
Julkaisuarkistojen infrastruktuuri –hanke

Projektiryhmän kokouksen pöytäkirja 3/2010

Aika: Torstai 9.9.2010 klo 10:00–12:00 

Paikka: Kansalliskirjaston auditorio, sisäänkäynti Yliopistokatu 1, 2krs

Projektiryhmän jäsenet: 

Jyrki Ilva 

Aija Kaitera (poissa) 

Janne Pietarila 

Veera Ristikartano (poissa) 

Tapio Ryhänen (poissa) 

Matti Varanka 

Ville Varjonen 

Samu Viita

+ asiantuntijaosallistujat: Tapani Lehtilä, Soile Harjala, Joonas Kesäniemi, 
Timo Aalto 

Oulu joutui poistumaan kokouksesta kello 11.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) 

3. Hankkeen yhteiset asiat

Hankkeen loppuraportti on tehtävä joulun alla.

Ohjausryhmä on toivonut seminaarin järjestämistä. Tämän suhteen aikataulu on vielä auki, 
alustavana ajankohtana on marras- tai joulukuu.

27  – 29.10. pidettäville Kirjastoverkkopäiville hahmoteltiin alustavasti esityksiksi:

1. Jyrki Ilva: yleiskatsaus Suomen julkaisuarkistoihin

2. Kysytään onko Tommi Jauhiainen valmis pitämään esityksen aiheesta URN.

3. Timo Aalto puhuu Open Aire -hankkeesta.

4. Jyväskylä pitänee esityksen jostain ajankohtaisesta aiheesta.

5. Oulu pitää mahdollisesti esityksen Fedorasta tai jostain muusta aiheesta.



6. Tampere vielä miettii löytyykö sopivaa aihetta.

Lista on vielä kaikilta osin alustava.

4. Tilannekatsaukset 

Oulu

Matti Varanka piti Open Repositories 2010 -tapahtumassa esityksen metadataeditorin 
automaattisesta generoinnista.

Vanhoja julkaisuja ollaan siirtämässä uuteen järjestelmään – tässä on vielä auki olevia 
kysymyksiä.

HY

Myös HY osallistui OR 2010 -tapahtumaan.

Ethesis-palvelun siirtoa Doriasta valmistellaan.

Sähköisen gradun tallennuksen pilotti on meneillään.

Kokeilu teologisen tiedekunnan kandidaattitöiden suhteen onnistui hyvin ja järjestelmää on vielä 
kehitetty paremmaksi palautteen pohjalta.

Dspace-ohjelmiston versio 1.6.2 on tulossa testaukseen.

Kansalliskirjasto

Elekronisen aineiston luovuttamisesta on tehty kysely asiakkaille.

SimpleRest-lisäosan rajapintaa ollaan laajentamassa myös metadataskeemoihin ja -kenttiin.

Dspace-ohjelmiston päivitys versioon 1.6 on työn alla: käyttöliittymä on pitkällä, tietokannan 
siirtoa on testattu, SRU on testattu. Dorian siirto uudelle palvelimelle tapahtunee muutaman 
viikon kuluttua ja Theseuksen siirto ehkä noin viikkoa Dorian jälkeen.

Isompia muutoksia DSpace-käyttöliittymään suunnitellaan, mutta toteutus on vasta kauempana 
tulevaisuudessa.

Jyväskylä

Dspace-ohjelmistosta on otettu käyttöön versio 1.6.2, joka toimii vakaasti. Jyväskylä on 
toteuttanut itse paremman lokalisointijärjestelmän ja rajoitteiden (esim. embargo) liittämisen 
julkaisuihin.  Google Summer of Code -projektina kehitetty REST-rajapintatoteutus on saatu 
toimimaan, mutta tämä vaati omien muutosten tekemistä kyseisen toteutuksen koodiin. Mietitään 
sopivaa raportointityökalua.

Rinnakkaistallennuksesta on tehty päätös.

TTY

Rinnakkaistallentamista varten on perustettu kokoelma ja halukkaita haetaan pilottiin.

TTY:n uusille WWW-sivuilla haluttaisiin mahdollisesti näyttää tietoja tutkijoiden julkaisuista. 
Tapa millä nämä tiedot voitaisiin hakea DSpace-järjestelmästä on vielä päättämättä.



5. Rinnakkaistallennuksen käsikirja

Marjut Salokanteleen HY:n osahankkeessa laatima rinnakkaistallennuksen käsikirja on 
valmistumassa ja on tarkoitus julkaista verkossa. Käsikirjaan pyritään tekemään eri osiot eri 
kohderyhmille.

6. Muut asiat 

Timo Aalto kertoi Open Aire -hankkeesta.

Aalto-yliopisto on rakentamassa omaa Dspace-julkaisuarkistoa.

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi perjantaina 12.11.2010 klo 10:00 – 12:00.

LIITTEET: Liite 1: Projektiryhmän kokouksen 27.4.2010 pöytäkirja 


