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Kansainvälinen konferenssi Berlin 4 Open Access – From Promise to 
Practice järjestettiin Potsdamin lähellä Golmissa painovoimafysiikan 
tutkimuslaitoksessa, joka kuuluu Max Planck -instituutteihin. 

 

Golmin Max Planck -kampuksen tutkimuslaitoksia. Kuva: Kalle Korhonen. 

Kauanko vielä?  

Sivustakatsojalle on saattanut tulla sellainen kuva, että open access tarkoittaa 
julkaisemista säälistä vähän arvostetuissa lehdissä, tai keskeneräisten 
artikkeliversioiden keräämistä yliopistojen pönttöihin. Mutta nyt näkyy yhä 
selvemmin se, mitä open access itse asiassa tarkoittaa: tutkimuksen 
konkreettista työympäristöä muutetaan todella vastaamaan sitä, mitä se 
tietoverkon aikana voisi ja mitä sen pitäisi olla. Mitenkähän kauan vielä open 
accessistä joudutaan puhumaan erillisenä asiana, ja milloin siitä tulee itsestään 
selvä tieteellisen kommunikaation osa? 

Tätä työtä on tehty maailman yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ilman sen 
kummempia julkilausumia – Berlin 4 viittaa Berliinin julistukseen – jo niin 
kauan kuin internet on ollut olemassa, jo paljon ennen kuin alettiin käyttää 
open access -termiä. Julkaisujen ja aineistojen avoimen saatavuuden 
parantamiseksi on toki kaikilla tieteenaloilla vielä paljon tekemistä, mutta nyt 
myös suuret toimijat (EU, OECD ja meillä OPM) ovat alkaneet tukea sitä 
konkreettisesti. 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/03/index.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/


Vuonna 2005 teollisuusmaiden yliopistoissa 
paneuduttiin kiihkeästi julkaisuarkistojen 
luomiseen, ja painotus oli 
"rinnakkaisjulkaisemisessa". Samaan aikaan on 
kuitenkin koko ajan tehty työtä, jotta myös 
primäärijulkaisukanavat kuten lehdet saataisiin 
avoimesti verkkoon. Eli kehitetään 
monipuolisempia julkaisualustoja, jotka 
helpottavat lehtien toimitustyön mekaanisia 
vaiheita. Avoimen julkaisemisen kaksi väylää 
ovat siis kohtaamassa. Lisäksi 
tutkimusaineistojen avoimeen saatavuuteen 
kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja tarjotaan konkreettisia ratkaisuja sinne, 
missä ei niitä vielä ole. 

Open access -guru Peter Suber esiintyy. Kuva: Jennifer De Beer. 

Eri tieteenalat ja maat yhä laajemmin mukana 

Golmissa kahden ensimmäisen päivän teemoja olivat kulttuuriperinnön 
siirtäminen avoimesti saataville verkkoon, open accessin edistyminen, open 
access kehitysmaissa sekä open access ja uudet tieteet. Kulttuuriperintöalan 
edustajana minusta on kiinnostava nähdä, miten isot toimijat tulevat 
markkinoille ja alkavat rakentaa valtavia keskitettyjä palveluja. Samaan aikaan 
tutkimusyhteisöt kuitenkin toimivat omalla verkostomaisella tavallaan. 
Monessa esityksessä keksittiin myös uudelleen se tärkeä asia, että pyörää ei 
pitäisi joka kerta keksiä uudelleen, kun samanlaisia asioita tehdään. 

Perjantai oli käytännössä omistettu uusille julkaisumuodoille ja julkaisemisen 
apuvälineille eri tieteenaloilla. Sitä täydensi erittäin kiinnostava workshop 
samasta aiheesta, josta tuli uusia ideoita myös Helsingin yliopiston 
palvelukuvioihin. 

Yksittäisistä aloista voi mainita Rüdiger Vossin esittelemä hiukkasfysiikan 
alan hanke, jota on ollut suunnittelemassa myös Claus Montonen Helsingin 
yliopiston fysikaalisten tieteiden laitokselta. Hiukkasfysiikan alan tiedeyhteisö 
on ottanut kokonaisvaltaisen lähestymistavan koko alan tieteelliseen 
julkaisutoimintaan ja kommunikaatioon, ja pyrkii tekemään siitä avointa. 

Loppukaneettina voisi mainita, että tekijänoikeuksista puhuttaessa Golmissa 
melkein jokaisessa esitelmässä mainittiin creative commons -lisenssit, jotka 
selvästi ovat tulossa vahvasti perinteisen tekijänoikeuslain mukaisten 
muotoilujen rinnalle. On kiinnostava nähdä, mikä tulee olemaan 
tekijänoikeussäädösten suhde tutkimuksen ja opetuksen todellisuuteen. 
Toivon, että direktiivit ja tekijänoikeuslait ottavat huomioon uudet ilmiöt ja 
tietoverkon erityispiirteet, sillä muuten tekijänoikeuslaki Suomessa ja muualla 
voi joutua jonkinlaiseen DDR-tilaan: "viimeinen lähtijä (noudattaja) 
sammuttaa valot". 

• Konferenssin ohjelma 

http://berlin4.aei.mpg.de/program_survey.html


Kalle Korhonen 
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö 

puh. 191 21724  
kalle.korhonen at helsinki.fi 

   

  
 


