
Suomalaiset julkaisuarkistot  
– osa kansainvälistä yhteisöä? 

Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) 

Kirjastoverkkopäivät, 25.10.2012 

mailto:jyrki.ilva@helsinki.fi


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

1. Julkaisuarkisto, erittäin lyhyt 
oppimäärä 
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Vihreä tie avoimeen saatavuuteen 
 Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository) idea syntynyt 

tieteellisen julkaisemisen maailmassa 

– Termi käyttöön kymmenkunta vuotta sitten  OA-liikkeen nousun myötä 

 Julkaisuarkistot ja rinnakkaistallentaminen (”green road to open access”)  

– Maksullisten lehtien artikkelit vapaaksi tallentamalla ne 
julkaisuarkistoon (tutkijoiden tekemä itsearkistointi) 

– Alakohtaiset ja organisaatiokohtaiset arkistot 

 Kuvailutietojen haravointi keskitettyihin hakupalveluihin 
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Julkaisuarkisto-ohjelmistot 
 Useimmat suomalaiset julkaisuarkistot rakennettu DSpace-ohjelmiston pohjalle 

(poikkeukset: Oulun yliopisto ja Fedora + Itä-Suomen yliopisto) 

– Avoimen lähdekoodin ohjelmisto julkaisuarkistoja varten 

– Maailmanlaajuisesti käytetyin julkaisuarkisto-ohjelmisto (yli 1000 julkista 
DSpace-instanssia) 

 Katto-organisaationa DuraSpace (http://www.duraspace.org) 

– Perustettu vuonna 2009, jolloin DSpacen ja Fedoran aiemmat erilliset 
taustaorganisaatiot yhdistettiin 

– Tukena globaali kehittäjäyhteisö, kehitetään aktiivisesti 

– Versio 3.0 ilmestyy lähiaikoina 

http://www.duraspace.org/
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Suomalaiset julkaisuarkistot 

 Julkaisuarkisto vakiintunut yleistermiksi, joka kattaa tietyntyyppiset 
digitaalisten julkaisujen tallentamiseen ja välittämiseen käytetyt järjestelmät 

– Julkaisuarkistoja yliopistoilla, ammattikorkeakouluilla, tutkimuslaitoksilla 

– Monet aloittaneet toimintansa jo ennen open access -ilmiötä 

– Julkaisut aluksi pääasiassa opinnäytteitä, organisaation omia sarjajulkaisuja ja 
historiallisia aineistoja, vähitellen myös muuta 

 Tieteellisten artikkelien rinnakkaistallentaminen vasta alkanut 

– Tallennusmandaatteja: Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, ammattikorkeakoulut 
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2. Aineistot 
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Julkaisuarkiston menestyksen mittarit? 
 Julkaisuarkisto on olemassa 

 Julkaisuarkistossa on mielekästä sisältöä 

 Sisällöllä on käyttöä (käyttäjät lataavat tiedostoja) 
 

 

 

  

     Source: http://publications.theseus.fi/simplestats  

 Sisällöllä on jonkinlainen tieteellinen tai kulttuurillinen vaikutus 

 Säilyttämällä ja välittämällä sisältöjä julkaisuarkisto vaikuttaa siihen, miten 
tällaisia aineistoja julkaistaan ja käytetään 

 

http://publications.theseus.fi/simplestats
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Suomalaisten julkaisuarkistojen sisällön määrä (6/2012,tietueita)  
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Aineistotyypit julkaisuarkistoittain (6/2012, tietueita) 
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Suomalaisten julkaisuarkistojen sisältö 6/2012 

 Kymmenen julkaisuarkistoa, joissa yhteensä 213.000 tietuetta 

– Näistä noin 57%:iin (121.000) liittyy vapaasti käytettävää 
kokotekstisisältöä (ml. kuvat, kartat ja äänitteet) 

– Loput 43% ovat joko metadataa tai käyttörajoitettuja aineistoja 

 Tammikuussa 2011 OA-kokotekstitietueita oli 79.000, puolessatoista 
vuodessa aineiston määrä kasvanut 53% 

 Tavallisin sisältötyyppi edelleen opinnäytteet, joita on noin 65% 
julkaisuarkistojen kokotekstiaineistoista 

 Myös kulttuuriperintöaineistoja melko paljon, tosin näitä runsaasti 
muissakin tietojärjestelmissä (esim. KK:n Historiallinen sanomalehtikirjasto) 
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Tähänastiset sisällölliset saavutukset… 
 Julkaisuarkistojen aineistotyypit koko maan tasolla (6/2012, tietueita) 

 

 

 

 

 

 

 

 Rinnakkaistallennus saanut paljon huomiota ja auttanut rahoituksen saamisessa, mutta 
rinnakkaistallennettujen julkaisujen määrä kasvanut mandaateista huolimatta hitaasti… 

 Toisaalta väitöskirjojen ja muiden opinnäytteiden verkkojulkaiseminen on muuttanut 
tieteellisen julkaisutoiminnan käytäntöjä 

– Esim. SKS:n päätös luopua väitöskirjojen julkaisemisesta 
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Julkaisuarkistojen sisältö kirjavaa myös kansainvälisesti 

 Opinnäytteiden hallitseva asema melko tavanomaista myös muualla 
Pohjoismaissa ja monessa muussakin maassa 

– Opinnäytteiden verkkojulkaisemisella selkeä etumatka, liikkeelle jo 90-luvulla 

 Rinnakkaistallentaminen edennyt kansainvälisestikin melko hitaasti 

– Monessa maassa ollaan toki Suomea edellä sekä mandaattien määrässä että 
käytännön tasolla 

– Pisimmällä ollaan Iso-Britanniassa, jossa kesällä julkistettu Finchin raportti 
herätti vilkasta keskustelua kultaisen ja vihreän tien tarjoamista eduista 

 Maailmalla julkaisuarkistoja käytetään melko yleisesti myös tutkimusdatan 
tallennukseen, Suomessa toistaiseksi harvinaista  

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Ideologiset päämäärät vs. organisaatioiden käytännön tarpeet? 

 Julkaisuarkistojen yleistymisen taustalla ideologisten päämäärien lisäksi myös 
praktisempia syitä 

 Julkaisuarkistoa muistuttavalle digiaineistojen hallinnan välineelle tilausta 

– Aineistot keskitetysti hallittavissa, löydettävissä ja selattavissa 

– Aineistoille mahdollista antaa pysyvät osoitteet (esim. URN:it), jotka 
riippumattomia verkkosivujen muutoksista 

– Kuvailutiedoja mahdollista hyödyntää muissa järjestelmissä rajapintojen kautta 

– Aineistot Googlen ja muiden hakupalveluiden indeksoitavissa  

 Haasteena integraatio organisaation muuhun toimintaan ja muihin verkkopalveluihin 
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3. Tekniset infrastruktuurit 
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Julkaisuarkistot – hajautettu infrastruktuuri? 

 Kymmenen vuoden takainen uskomus: ”Build it and they will come”  
– Kuka tahansa vähänkään osaava tekninen ihminen pystyy pystyttämään oman 

julkaisuarkistoinstanssin 

– Kaikilla organisaatioilla pitää olla oma 

 Käytännössä johtanut siihen, että maailmassa on tuhansia hajautetusti 
ylläpidettyjä julkaisuarkistoinstansseja 
– Ylläpidon resurssit vaihtelevat, samoin organisaation tuki ja sisällön määrä  

 Onko tässä aina järkeä?  
– Paljon päällekkäistä työtä; yksittäisillä arkistoilla usein liian vähän resursseja 

– Teknisen infrastruktuurin merkitys ylikorostunut: julkaisuarkiston pitäisi olla väline, ei 
päämäärä sinänsä 
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Kohti keskitettyjä infrastruktuureja 
 Keskitetysti ylläpidettyjen palveluiden osuus kasvanut 

– Usean organisaation yhteiset arkistot, konsortiot, ulkoistettu tekninen ylläpito 

 Esimerkkejä löytyy mm. Ruotsista (DIVA/Uppsalan yliopisto), Norjasta (Bibsysin 
tarjoamat palvelut), Portugalista (Universidade do Minho) tai Teksasista (Texas 
Digital Library) 

– Isompia ja vahvempia kokonaisuuksia 

– Resurssit riittävät paremmin myös julkaisijoiden tukemiseen 

 Suomessa Kansalliskirjasto rakentanut vuodesta 2006 lähtien keskitettyä 
DSpace-pohjaista infrastruktuuria julkaisuarkistojen tueksi 

– Yksi yhteinen kansallinen arkisto vs. kunkin organisaation oma? 
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Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut 

 Kansalliskirjaston näkökulmasta maksullista palvelutoimintaa 

– Alkuvaiheessa projektirahoitusta OKM:ltä, tällä hetkellä ei keskitettyä rahoitusta 

– Asiakkaana 37 organisaatiota, asiakkaiden aineistoja neljässä julkisessa DSpace-
instanssissa (Doria, Theseus, Julkari, Tampub) 

– ”Tukevasti kasvu-uralla : Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut vuonna 2012” 
(Tietolinja 1/2012) - http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206055754 

 Julkaisuarkistopalvelut hyödyntävät verkkoarkistoa varten hankittua 
palvelininfrastruktuuria 

– Standardoidut virtuaalipalvelimet  ja DSpace-ohjelmistokoodin versionhallinta 
SVN:llä helpottavat useiden rinnakkaisten DSpace-instanssien ylläpitoa 

 

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206055754
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206055754
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206055754
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Muut suomalaiset julkaisuarkistot 

 Kansalliskirjaston ylläpitämien 
keskitettyjen palveluiden lisäksi 
Suomessa myös paikallisesti 
ylläpidettyjä julkaisuarkistopalveluita 

– Ylläpitäjät suuria yliopistoja  (Aalto, 
HY, JYU, ISY, OY, TTY) 

– Monet aloittaneet toimintansa jo 
ennen kuin Kansalliskirjasto ryhtyi 
tarjoamaan keskitettyjä palveluita 

 Tällainen sekamalli melko 
tavanomainen myös kansainvälisellä 
tasolla (esim. Ruotsi ja Norja) 
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Kansalliskirjaston ”markkinaosuus” (6/2012) 

Organisaatioista joilla on julkaisuarkisto 
(organisaatioita) 

Julkaisuarkistojen sisällöstä (vapaasti 
käytettäviä kokotekstitietueita) 
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Työnjako keskitetyssä infrastruktuurissa 

 Kansalliskirjasto tarjoaa teknisen 
infrastruktuurin, kukin 
asiakasorganisaatio vastaa omista 
kokoelmistaan ja aineistoistaan 
– Käytännössä useita erilaisia 

toimintamalleja 

 Infrastruktuurissa sekä jaettuja 
monen organisaation DSpace-
instansseja että erillisiä  yksittäisten 
organisaatioiden instansseja 
– Osa asiakasorganisaatioista haluaa 

oman instanssin 
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Theseus – ammattikorkeakoulujen yhteinen 
julkaisuarkistoinstanssi 

 http://publications.theseus.fi  

 Mukana 25 amk:ta, yli 200 
virkailijaa 

 Kasvaa nopeasti: opiskelijat 
tallentavat yli 13.000 uutta 
opinnäytettä vuodessa 

 Kaikki organisaatiot käyttävät 
samoja standardoituja työkaluja ja 
prosesseja 

 Kaikilla samanlainen ulkoasu 

http://publications.theseus.fi/
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Doria – useiden erilaisten organisaatioiden yhteinen 
julkaisuarkistoinstanssi 
 http://www.doria.fi 

 Monen organisaation yhteinen 
julkaisuarkisto, jossa käytössä 
erilaisia työkaluja, prosesseja ja 
ulkoasuja 

 Organisaatioilla suhteellisen 
vapaat kädet omien 
kokoelmiensa hallinnoinnissa 

 

http://www.doria.fi/
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TamPub – yhden organisaation oma 
julkaisuarkistoinstanssi 

 http://tampub.uta.fi  

 Tampereen yliopiston uusi 
julkaisuarkisto 

 Sisältää tällä hetkellä 
sarjajulkaisut ja 
rinnakkaistallennetut artikkelit, 
opinnäytteet tulossa 
myöhemmin 

 Kansalliskirjasto vastaa 
teknisestä ylläpidosta 

http://tampub.uta.fi/
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Neljäs mahdollinen malli: infrastruktuurin 
rakentaminen yhteisvoimin 

 Miten voisimme hyödyntää muidenkin organisaatioiden teknistä osaamista 
yhteisen avoimen lähdekoodin infrastruktuurin rakentamisessa? 

– Yhteistyö toisi kehitystyöhön lisää resursseja ja mahdollistaisi kustannussäästöjä 

 Yhteistyö olisi helpompaa, jos eri organisaatioiden kehittäjät toimisivat 
samassa infrastruktuurissa 

– Edellyttäisi sitoutumista yhteisen infrastruktuurin ja koodipohjan kehittämiseen 
sekä yhteisymmärrystä tehtävien, vastuiden ja kustannusten jakamisesta 

– Oman julkaisuarkistoinstansin kehittämistä ja ylläpitoa kuitenkin mahdollista 
hoitaa itsenäisesti yhteisessä infrastruktuurissa 

 Tällä hetkellä pelkkä idea; jos kiinnostuneita löytyy, mietitään pidemmälle! 
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4. Integraatioita muihin järjestelmiin 
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Metadatan siirtäminen järjestelmästä toiseen 

 Julkaisuja ja niiden kuvailutietoja tietysti mahdollista tallentaa yksitellen joko  
julkaisuarkiston omilla tai siihen teknisten rajapintojen kautta kytketyillä muilla 
syöttölomakkeilla/syöttöjärjestelmillä 

 Toisaalta isot aineistot, joiden kuvailutiedot mahdollista saada muista järjestelmistä 
järkevää tuoda joko eräajona tai jatkuvana siirtona automaattisen putken kautta 

– Esim. KK:ssa tehty konversioita mm. MARC-formaatista, Onixista, Excel-
tiedostoista että METS-pakettien sisällöstä 

– Samanlaisia tarpeita eri organisaatioissa; tarvittaisiinko yhteistä 
konversiopankkia? 

 Toisaalta kuvailutiedot julkaisuarkistosta automaattisesti Lindaan ja Voyager-
tietokantoihin tai listauksiksi verkkosivuille 
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Julkaisurkiston integrointi julkaisurekisteriin 

 Korkeakoulujen henkilökunnan tuottamien julkaisujen tiedot kootaan 
julkaisurekisteriin/tutkimuksenhallintajärjestelmään 

– Tiedonkeruun motivaatio erilainen kuin julkaisuarkistoissa; usein (muttei aina)  
käytössä eri sovellukset 

 Kyse kuitenkin suurelta osin samoista julkaisuista, eli prosessien integrointi 
tavalla tai toisella mielekästä 

– Tallennustyö vähenee, jos julkaisun kuvailutiedot tallennetaan vain kerran 

– Esim. HY:n Tuhat-järjestelmä ja Helda-julkaisuarkisto 

– Vastaavat ratkaisut yleisiä myös kansainvälisellä tasolla  
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Julkaisuarkistot ja pimeä arkistointi? 
 Julkaisuarkisto ei varsinainen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä 

– Tarkoitettu ensisijaisesti julkaisujen hallintaan ja välittämiseen lukijoille 

– Koska kuitenkin sisältää julkaisut keskitetysti yhdessä paikassa, kytkennät myös 
pitkäaikaissäilytyksen järjestelmiin mielekkäitä 

 Julkaisuarkistot ja ”pimeä arkistointi” 

– Julkaisuarkistot tarkoitettu ensisijaisesti open access –aineistojen levittämiseen 

– Jos digitaalisia aineistoja ei mahdollista julkaista vapaasti verkossa (esim. koska tekijä 
ei anna lupaa), niille tarvitaan kuitenkin tallennuspaikka 

– Tallennusprosessit olisi monissa tapauksissa mielekästä integroida avoimen 
julkaisuarkiston kanssa, vaikka osa aineistoista päätyisi rajattuun käyttöön 

– Opinnäytteiden säilyttämisestä printtimuodossa voitaisiin luopua 
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Hakupalvelut 

 Uskottavien hakupalveluiden 
kehittyminen vienyt odotettua 
kauemmin 

 Finna kansallisena käyttöliittymänä 

 Google ja Google Scholar edelleen 
tärkeimmät reitit joiden kautta 
käyttäjät löytävät 
julkaisuarkistojen aineistot 

 Googlen lisäksi mm. Bielefeld 
Academic Search Engine 
(http://www.base-search.net/) 
haravoi suomalaisten 
julkaisuarkistojen sisällön 

 

 

 

http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
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5. Osaksi kansainvälistä yhteisöä 
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Kansallisen yhteistyön 
vahvistaminen 

 Osa arkistoista hyödyntää keskitettyä 
infrastruktuuria, osa toimii 
tulevaisuudessakin itsenäisesti 

 Yhteistyö hyödyttää kuitenkin kaikkia, 
sekä teknisessä kehitystyössä että 
poliittisissa kysymyksissä 

 Yhteistyötä kohtaan kiinnostusta; 
tarvitaanko uusia yhteistyömalleja? 

 Entä jaettua infrastruktuuria yhteisen 
kehitystyön pohjaksi? 
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Yhteydet kansainvälisiin yhteisöihin 
 Tieteellinen julkaiseminen perusluonteeltaan kansainvälistä 

– Ongelmat joita avoimella julkaisemisella pyritään ratkaisemaan suurelta osin 
kansainvälisellä tasolla 

 Miksi olemme niin usein jääneet pyörimään pienissä ympyröissä? 

– Osasyynä resurssien puute: vähän ihmisiä ja paljon työtä 

– Kirjastojen prioriteetit usein muualla 

 Millä taso(i)lla toimitaan? 

– Pohjoismaat, EU, maailma? 

– Poliittisen tason toimijat, julkaisuarkistomanagerit, teknisten kehittäjien yhteisöt, 
haku- ja aggregaatiopalveluiden ylläpitäjät 
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Alueellinen yhteistyö kansallisten rajojen yli 
 Pohjoismainen julkaisuarkistoyhteistyö 

– ScieComInfo –verkkolehdessä 
säännöllisesti myös Suomea käsitteleviä 
artikkeleita 

– Seuraava yhteispohjoismainen 
tapaaminen Tromssassa marraskuussa 

 EU:n sisäinen yhteistyö 
– Helsingin yliopiston kirjasto mukana 

Open Aire -hankkeessa 

– Julkaisuarkistojen yhteensopivuus Open 
Aire –suositusten kanssa tärkeää EU-
rahoitteisen tutkimuksen kannalta 

– Open Aire Plus ja tutkimusdataan liittyvä 
yhteistyö 
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Yhteyksiä globaaleihin 
toimijoihin 

 Metadataformaatit, tunnisteet ja standardointi 

– Kansalliskirjasto ollut mukana, ei tosin 
erityisesti julkaisuarkistoihin liittyen  

 Julkaisuarkisto-ohjelmistojen kehittäjäyhteisöt 

– Suomalaisten rooli kv. kehitystyössä 
toistaiseksi pieni 

– DuraSpace, DSpacen ja Fedoran 
taustaorganisaatio, toimii pääasiassa 
sponsorituloilla: sponsorien listalla (80+ 
sponsoria) ei toistaiseksi yhtään 
suomalaista organisaatiota 
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Kirjastojen strategiat ja avoin lähdekoodi? 

 Avoin lähdekoodi ja ilmaiset ohjelmistot? 
– Tyydymmekö passiiviseen vapaamatkustajan rooliin vai haluammeko olla aktiivisesti 

mukana kansainvälisissä kehittäjäyhteisöissä? 

 Onko avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönotolla vaikutusta 
kirjastojen strategioihin ja toimintakulttuuriin? 
– Avoimen lähdekoodin mukana uusia haasteita mutta myös paljon uusia mahdollisuuksia  

– Olemme toistaiseksi päätyneet avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttäjiksi vaivihkaa ja 
puoliksi vahingossa (DSpace, VuFind)  - pitäisikö välttämättömyydestä tehdä hyve? 

– Mitä tarkoittaa kirjastojen johtamisen, henkilökunnan  osaamisen tai kirjastojen 
kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kannalta? 

– Miten kirjastot voivat parhaiten tukea kehittäjäyhteisöjen toimintaa? 
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Open Repositories 2014 

 Vuoden 2014 Open Repositories –
konferenssi Helsingissä! 

– Järjestäjinä Kansalliskirjasto ja 
Helsingin yliopiston kirjasto 

– Järjestetään Paasitornissa               
9. - 13. 6. 2014 
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Julkaisuarkistoalan johtava kansainvälinen tapahtuma 

 Open Repositories järjestetty vuodesta 2006 lähtien 

– Konferenssin yhteydessä myös keskeisten julkaisuarkisto-
ohjelmistojen (DSpace, Eprints, Fedora) käyttäjäryhmien vuotuiset 
tapaamiset 

– Tänä kesänä Edinburgissa yli 100 esitystä, 460 osallistujaa 40 maasta 

– Vuonna 2013 Prince Edward Islandilla Kanadassa 

 




