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FinnOA-työryhmän kokous 
 
Aika: ma 19.5.2008 klo 9-11 
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, huone 313 
 
Osallistujat:  Eeva-Liisa Aalto, TSV 
     Bo-Christer Björk (pj.), Hanken 
     Turid Hedlund, Hanken 
     Jyrki Ilva (siht.), Kansalliskirjasto 
     Reetta Kettunen, TSV 
     Juhana Lahti, AMK:ien OA-hanke 
     Sari Lehtinen, TSV 
     Veera Ristikartano, HY:n kirjastot 
     Anna-Kaisa Sjölund, AMK:ien OA-hanke 
     Petri Tonteri, Suomen kirjastoseura 
 
 
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  
 
2. Kotimaan kehitys 
  
 A. OA-JES-projektin loppuraportointi 
 OA-JES-projektin loppuraportti luovutettiin OPM:lle 24.4.2008. Sovittiin, että sihteeri 
 lähettää raportin kokouspöytäkirjan liitteenä FinnOA:n jäsenille. Yhteenveto-osuus on 
 ilmestynyt myös ScieCom Info -lehdessä (http://www.sciecom.org/sciecominfo). 
  
 B. Helsingin yliopiston tallennusmandaatin eteneminen 
 Veera Ristikartano kertoi asian etenemisestä. Koko yliopiston kattavaa rehtorin 
 päätöstä odotellaan aivan lähiaikoina. Tutkijoiden edellytetään siirtymäajan jälkeen 
 tallentavan artikkelinsa yliopiston julkaisuarkistoon. Tallennusvelvoite koskee vain 
 artikkeleita, ei monografioita. Oma ongelmansa on ollut määritellä riittävän tarkasti, 
 keitä velvoite koskee. Toiminnan käytännön organisoinnissa on vielä paljon työtä, 
 jotta velvoitetta ei koettaisi pelkkänä yliopiston hallinnosta tulleena määräyksenä.  
 
 C. Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hanke 
 Hanke on saanut OPM:ltä rahoitusta vuosiksi 2009-2010. Koska rahoitus jäi jonkin 
 verran haettua pienemmäksi, hankesuunnitelmaa täytyy vielä muokata.  
 
 D. TSV:n OJS-alusta 
 TSV:n palveluun on tulossa mukaan uusia lehtiä. Informaatiotutkimus ilmestyy vuoden 
 2008 alusta verkkolehtenä, ja lisäksi palvelussa ilmestyy Porthan-seuran Auraica. 
 
3. Kansainvälinen kehitys ja yhteistyö 
  
 A. Pohjoismaat 
 Turid Hedlund kertoi huhtikuussa Lundissa pidetystä 4th Nordic Conference on 
 Scholarly Communication –konferenssista ja ScieCom Info -lehdestä. ScieCom Info 
 pyrkii ilmestymään neljä kertaa vuodessa, ja syyskuun numeron teemana ovat open 
 books, open education ja open data. Joulukuun numero puolestaan pyrkii esittelemään 
 mielenkiintoisia henkilöitä teemalla open minds.  
  
 Nordbib on järjestämässä open access –aiheista workshopia 27.-28. lokakuuta 
 Helsingörissa Tanskassa. Tilaisuuteen pyritään kutsumaan mukaan myös päättäjiä eri 
 pohjoismaista.   
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 B. Miten yleistä open access on? 
 Bo-Christer Björk kertoi Annikki Roosin kanssa kirjoittamansa artikkelin sisältämistä 
 havainnoista. Artikkelia varten selvitettiin sitä, miten suuri osa erilaisissa lehdissä 
 julkaistuista tieteellisistä artikkeleista löytyy verkosta ja päädyttiin aiempaa 
 tarkempaan arvioon open access –julkaisemisen osuudesta. Artikkelin preprint-versio 
 on luettavissa verkossa (http://oacs.shh.fi/publications/elpub-2008.pdf).  
 
4. FinnOA:n toiminta 
  
 A. Verkkosivujen uudistaminen 
 Verkkosivujen uudistaminen on viivästynyt. Vanhojen sivujen listaa kotimaisista 
 katsausartikkeleista on päivitetty, mahdollisista puutteista voi ilmoittaa Jyrki Ilvalle. 
  
 B. Syksyn julkaisuarkistoseminaari 
 Seminaari järjestetään 10.10.2008 Tieteiden talolla. Teemana ovat julkaisemisen 
 tekijänoikeudet, joita käsitellään aamupäivällä opinnäytteiden ja iltapäivällä 
 tieteellisten artikkelien näkökulmasta.  
 
 C. Rahoituksen hakeminen open access –aiheisen keskustelun edistämiseen 
 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tehnyt aloitteen rahoituksen hakemisesta 
 Suomen kulttuurirahastolta aihepiiriä käsittelevien seminaarien järjestämiseen. 
 Keskusteltiin siitä miten asia pitäisi organisoida ja mitä kaikkia tahoja tarvitaan 
 mukaan.  
  
5. Seuraava kokous 
 
 Työryhmän seuraava kokous pidetään myöhemmin sovittavana ajankohtana joko 
 elokuun lopulla tai syyskuussa.   


