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Esityksen  rakenne

• Avoin	  Fede	  SYN:in	  (Suomen	  yliopistokirjastojen	  neuvoston)	  
strategiassa	  
• Avoin	  Fede	  yliopistokirjastojen	  kannalta	  (esimerkkinä	  Helsingin	  
yliopiston	  kirjasto)	  
• Kansainvälisiä	  näkökulmia	  (EU-‐hankkeet,	  LERU,	  Utrecht,	  jne.)	  	  	  



Suomen  yliopistokirjastojen  neuvoston  
strategia  vuosille  2013—2017

• MISSIO:	  Neuvoston	  tehtävä	  on	  tukea	  ja	  kehiQää	  yliopistokirjastoja	  
tutkimusta	  ja	  opetusta	  edistävinä	  asiantunFjaorganisaaFoina.	  Neuvosto	  on	  
yhteistyöverkosto,	  jossa	  jaetaan	  osaamista	  ja	  hyviä	  käytäntöjä,	  sekä	  
koordinoidaan	  yhteisiä	  hankkeita,	  selvityksiä	  ja	  kannanoQoja.	  
•  VISIO:	  UuQa	  luova	  yliopistokirjasto	  –	  osaavaa	  kumppanuuQa	  Suomen	  
Feteen	  menestykseksi!	  
•  STRATEGISET	  PÄÄMÄÄRÄT:	  1)TyöhyvinvoinF,	  osaamisen	  kehiQäminen	  ja	  
verkostoituminen,	  2)	  Toimintojen	  ja	  prosessien	  rakentava	  uudistaminen,	  	  
3)	  InnovaFiviset	  Fetopalvelut	  suomalaisen	  tutkimuksen	  ja	  
korkeakouluopiskelun	  menestykseksi	  



SYNin  päiviteAy  strategia

•  Strateginen	  tavoite	  3:	  InnovaFiviset	  Fetopalvelut	  suomalaisen	  
tutkimuksen	  ja	  korkeakouluopiskelun	  menestykseksi	  	  
•  Tämän	  alla	  avoimeen	  Feteeseen	  liiQyvinä	  kriiVsinä	  
menestystekijöinä:	  
•  Integroituminen	  tutkimusprosesseihin	  
•  Tieteellisen	  julkaisuprosessin	  edistäminen	  ja	  tukeminen	  

	  



SYNin  strategia:  integroituminen  
tutkimusprosesseihin
•  Tavoite:	  Tutkimuksen/tutkimushankkeiden	  
Fedonhallintasuunnitelmia	  koskevan	  Fetämyksen	  hankkiminen	  	  
•  MiQari:	  Kirjaston	  roolin	  määriQely	  tutkimuksen	  Fedonhallintasuunnitelmissa	  	  

•  Tavoite:	  Kirjaston	  roolin	  hahmoQaminen	  tutkimusdatan	  hallinnassa	  	  
•  MiQari:	  Tutkimusdatan	  hallintaprosessit	  selkeitä	  	  



SYNin  strategia:  Tieteellisen  julkaisu-‐
prosessin  edistäminen  ja  tukeminen
•  TavoiQeet:	  	  

•  Seurataan	  akFivisesF	  kansainvälistä	  kehitystä	  
•  Seurataan	  ja	  edistetään	  ATT-‐hankeQa 	  	  

• MiQari:	  Rinnakkaistallennusten	  määrä	  yliopistoissa	  	  



Strategiasta  käytäntöön:  Tuuli-‐projek1

•  Tuuli-‐projekF	  2015	  -‐	  16	  
•  Työkalu	  tutkimuksen	  datanhallinnan	  suunniQelun	  tueksi	  
•  Tuotetaan	  valiQuun	  työkaluun	  

•  koFmaassa	  yleisimmin	  tarviQavat	  tutkimusdatan	  hallintasuunnitelmapohjat	  	  
•  tarviQavat	  ohjeet,	  linkitykset	  ja	  yhteysFedot	  olemassa	  oleviin	  tukipalveluihin	  	  

•  Osa	  ATT-‐hankeQa	  ja	  hankkeen	  tuoQamaa	  kansallista	  palveluinfrastruktuuria	  



Tutkimuksen  tuen  verkosto  (SYN)

•  Tehtävät	  ja	  tavoiQeet	  
•  kuvata	  ja	  tuoQeistaa	  kirjastojen	  tutkimukselle	  antamaa	  tukea	  
•  toiminnan	  alkuvaiheessa	  paneutua	  erityisesF	  tutkimuksen	  arvioinnin	  palveluihin,	  mm.	  
bibliometriikkaan	  

•  bibliometristen	  ja	  julkaisuihin	  pohjautuvien	  arvioinFpalvelujen	  terminologian	  käytön	  
selkiinnyQäminen	  ja	  yhtenäistäminen	  

•  jakaa	  Fetoa	  tutkimuksen	  arvioinnista,	  julkaisemisesta,	  bibliometriikasta	  ja	  tutkimusdatasta	  
•  edistää	  bibliometristen	  menetelmien	  osaamista	  (koulutus)	  ja	  Feteellisten	  kirjastojen	  
yhteistyötä	  tutkimuksen	  tuen	  palveluissa	  

•  seuraa	  kansallista	  ja	  kansainvälistä	  kehitystä	  aihealueilla	  
•  yhteistyö	  STKS:n	  tutkijapalveluiden	  työryhmän	  kanssa.	  



Kirjastot  ja  OA-‐julkaiseminen:  esimerkkinä  
Helsingin  yliopiston  kirjasto

•  Green	  OA:	  Helsingin	  yliopiston	  rinnakkaistallennusvelvoite	  
tutkimusarFkkeleille	  
•  Rinnakkaistallennus	  TUHATin	  avulla,	  arFkkelit	  esillä	  Heldassa	  
•  OA-‐väitöskirjat	  E-‐thesiksessä	  (Heldan	  E-‐thesis-‐kokoelmassa)	  
•  OA-‐tallennusta	  mm.	  arXiviin	  

•  Helsingin	  yliopiston	  kirjasto	  osallistuu	  arXivin	  tukiohjelmaan	  2013-‐2017;	  edustus	  
Member	  Advisory	  Boardissa	  

•  Gold	  OA:	  Helsingin	  yliopiston	  kirjasto	  hallinnoi	  joitakin	  OA-‐rahavirtoja	  
•  Esim.	  Royal	  Society	  of	  Chemistryn	  kirjaston	  kauQa	  jaetut	  Gold	  for	  Gold	  	  
-‐kirjoiQajasetelit	  	  



Kirjastot  ja  OA-‐julkaiseminen:  esimerkkinä  
Helsingin  yliopiston  kirjasto
• Avoimia	  tutkimusjulkaisuja	  koskevan	  Fedon	  tuoQaminen	  	  

•  Kirjasto	  tuoQaa	  OKM:lle	  ja	  yliopistolle	  julkaisujen	  vuosiraporQeja,	  joissa	  
mukana	  myös	  Fedot	  yliopistossa	  tapahtuneesta	  Open	  Access	  -‐julkaisemisesta	  

	  



Kirjastot  OA-‐julkaisminen:  esimerkkinä  
Helsingin  yliopiston  kirjasto

• Kirjasto	  tukee	  yliopistoa	  avoimen	  Feteen	  ja	  yliopiston	  OA-‐mandaaFn	  
toteuQamisessa	  koulutuksen,	  viesFnnän	  ja	  oppaiden	  avulla	  
•  Rinnakkaistallennukseen	  liiQyvä	  ohjeistus	  
•  Kirjasto	  järjestää	  kansainvälisen	  OA-‐viikon	  tapahtuman,	  tänä	  vuonna	  Open	  
Science	  Workshop	  20.10.	  
•  Erityyppisiä	  Open	  Access	  -‐osioita	  on	  sisällyteQy	  Fedonhallinnan	  koulutuksiin,	  
ml.	  kaikkien	  tutkijakoulujen	  Fedonhallinnan	  kurssit	  
•  openaccess-‐info@helsinki.fi	  -‐palvelusähköposFosoiQeen	  hoitaminen	  



Tiedeleh1pakeAeihin  liiAyvät  
neuvoAelut  ja  Open  Access
•  Yliopistot,	  ammaVkorkeakoulut	  ja	  tutkimuslaitokset	  ovat	  
valmistautumassa	  sopimusneuvoQeluihin	  suurten	  Fedekustantajien	  
kanssa	  (FinELib-‐konsorFo)	  
•  TavoiQeena	  on	  neuvoQelutulos,	  joka	  oQaa	  huomioon	  suuntauksen	  
kohF	  Feteellisen	  Fedon	  avointa	  saatavuuQa	  



Mikä  PASTEUR4OA  on?

•  Open	  Access	  Policy	  Alignment	  STrategies	  for	  European	  Union	  Research	  
•  hQp://www.pasteur4oa.eu/	  
•  EU:n	  projekF	  FP7-‐puiteohjelmassa,	  30	  kk,	  vuodet	  2015-‐2016,	  33	  maata	  mukana	  

“PASTEUR4OA	  will	  help	  develop	  and/or	  reinforce	  open	  access	  strategies	  and	  
policies	  at	  the	  na>onal	  level	  and	  facilitate	  their	  coordina>on	  among	  all	  Member	  
States.	  It	  will	  build	  a	  network	  of	  centres	  of	  exper>se	  in	  Member	  States	  that	  will	  
develop	  a	  coordinated	  and	  collabora>ve	  programme	  of	  ac>vi>es	  in	  support	  of	  
policymaking	  at	  the	  na>onal	  level	  under	  the	  direc>on	  of	  project	  partners.”	  



ROARMAP

•  Rekisteri	  avoimien	  julkaisuarkistojen	  mandaateista	  ja	  arkistoinFpoliFikoista	  
•  KartoiQaa	  yliopistojen,	  tutkimuslaitosten	  ja	  tutkimusrahoiQajien	  
julkaisemisen	  OA-‐mandaaVen	  määrän	  kasvua	  
•  The	  Registry	  of	  Open	  Access	  Repositories	  Mandatory	  Archiving	  Policies	  
(ROARMAP)	  is	  a	  searchable	  internaFonal	  registry	  charFng	  the	  growth	  of	  
open	  access	  mandates	  adopted	  by	  universiFes,	  research	  insFtuFons	  and	  
research	  funders	  that	  require	  their	  researchers	  to	  provide	  open	  access	  to	  
their	  peer-‐reviewed	  research	  arFcle	  output	  by	  deposiFng	  it	  in	  an	  open	  
access	  repository.	  
•  hQp://roarmap.eprints.org/	  



Käytännössä

•  Key	  Nodes	  –	  kansalliset	  yhteyshenkilöt	  jokaisessa	  maassa	  
•  Suomessa	  Iris	  Tahvanainen,	  Lappeenrannan	  teknillisen	  yliopiston	  kirjasto	  
•  Suomessa	  yhteistyössä	  ATT-‐hankkeen	  ja	  OpenAIRE:n	  kanssa	  
•  Yhdyshenkilö	  kartoiQaa	  kansalliset	  toimijat,	  joille	  tarjotaan	  osallistuminen	  
seminaareihin	  (2	  krt,	  projekFn	  tuella)	  
•  Key	  Node	  tuoQaa	  Fetoa	  Suomen	  OA-‐Flanteesta	  projekFlle	  
•  ProjekFssa	  tuotetaan	  Fedotusmateriaalia,	  selvityksiä	  ym.	  	  



The  OpenAIRE2020  project

•  Horizon2020	  project:	  H2020-‐EINFRA-‐2014-‐1	  
•  Project:	  643410	  
•  Project	  type:	  Research	  and	  InnovaFon	  
•  Start	  date:	  1.1.2015	  
•  DuraFon:	  42	  months	  (-‐30.6.2018)	  
•  Total	  budget:	  13	  132	  500	  €	  (4	  mi	  are	  targeted	  towards	  the	  FP7	  post	  grant	  gold	  OA	  pilot)	  
•  Funding	  from	  the	  EC:	  13	  000	  000	  €	  
•  50	  partners	  
•  Project	  coordinator:	  Mike	  Chatzopoulos,	  University	  of	  Athens,	  Greece	  
•  Previous	  projects	  DRIVER,	  DRIVER-‐II,	  OpenAIRE	  and	  OpenAIREplus	  

OpenAIRE2020	  project	  factsheet	  /	  hQps://www.openaire.eu/about/general-‐informaFon/openairefactsheet-‐40	  



OpenAIRE2020  NOADs

Network:	  The	  NaFonal	  Open	  Access	  Desks	  (NOADs)	  
•  Will	  mobilise	  acFviFes	  to	  collect	  H2020	  project	  outputs	  
•  Will	  support	  researchers	  and	  insFtuFons	  to	  plan	  and	  carry	  out	  effecFve	  research	  data	  

management	  
•  Reach	  out	  to	  researchers	  and	  projects	  for	  H2020	  compliance	  
•  Reach	  out	  to	  publicaFon	  and	  data	  repositories	  and	  CRISs,	  to	  become	  compliant	  with	  

OpenAIRE	  guidelines	  
•  Contact	  naFonal	  policy	  makers	  for	  OA	  policy	  alignment	  
•  Work	  with	  research	  libraries	  to	  promote	  take	  up	  of	  the	  EC’s	  OA	  mandate	  and	  the	  Open	  

Research	  Data	  Pilot	  
•  Finnish	  NOAD:	  Helsinki	  University	  Library,	  Mr.	  Pauli	  Assinen,	  pauli.assinen	  ’at’	  helsinki.fi	  

OpenAIRE2020	  project	  factsheet	  /	  hQps://www.openaire.eu/about/general-‐informaFon/openairefactsheet-‐40	  











Avoimen  1eteen  esteistä

•  Kansainvälinen	  ja	  kansallinen	  tekijänoikeussäätely	  (TDM,	  embargot,	  jne.)	  
•  Rinnakkaistallennuksen	  velvoiQeista	  huolimaQa	  suuri	  osa	  mahdollisista	  
julkaisuista	  jää	  tallentamaQa	  (ratkaisuja	  etsitään	  Jyväskylän	  ja	  Itä-‐Suomen	  
yliopiston	  kirjaston	  sekä	  Hankenin	  ATT-‐projekteissa)	  
•  Avoimeen	  tutkimusdataan	  liiQyvät	  käytännöt	  vasta	  muotoutumassa	  
•  Tiedekustantajien	  linjaukset	  
•  Gold	  OA:n	  vaaFmat	  taloudelliset	  resurssit	  
	  



Seuraa  SYNin  toimintaa

• Kesäkuussa	  julkistetut	  uudet	  verkkosivut	  hQp://yliopistokirjastot.fi/	  -‐	  
myös	  SYNin	  blogi	  siirreQy	  uusien	  verkkosivujen	  yhteyteen	  
•  Facebook	  hQps://www.facebook.com/yliopistokirjastojenneuvosto/	  
	  




