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Luonnonvaratutkimuksen uudet tuulet -seminaariin kokoontui 30 kirjasto- ja
tietopalveluissa, viestintäalalla ja muualla tutkimustiedon parissa työskentelevää
asiantuntijaa 13 eri organisaatiosta. Seminaarin järjesti Viikin tiedekirjasto
osana Matri-yhteistyötä, jonka tarkoituksena on edistää tutkimustiedon avointa
saatavuutta maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan
tutkimuslaitosten kanssa.

Suomessa on käynnissä suuria muutoksia organisaatioiden rakenteissa,
sijainnissa ja jopa tiettyjen tutkimuslaitosten olemassaolossa. Muutokset
koskevat pääasiassa julkisia organisaatioita, hallintoa, opetusta ja tutkimusta.
Luonnonvara-alan tutkimus on hajaantunut lukuisiin eri organisaatioihin ja eri
tieteenaloihin, mutta alaa yhdistäviä tutkimusohjelmia, strategioita, konsortioita,
osaamiskeskuksia, tietokeskuksia, huippututkimuslaitoksia ja tutkijakouluja on
syntynyt paljon. Näiden kaikkien pyrkimyksenä on jollain tavalla lisätä
yhteistyötä yli rajojen ja siten edistää tutkimustiedon saatavuutta.

Seminaarin avauspuheessa maa- ja metsätalousministeriön tutkimusjohtaja
Mikko Peltonen totesi, että jo vuonna 1993 aloitettu Matri-yhteistyö on ollut
aikaansa edellä. Toimintamuotona tämän tyyppinen tietopalveluyhteistyö sopii
luontevasti luonnonvaratutkimuksen piirissä muodostetun konsortion yhteisiin
tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalveluihin. Matrin rooli tulevaisuudessa
liittyy konsortion tietovarantojen hallinta- ja käyttöpalveluihin sekä kirjasto- ja
tietopalveluihin.

Sektoritutkimus kattaa julkisen sektorin kaiken tutkimustoiminnan, joka jää
perustutkimuksen ja soveltavan teknisen tutkimuksen ja tuotekehityksen
ulkopuolelle. Sen uudistamiseksi on perustettu sektoritutkimuksen
neuvottelukunta, jonka tavoitteita ja toimintaa esitteli projektipäällikkö Sari
Löytökorpi. Suomessa on 20 valtion sektoritutkimuslaitosta jakaantuneena
kahdeksaan eri hallinnonalaan, joten tutkimusyhteistyön edistäminen ja
vahvistaminen ministeriöiden välillä on tärkeää.

Neuvottelukunnan toiminta on jaettu neljään eri jaostoon. Kestävä kehitys -
jaostossa käynnistetään vuonna 2009 neljä tutkimusohjelmaa, joiden aiheet
liittyvät Itämeren suojeluun, ilmastonmuutokseen, julkisen sektorin
energiatehokkuuteen ja luonnonvaratiedon hyödyntämiseen. Jaoston
puheenjohtajana toimii Mikko Peltonen.

Tutkimuksessa ja tutkimusohjelmissa, jotka ovat tieteidenvälisiä tai
organisaatiorajat ylittäviä, tulee yhä tärkeämmäksi se, että julkisten
tutkimusaineistojen avointa saatavuutta lisätään. Viikin tiedekirjaston
palvelujohtaja Teodora Oker-Blom toi esille erityisesti Helsingin yliopiston



päätökset ja periaatteet julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseksi.
Tutkimusaineistojen hallintajärjestelmä (TUHAT) tuo tutkijan työpöydälle
tehokkaan työvälineen hankkeiden hallitsemiseksi ja julkaisukanavaksi.
Julkaisuarkistoyhteistyötä tutkimuslaitosten ja Viikin tiedekirjaston kanssa on jo
aloitettu. Myös tutkimusdatojen avointa saatavuutta selvitetään Helsingin
yliopistossa.

Tietoaineistojen sisällönkuvailun merkitys kasvaa entisestään Internetin
tietotulvassa, mutta metatietojen lisääminen niihin vaatii helppokäyttöisiä
työvälineitä. Tietoasiantuntija Päivi Lipsanen esitteli FinnONTO-hankkeessa
rakennettua AFO-ontologiaa, jonka ensimmäinen versio on juuri julkaistu.
Ontologia on asiasanaston kehittyneempi muoto, jonka avulla voidaan käsitellä
myös sanojen merkityksiä. Ontologian hyödyntämistä havainnollistettiin
selkeästi: eViikki-tietokantaan kytketystä AFO:sta noukitaan termejä
kirjallisuusviitteiden tiedonhakua varten.

”Kun toimittaja soittaa ja haluaa tietoa heti, on turha syöttää monimutkaista
tiedejargonia” totesi toimittaja Ulla Jauhiainen puheenvuorossaan. Johtaja
Paula Horne ja toimitusjohtaja Maj-Lis Aaltonen painottivat hankekuvausten
merkitystä ja tähdensivät, että tutkimustietoa tulisi olla saatavissa myös
tiivistetyssä muodossa tiedon hyödyntämiseksi.

Kun rahoittajia haetaan yksityiseltä sektorilta, tutkimusten tulokset saattavat olla
luottamuksellisia. Esimerkiksi Metsäklusterissa on mukana yrityksiä. Tämä voi
vaikuttaa klusterissa tuotettujen tutkimusjulkaisujen avoimeen saatavuuteen.

Keskustelussa pohdittiin tutkimustiedon välittymistä tutkijoilta ministeriöihin ja
päättäjille. Yhä enenevässä määrin työryhmiin ja toimikuntiin on otettu mukaan
tutkijoita juuri tätä tarkoitusta varten. Tutkijan olisi toimittava kaksoisroolissa
sekä asiantuntijana että tutkijana.

E-aineistojen saatavuuden suhteen tutkimuslaitosten tutkijat ovat eri
lähtöviivalla verrattuna yliopiston tutkijoihin, sillä opetusministeriö tukee vain
oppilaitoksia näiden aineistojen hankinnassa. Seminaarissa ilmaistiin
osallistujien yhteinen toivomus, että sektoritutkimuslaitosten neuvottelukunta
ottaisi e-aineistoasiaan kantaa toiminnassaan.

Lähteitä:

· MMM:n tiedote 23.10.2008: Ympäristö- ja
luonnonvaratutkimuksen yhteistyö vahvistuu
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/081023_luonnonvarat.
html

· Seminaariesitykset:
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/seminaari08.htm
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