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Ed. asiak. nro: 14690/1/07 REV 1 RECH 325 ATO 145 COMPET 348 REGIO 43
Asia: Yhteenveto asian käsittelystä neuvoston (kilpailukyky) 23. marraskuuta 2007 

pidetyssä istunnossa
– Neuvoston päätelmät tieteellisestä tiedosta digitaaliaikana

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tieteellistä tietoa digitaaliaikana koskevat neuvoston päätelmät 

sellaisina kuin ne hyväksyttiin 23. marraskuuta 2007 pidetyssä neuvoston istunnossa (kilpailukyky).

________________________
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NEUVOSTON PÄÄTELMÄT 

TIETEELLISESTÄ TIEDOSTA DIGITAALIAIKANA:

TIEDON SAATAVUUS, LEVITTÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

PALAUTTAA MIELIIN SEURAAVAA:

– 24. elokuuta 2006 annetun komission suosituksen kulttuuriaineiston digitoinnista ja 

sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä (EUVL 2006/L 236, s. 28) sekä 

siihen liittyvät 13. marraskuuta 2006 annetut neuvoston päätelmät (EUVL 2006/C 297, s. 1);

– 14. helmikuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Tieteellinen tieto digitaaliaikana: 

tiedon saatavuus, levittäminen ja säilyttäminen" (KOM(2007)56);

– 4. huhtikuuta 2007 annetun komission vihreän kirjan "Eurooppalainen tutkimusalue: uudet 

näköalat" (KOM(2007)161),

– kaikkien OECD-maiden vuonna 2007 hyväksymiä julkisrahoitteisen tutkimustoiminnan 

tulosten saatavuutta koskevia OECD:n periaatteita ja suuntaviivoja,

OTTAA HUOMIOON, että

– tieteellisen tiedon – julkaisujen ja muun tietoaineiston – saatavuus ja levittäminen ovat 

olennaisen tärkeitä seikkoja eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämisen kannalta, ja niillä 

voidaan edistää innovointia;

– internet on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tutkimustulosten levittämiseksi, 

jakamiseksi ja edelleen kehittämiseksi; 
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– tieto- ja viestintäteknologiat mullistavat tavan, jolla tutkijat viestivät, tekevät tutkimusta ja 

tuottavat tietoa;

– nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja suuritehoisen tietojenkäsittelyn aikakaudella tieto on 

nykytieteen avaintekijä;

– järjestelmät, joilla tieteellistä tietoa julkaistaan, ovat olennaisen tärkeitä sen levittämisen ja 

etenkin vertaisarvioinnin avulla tehtävän laadunvalvonnan kannalta, joten niillä on myös suuri 

vaikutus tutkimuksen rahoitukseen ja eurooppalaisen tutkimuksen laatuun;

– yliopistot, kirjastot, tutkimusta tekevät ja rahoittavat organisaatiot, tiedekustantajat ja muut 

sidosryhmät ovat viime vuosina tehneet huomattavia investointeja sähköisen saatavuuden 

mahdollistavaan tietotekniikkaan,

– tieteellisen tiedon tehokas ja pitkäaikainen digitaalinen säilyttäminen on olennaisen tärkeää 

eurooppalaisen tutkimuksen nykyisen ja tulevan kehityksen kannalta;

1) ON TYYTYVÄINEN

– tiedonantoon (KOM(2007)56), "Tieteellinen tieto digitaaliaikana: tiedon saatavuus, 

levittäminen ja säilyttäminen" saatavuutta ja säilyttämistä koskevan Euroopan tason 

jatkotyöskentelyn perustana.

2) TOTEAA, että

– yliopistot, kansainväliset tutkimusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, kirjastot ja muut 

julkiset organisaatiot sekä tiedekustantajat vaikuttavat oleellisesti tieteen levittämiseen;
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– uudet internetpohjaiset levittämismallit ovat käynnistäneet kaikkien asianosaisten 

sidosryhmien välisen laajan, tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittämistä koskevan 

keskustelun, jossa käsitellään erityisesti vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien 

saatavuutta;

– tieteellisten aikakauslehtien (myös julkaisujen sähköisen jakelun) kokonaishintojen 

huomattava nousu on viime vuosina vaikuttanut tieteellisten kirjastojen kykyyn tarjota 

laaja julkaisuvalikoima tutkijoiden käyttöön;

– ajankohtaisilla aloitteilla tieteellisen tiedon saatavuutta koskevien kestävien mallien 

kehittämiseksi on strateginen merkitys Euroopan tieteelliselle kehitykselle;

3) KOROSTAA, että

– on varmistettava, että julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulokset ovat nopeasti ja laajasti 

saatavilla;

– on selvästi jäsenvaltioiden edun mukaista luoda toimiva tieteellinen 

informaatiojärjestelmä, jolla hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tutkimukseen 

ja tekniseen kehitykseen kohdistettujen julkisten investointien sosiaalis-taloudellisia 

vaikutuksia;

– julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten olisi oltava saatavilla internetissä kuluitta 

lukijalle taloudellisesti elinkelpoisin edellytyksin, mukaan lukien viivästetty yleinen 

saatavuus; 

– monilla tutkimushankkeilla, niiden rahoituslähteillä ja levityskanavilla on rajatylittävä 

luonne;

– on tärkeää helpottaa pääsyä käsittelemättömiin tietoihin ja arkistoihin tallennettuihin 

tietoihin ja aineistoihin, sillä näin mahdollistetaan uudenlainen analyysi ja käyttö, joka 

ylittää tietojen lähettäjän alkuperäisen tarkoituksen;
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– uusilla sähköisen viestinnän muodoilla voidaan mahdollistaa avoin pääsy tietoon ja 

tieteellisiin julkaisuihin ja tarjota ainutlaatuinen tilaisuus erityisten tiedonhaku-, 

analyysi- ja integraatiovälineiden avoimelle kehittämiselle, mahdollisesti tehostettuina 

yhteisillä muotoa koskevilla standardeilla;

– jäsenvaltioiden tieteellisten julkaisujen ja tutkimustietojen saatavuutta ja säilyttämistä 

koskevat politiikat ja käytännöt eri jäsenvaltioissa kehittyvät eritahtisesti;

– tieteellisten julkaisujen ja tutkimustiedon saatavuuteen, levittämiseen ja säilyttämiseen 

liittyvä eri toimijoiden, myös rahoittajien, tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja 

tiedejulkaisijoiden välinen tehokas yhteistyö on tärkeää;

4) PANEE MERKILLE

– tuoreet raportit, joissa kehotetaan komissiota parantamaan rahoittamansa tutkimuksen 

tulosten saatavuutta, erityisesti eurooppalaisen tutkimuksen neuvoa-antavan komitean ja 

Euroopan tutkimusneuvoston tiedeneuvoston raportit, joissa kannatetaan yhteisön 

rahoittaman tutkimuksen tulosten yleistä saatavuutta;

– komission aikomuksen tukea tiedekustannusjärjestelmää koskevaa jatkotutkimusta ja 

laatia tutkimus digitaalisen säilyttämisen taloudellisista näkökohdista.
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5) PYYTÄÄ JÄSENVALTIOITA

ensimmäisinä toimina liitteen mukaisesti

– lujittamaan tieteellisen tiedon saatavuuden ja levittämisen kansallisia strategioita ja 

rakenteita ja puuttumaan organisatorisiin, oikeudellisiin, teknisiin sekä rahoituksellisiin 

kysymyksiin;

– tehostamaan jäsenvaltioiden, suurten tutkimuslaitosten ja rahoituslaitosten välistä 

koordinointia tiedon saatavuutta, levittämistä ja säilyttämistä koskevien politiikkojen ja 

käytäntöjen osalta;

– laajentamaan mahdollisimman paljon tutkijoiden ja opiskelijoiden pääsyä tieteellisiin 

julkaisuihin erityisesti parantamalla tieteellisen tietoon liittyviä julkista hankintaa 

koskevia käytäntöjä; tähän voisi sisältyä tietojen vaihto näistä käytännöistä ja "suurten 

hankkeiden" sopimusehtoja koskevan avoimuuden lisääminen ja eri jäsenvaltioiden 

rahoittajien, tutkimuslaitosten ja tiedekustantajien yhteistyömahdollisuuksien 

selvittäminen mittakaavaedun saamiseksi ja julkisten varojen käytön tehostamiseksi 

kysynnänhallinnan avulla;

– varmistamaan tieteellisen tiedon, myös julkaisujen ja muun tietoaineiston, pitkäaikaisen 

säilyttämisen ja kiinnittämään kansallisissa tiedon säilyttämisstrategioissa asianmukaista 

huomiota tieteellisen tietoon;

6) KEHOTTAA KOMISSIOTA

ensimmäisinä toimina liitteen mukaisesti
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– seuraamaan parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät eurooppalaisen tieteellisen tuotannon 

yleiseen saatavuuteen, myös tiedeyhteisöjen ja suurten tutkimuslaitosten laajamittaisista 

kokeiluista peräisin olevia käytäntöjä, sekä kannustamaan sellaisten uusien mallien 

kehittämistä, joilla voitaisiin parantaa eurooppalaisten tieteellisten tutkimustulosten 

saatavuutta;

– seuraamaan EU:n julkisten virtuaalisten tiedekirjastojen nykytilannetta ja muuta eri 

puolilla Eurooppaa käynnissä olevaa kehitystä, joka liittyy opiskelijoiden ja tutkijoiden 

pääsyyn tieteelliseen tietoon ja sen digitaalisiin säilyttämismuotoihin, sekä asiaa 

koskevaa säädöskehykseen liittyviä edellytyksiä, joilla voi olla vaikutusta näihin 

tietoihin pääsyyn;

– kokeilemaan EU:n tutkimuspuiteohjelmista rahoitetuista hankkeista saatavien 

tieteellisen tiedon ja julkaisujen yleistä saatavuutta sen arvioimiseksi, onko aiheellista 

ottaa käyttöön erityisiä sopimusvaatimuksia;

– kannustamaan digitaalisen säilyttämisen tutkimista ja sellaisia tieteellisen tiedon 

infrastruktuureja koskevia kokeiluja, jotka tuottavat eri maiden, elinten ja alojen välistä 

lisäarvoa tieteellisen tiedon yleisen saatavuuden ja säilyttämisen kannalta, sekä näiden 

infrastruktuurien laajaa hyväksikäyttöä;

– tukemaan ja edistämään politiikkojen koordinoinnin tehostamista ja sidosryhmien 

välistä rakentavaa keskustelua ja tietojenvaihtoa.

________________________



15362/07 mmy,ahl/JIH,HM/tia 8
LIITE DG C II FI

LIITE

A. Jäsenvaltioita kehotetaan

1. lujittamaan tieteellisen tiedon saatavuuden ja levittämisen kansallisia 

strategioita ja rakenteita

määrittämällä tieteellisen tiedon levittämistä ja saatavuutta koskevia 

selkeitä politiikkoja ja myös niihin liittyvää rahoitussuunnittelua; 

2008

edistämällä näillä politiikoilla julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten 

saatavuutta internetin kautta, ilman lukijalle aiheutuvia kustannuksia, 

ottaen huomioon taloudellisesti kestävät tavat toteuttaa tämä, viivästetty 

yleinen saatavuus mukaan luettuna

vuodesta 

2008

arvioimalla järjestelmällisesti tieteellisen tiedon saatavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä, muun muassa:

– [tapaa, jolla tutkijat käyttävät tieteellisiä artikkeleita koskevia 

tekijänoikeuksiaan;]

– tieteellisen tiedon levittämiseen kohdistuvan investoinnin määrää 

verrattuna kaikkiin tutkimusta koskeviin investointeihin;

– saatavuuden parantamiseen tähtäävien rahoitusjärjestelmien käyttöä, 

esimerkiksi kirjastojen digitaalisten julkaisujen tilauksista maksaman 

alv:n palautusjärjestelmää;

2008

varmistamalla, että tieteelliset tietoarkistot ovat kestäviä ja yhteentoimivia; 2010

saattamalla yhteen tieteellistä tietoa koskevan keskustelun pääasialliset 

sidosryhmät (tutkijat, rahoituselimet, kirjastot, tiedekustantamot)

2008
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2. tehostamaan jäsenvaltioiden välistä tiedon saatavuutta ja levittämistä koskevien 

politiikkojen ja käytäntöjen koordinointia

tutkimalla, miten kansalliset rahoituselimet voisivat määritellä yleistä saatavuutta 

koskevat yhteiset perusperiaatteet;

2008

parantamalla julkisesti rahoitettavien suurten hankkeiden sopimusehtojen 

avoimuutta ja arvioimalla mahdollisuuksia saada mittakaavaetua hallitsemalla 

kysyntää;

2008

pyrkimällä kohti kansallisten tieteellisten tietoarkistojen yhteentoimivuutta 

tieteellisen tiedon saatavuuden ja haettavuuden parantamiseksi yli valtioiden 

rajojen;

2009

osallistumalla saavutetun edistymisen tehokkaaseen seurantaan Euroopan tasolla 

ja tiedottamalla komissiolle tieteellisen tiedon levittämisen vaihtoehtoisista 

malleista saaduista tuloksista ja kokemuksista.

2008

3. varmistamaan tieteellisen tiedon, myös julkaisujen ja tietoaineiston, pitkäaikaisen 

säilyttämisen ja kiinnittämään tieteelliseen tietoon asianmukaista huomiota 

kansallisissa säilyttämisstrategioissa

määrittämällä tieteellisen tiedon pitkäaikaissäilytystä koskevan jäsennetyn 

lähestymistavan ja sisällyttämällä sen kansallisiin digitaalista säilyttämistä 

koskeviin suunnitelmiin, jotka noudattavat kulttuuriaineiston sähköisestä 

saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä 24. elokuuta 2006 annettua 

komission suositusta ja samasta aiheesta 13. marraskuuta 2006 annettuja 

neuvoston päätelmiä;

Vuoden 

2008 

puoli-

välissä

ottamalla huomioon tieteellisen tiedon erityisluonteen (muun muassa 

vapaakappaleen luovuttamisvelvoitteen) digitaalista säilyttämistä koskevaa 

oikeudellista kehystä tai käytännön toteutusta laadittaessa.

2009
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B. Komissiota kehotetaan panemaan täytäntöön tiedonannossa "Tieteellinen tieto 

digitaaliaikana: tiedon saatavuus, levittäminen ja säilyttäminen" esitetyt toimet ja erityisesti

1. kokeilemaan yleistä pääsyä EU:n tutkimuspuiteohjelmista rahoitetuista 

hankkeista saataviin tieteelliseen tietoon ja julkaisuihin

määrittelemällä ja panemalla täytäntöön konkreettisia kokeiluja yleisestä 

saatavuudesta yhteisön rahoittamasta tutkimuksesta peräisin oleviin tieteellisiin 

julkaisuihin, viivästetty yleinen saatavuus mukaan luettuna.

vuodesta 

2008

2. tukemalla kokeiluja ja infrastruktuureja, jotka tuottavat rajatylittävää lisäarvoa 

tieteellisen tiedon saatavuuden ja säilyttämisen kannalta

yhteisrahoittamalla tutkimusinfrastruktuureja etenkin linkittämällä digitaalisia 

arkistoja Euroopan tasolla ja yhteisrahoittamalla digitaalista säilyttämistä 

koskevaa tutkimusta seitsemännestä puiteohjelmasta; tukemalla selkeää 

rajatylittävää lisäarvoa tuottavaan yleiseen saatavuuteen liittyviä kokeiluja.

vuodesta 

2007

3. edistämällä jäsenvaltioiden välisen politiikan parempaa koordinointia ja 

rakentavaa keskustelua sidosryhmien välillä

saattamalla yhteen Euroopan tasolla tieteellistä tietoa koskevan keskustelun 

osapuolina olevat sidosryhmät 

vuodesta 

2007

seuraamalla parhaita käytäntöjä, jotka koskevat Euroopan tieteellisen tuotannon 

yleistä saatavuutta. 

vuodesta 

2008

________________________


