PÄÄKIRJOITUS

Lehden käytäntöjä kehitetään

I

nformaatiotutkimus-lehti ilmestyy jälleen
kaksoisnumerona. Julkaisuajankohta on
myöhempi kuin tavoiteltu, mutta aineistonsa on kiitettävän runsas ja mielenkiintoinen. Lektiot valottavat alallamme tehtyä
väitöstutkimusta, artikkeli pohjautuu pro gradu -tutkielmaan, ja katsauksissa sekä kirja-arvioissa on esillä alamme ajankohtaisia ilmiöitä
ja kysymyksiä. Lehden ilmestymisen kriittisin
edellytys on hyväksytty vertaisarvioitu artikkeli, mutta oleellista ja elintärkeää on myös rikas
aineistotyyppipohja ja moninaiset näkökulmat
informaatiotutkimuksen alan kysymyksiin.
Lehdessä on tänä vuonna aloittanut uutena
toimitussihteerinä FM Matti Lassila. Hänen kehittävä työotteensa ja aktiivisuutensa on kovasti tarpeen nyt, kun lehti uudistaa monia
käytäntöjään. Iso osa uudistuksista juontuu etenkin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV)
tarjoamista uusista mahdollisuuksista, joiden
myötä mm. julkaisualusta saa uusia ja kehittyneempiä ominaisuuksia. TSV:n ja Kansalliskirjaston Kotilava-hankkeen1 edettyä tiedotamme
lehdessä tehtävistä muutoksista mm. Facebooksivullamme.
Lehti on tänä vuonna saanut ja ottanut käyttöönsä TSV:n myöntämän vertaisarviointitunnuksen ja samalla sitoutunut noudattamaan
tunnuksen edellyttämiä vertaisarviointikäytäntöjä2. Kaikki lehdessä julkaistavat artikkelit täyttävät siis varsin korkealle asetetut tieteelliset
kriteerit. Muun aineiston arvioinnissa toimitus-

1 http://kotilava.fi

2 https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus
3 https://www.kielipankki.fi/
4 http://bit.ly/ity-korp

kunnan panos on tärkeä, mutta erityisesti laajemmista artikkelinomaisista katsauksista
pyydetään palautetta myös toimituskunnan ulkopuolelta, kulloisenkin aihepiirin asiantuntijoilta. Päätoimittajuuteni aikana onkin jo kertynyt
kokemusta siitä, että kotimaisilla kielillä julkaiseminen voi olla kirjoittajille merkittävästi haastavampaa, kuin saman Jufo-tason englanninkielisissä lehdissä.
Informaatiotutkimus-lehti on ollut jo pitkään
vapaasti luettavissa verkossa, ja nyt sen vuosina 2000–2015 julkaisemat tekstit ovat myös osa
Kielipankin3 tarjoamaa avointa tutkimusaineistoa4. Avoimuutta ja vaikuttavuutta ovat omiaan
lisäämään myös lehden sallima rinnakkaistallennusmahdollisuus. Siten kirjoittajat saavat siis
tallentaa kustantaja-PDF -version heti lehden
numeron julkaisun jälkeen julkaisuarkistoon tai
muuhun vastaavaan palveluun, kunhan artikkelin alkuperäinen julkaisutaho ja -osoite mainitaan.
Lehdessä julkaistujen kirjoitusten löydettävyyden ja vaikuttavuuden kehittämisessä oleellista on myös metadataan panostaminen ja siinä
avoimen linkittyvän datan edellytysten ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen. Julkaisualustan ja hakujärjestelmien kehittyessä pääsemme
nauttimaan myös paremmista sisältöhauista. Sisältöhakua parantavat asiasanat, ja jo tässä numerossa on jokaisen kirjoituksen yhteydessä
esitetty kirjoittajilta pyydetyt asiasanat. Ne
toivotaan haettavan Fintosta, suomalaisesta
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sanasto- ja ontologiapalvelusta, ja etenkin siellä olevasta kolmikielisestä YSOsta5. Julkaisulupa-vaiheessa toivomme kirjoittajien ilmoittavan
heidät yksilöivän ORCID-tunnisteen6. Lisäksi
toivomme saavamme ensi vuonna käyttöömme
myös artikkeleille yksilöivät DOI-tunnisteet
(Digital Object Identifier). Tämä tullee olemaan
mahdollista TSV:n kautta, osana lehden saamaa
julkaisuavustusta, sillä yksittäiselle pienelle tiedelehdelle niiden hankinta olisi taloudellisesti
mahdotonta.
Kiitän lämpimästi aiempaa toimitussihteeriä Mikko Pennasta hänen pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta työstään lehden hyväksi. Kiitän
lämpimästi Matti Lassilaa hänen rohkeudestaan ja innovatiivisuudestaan ottaessaan haltuunsa ja ratkoessaan kotimaisen tiedelehden
julkaisemisen haasteita. Lämmin kiitos toimituskunnalle monipuolisista näkemyksistä ja arvokkaasta panoksestanne. Vertaisarvioijat –
teidän työnne on mitä tähdellisintä, kiitos! Kiitos kaunis kirjoittajille mielenkiintoisista teksteistänne ja osallistumisestanne alamme
kotimaiseen tiedekeskusteluun! ITY:n jäsenet
– te mahdollistatte informaatiotutkimuksen
alan kotimaisen tiedelehden olemassaolon,
lämmin kiitos!
Toivotan edelleen informaatioalan ilmiöitä
ja kysymyksiä käsittelevät käsikirjoitukset tervetulleiksi. Niitä voi tarjota niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi. Toivon myös, että jo
perinteeksi muodostuneet, alan tutkijoita ja
asiantuntijoita sekä ajankohtaiskysymyksiä yhteen saattavat Informaatiotutkimuksen päivät
ovat jälleen runsasväkiset ja keskusteluiltaan
eläväiset! I-päivien esitysten laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus-lehden verkkoversiossa. Myös esityksiin perustuvat
laajemmat käsikirjoitukset ovat tervetulleita
julkaisutyyppinään katsaus tai artikkeli. Tampereella 3.-4.11.2016 koittavista I-päivistä ja
yhdistyksen toiminnasta (ml. jäsenyydestä)
löytyy tietoa ITY:n koti- ja Facebook-sivuilta7, 8.
5 https://finto.fi/yso/fi/
6 http://orcid.org

7 http://www.informaatiotutkimus.fi

8 https://www.facebook.com/informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus 35 (1 –2), 201 6

Otamme lehdessä mielellämme vastaan paitsi käsikirjoituksia, niin myös lehteä koskevia kysymyksiä ja kehitysehdotuksia. Niitä voi lähettää
minulle (susanna.nykyri@helsinki.fi) ja Matti
Lassilalle (matti.lassila@gmail.com).
Toivotan kaikille tieteen, tutkimuksen ja informaatioalan parissa toimiville paljon voimia
ja yhteishenkeä – työnne on tärkeää, vaikka se
ei kurjistavan leikkauspolitiikan näkökulmasta
sellaisena näyttäydy!
Nötössä 25.7.2016, Susanna Nykyri

