
Julkaisuarkistojen infrastruktuuri –hanke  
 
 
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 2/2010 
 
 
Aika: maanantai 19.4.2010 klo 14:00-16:00 
Paikka: Kansalliskirjaston auditorio, sisäänkäynti Yliopistokatu 1, 2krs (videoyhteys Oulun yliopistoon ja 
Saimaan AMK:hon) 
 
 
Ohjausryhmän jäsenet: 

Eeva-Liisa Aalto (Tieteellisten seurain valtuuskunta) 
Ulla-Maija Forsberg (Helsingin yliopisto, puheenjohtaja) 
Turid Hedlund (Svenska handelshögskolan) 
Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto) - poissa 
Päivi Kytömäki (Oulun yliopiston kirjasto) 
Olli Poropudas (Opetusministeriö) - poissa 
Jukka Lindeman (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)  
Kaisa Sinikara (Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelut -yksikkö) 
Ulla Ohvo (Amkit-konsortio) 

 
Paikalla olevat asiantuntijat: 

Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto) 
Tiina Pasanen (Kansalliskirjasto, sihteeri) 
Veera Ristikartano (Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelut -yksikkö) 
Ville Varjonen (Oulun yliopiston kirjasto) 
Matti Varanka (Oulun yliopiston kirjasto) 
 
 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 Päätös: Esityksen mukainen 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) 
 Esitys: Hyväksytään pöytäkirja. 
 Päätös: Esityksen mukainen 
 
4. Toiminnan suunnittelu ja hankkeen eteneminen 
 

4.1. Osahankkeiden tilannekatsaukset 
 
- Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelut (esittelijänä Kaisa Sinikara ja Veera Ristikartano) 

Kaisa Sinikara ja Veera Ristikartano esittelivät HY:n osahankkeen etenemistä. Kirjastossa 
on avoimen rinnakkaistallentamisen valmisteluryhmä, jossa käyttäjien edustajina toimivat 
Johanna Rainio-Niemi ja Raija Laiho. Kirjastolla tulee siis saamaan tämän vuoden aikana 
kokemusperäistä tietoa prosessien vaiheista ja onnistumisista. 
 
Kirjasto on myös laatinut prosessikuvauksia kirjaston tehtävistä rinnakkaistallennuksessa. 
Prosessit ovat hyvin erilaisia, koska eri laitoksien valmiudet ja resurssit ovat hyvin erilaisia. 
 
Tuhat –järjestelmä alkaa olla kunnossa ja portaali on tarkoitus aukaista kesäkuussa. Huhti- 
ja toukokuun aikana annetaan koulutusta hallinto- ja kirjastohenkilöstölle.  
 
Tallennusmandaatin soveltamisen suhteen on tehty uusia linjauksia. Jos rahoittajataho 
velvoittaa tutkijaa tallentamaan artikkelit avoimeen arkistoon, kyseisten artikkelien ei 
tarvitse välttämättä olla Tuhatissa, mutta sieltä pitää löytyä linkki luotettavalle sivustolle, 



jonne artikkelit on tallennettu. Samoin voidaan toimia myös open access –lehdissä 
ilmestyneiden artikkelien kohdalla. Tutkijalle ei haluta lisätaakkaa, vaan tärkeämpää on se, 
että artikkeli on avoimesti saataville. 

 
- Kansalliskirjasto (esittelijänä Jyrki Ilva ja Tiina Pasanen) 

KK:ssa tehdään parhaillaan teknistä kehitystyötä DSpace 1.6 –version käyttöönottoon 
liittyen. SVN-palvelin on otettu käyttöön ja uutta käyttöliittymää suunnitellaan. 
Versiopäivityksen ja SVN-palvelimen käyttöönoton myötä Dorian ja Theseuksen 
koodipohja yhdenmukaistuu. Versiopäivitys tuo mukanaan myös uusia toiminnallisuuksia. 
 
Ulkopuolisella rahoituksella digitoitu Turun akatemian väitöskirjat –kokoelma (sisältää 
HY:n varhaisimmat väitöskirjat) on jo Doriassa ja se julkistetaan pian. 
 
KK teki posteriehdotuksen SYLI-syöttöjärjestelmästä Open Repositories 2010 –
konferenssiin Madridiin ja päätös tästä tulee toukokuussa. 

 
- Oulun yliopiston kirjasto (esittelijänä Päivi Kytömäki / Ville Varjonen / Matti Varanka) 

Oulu on jättänyt artikkeliehdotuksen Open Repositories 2010 –konferenssiin. Artikkelissa 
esitellään automatisoitu helppokäyttöinen syöttölomake, johon henkilön aiemmin syötetyt 
tiedot täydentyvät automaattisesti. 
 
Fedora ja Orbeon ovat kohtuullisen hyvällä mallilla; ratkaistavia kysymyksiä on mm. miten 
vanhat aineistot siirretään uuteen järjestelmään. 

 
Kohta siirrytään hankkeen dokumentaatiovaiheeseen; ensin dokumentoidaan korkeampi 
taso ja aikataulun puitteissa siirrytään alaspäin teknisemmän tason dokumentointiin. Osa 
dokumenteista on jo valmiina ja kokonaisuudessaan dokumentointi tulee olemaan 2,5-
3kk:n prosessi. 
 
Ohjausryhmä keskusteli tilastoinnin merkityksestä ja miten hakurobottien tekemät haut 
saadaan pois tilastoinnista. Tämä ongelma on mahdollista ratkaista KK:n tekemässä 
tilastointityökalussa, joka on vapaasti saatavilla. 

 
4.2. Hankkeen yhteiset asiat (esittelijänä Jyrki Ilva ja Tiina Pasanen) 

 
- Vuoden 2010 koulutukset ja tapaamiset 

Touko-kesäkuun vaihteessa pidetään DSpacen –käyttäjäryhmän tapaaminen Tampereella. 
 
Lokakuussa järjestettävien kirjastoverkkopäivien yhteydessä voidaan pitää sekä DSpace –
tapaaminen sekä erillinen tilaisuus julkaisuarkistopalveluista. 
 
26.5 pidetään kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Tieteiden talolla. 

  
5. Muut asiat 

Jyrki Ilva kertoi Raketti-Jure-hankkeen etenemisestä. Jure-hanke tähtää kansallisen 
julkaisurekisterin luomiseen. Hankkeessa on ohjausryhmä ja neljä työryhmää (sitaatio-
indeksityöryhmä, tieteenalatyöryhmä, sisältötyöryhmä ja tekninen työryhmä). Tällä hetkellä 
pohditaan kahta vaihtoehtoista arkkitehtuuriratkaisua; joko TUHAT-tyyppistä 
kokonaisvaltaisempaa järjestelmää tai suppeampaa tietovarastotyyppistä ratkaisua. 
 
Kaisa Sinikara jakoi Helsingin yliopiston kirjaston uuden esitteen. HY on myös julkaissut kirjan 
”Rajapinnassa”, joka sisältää rinnakkaisjulkaisemiseen liittyviä artikkeleita.  

  
6. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 26.8.2010 klo 14:00 – 16:00. 

 
 
LIITE 1: Ohjausryhmän kokouksen 19.4.2010 pöytäkirja  
LIITE 2: HY:n tilannekatsaus 19.4.2010 


