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FinnOA-työryhmän kokous 
 
Aika:    Keskiviikkona 2.3.2005 klo 14.10-15.50 
Paikka:   Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 
Osallistujat: Eeva-Liisa Aalto, TSV 

Bo-Christer Björk, SHH (pj.) 
Turid Hedlund, SHH 
Kristiina Hormia-Poutanen, HYK 
Jyrki Ilva, HYK (siht.) 
Hannele Kauranne, YOP 
Irja Laamanen, TTL 
Claus Montonen, HY 
Irma Reijonen, HYK 
Maija-Liisa Toikka, SA 

 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Juhlistettiin maljalla FinnOA-työryhmän kaksivuotista toimintaa ja OPM:n 
Open Access –työryhmän muistion valmistumista. Todettiin, ettei 
FinnOA:lla Kimmo Kuuselan työsuhteen päätyttyä enää ole vakituista 
sihteeriä. Päätettiin kiittää Kimmoa ahkerasta työstä ja toivottiin, että hän 
voisi kuitenkin edelleen osallistua työryhmän kokouksiin. 

 
Eeva-Liisa Aalto esitteli Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan toimintaa.  
 
Bo-Christer Björk ei ollut päässyt Southamptoniin ”Berlin 3 Open Access” –
konferenssiin, joten siitä ei saatu kokouksen esityslistassa lupailtua 
laajempaa raporttia.  

 
2. FinnOA-työryhmän tuleva toiminta 
 

Pohdittiin sitä onko FinnOA:n toimintaa järkevää jatkaa tähänastiseen 
tapaan itsenäisenä ja epämuodollisena työryhmänä vai olisiko parempi 
siirtyä jonkin vakiintuneemman instituution alaisuuteen. Keskustelun 
jälkeen päätettiin jatkaa ainakin vuoden 2006 loppuun asti nykyisellä 
toimintamallilla. 

 
Myös FinnOA:n www-sivujen sijoituspaikka ja päivityksen järjestäminen 
herätti keskustelua. Sivujen siirtämisellä pois HYK:in palvelimelta ei tosin 
ole kiirettä, sillä Irma Reijonen voi toistaiseksi hoitaa niiden päivityksen. 
Sisällön tuottamiseen tarvitaan kuitenkin nykyistä laajempaa verkostoa. 
Sovittiin että Claus Montonen valmistelee asiaa eteenpäin. 

 
3. Julkaisuarkistotyöryhmä 
 

Turid Hedlund vetää työryhmää, joka jatkaa jo aiemmin vastaavia asioita 
selvittäneen ns. dSpace-työryhmän tekemää työtä. Työryhmää täytyy 
kuitenkin laajentaa: toistaiseksi kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Kalle 
Korhonen (HY), Timo Kuronen (GTK) ja Ville Varjonen (OY). 
 
Tammikuussa Dipolissa järjestetty ”Avoimet julkaisuarkistot” -seminaari oli 
kerännyt 80 osallistujaa. Palaute oli ollut positiivista: seminaari oli 
kommenttien mukaan antanut teemasta kattavan yleisesittelyn. 

 
4. Lehtityöryhmä 
 

Eeva-Liisa Aalto kertoi, että lehtityöryhmän toiminnasta ja sen tekemistä 
päätelmistä on valmistumassa raportti. Työryhmän toimintaa ei välttämättä 
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ole tämän jälkeen enää mielekästä jatkaa. Tämä riippuu tosin osittain siitä, 
onko kotimaisten OA-lehtien rahoitukselle löydettävissä jokin toimiva malli. 
Asiaa on tarkoitus pohtia Suomen Akatemian, Tieteellisten Seurain 
Valtuuskunnan ja Opetusministeriön edustajien kesken.  

 
5. Uudet jäsenet 
 

Päätettiin kutsua Kalle Korhonen työryhmän jäseneksi. Lisäksi todettiin, 
että Sinikka Sipilä oli hyväksytty jäseneksi jo aiemmin. 
 

6. Tulevat kokoukset 
 

Päätettiin, että sopiva kokousten frekvenssi olisi tästä lähin noin kolme 
kertaa vuodessa, tilanteesta riippuen. Seuraava kokous on näillä näkymin 
syyskuussa. Paikaksi sovittiin alustavasti Työterveyslaitos. 
 
Sovittiin, että Bo-Christer Björk jatkaa FinnOA-työryhmän puheenjohtajana 
vuoden 2006 loppuun saakka. 

 
 
 


