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Norjan Trondheim oli keskiajalla Pohjois-
Euroopan suosituimpia 
pyhiinvaelluskohteita. Tänä syksynä paikalle 
vaelsi lähes kaksisataa kaukopalvelusta 
kiinnostunutta kirjastoammattilaista. 
Useimmat tulivat eri pohjoismaista, mutta 
Atlantin takaakin saapui pari vierasta. 
Suomalaisia paikalla oli 11.  

Pyhimyslegendojen sijasta saimme kuulla esityksiä mm. asiakastoimisesta 
kaukopalvelusta Kanadassa sekä open access –julkaisemisesta. Tästä asiasta 
kuultiin sekä yliopistomaailman että suuren kaupallisen kustantajan (Elsevier) 
näkemyksiä.  

o Asiakastoiminen kaukopalvelu 
o Kaupallisten kustantajien ahneus - open access -julkaiseminen 
o Elsevierin näkemyksiä open accessista 
o Pohjoismaisia projekteja 

  

Asiakastoiminen kaukopalvelu 

Asiakastoiminen kaukopalvelu on ajankohtainen asia meillä Suomessakin, 
joten oli mielenkiintoista kuulla kanadalaisten kokemuksia sen käytöstä. Niitä 
esitteli Scott MacKenzie, joka johtaa Simon Fraser -yliopiston 
kaukopalveluyksikköä Brittiläisessä Kolumbiassa. Esityksen otsikkona oli 
”Unmediated ILL. Why and how”.  

Palvelu on sekä yliopiston tutkijoiden että opiskelijoiden käytössä, ja se on 
heille maksutonta. Oman provinssin akateemisten kirjastojen lisäksi tilauksia 
voi lähettää suoraan myös Albertan, Saskatchewanin ja Manitoban provinssien 
yliopistokirjastoihin. Käyttö perustuu yliopistojen välisiin 
yhteistyösopimuksiin. Tilauksia on mahdollista lähettää myös Ottawassa 
sijaitsevaan CISTIIN (Canada Institute for Scientific and Technical 
Information). Se kuuluu maailman tärkeimpiin kaukopalvelukeskuksiin ja on 
tuttu paikka monelle suomalaisellekin.  

Asiakkaat ovat käyttäneet itsepalvelumahdollisuutta innokkaasti hyväkseen. 
Sen näkee tilastoistakin. Vuonna 1997 asiakkaat tekivät itse 17 063 pyyntöä. 
2002 luku oli jo 51 075. Samanaikaisesti kaukopalvelun kautta hoidettujen 
pyyntöjen määrä on pudonnut 30-35%. Palvelun sujuvuutta on edistänyt 
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Godot-nimisen modulin käyttöönotto. Sen avulla on voitu estää sellaisen 
aineiston tilaaminen, joka löytyy omankin yliopiston kokoelmista. 
Paikannukset ja varsinainen tilaaminen tehdään modulin kautta.  

 

Kaupallisten kustantajien ahneus - open access -julkaiseminen 

Tieteellisten lehtien kustantaminen on keskittynyt yhä harvempiin käsiin, ja 
hinnat ovat nousseet niin rajusti, ettei millään yliopistolla ole mahdollisuutta 
hankkia kaikkia tärkeimpiäkään lehtiä käyttöönsä. E-lehtien käytölle on 
asetettu paljon kaukopalvelua haittaavia rajoituksia. Tästä tilanteesta ja siihen 
johtaneesta kehityksestä kuultiin vaikuttava esitys Lee van Orsdelilta. Hän 
toimii dekaanina Eastern University of Kentuckyssa, USA:ssa. Otsikkona oli 
“Scholarly Reformation: Scholarly Journals in a Changing Marketplace”. Aika 
hätkähdyttävää oli kuulla ettei USA:n huippuyliopistoilla ja –
tutkimuslaitoksillakaan ole käytössään kuin korkeintaan 70% eniten 
siteeratuista luonnontieteen ja tekniikan alan kausijulkaisuista. Kyseiseen 
prosenttimäärän yltää Princetonin yliopisto. Esim. Harvardissa luku on noin 
60%. Näiden tietojen jälkeen ei enää ihmettele miksi kaukopalvelutilausten 
määrät ovat nousussa USA:ssa. Kaupallisten kustantajien ahneus on siis 
osittain taannut kaukopalvelutoiminnan jatkumisen. Van Orsdelin mukaan 
tilanne on kestämätön, ja kaikkien pitäisikin nyt parhaansa mukaan edistää 
open access –julkaisemista. Hän vertasi tilannetta uskonpuhdistuksen 
alkuaikoihin, jolloin Luther teeseillään kritisoi katolisen kirkon 
väärinkäytöksiä. Nyt kritiikin kohteena ovat suuret kaupalliset kustantajat, 

jotka pitää saada muuttamaan toimintatapojaan.  

Samasta aiheesta puhui myös ruotsalainen 
Ingegerd Rabov (Svensk Resurscentrum för 
vetenskapliga kommunikation). Esitelmän nimenä 
oli ”The Scholarly Commons: Balancing 
Interests”. Siinä hän toi esiin mm. kaupallisten 
kustantajien käyttämät hankalat hinnoittelumallit 
sekä kasvavan kuilun hinnan ja tuotteiden laadun 
välillä. Impaktiarvot pitäisi mieluummin laskea 
artikkeleille kuin lehdille. Ja artikkeleista ei saisi 
enää karsia tutkimusmenetelmiä käsitteleviä 
osuuksia. Muuten on vaikea ymmärtää miten 
tutkijat ovat tuloksiinsa päässeet. Rabovin mielestä 
kirjastot voisivat hallinnoida open access –
julkaisemiseen liittyvää rahaliikennettä. Ne 

maksaisivat artikkelien julkaisemisesta kirjoittajien puolesta. Raha tulisi 
kuitenkin tutkijoiden edustamilta laitoksilta, jotka avaisivat tilin kirjastossa tätä 
tarkoitusta varten. Näitä ajatuksia ovat jo aiemmin esittäneet Michael R. 
Leach (Harvardin yliopisto) sekä Lars Björnshauge (Lundin yliopisto).  

 

Elsevierin näkemyksiä open accessista  
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Michael Mabe (Director of Academic Relations) esitteli Elsevierin 
näkemyksiä open accessista. (Open Access from the View of Elsevier). 
Odotetusti hänellä ei ollut paljon hyvää sanottavaa. Hän mm. väitti, että vaikka 
open access –artikkeleita luetaan, niin niihin ei juuri viitata muissa tieteellisissä 
lehdissä. Elsevierin tutkimusten mukaan useimmat tutkijat eivät myöskään 
halua maksaa siitä, että saavat artikkelinsa julkaistua. Ja open access –
julkaiseminen ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla. Kustannuksia on 
aliarvioitu. Julkaisukynnys voi myös olla liian matala. Artikkelit ovat usein 
sellaisia, joita ei ole kelpuutettu arvostetumpiin tieteellisiin julkaisuihin. 
Lisäksi kehitysmaiden tutkijoilla ei ole varaa maksaa kirjoitustensa 
julkaisemisesta.  

Monet Maben väitteistä on kumottu jo aiemmin, mutta keskustelu varmasti 
jatkuu. Mabe puolusti Elsevierin hinnoittelua mm. sen tekniikan kalleudella, 
jolla elektroniset lehdet pidetään jatkuvasti asiakkaiden käytettävissä. 
Kausijulkaisujen jatkuvasti kasvava määrä on myös lisännyt kustannuksia. 
Samoin se, että suuri osa asiakkaista haluaa edelleen lehtensä painettuina. 
Tämän vuoden hinnankorotukset ovat kuulemma olleet poikkeuksellisen 
pieniä.  

 

Pohjoismaisia projekteja 

Muista esityksistä opittiin mm., että Ruotsin Libris-järjestelmään on tulossa 
toiminto, jonka kautta asiakkaat voivat lähettää kaukopalvelupyyntönsä omalle 
kirjastolleen. Muihin kirjastoihin he eivät kuitenkaan voi tilauksiaan lähettää. 
Kyse ei siten ole asiakastoimisesta kaukopalvelusta vaan kotikirjasto hoitaa 
edelleen muualta tilaamisen. Norjassa on menossa ”yhteiskirjastokortti” –
projekti, joka myöhemmin mahdollistaa asiakastoimisen tilaamisen. Tanskan 
bibliotek.dk –palvelu toimii kuulemma hyvin. Resurssien vähäisyyden takia 
sitä ei kuitenkaan haluta mainostaa kovin paljon. Kirjat voi tuon palvelun 
kautta saada jopa kotiovelleen.  

Suomalaisiakin esityksiä Trondheimissa nähtiin ja kuultiin. Ari Muhonen 
(TKK) kertoi Suomen kaukopalvelustrategiasta sekä yhteistyöhankkeista 
tiedonsaannin edistämiseksi. Arne Hedman (HYK) puolestaan esitteli Lindaa.  

Suomalaisten englanninkielen taito oli ainakin tässä kokouksessa parempi kuin 
useimmilla pohjoismaisilla kollegoilla. Trondheimissa liikkuessa huomasi 
kuitenkin, että ainakin norjalaiset ovat yhdessä asiassa meitä edellä. 
Ravintoloiden terassit olivat näet vielä täynnä väkeä, vaikka lämpöasteita oli 
alle kymmenen. Tuolla kylmänkestävyydellä ei ole ihme, että norjalaiset ovat 
menestyneet niin hyvin naparetkeilijöinä.  
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