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1. Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen muistioon ei tehty huomautuksia. 
 
2. FinnOA:n sihteerin valinta 

Uudeksi sihteeriksi Kalle Korhosen jälkeen valittiin Jyrki Ilva tai joku 
muu Kansalliskirjaston edustaja. 

 
3. Kansainvälinen kehitys 

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon "Tieteellinen tieto 
digitaaliaikana: tiedon saatavuus, levittäminen ja säilyttäminen" 
(EU/2007/0722) joka on hyvin positiivinen open accessin suhteen. 

 
4. Pohjoismainen yhteistyö 

NordBib-hankkeen uusi kori, Focus Area for Policy and Visibility (WP 1) 
on tulossa haettavaksi. Turid Hedlund toimii Bo-Christer Björkin 
sijaisena hankkeen johtoryhmässä ja ScieCom Info -hankkeen 
johtoryhmässä.  

 
5. Kotimainen kehitys 

A. Tutkimuksen raportointi 
KOTA-järjestelmän uudistaminen on vireillä OPM:ssä. Tulevan 
tietokannan tavoitteena on saada suomalaisten yliopistotutkijoiden 
kaikki julkaisut kerätyksi yhteen paikkaan samalla systematiikalla, 
jolloin voidaan parantaa näiden tietojen saavutettavuutta, 
läpinäkyvyyttä, yhteen sovitettavuutta sekä tilastointimahdollisuuksia. 
Peruslähtökohtana on, että tietokantaan ei tallenneta mitään uusia 
tietoja, vaan tietokanta muodostetaan pelkästään imuroimalla tiedot 
yliopistojen julkaisutietokannoista.  
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B. OPM:n sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytyksen työryhmän 
mietintö 
FinnOA:n edustajana ryhmässä on toiminut Marjut Salokannel. Ryhmän 
työskentelyssä ongelmana on ollut se, että aineistojen saatavuutta on 
alettu pohtia hyvin hitaasti, kun on keskitytty vain säilytyksen 
struktuurin suunnitteluun. Mietintö valmistuu piakkoin kiireellisellä 
aikataululla. 
 
C. Kansalliskirjasto asettamassa työryhmän 
Kansalliskirjasto on asettamassa työryhmän, joka on laatimassa hanke-
esityksen hankkeesta, jonka tehtävänä on valmistella kansallisen tason 
linjanvetoja avoimien julkaisuarkistojen kehittämiselle ja niiden 
edellyttämälle työnjaolle. Asiasta keskusteltaessa painotettiin sitä, että 
jos kansallisia linjanvetoja laaditaan, tärkeimpien tahojen edustajien 
pitää olla mukana niitä laatimassa.  
 
D. Infrastruktuurityöryhmä 
OPM:n työryhmän mietintö on äskettäin laadittu. Se ehdottaa korkean 
tason pysyvän työryhmän asettamista, ja tämä voisi myös nimittää 
alatyöryhmiä. 
 

6. Keskustelu FinnOA-työryhmän jatkosta 
• Keskusteluissa oli pohdittu sitä, pitäisikö työryhmä organisoida 

rekisteröidyksi yhdistykseksi. Tätä ei nähty tällä erää tarpeellisena 
vaihtoehtona. 

• Lehtityöryhmä on tällä hetkellä jäissä mm. siksi, että aiheeseen 
liittyviä projekteja on käynnissä. Sen sijaan 
julkaisuarkistotyöryhmän toiminta nähdään tarpeellisena 
jatkossakin, nimenomaan jotta keskusteltaisiin siitä, mitä palveluja 
ryhmässä tarjotaan.  

 
7. Seuraava kokous 

Seuraava kokouksen päivämäärä jätettiin avoimeksi. 


