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Vapaakappaleiden toimitus 
Kansalliskirjastoon
◦ Kotimaiset kirjapainot hoitavat asian

◦ Ulkomaisissa kirjapainoissa painattavien täytyy huolehtia toimitukset itse 

◦ 30 vrk kappaleiden maahantuonnista

◦ 6 kpl kutakin julkaisua Kansalliskirjastoon

◦ Järjestely turvaa julkaisujen pitkäaikaissäilytyksen tuleville sukupolville

◦ Lisätietoja
◦ https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/vapaakappalepalvelut/fyysisten-vapaakappaleiden-vastaanotto

◦ http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071433 (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä) 

◦ TSV:n julkaisuvarasto voi postittaa julkaisut Kansalliskirjastoon seuran tilauksesta

◦ Vastuu lähetyksistä seuralla

◦ Seura maksaa toimituskulut

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/vapaakappalepalvelut/fyysisten-vapaakappaleiden-vastaanotto
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071433


Julkaisuvaraston kiintiötarkastukset 2017
◦ Kolmasosa seuroista käydään läpi vuosittain

◦ Kirje kiintiöiden ylityksistä toukokuussa

◦ Tapahtuma- ja alennusmyyntien suunnittelu kesän aikana yhteistyössä Tiedekirjan kanssa
◦ Sastamalan vanhan kirjallisuuden päivät 30.6.-1.7.

◦ Turun kirjamessut 6.-8.10.

◦ Helsingin kirjamessut 26.-29.10.17

◦ Myymälän alekampanjoille sopivia aikoja esim. kesäkuu, syyskuu ja marraskuu 

◦ Toukokuuhun 2018 mennessä varasto kiintiöiden mukaiseksi 



Valtionavustusten haku uudistumassa
◦ Uusi hakulomake suunniteltu yhdessä kolmen lehden ja yhden kirjankustantajan kanssa

◦ Monografiasarjoille ja lehdille erilliset lomakkeet

◦ Sähköisen julkaisemisen käytännöt huomioitu paremmin

◦ Käyttäjäystävällisyys: automaattiset tiedonsiirrot tiliselvityksistä hakemukseen 

◦ TSV hankkii uuden järjestelmän avustusten hallinnointiin

◦ Tarjouskilpailu käynnistymässä huhtikuussa

◦ Hakemuskäytössä todennäköisesti vasta 2018

◦ Uusi hakulomake otetaan todennäköisesti käyttöön vasta uudessa järjestelmässä

◦ Kannattaa seurata tilannetta! Julkaisuavustusinfo on 25.8.

VIIME HAKUKIERROKSEN OSALTA HUOMIOITAVAA: Jos hakemuksessa on ilmoitettu 
rinnakkaistallennuslinjaus, pitää tämä linjaus viedä myös Sherpa/Romeoon. Suosittelemme 
kotimaista lomaketta http://openaccess.jyu.fi/lupalomakepohjia/sherpa-romeo

http://openaccess.jyu.fi/lupalomakepohjia/sherpa-romeo


Kotilava -kuulumiset
◦ Rahoitusmallin suunnittelu etenee. Neuvottelut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

edustajien kanssa on tarkoitus käynnistää toukokuussa. Riitta Koikkalaisen työpajassa (Sali 
404) kuulette tästä lisää

◦ Scholarly journals, politics, and freedom of speech -seminaari 31.5.

◦ Journal.fi -palvelu avattiin 24.1.

◦ Lehtien määrä on reippaassa kasvussa

◦ Sopimukset käyttäjien kanssa tehdään toukokuun aikana + osalla erilliset sopimukset DOI-
tunnisteista

◦ Etusivulla viikon ladatuimmat lehdet

◦ Palveluun liittymisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: ojs@tsv.fi

http://journal.fi/
mailto:ojs@tsv.fi


Sähkökirjat
◦ Tiedekirjat sähköiseen aikaan -hanke TSV:llä tammi-maaliskuussa 2017

◦ Rahoittajana Suomen Tiedekustantajien liitto

◦ Raportti julkaistaan huhtikuun alussa TSV:n verkkosivuilla 

◦ Yhteinen esitys yleistilanteesta – työpajassa pohjustetaan myös seurojen toiveita ja 
odotuksia (Sali 309). 

◦ Avoimista sähkökirjoista ja niiden rahoittamiseen liittyvästä Alexandria –konsortiosta 
keskustellaan Niklas Alénin työpajoissa luokassa (312)

◦ TSV:n puolesta pilotit ovat mahdollisia sekä maksullisten että avointen kirjojen tuotannossa ja 
välityksessä, mutta rahoitus näihin haettava erikseen. 



Muita ajankohtaisuuksia
o TSV valmistautuu seuraavan strategian 2019–2023 suunnitteluun ja tätä varten seuroille on tullut 

kysely, johon toivottaisiin koko seuran hallituksen syventyvän. Lisätietoa verkkosivullamme 
https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tieteellisten-seurain-valtuuskunnan-j%C3%A4senseurakysely-julkaistu

o Myynti- ja vaihtotoiminnan tiimin kehittämispäivä on 14.6. ja kutsumme myynnin ja markkinoinnin 
kehittämisestä kiinnostuneita seuroja mukaan tähän päivään. Lisätietoja myöhemmin. 

https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tieteellisten-seurain-valtuuskunnan-j%C3%A4senseurakysely-julkaistu

