
 
  

Suomen open access -työryhmä 
 kokousmuistio 
 
 

Aika:  18.9.2007 klo 9.30 – 11.30 
Paikka:  Tieteiden talo, sali 401 
 
Osallistujat: Eeva-Liisa Aalto, Tieteellisten seurain valtuuskunta 
 Bo-Christer Björk (puheenjohtaja), Hanken 
 Turid Hedlund, Hanken 
 Reetta Kettunen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 
 Kalle Korhonen (sihteeri), HY, Klassillisen filologian laitos 
 Juhana Lahti, Laurea-ammattikorkeakoulu 
 Sari Lehtinen, Tieteellisten seurain valtuuskunta 
 Claus Montonen, HY, Fysikaalisten tieteiden laitos 
 Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium 
 Sinikka Sipilä, Suomen kirjastoseura 
 Maijaliisa Toikka, Suomen akatemia 
 Rita Voigt, OA-JES / Teknillinen korkeakoulu 
 
1. Edellisen kokouksen muistio 

• Edellisen kokouksen muistioon ei tehty huomautuksia. 
 
2. Pohjoismainen yhteistyö 

• NordBib-hankkeen Helsingørissä pidetty kokous on saamassa jatkoa 
syksyllä 2008. Yksi uusi work package on tulossa hakuun. Turid 
Hedlund siirtyy Bo-Christer Björkin tilalle hankkeen johtoryhmään. 

• Sari Lehtinen kertoi TSV:n osallistumisesta NordBibin rahoittamaan 
hankkeeseen "Aiding Scientific Journals Towards Open Access 
Publishing". Hankkeen tavoitteena on open access -julkaisemiseen 
liittyvän julkaisuympäristön kehittäminen ja sitä kautta yliopistojen 
ja tieteellisten seurojen julkaisutoiminnan vahvistaminen. Hank–
keen seuraava kokous on 8.-9.5.2008 Helsingissä. Hankkeella on 
myös wiki (http://www.ub.uit.no/wiki/noap/index.php/Main_Page). 

 
3. Kotimainen kehitys 

A. Tutkimuksen raportointi 
KOTA-järjestelmän uudistaminen on vireillä OPM:ssä, joka on 
järjestämässä seminaarin Yliopistotutkimuksen tietopohjan 
kehittämisestä. FinnOA pyrkii siihen, että tutkimuksen raportointiin 
liitettäisiin avoin julkaiseminen. KOTAa kehittävän työryhmän 
puheenjohtaja Olli Poropudas pyydetään seuraavaan FinnOA:n 
kokoukseen. 
 
B. OA-JES-projektin tilannekatsaus 
Tiedotusta koordinoinut Kalle Korhonen on siirtynyt muihin tehtäviin. 
Tiedonkulku hankkeen osapuolten välillä on ollut niukkaa. Mikäli 
hankkeen eri osapuolilla on erilaisia näkemyksiä, ne kirjataan 
lopulliseen raporttiin. Loppuraportti käsitellään vielä ennen sen 
jättämistä FinnOA:n kokouksessa. 
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C. FinnOA:n tiedotustoiminnan järjestäminen jatkossa 
Reetta Kettunen kertoi Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnasta (TJNK), 
joka on perustettu 1972. Neuvottelukunnan tiedepoliittinen työ on 
lisääntymässä, ja se koordinoi Research.fi-nettisivua. Tästä lähtien 
TJNK:n pääsihteeri osallistuu FinnOA:n toimintaan, ja pyrkii myös 
tiedottamaan avoimen tiedejulkaisemisen asioista. TSV vastaa edelleen 
FinnOA:n nettisivujen päivityksestä.  
 
 

4. Muut asiat 
• Kalle Korhonen jää pois FinnOA:n sihteerin tehtävästä vuoden 

lopussa, joten hän pyysi työryhmän jäseniä pohtimaan sopivia 
ehdokkaita uudeksi sihteeriksi. Uusi sihteeri valitaan vuoden 
viimeisessä kokouksessa. 

• Keskusteltiin FinnOA:n alatyöryhmistä ja niiden toiminnasta. 
Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa, jossa päätetään 
FinnOA:n toiminnan muodoista jatkossa. 

 
6. Seuraava kokous 

• Seuraava kokous pidetään 27.11.07 klo 13.00. 


