
Julkaisijan iltapäivä Metsätalolla 25.9.

Metsätalolla 25.9.2008 järjestetty jo perinteinen Julkaisijan iltapäivä keräsi
salin täyteen tiedonjanoisia ihmisiä ja huomattavan yliopiston johdon
edustuksen vararehtoreiden Johanna Björkrothin ja Hannele Niemen johdolla.
Tapahtuman suosio ei sinänsä ollut yllättävää iltapäivän teeman pyöriessä
kahden kuuman aihepiirin ympärillä - esillä olivat sekä yliopiston Open
Access-politiikka joka kulminoituu rehtorin keväällä antamaan
tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta koskevaan velvoitteeseen että
yliopiston tuleva uusi tutkimustietojärjestelmä.  Iltapäivään mahtui kuitenkin
myös muita hyvin tiiviisti edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä esityksiä.  Ulla
Neuvosen ja Eija Niemelän JULKI-tietoisku havainnollisti eloisasti yliopiston
julkaisutuotantoa. Olli Poropudas OPM:stä esitteli TiedeKOTA-ryhmän
kehitysehdotuksia koskien julkaisujen kansallista raportointia. Niina Viitanen
viestintäosastolta lanseerasi tilaisuudessa myös Alman uuden Julkaiseminen-
osion.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori Johanna Björkroth toi tilaisuuden aluksi
esiin Helsingin yliopiston tahtotilan koskien tutkimusjulkaisujen avointa
saatavuutta. Projektipäällikkö Veera Ristikartano valotti esityksessään Open
Access -ajattelun taustaa ja tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisen
käytännön toteuttamista. Joko tutkimusrahoittajan tai yliopiston asettama
velvoite on havaittu maailmalla ainoaksi tehokkaaksi tavaksi toteuttaa Open
Accessia, ja Helsingin yliopisto rohkealla velvoitepäätöksellään asettuu
maailmanlaajuisesti kärkijoukkoon toteuttamaan väistämätöntä
tiedejulkaisemisen murrosta.

Varadekaani Tomi Mäkelä esitteli TUHAT-hankkeen puitteissa hankittavaa
uutta tutkimustietojärjestelmää. Hankintapäätös oli vielä esityksen ajankohtana
vailla rehtorin lopullista siunausta, joten esityksessä ei voitu vielä puhua
järjestelmästä kovin täsmällisin ilmaisuin. Mäkelä onnistui kuitenkin
esittelemään kaavioin ja eräästä järjestelmätarjokkaasta otetuin
kuvakaappauksin konkretisoimaan järjestelmän tuomia uusia mahdollisuuksia
julkaisutietojen käsittelyyn ja esilletuontiin. Esitys sai osakseen ansaittua
huomiota, onhan kyseessä järjestelmä jonka käyttöönotto vaikuttaa niin
tutkijan kuin kirjastoammattilaisenkin työhön.

Päivän anti raotti näkymiä siihen, mihin suuntaan kirjastotyö on lähivuosina
kehittymässä. Open Access -tukipalvelut tutkijoille vaativat osalta henkilöstöä
aivan uudenlaista osaamista liittyen mm. tekijänoikeuksiin ja
julkaisusopimuksiin. Open Access -asiat liittyvät tulevaisuudessa vahvasti
myös julkaisujen rekisteröintityöhön tutkimustietojärjestelmän toimiessa myös
tutkijan rinnakkaistallennustyövälineenä. Toisaalta kirjastoammattilaisen rooli



muuttuu yhä enemmän mekaanisesta tallentajasta julkaisutiedon tarkastajaksi
ja laadunvalvojaksi.

Tutkimustietojärjestelmässä huomioitavaa kirjastojen osalta on kuitenkin se,
että se ei ole kirjastojen palvelu ja julkaisut ovat vain yksi osa sen
toiminnallisuuksista. Varsinainen vastuu järjestelmästä kuuluu yliopiston
kehittämisosastolle. Omalta osaltaan järjestelmä kuitenkin tuo kirjastojen
tekemää työtä selkeäksi osaksi yliopiston tutkimusinfrastruktuuria ja voi
mahdollistaa kirjastojen toimialaan kuuluvien prosessien järjestämisen entistä
mielekkäämmin tavoin.
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