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Norjan Bergenissä järjestettiin DSpace-käyttäjien vuotuinen tapaaminen 20-
21.4.2006. Tätä edelsi julkaisuarkistoja yleisemmin käsitellyt kokous 
Institutional Repository Workshop. Näihin kokouksiin osallistui 95 osanottajaa 
18 eri maasta, mikä kuvastaa julkaisuarkistojen ajankohtaisuutta monilla eri 
tahoilla.  

Johdantoesityksessään professori Rune Nilsen Bergenin yliopistosta toi esiin 
avoimen julkaisemisen edut kehitysmaiden lääketieteellisen tutkimuksen 
kannalta: Nilsen osallistuu Niilin laakson tutkimusohjelmaan, jossa 
yhteistyössä kymmenen Niilin alueen valtion kanssa sovelletaan avointa 
julkaisemista julkaisuarkistoissa tutkimustulosten saatavuuden edistämiseksi. 
Bergenin yliopiston osalta hän mainitsi, että avoin julkaiseminen ja 
julkaisuarkistot ovat vuodesta 2005 alkaen osa yliopiston strategiaa. Bergenin 
yliopiston julkaisuarkisto BORA on päässyt hyvään alkuun, joskaan osa 
aktiivisista tutkimusryhmistä ei ole vielä löytänyt sitä.  

Theo Andrew Edinburghin yliopiston kirjastosta esitteli julkaisuarkistoja 
laaajemmasta digitaalisten kirjastojen näkökulmasta ja kuvaili erilaisia 
julkaisuarkiston toimintamalleja, joita brittiläiset yliopistot ovat kehittäneet. 
Esimerkiksi kolmen yliopiston yhteenliittymä White Rose Partnership on 
perustanut yhteisen julkaisuarkistopalvelun, johon kuuluvat Leedsin, 
Sheffieldin ja Yorkin yliopistot. Glasgown yliopistossa puolestaan on neljä eri 
julkaisuarkistoa, sekä DSpace että Eprints-alustoilla, ja näiden yhteinen 
käyttölittymä perustuu kuvailutietojen OAI-pohjaiseen haravointiin. Esimerkki 
hyvin monimuotoista aineistoa, myös laajoja kuva-arkistoja sisältävästä 
palvelusta on DSpace@Cambridge.  

Tutkijan puheenvuoron piti Jill Walker, joka on blogeista innostunut 
humanistitutkija Bergenin yliopistosta. Hänen toivelistallaan on, että 
julkaisuarkisto tarjoaa avoimen rajapinnan, jonka kautta tietoja voi käyttää 
muissa järjestelmissä, esimerkiksi tutkijan omassa blogissa . Hän kannattaa 
myös käyttäjien itse tekemää luokitusta, folksonomiaa, josta esimerkkinä on 
CiteULike -palvelu. Myös RSS-uutuusseurannan toteutuminen seuraavassa 
DSpace-versiossa oli Walkerille hyvä uutinen.  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/05/index.html
https://bora.uib.no:8443/index.jsp?language=en
http://jilltxt.net/
http://www.citeulike.org/


Katsauksen ajankohtaisiin norjalaisiin julkaisuarkistohankkeisiin teki Arne 
Jakobsson Oslon yliopiston kirjastosta. PEPIA-hankkeessa edistetään 
verkkojulkaisemista ja julkaisuarkistoja BIBSYS-konsortioon kuuluvissa 22 
organisaatiossa, esimerkiksi luomalla yhteisiä ohjeita ja metadatakäytäntöjä. 
Oslon yliopisto on mukana myös NORA-hankkeessa , jonka tavoitteena on 
luoda OAI-haravointiin perustuva yhteinen kansallinen hakuliittymä 
julkaisuarkistoille. Tällä hetkellä siihen osallistuu seitsemän yliopistoa ja 
ammattikorkeakoulua. Norjassa on tarkoitus myös yhdistää kansallinen 
julkaisurekisteri FRIDA julkaisuarkistoihin niin, että tutkijat voivat tallentaa 
kokotekstin samassa yhteydessä, kun he tallentavat tiedot omista 
julkaisuistaan.  

Päivän lopuksi David Prosser SPARC Europe -
järjestöstä esitteli erilaisia ohjelmajulistuksia, joilla 
avointa julkaisemista pyritään edistämään. Näistä eniten 
käytännön vaikutusta voi olla tutkimuksen rahoittajien 
omaksumilla linjauksilla. Esimerkiksi suuri brittiläinen 
lääketieteellisen tutkimuksen rahoittaja Welcome Trust 
ei enää tyydy suosittelemaan avointa julkaisemista, vaan 
se tulee lokakuussa 2006 pakolliseksi kaikille apurahan 
saajille. Brittiläisen tutkimuksen mukaan 81 % 
tutkijoista tallentaisi mielellään julkaisunsa avoimeen 
julkaisuarkistoon, mikäli se olisi pakollista, 13 % 
tallentaisi ne vastentahtoisesti, ja vain 5 % jättäisi siitä 
huolimatta julkaisunsa tallentamatta.  

Varsinainen DSpace User Meeting alkoi Stuart Lewisin 
katsauksella tietojen siirtoon DSpace-alustalta muihin 
järjestelmiin. Hän kertoi hankkeesta, jossa Walesin 
yliopiston DSpace-julkaisuarkistoon tallennetut 

väitöskirjat siirretään Walesin kansalliskirjaston Fedora-pohjaiseen arkistoon, 
ja sieltä edelleen British Libraryn rakenteilla olevaan EthOS-
väitöskirjatietokantaan . Siirtomuotona käytetään XML-pohjaisia MODS- ja 
METS-formaatteja ja siirtoprokollona OAI-PMH:ta. DSpace-ohjelmiston 
nykyversioon nämä siirtomuodot on saatavilla erikseen asentamalla, ja 
seuraavassa 1.4-versiossa ne sisältyvät ohjelmiston jakelupakettiin.  

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa kehitystyö perustuu pitkälti paikallisella 
tasolla kehitettyihin uusiin piirteisiin, jotka julkaistaan koko käyttäjäyhteisön 
saataville. Hyvä esimerkki tämänkaltaisesta kehityksestä on portugalilaisen 
Minhon yliopistossa kehitetty tilastointiohjelma, jonka avulla tutkijat voivat 
seurata julkaisuarkistoon tallentamiensa julkaisujen käyttöä. Se näyttää kuinka 
monta kertaa julkaisua on avattu ja miten käyttö jakautuu maittain. Minhon 
yliopiston kokemusten perusteella tilastointiominaisuus lisää tutkijoiden 
motivaatioita julkaisujen tallentamiseen julkaisuarkistoon.  

http://www.ub.uio.no/nora/noaister/search.html?siteLanguage=eng
http://www.uib.no/frida/
http://www.ethos.ac.uk/
http://www.ethos.ac.uk/
https://repositorium.sdum.uminho.pt/


 

"Customisation and Integration group". Kuvia lisää: 
http://www.flickr.com/photos/tags/dspacebergen2006/  

Belgialainen Leuvenin yliopisto on räätälöinyt DSpace-ohjelmistoa omiin 
tarpeisiinsa. Heidän tavoitteenaan on korvata sillä entinen julkaisutietokanta ja 
käyttää sitä välineenä sekä yksittäisten tutkijoiden julkaisuluetteloiden 
tekemiseen että hallinnolliseen julkaisutuotannon tilastointiin. Toinen 
kehitystavoite on kytkeä DSpace ylipiston omaan 
käyttäjäntunnistusjärjestelmään, jolloin yhdellä kertakirjautuminella 
hallinnoidaan myös DSpace-julkaisuarkiston tallennusoikeuksia. Leuvenissa 
on toteuttu myös DSpace-lisäominaisuuksia, joiden avulla PubMed-
tietokannasta voidaan siirtää automaattisesti kuvailutietoja julkaisuarkistoon ja 
nämä on edelleen julkaisuluetteloihin soveltuviin formaatteihin. Näissä 
konversioissa hyödynnetään Lieven Droogmansin ja Ben Bossmanin InfoCon-
ohjelmistoa , joka mahdollistaa julkaisun formaattimuunnoksen lennossa joko 
aineistoa tallennettaessa tai tulostettaessa.  

Avoimen julkaisutoiminnan tilanteesta Italiassa ja erityisesti DSpace-
ohjelmistoa käyttävien organisaatioiden kehityshankkeista kertoi Federico 
Meschini, joka edustaa Cilea-konsortiota. Tämä organisaatio tuottaa 
keskitettyjä tietotekniikkapalveluita kymmenelle poishjoisitalialaiselle 
yliopistolle. Italiassa kaikkein innostuneimpia avoimesta julkaisemisesta ovat 
kirjastonhoitajat, sen sijaan tutkijat suhtautuvat asiaan epäröiden. Tästä syystä 
julkaisujen tallentamisen kynnystä pyritään madaltamaan tuomalla 
kuvailutiedot valmiiksi tutkijoiden omaan työtilaan DSpace-julkaisuarkistossa. 
Tällöin tekijän tarvitsee vain lisätä kokoteksti. Cilea on rakentanut Pleiadi-
portaalin johon haravoidaan kuvailutiedot 15 italialaisesta julkaisuarkistosta. 
Samalla portaali toimii avoimen julkaisemisen tiedotusfoorumina. Tavoitteena 
myös italialaisissa DSpace-hankkeissa on, että julkaisutiedot tarvitsi tallentaa 
vain kertaalleen, jolloin tiedot siirtyisivät julkaisuarkistoista kansalliseen 
julkaisurekisteriin.  

Kulttuuriperinnön digitoinnin yhteydessä DSpace-ohelmistoa käytetään 
Italiassa Napolin seudun museoiden ReMuNa-projektissa. Tässä hankkeessa 
digitaalinen arkisto on osa laajempaa museoiden verkkopalvelusovellusta. Tätä 
tarkoitusta varten on laadittu museokäyttöön soveltuva Dublin Core -pohjainen 
metatietomalli.  

http://www.flickr.com/photos/tags/dspacebergen2006/
http://infocon.sourceforge.net/
http://infocon.sourceforge.net/
http://www.openarchives.it/pleiadi/index.php?sel_lang=english
http://www.openarchives.it/pleiadi/index.php?sel_lang=english


Ruotsin tilanteesta kertoivat Jonas Gilbert ja Peter Nilén. Siellä kolme 
yliopistoa tai ammattikorkeakoulua on ottanut ohjelmiston käyttöön 
(Göteborg, Halmstad, Malmö). Göteborgin yliopistossa aloitetaan tänä vuonna 
väitöskirjojen verkkojulkaisemisella GUPEA-julkaisuarkistossa. 
Artikkeliväitöskirjojen osalta on tarkoitus tallentaa kuvailutietoihin DOI-linkit 
yksittäisiin artikkeleihin, jolloin verkko-osoitteet ovat kestäviä, vaikka pääsy 
näihin julkaisuihin ei olisikaan avointa. Esimerkki tämänkältaisesta ratkaisusta 
on näkyvillä tässä psykologian alan väitöskirjassa . Ruotsissa on käytössä 
myös kansallinen opinnäytteiden hakupalvelu LIBRIS uppsök , joka perustuu 
kuvailutietojen OAI-pohjaiseen haravointiin.  

Niille organisaatioille, jotka haluavat päästä nopeasti alkuun 
julkaisuarkistohankkeessa, mutta eivät halua ylläpitää omaa palvelinta, on 
tarjolla kaupallinen DSpace-pohjainen Open Repository -palvelu, jota tarjoaa 
BioMed Central. Tässä räätälöidyssä paketissa on tuki kuvailutietojen siirtoon 
PubMedista ja BioMed Central -julkaisuista. Muutamat yliopistot ja 
tutkmuslaitokset ovat valinneet tämän alustan julkaisuarkistolleen, mm. 
Islantilainen yliopistosairaala Landspítali .  

Bergenin yliopistossa työskentelevä Richard Jones esitteli 
prototyyppivaiheessa olevaa AddOn-mekasnismia, jonka tarkoituksena on 
helpottaa erilaisten lisätoimintojen asennusta ja hallinnointia. Jatkossa 
DSpace-ohjelmisto koostuu yhä enemmän komponenteista, joita voidaan 
asentaa ja päivittää itsenäisesti. Räätälöidyn käyttöliittymän ylläpitoa 
versioiden vaihtuessa pyrkii myös helpottamaan Texas A&M -yliopiston 
Manakin-projekti , jossa kehitetään erillistä käyttöliitymäkerrosta DSpace-
ohjelmiston päälle.  

Britanniassa on alkamassa kansallinen tutkimuksen arviointi, ja sen yhteydessä 
on tarkoitus hyödyntää julkaisuarkistoja. Tätä I RRA-hanketta selosti Claire 
Knowles. Jokaiselta arviontiin osallistuvalta tutkijalta tallennettaan arviointia 
varten neljä julkaisua. Hankkeessa käytetään sekä sekä Eprints- että DSpace-
ohjelmistoja.  

Suomesta tässä kokouksessa ei ollut muita edustajia. Helsingin yliopiston e-
thesis-väitöskirjatietokanta siirtyy jatkossa DSpace-alustalle, samoin 
muutamissa yliopistoissa on käynnissä hankkeita, jotka tähtäävät ohjelmiston 
käyttöönottoon. Ehkäpä seuraavassa DSpace-käyttäjäryhmän kokouksessa on 
Suomestakin laajempi edustus.  
 

https://guoa.ub.gu.se/dspace/
http://hdl.handle.net/2077/278
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
http://www.openrepository.com/
http://landspitali.openrepository.com/lsh/
http://di.tamu.edu/projects/xmlui/manakin/
http://irra.eprints.org/


 

Illallispöydässä oikealla Kimmo Koskinen muiden seminaarilaisten kanssa.  

Kimmo Koskinen 
kehityspäällikkö  

Viikin tiedekirjasto 
puh. 09- 191 58782 

kimmo.koskinen AT helsinki.fi  
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