
 

 

   

 

  

  

MATRI on yhteistyötä julkisen 
tutkimustiedon hallinnan 
kehittämiseksi  

  

02/05     

  

Viikin tiedekirjasto, Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) 
ja sen alaiset tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiot tekevät 
yhteistyötä yli ministeriörajojen julkisen tutkimustiedon 
saatavuuden ja käytettävyyden edistämiseksi.  

Vuonna 2004 käynnistetyssä hankkeessa ”Julkisen 
tutkimustiedon hallinnan kehittäminen MMM:n 
hallinnonalalla” (MMM/Hanke MMM029:00/2003) 
kartoitetaan yhteistyökohteita usealta eri aihealueelta, mm. 
elektronisten aineistojen hankinnassa, tutkimustiedon 
välityksessä, sanastoissa ja metadatan tuottamisessa. 
Hankkeessa tuotetaan MMM:n hallinnonalalle yhteisiä 
hankintaesityksiä ja suosituksia sekä järjestetään seminaareja 
ja yhteistyötilaisuuksia. Tavoitteena on saada tutkimustieto 
verkkoon vapaaseen käyttöön ja helposti löytyvään muotoon 
kaikille tiedontarvitsijoille.  

Sähköisen julkaisemisen workshop MMM:n hallinnonalalla 
 
Sähköisen julkaisemisen workshop MMM:n hallinnonalalla pidettiin 
kutsuseminaarina torstaina 17.2.2005 Viikin tiedekirjastossa. Päivän teemana 
oli sähköinen julkaiseminen erilaisten osaajien yhteistyöprosessina. 
Tilaisuuteen osallistui hallinnonalan organisaatioista yhteensä 30 
julkaisutoiminnan, tietopalvelutoiminnan ja näitä palvelevia tietojärjestelmiä 
ylläpitävän atk-toiminnan edustajaa.  

• Katsauksen MMM:n hallinnonalan sähköisen julkaisemisen tilanteesta 
ja kehittämistarpeista esitti tietoasiantuntija Maj-Lis Aaltonen MI 
Tietorakenteet Oy:stä.  

• Pääsuunnittelija Jani Stenvall Kansalliskirjastosta selvitti 
verkkojulkaisujen vapaakappalearkistointia esityksessään 
”Verkkojulkaisut ja Kansalliskirjaston toimet niiden arkistoinnissa ja 
pitkäaikaissäilytyksessä”.  

• Kehityspäällikkö Kimmo Koskinen Viikin tiedekirjastosta kertoi 
vuoden vaihteessa julkistetun DViikki-palvelun myötä saaduista 
kokemuksista kokotekstiarkistosta.  

• Tietoasiantuntija Liisa Siipilehto Viikin tiedekirjastosta esitteli 
eViikki-tietokannan hallinnonalan keskeisenä viitetietokantana.  

  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/02/index.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/


 
MMM:n hallinnonalan julkaisut open access -julkaisuja, mutta yhtäaikaisen 
haun mahdollisuus puuttuu 
 
MMM:n hallinnonalan organisaatioiden tuottamat omat uudet julkaisut ovat 
pitkälti jo open access -periaatteella vapaasti ja maksutta saatavilla julkisessa 
verkossa kokotekstinä. Julkaisuihin pääsee parhaiten käsiksi selailemalla 
kunkin organisaation www-sivustoa. Hallinnonalan julkaisutiedon 
yhtäaikaisen haun mahdollisuus kuitenkin puuttuu.  Hallinnonalan 
organisaatiot tuottavat runsaasti luonnonvaroihin ja niiden turvallisuuteen 
liittyvää tietoa, jota on tarve saada käyttöön yli organisaatiorajojen 
viranomaisille, asiantuntijoille ja kansalaisille. Moni julkaisu tuotetaan 
tutkimushankkeissa, joista sekä rahoittajat että tiedon soveltajat haluavat 
tiivistettyä tietoa.  

 
 
Matri-seminaariin osallistui MMM:n hallinnonalan organisaatioista yhteensä 
30 henkilöä. Kuvassa Anne Tapola, MTT (vas.), Outi Mäkilä, MTT, Nina-
Mari Salminen,  
MTT (oik.) takana Erkki Koskinen, MMM (vas.), Markku Järvenpää (oik.) 

Julkaisujen jatkuvan ja pitkäaikaisen saatavuuden varmistaminen 
 
Julkaisujen jatkuvan ja pitkäaikaisen saatavuuden varmistaminen vaatii 
erityishuomiota, sillä hallinnonalan organisaatioiden tuottama tieto on 
pitkäikäistä. Kaikkien hallinnonalan organisaatioiden tulisi huolehtia siitä, että 
niiden tuottama julkaisuaineisto tulee luetteloiduksi viitetietokantaan, joko 
omaan tai johonkin toisten ylläpitämään, esim. eViikkiin tai TKK:n 
tietokantoihin.  
 
 
Mitä mahdollisuuksia NELLI -portaali tarjoaa ?  

Kansallisella tasolla yhteishakuportaali NELLI on jo otettu käyttöön 
korkeakouluissa ja sitä kehitetään edelleen. NELLI voisi tarjota 

http://www.nelliportaali.fi/


mahdollisuuden tiedonhakuun myös muille kuin OPM:n alaisille 
organisaatioille, mutta ensin on selvitettävä osallistumisen muodot ja 
maksullisuus. Jos laitoksissa tyydytään kansalaisille tarkoitettuun NELLI-
sovellukseen, josta voi tehdä hakuja maksuttomista aineistoista, ei erityisen 
hallinnonalan käyttöliittymän toteutusta tarvitse tehdä. Kansalaisportaali ei 
kuitenkaan välttämättä ratkaise mm. hallinnon tiedonhakutarpeita, ja siksi 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia yhteishaun toteuttamiseksi 
on selvitettävä edelleen.  
 
 
Kansalliskirjaston vapaakappalearkistot käytettävissä vain paikallisesti 
vapaakappalekirjastoissa  

Kansalliskirjasto tarjoaa MMM:n hallinnonalan laitoksille kuten muillekin 
kotimaisille tiedontuottajille vapaakappalearkiston, jonka toimintaan liittyvä 
lainsäädäntö on pitkään ollut uudistettavana juuri sähköisten julkaisujen 
aiheuttamien uusien haasteiden osalta. Hallinnonalan laitoksista mm. MTT on 
jo luovuttanut verkkojulkaisuja arkistoon. Vastaavia organisaatiosopimuksia 
toivotaan lisää, ja siksi Kansalliskirjasto toivoo organisaatioista otettavan 
yhteyttä, mikäli arkistointiin halutaan mukaan jo tässä vaiheessa. Tärkeä viesti 
kutsuseminaarin osanottajille oli kuitenkin myös se, että Kansalliskirjaston 
vapaakappalearkisto tullaan tarjoamaan avoimeksi vain tutkijakäyttöön ja 
paikallisesti vain vapaakappalekirjastoille. Arkisto ei siten tule tarjoamaan 
jatkuvan saatavuuden varmistamisen ratkaisua esim. MMM:n hallinnonalalle, 
jossa julkaistu tieto on saatettava paljon laajemman käyttäjäjoukon ulottuville.  
 
DViikki - Viikin kampuksen avoin julkaisuarkisto  

DViikki on Viikin kampuksen avoin julkaisuarkisto, joka sisältää kampuksen 
julkaisuja kokotekstimuodossa. Taltioitava julkaisu voidaan luetteloida ja 
taltioida tietokantaan hajautetusti kampuksen eri laitoksilta käsin ja kirjasto 
hallinnoi järjestelmää ja kouluttaa rekisteröityneitä tallentajia. DViikki on 
julkistettu vasta kuluvan vuoden alussa, joten sen käyttö on vielä 
pilottivaiheessa. Markkinointi ja tiedotus on jo nyt todettu tärkeiksi tehtäviksi 
julkaisuarkiston käynnistämisen pitkäaikaisessa prosessissa. 
Palveluperiaatteita on selkiytettävä ja käyttäjiä tuettava ja ohjeistettava. 
Yhteishakurajapinta on ensimmäinen jatkokehityksen kohde.  

Tutkimustiedon saatavuutta ja näkyvyyttä voidaan edistää yhteensopivilla 
ratkaisuilla  

eViikki on tarjonnut open access -periaatteen mukaisesti vapaan ja 
maksuttoman pääsyn hallinnonalan julkaisutuotannon viitetietoon jo 
kymmenen vuoden ajan. Omalla tavallaan se on jo yhteishakupaikka MMM:n 
hallinnonalan omille julkaisuille, koska tietokanta sisältää laajasti MATRI-
organisaatioiden julkaisujen viitetietoja.  

Mahdollisuus hallinnonalan organisaatioissa tehtävän päällekkäisen 
luettelointityön vähentämiseen on selvitettävä. Uuden elektronisen ja 
takautuvasti elektroniseen muotoon siirretyn aineiston julkaiseminen vaatii 

http://www.lib.helsinki.fi/
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi:70/dspace/index.jsp
http://www-db.helsinki.fi/eviikki/


niiden tuottajilta uusia tiedotuskäytäntöjä kirjastojen saapumisvalvontaan ja/tai 
luetteloijille, esim. sähköpostilla. Lisäksi organisaation www-sivuilla voisi olla 
erillinen luettelo uutuuksista, josta kirjastojen luetteloijat voivat tarkistaa 
viitetiedot.  
 
Workshop kokosi verkkojulkaisutoiminnan eri osaajia yhteen, jakamaan tietoa 
ja luomaan pohjaa jatkotyölle. Tilaisuus antoi mahdollisuuden vaihtaa 
ajatuksia meneillään olevista kehittämishankkeista ja niiden suunnitelmista. 
Workshopissa ei tehty varsinaisia päätöksiä, mutta yhteishaun kehittäminen sai 
selvästi kannatusta. Kussakin organisaatiossa tarvitaan sähköiselle 
julkaisemiselle aikaa ja resursseja, ja siksi verkkojulkaisemisen toimijoiden on 
selviteltävä työnsä edellytyksiä oman organisaationsa johdon kanssa. 
Tutkimustiedon saatavuutta ja näkyvyyttä voidaan edistää yhteensopivilla 
ratkaisuilla. Lisätietoa tarvitaan kuitenkin verkkopalvelujen ja 
tietojärjestelmien toteutuksesta, tietokantojen rajapintojen rakentamisesta ja 
tekijänoikeuksista.  

MATRI-sivu 

Workshopin ohjelma 

Maj-Lis Aaltonen 
informaatikko  

MI Tietorakenteet Oy  
Puh. 040 7458 106  

maj-lis.aaltonen at mitietorakenteet.fi  

Liisa Siipilehto  
tietoasiantuntija  

Viikin tiedekirjasto 
Puh. 191 58027  

liisa.siipilehto at helsinki.fi  
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