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Avoin tiede ja julkaisuarkistot
 OKM:n rahoittamassa Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa (20142017) julkaisuarkistot melko pienessä roolissa
 Päähuomio tutkimusdataa varten rakennetuissa uusissa
kansallisissa palveluissa
 Vaikutelmaksi jäi, että jo olemassa olevat julkaisuarkistot
otettiin jossain määrin itsestäänselvyytenä
 Samaan aikaan etenkin yliopistoissa satsattiin julkaisuarkistoja
enemmän tutkimuksen arviointia ja (yliopistojen) rahoitusmallia
varten tarvittavien tutkimustietojärjestelmien kehittämiseen
 Keskustelu jota ei käyty: Millainen rooli julkaisuarkistoilla on – tai
voisi olla – osana avoimen tieteen infrastruktuureja?
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Mistä me puhumme kun puhumme
julkaisuarkistoista?
 Wikipedia: ”Julkaisuarkisto on
vakiintunut yleistermiksi, jolla
tarkoitetaan tieteellisten
julkaisujen tallentamiseen ja
avoimeen verkkojulkaisemiseen
soveltuvaa teknistä
järjestelmää ja sen ympärille
rakennettuja palveluita.”
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Vastaus monenlaisiin tarpeisiin
 Julkaisuarkistojen konseptiin sisältyy vaikutteita erilaisista
järjestelmistä ja erilaisiin aineistoihin liittyvistä käyttötarpeista:
 Digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmät
 Sähköisten opinnäytteiden verkkojulkaiseminen
 Open access -kirjat ja sarjajulkaisut
 Pre print -arkistot (mm. ArXiv)
 Tieteellisten artikkelien rinnakkaistallentaminen
 Julkaisurekisterit ja tutkimustietojärjestelmät
 Tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt ohjelmistot
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Julkaisuarkistot ja rinnakkaistallentaminen
 Open access -keskustelussa julkaisuarkistojen tärkeimpänä - tai
jopa ainoana oikeana - tehtävänä nähdään yleensä tieteellisten
julkaisujen rinnakkaistallentaminen
 Ks. Stevan Harnadin kommentit artikkelissa Kennison, R,
Shreeves, SL, Harnad, S. (2013). Point & Counterpoint: The
Purpose of Institutional Repositories: Green OA or Beyond?.
Journal of Librarianship and Scholarly Communication
1(4):eP1105. http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1105
 Käytännössä rinnakkaistallentaminen on kuitenkin ollut vain osa
julkaisuarkistojen missiota
 Opinnäytteitä ja sarjajulkaisuja ("harmaata kirjallisuutta”) usein
määrällisesti enemmän
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Opinnäytteet sähköisinä verkkoon
 Sähköisiä opinnäytteitä 1990luvulta lähtien, jo ennen
nykymuotoisia julkaisuarkistoja
 Sittemmin opinnäytteitä
ryhdyttiin tallentamaan
julkaisuarkistoihin, jotka
osoittautuivat niiden kannalta
luontevaksi tekniseksi
ympäristöksi
 Samalla opinnäytteet toivat
julkaisuarkistoihin runsaasti
arvokasta sisältöä
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Mistä lähdettiin liikkeelle – 2000-luvun alku
 Julkaisuarkistojen konsepti erillisenä järjestelmätyyppinä muotoutui
2000-luvun alkuvuosina
 OAI-PMH-rajapinta (Herbert van de Sompel ja Carl Lagoze,
2001) mahdollisti paikallisten julkaisuarkistojen sisältämien
aineistojen kuvailutietojen aggregoinnin keskitettyihin
hakupalveluihin
 Julkaisuarkistokäyttöön suunnitellut avoimen lähdekoodin
ohjelmistot - mm. EPrints (2001) ja DSpace (2002) – tukivat
organisaatiokohtaisten julkaisuarkistojen perustamista
 Kynnys oman paikallisen julkaisuarkiston perustamiseen hyvin
alhainen - tarvittiin vain palvelin ja hieman teknistä osaamista
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Kaikki ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä
 Paikallisesti ylläpidetyt julkaisuarkistot usein pidemmän päälle liian
hajanaisia ja heikkoja
 Ei riittäviä resursseja ylläpitoon tai kehitystyöhön
 Yhtenäisten kansallisten tai kansainvälisten käytäntöjen luominen
mm. metadatan suhteen vaikeaa
 Metadatan laatu ei riittänyt kelvollisten aggregointiin perustuvien
hakupalveluiden luomiseen
 Ylipäätään liian suuri osa huomiosta ja resursseista kohdistui
teknisiin järjestelmiin sisältöjen ja käytäntöjen sijaan
 “Build it and they will come” - oletettiin että julkaisuarkistot
täyttyvät itsestään
 Suurimmassa osassa julkaisuarkistoista pitkään vain hyvin
vähän sisältöä
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Toimintaa marginaalissa
 Dorothea Salo: Innkeeper at the
Roach Motel (2008)
 Julkaisuarkistosta vastaava
”Repository Rat” jää ilman
taustaorganisaation tukea
 Heitetään yksin mahdottomien
haasteiden eteen

Kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WildRat.jpg
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Kohti professionalisoitumista
 Vähitellen kohti keskitetysti ylläpidettyjä palveluita (esim. Theseus
2008)
 Järjestelmien, prosessien, käytäntöjen ja tukipalveluiden
kehittyminen
 Erilaiset tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien OA-mandaatit ovat
yleistyneet vähitellen
 Yleensä ylhäältä päin säädettyjä, monissa tapauksissa ei ole
ollut kunnollista valvontaa tai sanktioita
 Edistäneet kuitenkin organisaatioiden sitoutumista,
infrastruktuurin ja tukipalveluiden rakentamista
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Julkaisuarkistot kirjastojen palveluna?
 Julkaisuarkiston rooli osana kirjaston tarjoamia palveluita
 Vaatinut/vaatii ajattelutavan muutosta
 Tarjotaan paikallisesti tuotettuja aineistoja pääosin organisaation
ulkopuolisille yleisöille – vrt. aiempi malli, jossa kirjastot tarjosivat
hankkimiaan muualla tuotettuja aineistoja paikalliskäyttäjille
 Missä määrin avoimen julkaisemisen tulevaisuus perustuu
kustantajien palveluihin ja missä määrin tutkimusorganisaatioiden
joko yksin tai yhdessä ylläpitämiin palveluihin?
 Omien palveluiden ylläpito edellyttää organisaatioilta
vastuunottoa, sitoutumista ja laajempaa näkemystä
toimintaympäristöstä
 Etuna voi olla suurempi riippumattomuus kaupallisten toimijoiden
intresseistä
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Avointa lähdekoodia
 Julkaisuarkisto monille organisaatioille - yleensä kirjastoille ensimmäinen avoimen lähdekoodin varaan rakennettu järjestelmä
 Korvasivat monessa tapauksessa aiempia paikallisesti
kehitettyjä järjestelmiä
 Kansainvälisen yhteisön voimin tehty kehitystyö tarjosi
paremman pohjan järjestelmien rakentamiseen
 Avoimen lähdekoodin julkaisuarkisto-ohjelmistot olivat oikeassa
paikassa oikeaan aikaan
 Perinteiset järjestelmätoimittajat eivät kyenneet tarjoamaan
kilpailukykyistä digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmää
 Kaupalliset tutkimustietojärjestelmät vasta kehityksensä alussa
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Keskeiset julkaisuarkisto-ohjelmistot
 Suurin osa julkaisuarkistoista on rakennettu pääasiassa avoimen
lähdekoodin ohjelmistojen varaan
 Neljä maailmanlaajuisessa käytössä olevaa ohjelmistoa:
DSpace, EPrints, Fedora ja Invenio
 DSpace käyttäjämäärältään suurin
 Käytössä noin 2000 organisaatiossa eri puolilla maailmaa
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DSpace: perustietoa
 DSpace on avaimet käteen tyyppinen valmisohjelmisto,
jonka käyttöönotto
periaatteessa helppoa
 Suunniteltu nimenomaan
julkaisuarkistokäyttöön
 Soveltuu monenlaisille
aineistotyypeille
 Alkuperäiset kehittäjät
Hewlett-Packard ja MIT
 Uusin versio tällä hetkellä
DSpace 6.3
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DuraSpace - taustaorganisaatio
 DuraSpace koordinoinut DSpaceen liittyvää toimintaa vuodesta
2009 lähtien
 DSpacen, Fedoran ja Vivon yhteinen katto-organisaatio
 Toimii USA:sta käsin, viime aikoina aktiivisempi rooli myös
Euroopassa
 Toimintaa rahoitetaan vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla
 Tarjoaa infrastruktuuria ja fasilitoi muutenkin kehitystyötä
 Huolehtii myös ohjelmistoihin liittyvistä oikeuksista
 DSpacen technical lead, Tim Donohue, on DuraSpacen
palkkalistoilla
 Varsinaisen DSpace-kehitystyön
tekevät pääasiassa muut
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Käyttäjät, kehittäjät ja palveluntarjoajat
 Hallintorakenteeseen on pyritty saamaan mukaan sekä kehittäjien
että käyttäjien edustus
 Steering Group ja Leadership Group ohjaavat ja tukevat
toimintaa
 Kuukausittain kokoontuva DCAT (DSpace Community Advisory
Team) edustaa käyttäjiä
 DSpace Committers - n. 15-20 koodaajaa, joilla äänioikeus
ohjelmistokoodia koskevissa päätöksissä
 DSpacen vahvuuksiin kuuluvat ohjelmiston ympärille kehittyneet
kaupalliset palveluntarjoajat (mm. Atmire ja 4Science)
 Palveluntarjoajat yhä suuremmassa roolissa myös yleisessä
DSpace-kehitystyössä
 Ohjelmiston elinvoimaisuus kaikkien edun mukaista
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DSpace: keskeisiä haasteita
 Osa järjestelmän teknisistä ratkaisuista kaipaa päivitystä
 Erityisen suuri epäkohta on ollut yhteisön jakautuminen kahden
käyttöliittymän (JSPUI ja XMLUI) ympärille
 Kehitysresursseista ollut pulaa
 Käyttäjiä paljon, mutta harvoilla osaamista tai resursseja
osallistua ohjelmiston kehitystyöhön
 Pääosa työstä menee yleisen kehitystyön sijasta ohjelmiston
paikalliseen ylläpitoon ja räätälöintiin
 Uusia versioita (DSpace 5, DSpace 6, jne.) parin vuoden välein
 Päivittäminen vaatii työtä, uudet versiot hitaasti laajaan käyttöön
 Suurin osa käyttäjistä aina vanhoissa versioissa
 Vähentää intressiä satsata uusimman version kehittämiseen
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Tiekartalla tulevaisuuteen?
 Haasteisiin pyrittiin tarttumaan vuonna 2015 julkaistussa
teknisessä tiekartassa
 DSpacen tulevaisuutta hahmoteltiin 5-10 vuoden aikajänteellä
 Uusien versioiden kehitystyössä päätettiin pyrkiä kohti
suunnitelmallisuutta (aiemmin: ”bring us what you have”)
 Määriteltiin julkaisuarkiston perusominaisuudet, joita
järjestelmän tulisi tukea ilman erillisiä lisäosia tai ylimääräistä
räätälöintiä
 Pitkä lista kehittämistoiveita, jotka priorisoitiin eri kategorioihin
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Missä mennään nyt…
 DSpace 7 ensimmäinen uuden sukupolven versio
 Kehitystyö kestänyt odotettua pidempään, valmistuu näillä
näkymin keväällä 2019
 Tärkeimpänä uutuutena moderniin Angular-teknologiaan
pohjautuva käyttöliittymä
 Uusi käyttöliittymä yhdistetty DSpace-ytimeen REST-rajapinnan
kautta; rajapinnan uudistaminen osa projektia
 Lisäksi DSpacen tietomalliin merkittäviä laajennuksia, jotka
mahdollistavat julkaisujen lisäksi myös muunlaisten entiteettien
kuvailun
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Avoin lähdekoodi ja rahoitus
 Miten arvokkaina pidämme DSpacen kaltaisia avoimen lähdekoodin
ohjelmistoja?
 Kirjastoilla ja muillakin organisaatioilla taipumuksena sijoittaa
rahansa palveluihin, joiden ne kokevat hyödyttävän suoraan
itseään tai omia paikallisia asiakkaitaan
 Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tai muiden yleistä hyötyä
tuottavien resurssien tukemisen perusteleminen vaikeampaa
 Vakiintuneiden ohjelmistojen kehittämiseen ollut perinteisesti vaikea
saada hankerahaa
 Hankkeiden tavoitteena yleensä kehittää jotain kokonaan uutta
 Globaalissa käytössä olevien, käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöjen
tukemien ohjelmistojen rahoittamisella olisi kuitenkin suuri
vaikuttavuus
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Avoimia infrastruktuureja tukemaan?
 David W. Lewisin pamfletti ”The 2,5% commitment” (11.9.2017)
 Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat osa yhteistä jaettua
infrastruktuuria, jonka olemassaolo hyödyttää kaikkia
 Lewis ehdottaa, että kirjastot sitoutuisivat sijoittamaan 2,5%
budjetistaan erilaisten avointa tiedettä tukevien,
yleishyödyllisten infrastruktuurien tukemiseen
 Ks. myös Global Sustainability Coalition for Open Science
Services (SCOSS)
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Julkaisuarkistojen tämänhetkinen rooli
 Vakiinnuttaneet asemansa mm. opinnäytteiden, sarjajulkaisujen ja
rinnakkaistallenteiden tallennus- ja julkaisualustana
 Lisäksi käytetään joissakin organisaatioissa myös mm.
kulttuuriperintöaineistojen julkaisemiseen
 Kytkentöjä organisaatioiden prosesseihin (mm. opinnäytteiden
palautus)
 Aineistojen näkyvyys ja löydettävyys yleensä hyvä
 Näkyvät hyvin Googlen ja Google Scholarin hakutuloksissa
 Suuri osa löytyy myös Finna.fi:n kautta, vaikka tässä on yhä
parantamisen varaa
 Lisäksi dedikoituja OAI-PMH:ta hyödyntäviä hakupalveluita:
BASE, OpenAire, CORE
 Hyvän löydettävyyden ansiosta myös käyttö runsasta
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Haasteita ja muutostekijöitä
 Tutkimusdatan tallennuspalvelut
 Suhde tutkimustietojärjestelmiin ja tutkimuksen arviointiin
 Kilpailuasetelma kaupallisten verkostoitumispalveluiden
(ResearchGate, Academia.edu) kanssa
 Julkaisuarkistojen rooli laajemmassa tieteellisen julkaisemisen
infrastruktuurien ja käytäntöjen muutoksessa
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Julkaisuarkistot ja tutkimusdata
 Tutkimusdataan liittyvät kysymykset
nousseet keskeisiksi
 Rahoitusta saatavilla palveluiden
rakentamiseen
 Missä määrin tutkimusdatan
tallennuksessa voidaan hyödyntää
julkaisuarkistoja ja niitä varten
kehitettyä teknologiaa?
 Maailmalla data-arkistot (esim.
Dryad, Zenodo) perustuvat usein
julkaisuarkistoja varten
kehitettyihin ohjelmistoihin
 Suomessa lähdetty rakentamaan
uutta erillistä infrastruktuuria
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Julkaisuarkistot ja tutkimustietojärjestelmät
 Tutkimustietojärjestelmät vallanneet alaa julkaisuarkistoilta
 Järjestelmien missiot erilaisia
 Tutkimuksen arvioinnin väline (Suomessa OKM:n tiedonkeruu ja
yliopistojen rahoitusmalli keskeisiä motivaatioita)
 Kaupalliset järjestelmätoimittajat (Pure/Elsevier,
Converis/Clarivate Analytics, SoleCRIS/Solenovo) hallinneet
markkinoita, tosin myös DSpaceCRIS:in käyttö yleistynyt
 Ainakin rinnakkaistallennuksen osalta julkaisuarkistojen prosessit
usein järkevää kytkeä yhteen tiedonkeruun kanssa
 Ks. de Castro, Shearer, Summann (2014)
 Jos prosessit yhteisiä, miten järjestelmät integroidaan?
 Riittääkö yksi järjestelmä vai tarvitaanko kaksi erillistä
järjestelmää?
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ResearchGate ja Academia.edu
 Tutkijoille suunnatut sosiaaliset
verkkopalvelut erittäin suosittuja,
mutta ongelmallisia
 Globaali verkostoituminen tutkijoiden
kannalta houkuttelevaa
 Toisaalta, taustalla kaupallisia start
up -yrityksiä (ks. Matthews 2016)
 Etsivät edelleen bisnesmallia,
tulevaisuus epävarma
 Ei rajapintoja ulospäin
 Eivät pelaa yhteisillä säännöillä

Kuvat: Innovations in Scholarly Communication Survey ja Bond 2017.
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Tulevaisuuden visiointia
 Coalition of Open Access
Repositories (COAR) ja Next
Generation Repositories -visio:
“To position repositories as the
foundation for a distributed,
globally networked infrastructure
for scholarly communication, on
top of which layers of value
added services will be deployed,
thereby transforming the
system, making it more
research-centric, open to and
supportive of innovation, while
also collectively managed by the
scholarly community”

KANSALLISKIRJASTO

Open Repositories -konferenssi
 Kv. julkaisuarkistoyhteisön
vuosittainen kokoontuminen,
seuraavan kerran 10.-13.6.2019
Hampurissa
 Odotetaan noin 500 osallistujaa
eri puolilta maailmaa
 Pääteemana tällä kertaa
käyttäjät ja näiden tarpeet (ks.
Call for Proposals)
 Luvassa paljon keskustelua
julkaisuarkistojen nykytilasta ja
tulevaisuudesta sekä monista
muista ajankohtaisista aiheista
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Kiitos!
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