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Open Scholarship –konferenssi järjestettiin Glasgown yliopiston tiloissa 18.–
20.10. Yliopisto on Skotlannin toiseksi vanhin ja on tuottanut useita kuuluisia 
tieteentekijöitä, joita ovat mm. Adam Smith (The Wealth of Nations) ja James 
Watt (höyrykone). Glasgown yliopiston kampus sijaitsee nykyään (vuodesta 
1870) kaupungin länsiosassa; kaupungin itäosassa on mm. Strathclyden 
yliopisto. 

Tutoriaalit ja tuote-esittelyt 

Keskiviikon 18.10. ohjelma alkoi neljällä vaihtoehtoisella tutoriaalilla. Timo 
Aalto osallistui Software and Functionality –tutoriaaliin, jossa keskusteltiin 
pienryhmissä erilaisista julkaisuarkistoon liittyvistä kysymyksistä. 
Kysymykset käsittelivät mm. käytettyä ohjelmistoa ja sen ylläpitoa, projektin 
kestoa, aineiston hankintaa jne. Tutoriaalin hyödyllisyyttä rajoitti 
epäonnistunut jako ryhmiin: ryhmällä, jolla oli yksinkertaisimmat kysymykset, 
näytti olevan eniten käytännön kokemusta, ja toisin päin. Kalle Korhonen 
osallistui Advocacy- eli puolestapuhumis-sessioon. Sen piti olla jatkoa 
CERNin OAI4:n (2005) samannimiselle tutoriaalille, mutta tämä ei toteutunut 
– fokuksena oli hiukan pakkomielteinen tarve täyttää julkaisuarkistoja ja 
arvioida palvelujen laatua täyttöprosenttien perusteella. 

Illan ohjelmassa oli tiiviit kymmenen minuutin esitykset julkaisuarkistojen 
ohjelmistojen tuottajilta ja palveluntarjoajilta. Mukana olivat ProQuest, Ex 
Libris, BioMed Central, EPrints, DSpace ja Fedora. ProQuest ja 
BioMedCentral tarjosivat avoimen julkaisuarkiston ulkoistuspalvelua, BMC 
DSpacen pohjalta. EPrints-sovelluksen kehitysryhmällä on myös samanlainen 
palvelu, jota esiteltiin. Ex Libris tarjosi DigiTool-ohjelmistoaan tyypilliseen 
markkinointitapaansa paikallisesti ylläpidettäväksi julkaisuarkistoratkaisuksi. 
Puhujien tehtävä oli haastava. Kaikkien tehtävänä olisi periaatteessa ollut 
kertoa, miksi kuulijoiden kannattaisi käyttää juuri heidän palveluaan ja/tai 
sovellustaan, mutta harvan kohdalla tämä toteutui. Vaikka mukana oli yksi aito 
myyntimieskin, hänen ongelmakseen koitui kuulijoiden tietämyksen 
aliarvioiminen. 

Yleisesitykset 

Ensimmäiset varsinaiset esitykset alkoivat torstaiaamuna. Aloitus-
keynotessaan Derek Law (Strathclyden yliopisto) kertoi pienestä kotimaastaan 
Skotlannista ja sen panostuksesta koulutukseen. Esitystä oli suomalaisen 
huvittava kuunnella, sillä eräissä kalvoissa sanan "Skotlanti" tilalle olisi voinut 
panna sanan "Suomi" – paitsi siinä kohtaa, jossa Law kertoi kotimaahansa 
tulevan paljon lahjakkuuksia Itä-Euroopasta. Tämän jälkeen Stephen Pinfield 

 



(Nottinghamin yliopisto) esitelmöi arkistojen kehityksestä. Kehitys on ollut 
voimakasta, OAI-yhteensopivia arkistoja on maailmalla nyt n. 800, kun 2004 
niitä oli vain 250. Pinfieldin mukaan haasteita on vielä kaikilla sektoreilla, 
kustantajien suhtautumisesta älykkäiden hakupalveluiden kehittämiseen ja 
tutkijoiden lisäarvopalvelujen tuottamiseen. Esitys sisälsi hyödyllisiä 
kaaviokuvia. 

Bill Hubbard (SHERPA / Nottinghamin yliopisto) esitteli OpenDOAR-
arkistohakemistoa. OpenDOAR on n. 800:n avoimen julkaisuarkiston luettelo. 
Hyödyllisiä ovat myös sen tarjoamat työkalut arkistojen periaatteiden 
luomiseksi ja ilmaisemiseksi, esim. metadatan, sisällön ja tallennuspolitiikan 
suhteen. Hubbard huomautti, että 2/3 arkistoista ei ilmoita politiikkaansa 
mitenkään, mikä hankaloittaa uusien palveluiden ja käyttötapojen kehitystä. 

Simeon Warner (Cornell University, USA) nosti esille tarpeen yhteyksien 
kehittämiseen virtuaalisten aikakauslehtien, arkistojen ja esim. tutkimusdataa 
sisältävien tietokantojen välille. Hän esitteli Cornellissa kehitettyä 
mallinnustapaa ratkaisuna asiaan. Mielenkiintoisena sivuhuomautuksena 
Warner, vaikka onkin yksi arXivin pääkehittäjistä, ennakoi että 
instituutioperustaiset julkaisuarkistot tulevat kestämään alakohtaisia (kuten 
arXiv) pidempään. 

Chris Awre (Hullin yliopisto, UK) esitteli RepoMMan-sovellusta. RepoMMan 
on Fedora-ohjelmistoon pohjautuva sovellus, joka mahdollistaa mm. 
kollaboratiivisen tutkimustyön tekemisen yhdessä turvallisesti (versioinnin ym. 
avulla) työryhmäalueella. Ideana on se, että kun artikkeli on valmis, se voidaan 
suoraan siirtää työryhmäalueelta julkaisuarkistoon. Lisänä RepoMManissa on 
automaattinen metadatan tuottaminen muista yliopiston tietojärjestelmistä ja 
julkaisuarkiston integrointi yliopiston web-sisällönhallintaan. Älykkäästi 
kehitetty kokonaisuus on toiminnassa Hullin yliopistossa. 

Viittaukset ja näkyvyys 

Torstaina pidetyssä laadunarviointisessiossa tieteentutkija Henk Moed 
(Leidenin yliopisto) puhui siitä, mikä vaikutus julkaisujen avoimella 
saatavuudella on viittausten määrään. Tämähän on yksi keskeinen motivaatio 
sille, että tiedettä ylipäänsä julkaistaan avoimesti verkossa. Monessa 
tutkimuksessa on aikaisemmin osoitettu, että avoin saatavuus lisää viittausten 
määrää. Moed käsitteli ensin sitä, miten vaikuttavuuskerrointa (impact factor) 
voi keinotekoisesti paisuttaa toimituksellisilla keinoilla; esimerkkinä oli eräs 
gerontologian alan julkaisu. 

Sitten Moed kertoi tutkimuksestaan, jossa oli verrattu arXiv-julkaisemisen ja 
perinteisen lehtijulkaisemisen vaikuttavuussuhdetta. Vaikka arXiv-
julkaisemisella saavutettiin ensinäkemältä enemmän viittauksia, Moed oli 
päätynyt tuloksiin, että korjatuissa luvuissa etua ei ole. Hän oli näet 
eliminoinut sen, että arXiv-julkaisemisessa julkaisu tulee aikaisemmin 
verkkoon, ja lisäksi olettanut, että tutkijat tallentavat verkkoon vain parempia 
tutkimuksiaan. Viimeksimainittu voi ehkä päteä ns. tavallisissa 

http://www.opendoar.org/
http://arxiv.org/


julkaisuarkistoissa, mutta on vaikea kuvitella, miksi se pätisi arXivissa. 

PDF kriittiseen käsittelyyn? 

Moni verkkojulkaisemisen veteraani on varmasti ihmetellyt sitä, miten 
kritiikittömästi Adobe PDF-tallennusformaattia viljellään myös avoimen 
julkaisemisen yhteyksissä. XML-pohjaiset apuvälineet dokumenttien 
tuottamisessa eivät vieläkään ole arkikäytössä yleistyneet, vaikka ne ovat 
olleet suosittu puheenaihe verkkojulkaisemisen kokouksissa. Sekä Alma Swan 
että Peter Murray-Rust käsittelivät asiaa. 

Valloittavaan tyyliinsä puhunut kemian professori Murray-Rust Cambridgestä 
osoitti havainnollisesti, kuinka hankalaa PDF-muodossa olevan tieteellisen 
julkaisun sisällön automaattinen analysointi ja tiedonlouhinta on. Tämä asettaa 
haasteita julkaisuarkistoille: ilmeisesti olisi parempi ottaa arkistoon vastaan 
tutkijan viimeinen ei-pdf –versio ja konvertoida se XML-pohjaiseen 
tiedostomuotoon (käyttäen jotain muuta kuin Microsoftin XML-skeemaa). 
Murray-Rust ironisoi myös tutkijoiden asennoitumista väitöskirjoihin, ja sana 
"thesis" / "theses" esiintyi moneen kertaan esityksessä – myös väitöskirjat 
voivat sisältää arvokasta tietoa tiedonlouhintaan. 

Tekijät, oikeudet ja velvoitteet 

Murray-Rust pääsi kommentoimaan myös perjantaina pidetyn session "Legal 
Issues" ensimmäistä esitystä, jossa tuotiin esille kaikki ne tavat, joilla avoin 
tiedejulkaiseminen voi rikkoa tekijänoikeussäädöksiä (Laurence Bebbington). 
Kuten Murray-Rust totesi, tämäntyyppinen loputon varovaisuus lamauttaisi 
tieteenteon kokonaan. Kiinnostavampi oli lakiasioita käsitelleen session toinen 
esitys, jonka piti Wilma Mossink (SURF, Hollanti). SURFin ja JISCin 
yhteisrahoituksella on toteutettu Copyright Toolbox, joka on todella 
hyödyllinen työkalu sekä tieteentekijöille että kustantajille. Siihen sisältyy 
aivan äskettäin julkistettu lisensointimalli, Licence to Publish (PDF), jonka 
tieteellisen artikkelin kirjoittaja voi lähettää kustantajalle 
kustannussopimuksen sijasta. 

Alma Swan (Key Perspectives Ltd, UK) käsitteli torstaina sitä, miten 
perustettuihin julkaisuarkistoihin saadaan sisältöä. Keskimäärin 
julkaisuarkistoissa on vain n. 300 post-printiä, joten tallennusprosentti on 
pieni. Swan antoi hyviä esimerkkejä eroista, joita syntyy kun tallentamista 
suositellaan, ja kun siihen velvoitetaan. Kun NIH suositteli rahoittamansa 
tutkimuksen tallettamista julkaisuarkistoihin tallennusprosentti oli vain n. 5%. 
Muissa esimerkeissä määräämällä tutkijat tallettamaan julkisella rahoituksella 
tuotetut julkaisut päästiin jopa yli 100% tallennusprosenttiin (myös 
rahoittamatonta ja yksityisesti rahoitettua aineistoa talletettiin). Swan esitteli 
myös tutkimusta, jonka mukaan 95% tutkijoista enemmän tai vähemmän 
mielellään suostuisi tallentamaan artikkelinsa avoimeen julkaisuarkistoon, jos 
se määrättäisiin pakolliseksi. 

Hallinto ja talous 

http://www.surf.nl/copyrighttoolbox/
http://www.surf.nl/copyrighttoolbox/download/licence_to_publish.pdf


Viimeisenä päivänä John MacColl (Edinburghin yliopisto) esitelmöi 
julkaisuarkistojen taloudellisista näkökulmista. Hänen mukaansa 
keskikokoisessa brittiläisessä tutkimusyliopistossa julkaisuarkiston 
pyörittäminen vie noin 2,25 henkilötyövuotta/vuosi (1 htv promootioon, 0,25 
metadatan luontiin, 0,5 tekniseen tukityöhön, 0,5 hallintoon) ja rahalliset 
kustannukset ovat noin 40 - 50 000 puntaa vuodessa. MacColl oli laskenut, että 
ulkoistamalla arkiston ylläpidon (tässä tapauksessa BioMedCentralille) 
kustannuksia voisi säästää noin 33%. Ulkoistamisessa nähtiin toisaalta muuten 
useita ongelmia, mm. koska palvelun hallinta menetetään, räätälöintityö 
vaikeutuu yms. Ylipäätänsäkin julkaisuarkistojen ulkoistamispalveluja 
pidettiin vielä liian tuoreena liiketoiminnan alueena, jotta se voisi olla täysin 
luotettavaa.  

Paul Ayrisin loppuyhteenveto oli havainnollinen, ja osoitti että sekä keskustelu 
että itse palvelut ovat kehittyneet kuluneen vuoden aikana. Hän käsitteli 
täydennyksiä, joita tieteellisen kommunikaation määritelmään on viime 
aikoina tullut. Koska open accessin yhteydessä aina puhutaan taloudellisista 
malleista, hän totesi, että pitempiaikaista dataa tarvittaisiin, ja vähitellen sitä on 
tulossakin. Aikaisemmin hämäristä kustannusarvioista on vähitellen alkanut 
tulla tarkempia versioita, esimerkiksi LIFE-projektin tuloksena. 

Yhteenvetona voi sanoa, että konferenssi oli onnistunut. Useimmat esitykset 
sisälsivät uutta ja mielenkiintoista asiaa ja järjestelyt toimivat hyvin. 
Myönteistä oli myös se, että suomalaisedustus oli harvinaisen vahva: 
edustettuina olivat HY, Hanken, TKK ja Tampereen teknillinen yliopisto. 
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