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Osallistujat:  Eeva-Liisa Aalto, TSV 
     Bo-Christer Björk, Hanken 
     Turid Hedlund, Hanken 
     Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto 
     Jyrki Ilva (siht.), Kansalliskirjasto 
     Irina Kauhanen, TSV 
     Hannele Kauranne, Yliopistopaino 
     Reetta Kettunen, TSV 
     Sari Lehtinen, TSV 
     Claus Montonen, HY 
     Marjut Salokannel (kokouksen pj.), HY, tutkijakollegium 
     Anna-Kaisa Sjölund, AMK:ien OA-hanke 
     Rita Voigt, TKK 
 
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin yhdellä tarkennuksella: kohdassa 3 
 mainitun tiedonannon oli antanut EU:n ministerineuvosto, ei komissio.  
 
2. Kotimaan kehitys 
  
 A. OA-JES-projektin loppuraportointi 
 Claus Montonen oli lähettänyt etukäteen loppuraportin englanninkielisen yhteenveto-
 osan, josta on tarkoitus myöhemmin muokata artikkeli ScieCom-lehteen. Työryhmä 
 esitti raporttiin joitakin lisäyksiä ja täsmennyksiä. Osahankkeiden omia raportteja 
 muokataan vielä yhdenmukaisempaan muotoon, ja ne tulevat yhteenveto-osan 
 liitteiksi.  
  
 B. Helsingin yliopiston tallennussuositusten eteneminen 
 Marjut Salokannel kertoi Helsingin yliopiston suunnittelemasta tieteellisten artikkelien 
 tallennusmandaatista. Salokannel on myös rehtorin määräyksestä kokoamassa 
 työryhmää, joka selvittää yliopiston omien tutkimusaineistojen käyttöön ja 
 saatavuuteen liittyviä kysymyksiä.  
 
 C. Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hanke-esitys 
 Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopisto ovat hakemassa yhdessä rahoitusta 
 kolmivuotiseksi esitettyyn rakenteellisen kehittämisen hankkeeseen, joka on jaettu 
 kolmeen osaan: 1)  Julkaisuarkistojen tekninen infrastruktuuri 2) Julkaisujen 
 metadatan hallinta 3) Rinnakkaistallennuksen ja tekijänoikeuksien tuki. 
 
3. Kansainvälinen kehitys ja yhteistyö 
  
 A. Pohjoismaat 
 Turid Hedlund kertoi suunnitteilla olevasta Nordbib-kokouksesta. TSV on 
 hakemassa Nordbibiltä rahaa oman julkaisualustapalvelunsa jatkokehitykseen.  
 
 B. European Research Councilin OA-ohjeistus 
 European Research Council antoi joulukuussa suosituksen, jonka mukaan sen 
 rahoittamien tutkimusjulkaisujen ja niihin liittyvien aineistojen tulisi olla saatavilla 
 avoimissa tietokannoissa.  
  
 C. Harvardin tallennusmandaattipäätös 
 Harvardin yliopiston Arts and Sciences –tiedekunta päätti helmikuussa tieteellisten 
 artikkelien OA-tallennusmandaatista. Päätös syntyi poikkeuksellisesti nimenomaan 
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 tutkijoiden voimin, ja se pyrkii tekemään rinnakkaisjulkaisemisesta normin, josta 
 tutkijat voivat hakea yksittäisten julkaisujensa kohdalla vapautusta tiedekunnan 
 dekaanille osoitetulla kirjallisella anomuksella.  
 
4. Lausuntopyynnöt yms. 
 
 A. Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä 
 Työryhmän työhön FinnOA:n edustajana osallistunut Marjut Salokannel kertoi, että 
 työryhmän muistion valmistelussa oli keskitytty etenkin infrastruktuuriin liittyviin 
 kysymyksiin, eikä avoimen saatavuuden näkökulma tullut kovin hyvin esiin.  
 
 Kristiina Hormia-Poutanen kertoi opetusministeriön suunnitelmista Suomen 
 digitaalisen kirjaston organisoimiseksi. OPM on jo syksyllä rekrytoinut asiaa 
 edistämään Minna Karvosen, jonka titteli on Digitaalisen kirjaston pääsihteeri.  
 
  B. Euroopan yliopistoliiton työryhmän suositukset 
 Euroopan yliopistoliiton asettamalta työryhmältä on tullut avointa julkaisemista 
 koskeviin suosituksiin liittyvä lausuntopyyntö, johon rehtorien neuvosto ja FinELib 
 ovat vastanneet. 
 
5. FinnOA:n toiminta 
  
 A. Verkkosivujen uudistaminen 
 Reetta Kettunen kertoi TSV:n tiloissa 4.2. järjestetystä kokouksesta, jossa oli sovittu 
 FinnOA:n sivujen kehittämisen päälinjoista ja niiden ylläpitoon liittyvästä työnjaosta. 
 Sivut pysyvät edelleen TSV:n palvelimella, mutta niiden ulkoasu muuttuu samalla kun 
 ne siirtyvät TSV:n uuteen julkaisujärjestelmään. Sivuille toivottiin lisää uutisia 
 ajankohtaisista koti- ja ulkomaisista tapahtumista.  
 
 B. Toimintasuunnitelma 2008  
 Työryhmä keskusteli syksyllä 2008 järjestettävästä seminaarista, joka keskittyisi 
 opinnäytteiden ja/tai rinnakkaisjulkaisujen tallennuskäytäntöihin, tekijänoikeuksiin ja 
 julkaisusopimuksiin. Seminaaria valmistelemaan koottiin työryhmä, johon 
 ilmoittautuivat mukaan Turid Hedlund, Anna-Kaisa Sjölund, Hannele Kauranne ja 
 Reetta Kettunen. 
  
 Toivottiin, että open access –näkökulmaa voitaisiin tulevaisuudessa viedä nykyistä 
 enemmän sinne missä tutkijoita koulutetaan (esim. tutkijakoulut ja jatko-
 opiskelijakurssit). FinnOA:n roolina voisi olla tarjota koulutusta ja valmiita 
 tietopaketteja tutkijoiden kouluttajille.  
 
6. Muut asiat 
  
 Muistio Turun korkeakoulujen kirjasto- ja  tietopalveluiden kehittämisestä on 
 valmistunut, ks. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Turun_kkjen_kirjasto-
 _ja_tietopalveluiden_kehittaminen_.html 
 
7. Seuraava kokous 
 
 FinnOA-työryhmän seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 19.5. klo 9.00 
 Tieteiden talolla.   


