ja SURF (NL); 
Voigt osallistui asiantuntijana konferenssiin. Workshopissa 
kehitettiin erimaalaisten ja eriaiheisten (julkaisut, CRIS) 
metadataformaattien yhteentoimivuutta ja luotiin toimiva 
demonstraattori. Kehitystyötä esitellään myös väitöskirjojen 
verkkojulkaisemista käsittelevässä ETD-konferenssissa Upsalassa 
keväällä. 

• Euroopan komissio järjestää Brysselissä korkean tason konferenssin 
Scientific Publishing in the European Research Area, johon osallistuu 
Suomesta ainakin Bo-Christer Björk. 

 
6. Muut asiat 

• Suomalaisille tutkimusrahoittajille järjestetään seminaari 
toukokuussa 2007; pääpaino on tieteellisen datan saatavuudessa, ja 
yhtenä tärkeänä teeman on sektoritutkimuslaitosten tuottama datan 
saatavuus (Salokannel – Korhonen) 

• Helsingin yliopiston väitöskirjojen verkkojulkaisupalvelu E-thesis on 
uudistunut (Ilva) 

• Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta (TENK) järjestävät seminaarin tieteellisen tiedon 
julkistamisesta ja siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä 3.5., 
jossa käsitellään sekä ihmis- että biotieteiden kysymyksiä, 
patenttiasioita yms. (Korhonen)  

 
7. Seuraava kokous 

• Seuraava FinnOA-työryhmän kokous sovittiin pidettäväksi 8.3.2007 
klo 10.30 Hankenilla. 


