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Yliopistokirjastojen neuvoston toimintasuunnitelmassa 
vuosille 2003-2004  
mainitaan verkoston yhtenä kehittämishankkeena 
tieteellisen julkaisemisen edistäminen. 
Työvaliokunnan nimeämä pienryhmä valmisteli 
yliopistokirjastojen julkaisutoiminnan parissa 
työskenteleville tapaamis- ja 
kokemuksenvaihtotilaisuuden Tampereelle 9.11. 
Tapaamisen osallistui parisenkymmentä henkilöä. 

Ennen marraskuun tilaisuutta pienryhmä kartoitti 
yliopistokirjastojen nykyistä mukanaoloa 
julkaisutoiminnassa. Tiedot kerättiin lomakkeella, 
johon kirjastojen tuli vastata lokakuun aikana. 
Tampereen yliopiston kirjaston erikoissuunnittelija 
Anneli Ahtola esitteli kyselyn tulokset tapaamisessa. 

Kyselyn tulokset suuntaa antavia 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 27 kirjastoa. Kyselyn yhteenvedossa mukana oli 
Helsingin yliopistosta vain HYK. Muut kyselyyn vastanneet HY:n kirjastot (8 
kpl) käsiteltiin erikseen.  

Kysymyksiin vastaamista vaikeutti kysymysten tulkinnallisuus:”Mikä on 
julkaisu? Miten suhtaudutaan opinnäytteiden tiivistelmiin, ww-sivuihin, 
lehtiluetteloihin, kursseihin, esitteisiin, tietokantoihin jne. ? Mitä on kirjaston 
”oma” julkaisutoiminta?” Kyselyn vastauksia voidaan pitääkin vain 
kartoittavina ja suuntaa antavina.  

Kirjastojen osallistuminen julkaisutoimintaan vaihtelee. Kirjastot julkaisevat 
elektronisia opinnäytteitä, elektronisia ja painettuja julkaisusarjoja, 
työpaperisarjoja, oppaita sähkökirjoja jne. Merkittävää julkaisutoiminta on 
Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston kirjastoissa, missä toimii omat 
julkaisukeskukset. Myös Joensuussa ja Oulussa kirjastot ovat vahvasti mukana 

yliopiston elektronisessa 
julkaisutoiminnassa. 

Useat kirjastot tarjoavat kirjoittajille 
tukea julkaisuohjeiden, -portaalin tai 
sivuston avulla. Muutamilla on tarjolla 
mallipohjia ja ns. julkaisulomakkeita.  

Helsingin yliopistossa kirjastojen oma julkaisutoiminta HYKiä 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/08/index.html
http://www11.uta.fi/asiakkaat/a/1/471/lomake.html


lukuunottamatta on vähäistä. Väitöskirjojen ja muiden opinnäytteiden 
elektroninen julkaiseminen hoidetaan keskitetysti HYK:ssä (e-thesis). 
Tilaisuudessa e-thesistä esitteli Jyrki Ilva.  

Julkaisutoiminnan kehittäminen Helsingin yliopistossa 

Helsingin yliopistossa ei ole tällä hetkellä määriteltynä tahoa, joka ohjaisi ja 
koordinoisi julkaisutoimintaa. Tuloksena on tilanne, jossa huolimatta monien 
eri tahojen (julkaisuneuvottelukunta, optek, kirjastot, viestintäosasto, 
henkilöstökoulutus) mittavista ponnistuksista, yliopisto profiloituu varsin 
heikosti tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittavana ja tukevana yksikkönä.  

Tilanteen korjaamiseksi julkaisuneuvottelukunta esitti seuraavalle 
toimintakaudelle Tiedontuottajan tietopalvelu-hanketta. Hanke sai 
myönteisen vastaanoton yliopiston johdolta ja kaksivuotisen hankerahoituksen. 
Hankkeen koordinoinnista vastaa kirjasto- ja tietopalvelujen 
kehittämisyksikkö.  

Hankkeen tavoitteena on 

• kehittää yliopiston julkaisemista kokonaisuutena ja sitä tukevia tieto-, 
opastus- ja neuvontapalveluja ja siten edistää julkaisemisprosessien 
laatua ja nopeutumista yliopiston sekä yksiköiden tasolla. 

• edistää yliopistolaisten Open Access-julkaisemista  
• kehittää tekninen ratkaisumalli yliopiston julkaisujen 

pitkäaikaissäilytykselle 
• edistää Helsingin yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä ja tukea siten 

yliopiston strategian toteutumista.  

Helsingin yliopiston kaltainen koordinoimaton tilanne on Teknisessä 
korkeakoulussa. TKK:n kirjasto on käynnistämässä ensi vuonna hanketta, 
jonka tavoitteena on tehdä julkaisutoiminnasta kirjaston yksi painopisteistä. 
Samankaltaisia kehittämishankkeita on suunnitteilla myös muutamassa muussa 
yliopistokirjastossa.  

Kirjastojen yhteistyölle tarvetta  

Tampereen tapaamisen kaltaiset tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tutustua 
samojen kysymysten kanssa työskenteleviin kolleegoihin. Yhteistyötä 
kirjastojen välillä pidettiin jatkossa tarpeellisena. Keskeisiksi yhteistyön 
teemoiksi ehdotettiin mm.  

• tieteellisen julkaisemisen koulutusta (tekninen toimitustyö)  
• ohjelmisto-/tietokantaratkaisut/dokumenttien hallinnointi 
• julkaisujen näkyvyyden edistäminen  

Keskustelussa nousivat esiin myös eri yhteistyötahot yliopistojen sisällä ja 
ajattelumalli siitä miten julkaisutoiminnalla on rajapintoja monien eri 
toimijoiden kanssa.  

http://www.helsinki.fi/tietopalvelut/index.htm
http://www.helsinki.fi/tietopalvelut/index.htm


Vastaavia tapaamisia päätettiin järjestetää kahdesti vuodessa. Seuraava 
tapaaminen on toukokuussa TKK:lla Otaniemessä.  

Kyselyn yhteenveto tullee myöhemmin verkkoon. Lisätietoja kyselystä antaa 
Anneli Ahtola (anneli.ahtola at uta.fi; puh. 03-215 7584)  

Tiina Äärilä 
suunnittelija 

kirjasto- ja tietopalvelujen 
kehittämisyksikkö 

puh. 191 21776 
tiina.aarila at helsinki.fi  

  
 


