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Helsingin yliopiston julkaisuneuvottelukunta on aloittanut työnsä ripeästi
puheenjohtajansa, professori Markku Löytösen johdolla ja konsistorin
linjaamien suuntaviivojen mukaisesti. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina
julkaisemisen eri intressitahot yliopiston sisältä, kuten tutkijat ja opettajat,
perustutkinto- ja jatko-opiskelijat, kirjastot sekä Yliopistopaino.

Julkaisutoiminnan peruslähtökohdat

Yliopiston julkaisutoiminnan peruslähtökohdat ovat:

· Yliopiston tavoite pysyä Euroopan laadukkaimpien tiedeyliopistojen
joukossa

· Yliopiston laaja strategiatyö: voimassa oleva ja konsistorin vuosiksi
2004-2006 hyväksymä kokonaisstrategia, minkä lisäksi on laadittu
suuri joukko osastratageioita

· Vararehtori Ilkka Niiniluodon johdolla laadittu julkaisustrategia.

Yliopistossa on monenlaisia julkaisutarpeita. Julkaisukäytännöt tiedekunnissa
ja laitoksilla ovat muotoutuneet vuosikymmenten kuluessa. Helsingin
yliopiston julkaisemisen tulee olla laadukasta, mikä merkitsee neljää asiaa:

1. Julkaisusarjalla tulee olla toimittaja
2. Julkaisulla tulee olla missio: Miksi ja ketä varten julkaistaan?
3. Tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, jonka toteutustapa voi vaihdella

tieteenaloittain
4. Toimittajalla ja julkaisijayhteisöllä tulee olla käsitys siitä, miten

toimintaa kehitetään.

Koordinointi, koulutus, tuki, neuvonta ja konsultointi ovat
julkaisuneuvottelukunnan toiminnan ydinasioita. Koulutustarve on suuri, ja sen
kautta laatuun on mahdollista vaikuttaa parhaiten.

Useiden toimijoiden verkosto

Julkaisuneuvottelukunta on aktiivinen toimija yliopistokentässä, jossa sen rooli
on osa useiden toimijoiden verkostoa. Työnjaon ja yhteistyön tieteellisen
neuvoston, opintoasiaintoimikunnan, opetusteknologiakeskuksen,
tietotekniikkaosaston (atk-), viestintäosaston, kirjastotoimikunnan, yliopiston
tietopalveluiden, HYK:n ja muiden kirjastojen, tiedekuntien ja laitosten
julkaisuasioista vastaavien, julkaisijoiden, kustantajien ja kirjapainojen kanssa
tulee toimia saumattomasti ja tuoda lisäarvoa yliopistokokonaisuudelle.

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/01/index.html


Samoin strategiatyössä julkaisustrategia sijoittuu muiden osastrategioiden
rinnalle sitoutuen yliopiston kokonaisstrategiaan.

Työryhmätyöskentely

Julkaisuneuvottelukunnan sisälle perustettiin heti ensimmäisessä kokouksessa
tammikuussa 2002 viisi työryhmää, joita on myöhemmin täydennetty.
Työryhmissä on paneuduttu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

· julkaisutaidot ja -palvelut
· julkaisutekniikka
· julkaisusarjat
· oppimateriaalit
· tekijänoikeudet
· elektroninen julkaiseminen.

Erikseen on pohdittu väitöskirjatietojen saatavuutta sekä opinnäytetöiden
julkisuuskysymyksiä.

Suunnitteilla on Julkaisuverkkopalveluhankkeen käynnistäminen. Hankkeen
tavoitteena on rakentaa julkaisupalvelutarjonnasta eri toimijoiden kokonaisuus.
Voidaan suunnitella, mitkä palvelut on mahdollista tuottaa hajautetusti ja jakaa
tietoverkon avulla ja mitkä taas keskitettyinä palveluina.

12.3.2003 järjestetään julkaisijan iltapäivä päärakennuksen pienessä
juhlasalissa. Tilaisuuteen ovat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita.
Tapahtumasta tiedotetaan lähemmin erikseen.
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