
@openaire_eu

OpenAIRE:n tilannekatsaus

OA-verkoston ja FinnOA:n kokous 30.11.2017
HULib, Kaisa-sali

Kimmo Koskinen
Helsingin yliopiston kirjasto



Keitä olemme?

50 osapuolenverkosto
palveluksessa2010 alkaen

• Paikallistason, kansallisen tason ja
kansainvälisen tason näkökulmia OA-
politiikkaan ja e-infrastruktuureihin

Avoimen tieteen toimijoita

• Toimivien infraratkaisujen rakentaminen

• Ajanmukaiset teknologiat (big data, linked data)

Tiedonhallinnan ja tietojenkäsittelyn
tuntijoita

• Suosituksia juridisista ja linjauksiin liittyvistä
asioista

Lakiasioiden tuntijoita

• Parhaita tutkimusdatan käytäntöjä

• Linkitykset datainfrastruktuureihin

Data-yhteisöissä toimivia



Asiantuntijoita 33 maassa ympäri
Eurooppaa: Avoimen tieteen
koulutusta ja tukea, OA-linjausten
edistämistä, teknisten kysymysten
ratkomista…

Ihmistenverkosto

Digitaalinenverkosto

Integroitu tutkimustietojärjestelmä
joka sisältää: 23,017,846 julkaisua; 

606,489 data-aineistoa; 3,363
tiedontuottajaa, 721,479 julkaisua
linkitettynä 14 tutkimusrahoittajan

hankkeisiin

Kaksisuuntainen e-infrastruktuuri



TUTKIJAT JA 

TUTKIMUSYHTEISÖT

TIEDONTUOTTAJAT RAHOITTAJAT JA 

TUTKIMUSHALLINTO

MUUT 
PALVELUN-
TARJOAJAT

Palvelut eri tahoille

Ohjausnäkymiä tiedontuottajille, 
tutkimusrahoittajille ja tutkimusyhteisöille

Palveluita tutkimuksen koko
elinkaaren ajalle





Avoimen saatavuuden seuranta



HELPDESK

Kysymykset ja 
vastaukset

Usein kysyttyä

OPPAAT

OA H2020 guide

Copyright Issues 

H2020 factsheets

Koulutus

Webinaarit

Työpajat



Oikeushenkilö (legal entity) tavoitteena virallinen organisaatio, 
esimerkiksi säätiö, pidemmällä aikavälillä ehkä ERIC* 

Yhteistyö muiden infrapalveluita tarjoavien tahojen kanssa
kuten EUDAT, FOSTER+, OpenAIRE-Connect, EGI, GEANT, 
EDISON, RRITools, OpenUP, LEARN, OpenMinted, FutureTDM, 
EOSCpilot

* European Research Infrastructure Consortium

Ajankohtaista OpenAIRE:ssa

https://eudat.eu/
https://www.fosteropenscience.eu/
https://www.openaire.eu/connect
https://www.egi.eu/
https://www.geant.org/
http://edison-project.eu/
https://www.rri-tools.eu/
http://openup-h2020.eu/
http://learn-rdm.eu/en/about/
http://openminted.eu/
http://www.futuretdm.eu/
https://eoscpilot.eu/


OpenAIRE-Advance

Aloitus ensi tammikuussa, kesto 2018-2020

Teknisten palveluiden optimointia ja tuotteistamista

Lisää webinaareja ja koulutustarjontaa

“Co-operative OA publishing and next generation repositories”

Seuraava projektin vaihe



Päättyneille FP7-hankkeille tukea avoimeen julkaisemiseen

Tuki jatkuu vuoden 2018 helmikuun loppuun

Tuen ehdot pysyvät ennallaan: max 2000 €, vain kokonaan
avoimille lehdille, monografioille max 6000 €

Kysely kotimaisille tukea saaneille tutkijoille:

Pääosin ollaan tyytyväisiä, tuen haku joskus hankalaa

Post-Grant pilotti

http://blogs.helsinki.fi/openaire2020/2017/09/27/tutkijat-tyytyvaisia-eun-avoimen-julkaisemisen-pilottirahoitukseen-rahoitusta-voi-hakea-helmikuun-2018-loppuun/


https://www.openaire.eu/webinars/

Esimerkiksi OA-viikolla ilmestyi:

• Humanities and Open Science: Workflows and tools for 
publishing, licensing, versioning, identifiers, archiving, 
software

• Legal aspects of Open Science

OpenAIRE:n webinaarit

https://www.openaire.eu/webinars/


Webinaareja julkaisu- ja data-arkistojen ylläpitäjille:

https://www.openaire.eu/webinarsrepomanagers

Julkaisuarkistojen ohjeista uusi versio (4.0)

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/

OpenAIRE-yhteentoimivuus
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https://www.openaire.eu/webinarsrepomanagers
https://guidelines.openaire.eu/en/latest/


Nämä jo toimivat:
• Aaltodoc

• CreMedia

• HELDA

• JyX

• LUTPub

• Theseus

• UEF eRepository

• Jultika

Kotimainen OpenAIRE-yhteentoimivuus
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Näitä vielä odotetaan:
• VTT (tulossa)
• TamPub
• Doria
• Muut yliopistot
• Journal.fi
• Etsin
• Tietoarkisto (tulossa)
• VIRTA-julkaisutietopalvelu



Kiitoksia!

Kimmo Koskinen

kimmo.koskinen@helsinki.fi

@kikoskin
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