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1990-luvulla alkunsa saanut Open Access eli tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus on 
yleistynyt tutkimusmaailmassa. Sen taustatekijänä oli perinteisen tieteellisen kustanta-
misen murros ja kustannuskriisi. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on 
sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa, tulostettavissa, kopioitavissa ja linki-
tettävissä Internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. Samalla tekijät säilyttävät tekijänoi-
keutensa julkaistuihin tutkimuksiinsa. Myös julkisen tutkimuksen rahoittajat ovat ryhty-
neet vaatimaan rahoittamiensa tutkimusten tulosten avointa saatavuutta.  
 
Tutkijat voivat noudattaa Open Acces -periaatetta julkaisemalla artikkelinsa Open Ac-
cess -lehdessä tai rinnakkaistallentamalla toisaalla ilmestyneen tieteellisen artikkelinsa 
kopio avoimeen julkaisuarkistoon.  
  
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan miten Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkijat 
suhtautuvat tieteellisten artikkeleidensa rinnakkaistallentamiseen organisaation julkai-
suarkistoon. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella joka lähetettiin tutkijoille jotka VTT:n 
julkaisurekisterin mukaan olivat julkaisseet eniten tieteellisiä lehtiartikkeleita vuonna 
2010. He olivat myös artikkelinsa ensimmäisiä kirjoittajia.  
 
Tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien vastaavien tutkimusten kanssa.  
Julkaisuarkistojen tunnettuus on tutkijoiden keskuudessa vielä melko vähäistä.  Rinnak-
kaistallentamiseen suhtaudutaan myönteisesti koska tutkijat haluavat jakaa tutkimusten 
tuloksia tieteen perinteen mukaisesti. Lisäksi oman tutkimuksen näkyvyyden lisäänty-
minen ja organisaation kannustus motivoivat tallentamiseen. Syitä tallentamatta jättämi-
selle oli muun muassa huoli tekijänoikeuksien toteutumisesta sekä oma aikapula.  Jul-
kaisemisen laatukysymykset sekä julkaisemisen eriytyminen eri julkaisukanaviin näh-
tiin myös rinnakkaistallennuksen heikkouksina.  
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Open Access 
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1 JOHDANTO 

 

Tieteen periaatteisiin kuuluu tutkimustulosten ja menetelmien jakaminen julkisesti, niin 

että tieto voidaan tutkijayhteisöissä kriittisesti testata ja arvioida.   

Tutkimusten tuloksia julkaistaan kyseisen alan tieteellisissä julkaisuissa.  Niihin hyväk-

sytyt artikkelit ovat käyneet läpi ns. vertaisarviointi (referee tai peer review) - menette-

lyn. Sen mukaan julkaisun toimituskunta tekee päätöksen artikkelin julkaisemisesta pe-

rustuen alan asiantuntijoiden arviointiin.  

Tieteenalan vaikuttavuutta ja laatua arvioitaessa on yhtenä osatekijänä myös alan julkai-

sujen vertaisarvioitujen artikkeleiden määrä ja niiden saamat viittaukset. Oikeudenmu-

kaisille arvioinneille tuo haasteita tieteenalojen erilaiset tavat ja muodot julkaista.  Kiris-

tyvä kilpailu rahoituksesta tutkimusmaailmassa on merkinnyt sitä että erilaisia arvioin-

teja ja analyyseja tehdään entistä enemmän.  Julkaisutiedoilla on merkitystä myös siksi 

että ne vaikuttavat rahoituksen saamiseen yliopistoissa ja lisääntyvässä määrin myös 

muissa tutkimuslaitoksissa (Ilva J. 2011).   

Ajankohtaisuutensa vuoksi meneillään on kehityshankkeita tutkimuksen laadun arvioin-

timittareiden parantamiseksi.  Tieteellisten seurain valtuuskunnan toteuttama Julkaisu-

foorumi-hanke aloitettiin vuonna 2011.  Sen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa tie-

teellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Hankkeen 

pohjana on julkaisukanavien eli tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien taso-

luokitus.  Tutkijayhteisöissä on myös esitetty kritiikkiä luokittelua kohtaan koska osa 

tutkijoista näkee sen lähinnä hallinnollisena hankkeena tieteen vapauden kustannuksel-

la.   

Globaali taloudellinen tilanne sekä teknologian kehitys ovat vaikuttaneet siihen että 

tieteellisten julkaisujen tilausmaksut ovat nousseet. Kirjastoilla ei ole kalliisiin lehtitila-

uksiin varaa koska määrärahat aineistojen hankintaan ovat olleet laskusuunnassa vuosia. 

Laadukkaitten julkaisujen tarjoaminen tutkijoiden käyttöön on kuitenkin tärkeää koska 

silloin oma tutkimusyhteisö hyötyy ja julkaisemisen laatu paranee.  
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Vastakohtana kaupallisten kustantajien hintapolitiikalle on syntynytkin ns. Open Access 

(OA, avoin saatavuus, avoin verkkojulkaiseminen, OA -julkaiseminen) -liike.  Sen peri-

aatteena on saattaa uusin ja julkisilla varoilla oleva tehty tieteellinen tieto maksutta 

kaikkien saataville (Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmän muistio 2005).  

Tutkija voi menetellä pääsääntöisesti kahdella tapaa noudattaessaan Open Access -

julkaisemisen periaatetta.  Hän voi julkaista artikkelinsa Open Access –lehdessä (Open 

Access liikkeen kultainen tie, the Golden Road) tai hän voi rinnakkaistallentaa (rinnak-

kaisjulkaista, self-archiving, parallel publishing) omat vertaisarvioidut toisaalla julkais-

tut artikkelinsa tieteenalakohtaiseen tai oman organisaationsa avoimeen julkaisuarkis-

toon. Tätä menettelytapaa on kutsuttu Open Access  -liikkeen vihreäksi tieksi (the 

Green Road).    

Julkaisuarkistojen perinteinen ja keskeinen tehtävä on ollut tutkijoiden artikkeleiden 

rinnakkaistallenteiden jakelukanavana ja arkistona toimiminen.  Nykyisin arkistoilla voi 

olla useita rooleja ja niitä käytetään monimuotoisen materiaalin tallentamiseen. Tutki-

musorganisaatioissa digitaalisten aineistojen määrä kasvaa sekä rajatun että julkisten 

aineistojen osalta. Julkaisuarkisto tyyppiselle keskitetylle palvelulle on tarvetta koska jo 

olemassa olevien palveluiden käyttö kasvaa.    

Tieteellisen julkaisemisen avoin saatavuus lisää artikkelin saamia viittauksia useiden 

tutkimusten mukaan. (Gargouri, Y. et al. 2010 : Norris, M. 2008 : Harnad, S. & Brody, 

H.  2004).  Viittausten kasvu lisää sekä tutkijan että tutkimusorganisaation näkyvyyttä 

ja vaikuttavuutta.  Käyttäjille se mahdollistaa pääsyn laajempaan aineistoon. Myös jul-

kisille tutkimuksen rahoittajille on tärkeää että tutkimus näkyy ja vaikuttaa mahdolli-

simman laajasti. Open Access –julkaisemisen painoarvo onkin noussut myös siksi että  

EU ja useat muut rahoittajat ovat ryhtyneet vaatimaan tutkimusten tulosten julkaisemis-

ta Open Access -periaatteen mukaisesti.   

Verrattuna painettuun julkaisemiseen Open Access tekee mahdolliseksi tieteellisen tie-

don tasapuolisemman jakamisen tutkimusyhteisöissä teknologian avulla. Tieteen ja tut-

kimuksen tulokset ovat kaikkien saatavilla eikä ainoastaan maksukykyisille, kalliiden 

tiedejulkaisujen tilaajille. 
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Tieteen tekeminen kokonaisuudessaan on mullistunut viime vuosina.  Tutkijoiden ja 

muiden alan toimijoiden työtapoja on muuttanut ns. e-Tiede (e-Science).  Käsitteellä 

tarkoitetaan tietotekniikkaa hyödyntävää globaalia yhteistoimintaa eri tieteenalojen vä-

lillä.  Tiedon määrä on kasvanut valtavasti ja se on hyvin monimuotoista. Suuri haaste 

on, miten erityisesti tutkimusaineistojen saatavuus ja käytettävyys tulevaisuudessa var-

mistetaan.  Tietoverkkopohjaiset yhteistyömuodot, uudet laskennalliset tutkimusmene-

telmät ja sovellukset vaikuttavat tutkimuksenteon käytäntöihin ja yksittäisen tutkijan 

työhön. Uudet, vuorovaikutukseen perustuvat tavat viestiä verkossa mahdollistavat 

myös entistä nopeamman ja helpomman tiedon leviämisen eri tieteenalojen välillä.  

(Talja, S., Karasti, H. & Janasik, N. 2011) 

Tietoteknisen osaamisen lisäksi tutkimusorganisaatioilla tulisi olla ymmärrystä ja aikaa 

pohtia miten ja mitä tietoa jaetaan.  Tieteenteon toimintatapojen muuttuessa tarvitaan 

aktiivisuutta ja yhteistyötä kaikilta toimijoilta.  Tulevaisuudessa tutkimus saattaa vaa-

rantua jos tutkijoilla ei ole mahdollisuutta saada vertailtavakseen vanhoja tutkimusai-

neistoja tulkittavassa muodossa.   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa siitä miten tutkijat suhtautuvat tie-

teellisten artikkeleidensa rinnakkaistallentamiseen ja lisätä käsitteen tunnettuutta. Tut-

kimusaihe on ajankohtainen koska tutkimusten mukaan avoin rinnakkaistallennus lisää 

julkaisujen saamien viittausten määrää ja siten vaikuttaa tieteenalan ja tutkijan näkyvyy-

teen ja vaikuttavuuteen.  Julkaisutiedoilla vaikutetaan myös rahoituksen saamiseen.   

Aikaisempien tutkimusten mukaan tutkijoiden kiinnostus rinnakkaistallentamiseen on 

ollut kuitenkin vähäistä huolimatta organisaatioiden suosituksista ja mandaateista.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Opetusministeriön Tutkimus ja – innovaatiopolitiikan linjauksen 2011 – 2015 mukaan 

julkisten tietoaineistojen merkitys korkean osaamisen taloudessa kasvaa.  Tutkimustie-

tojen avoin saatavuus edellyttää panostusta yhteisten tietovarastojen luomiseen.  Linja-

uksen mukaan tarvitaan tietovarastojen hyödyntämistä tukevien sähköisten palvelujen 

kehittämistä.  Yhteistyön ja osaamisen kehittämisen merkitys eri toimijoiden kesken 

kasvaa niin tiedon tuottamisessa ja hallinnassa että hyödyntämisessä.  

Tieteellisen tiedon avoimuus on aina kuulunut sen luonteeseen.  Vastavuoroon jakamal-

la tutkimuksen tulokset tulevat myös muiden hyödynnettäväksi, kaikki hyötyvät. Verk-

komaailma tarjoaa tähän perinteistä julkaisemista nopeamman ja tehokkaamman tavan 

toteuttaa tätä avoimuuden periaatetta.  Tiedemaailmassa myös perinteisesti kunnioite-

taan muiden tutkijoiden työtä ja saavutukset tunnistetaan hyvän tieteellisen käytännön 

mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002).  

Tekijänoikeuksien osalta on julkaisemisessa tärkeää varmistaa että kenenkään osapuo-

len oikeuksia ei rikota. Perinteisessä julkaisemisessa kustantajilla on yksinoikeus tie-

teelliseen artikkeliin jos kirjoittaja on allekirjoittanut julkaisusopimuksen. Nykyisin  

monet kustantajat kuitenkin sallivat tutkijan käyttää artikkeliaan esimerkiksi opetukses-

sa. Samoin enemmistö merkittävimmistä tiedekustantajista antaa luvan jonkin artikkeli-

version rinnakkaistallentamiseen ja julkaisemiseen organisaation omassa julkaisuarkis-

tossa.  

Kustantajien toimintatavat kuitenkin vaihtelevat ja muuttuvat nopeasti joten tutkijan on 

syytä aina tarkistaa mikä on tilanne kunkin artikkelin kohdalla.  Lisäksi hänen on syytä 

jo valitessaan julkaisua tarkistaa minkä laatuinen julkaisu on kyseessä.  Alalle on tullut 

myös huijareita jotka eivät täytä laadukkaan julkaisemisen kriteereitä ja jotka eivät toi-

mi lainkaan Open Access – liikkeen hengessä. Tutkijat saattavat menettää rahojansa 

kohdatessaan tämän verkkojulkaisemisen kääntöpuolen.  (Beall, J. 2012) 
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Hall (2010) esittää että nykyinen toimintamalli on vääristynyt kun julkisin varoin yllä-

pidetyt organisaatiot tekevät palkatta työtä kerätäkseen voittoa yksityisille yrityksille eli 

siis kustantajille. Hänen mukaansa kustantajien toiminta on myös tekijänoikeuksien 

väärinkäyttämistä koska alkuperäinen tarkoitus on tukea ja suojata ainoastaan kirjoitta-

jan oikeuksia oman työnsä tulokseen.  

 

Ristiriitaa taloudellisilla toimintaperiaatteilla toimivien kustantajien ja julkisten tutki-

musorganisaatioiden sekä tutkijoiden välillä kuvaa joulun alla 2011 USA:ssa tehty lain-

säädäntöhanke ”Copyright in Research Works Act”.  Sen tarkoituksena oli estää tallen-

nus julkaisuarkistoihin niiden julkisilla varoilla tuotettujen tutkimusten osalta jotka oli-

vat saatavilla kaupallisilla kustantajilta (Copyright 2011).  Hanke kuitenkin kaatui koska 

boikotin kohteeksi ja paljon negatiivista julkisuutta aiheesta kerännyt Elsevier -

kustantamo vetäytyi hankkeen tukemisesta.  Open Access –julkaiseminen onkin pakot-

tanut perinteiset tieteelliset kustantajat muuttamaan toimintatapojaan.   

 

Tieteelliseltä tutkimukselta edellytetään entistä enemmän myös yhteiskunnallista ja ta-

loudellista hyödynnettävyyttä.  Liiketoiminnan ja tieteen tietojen yhdistämisellä tavoi-

tellaan mahdollisia uusia innovaatioita. Toisaalta se tuo jännitteitä avoimen ja luotta-

muksellisen tiedon hallinnalle.   Innovaatioiden tavoite on tuoda markkinoille erilaisia 

hyödykkeitä.  Niiden arvo punnitaan sillä miten käyttäjät ja kuluttajat ottavat ne vas-

taan. 

   

Tieteen avoimuus voi parantaa uusien innovaatioiden ja hyödyntämisen mahdollisuuk-

sia koska tutkimukseensa taustatietoa etsivä tutkija tarttuu viitteisiin jotka hän nopeim-

min tavoittaa.  Samoin tutkimusalan kehitystä seuraavat saavat helposti lähdeaineistoa. 

Se saattaa myös herättää uudestaan kiinnostuksen vaikkapa johonkin tutkimusaiheeseen 

joka on ollut unohduksissa.   
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2.1 Tieteellinen kommunikaatio 

Tieteellinen kommunikaatio on varsin laaja ja moniulotteinen käsite.  Otan siksi tässä 

tarkasteluun vain muutamia keskeisiä teemoja jotka liittyvät tutkimukseni viitekehyk-

seen.   

Perinteinen tieteellisen tiedon kierto muodostuu ensin uuden tiedon luomisesta ja sen 

alistamisesta tutkimusyhteisön arviointiin. Uudet löydökset käyvät läpi tiukan vertaisar-

vioinnin jonka jälkeen tulokset julkaistaan. Tutkijat arvioivat ja jatkavat tutkimusta tä-

män pohjalta.  Tieteellinen julkaiseminen on tutkijan oman meritoitumisen kannalta 

tärkeää tieteen kehittymisen lisäksi. Tutkimuksen tuloksilla on arvoa vasta silloin kun 

tulokset ovat muun tiedeyhteisön tiedossa ja kritisoitavana. (Raivio, K. 2002).  

Tieteellisen tiedon räjähdysmäinen kasvu on syynä siihen että tarvitaan uusia tehokkaita 

työkaluja siihen miten tietoa julkaistaan, tuotetaan, jaetaan, säilytetään ja hallitaan.  

Tutkijoiden kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot korostuvat nykyisessä verkostoitu-

neessa tutkimusmaailmassa. Tutkimusten tuloksia jaetaan paitsi fyysisesti olemalla pai-

kan päällä kongresseissa myös erilaisissa verkko- ja etäyhteyksissä.  Tutkimustiedon ja 

julkaisujen saattaminen mahdollisimman helposti tiedeyhteisön saataville tuovat enem-

män arvoa ja tuloksellisuutta. (Borgman, C. 2007).   

 

Nykyisin tutkijan kannettavassa kulkevat mukana niin kirjastoaineistot kuin yhteydet 

kansainvälisiin verkostoihin.  Tietoa tuotetaan, haetaan ja päivitetään läsnäololla ver-

kossa.  Digitaalinen aineisto ei ole aina virallisesti hyväksyttyä vaan merkityksellistä  

tietoa luodaan myös epävirallisissa keskusteluissa ja arvioinneissa virtuaalisissa yhtei-

söissä.  

 

Kirjastot ovat olleet avainroolissa viimeiset vuosikymmenet tieteellisen kommunikaati-

on kentässä.  Niiden päätehtävänä on ollut tuottaa muualla tuotettuja aineistoja tutkijoil-

le.  Muutos perinteisistä paperijulkaisuista digitaaliseen on antanut mahdollisuuden en-

tistä nopeampaan ja tehokkaampaan tiedon jakamiseen asiakkaille.  Kansainvälisten 

tietoresurssien hallinta onkin nykykirjastojen päätyötä.  Tulevaisuudessa saattaakin kir-

jastojen rooli tieteellisen kommunikaation ketjussa muuttua myös paikallisesti tuotettu-

jen tieteellisten aineistojen julkaisijaksi ja välittäjäksi.   
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2.1.1 Tieteellinen tieto  

 

Filosofisen tietoteorian mukaan tieto tarkoittaa käsitteiden avulla ilmaistuja ajatuksia. 

Koska jokainen tieto sisältää aina yleiskäsitteen, tietoteorian tehtävänä on selvittää mitä 

nuo käytetyt yleiskäsitteet ovat. Ongelma yleiskäsitteiden eroavaisuuksista on lähtöisin 

jo Platonin ja Aristoteleen ajoilta ja aihe onkin yksi filosofisen tutkimuksen pysyviä 

teemoja.  Nykyisten tietoteorioiden yksi yhteinen ominaisuus on, että niissä tavoitteena 

on selvittää millaisissa tilanteissa ihminen on oikeutettu tiettyyn käsitykseen. (Yrjön-

suuri, M. 2009).  

Toiminnan onnistuminen yleensä edellyttää että käytettävissä on oikeaa ja asian kannal-

ta oleellista tietoa.  Tarina Antiikin Kreikan ensimmäisestä filosofi Thaleesta kertoo 

tiedon merkityksestä. Thales etsi intohimoisesti tietoa tähtitaivaan ikuisesta rakenteesta.  

Tuijotellessaan taivaalle hän ei kuitenkaan huomannut katsoa jalkoihinsa vaan käveli 

suoraan kaivoon.  Thales tarkkaili tähtiä huolellisesti joten hänellä oli niistä tietoa. Toi-

saalta onnettomuuteen vaikutti tiedon puute koska hän ei tiennyt mitä jalkojen edessä 

oli.  

Nykyaikana arkielämä on monin verroin monimutkaisempaa ja edellyttää erilaisten jär-

jestelmien tuntemusta.  Ranskalaisen filosofi ja postmodernisti Lyotardin (1985) mu-

kaan tiedon asema yhteiskunnassa on peruuttamattomasti muuttunut.  Hänen käsityk-

sensä mukaan maailman historia ei muodosta yhtä kertomusta vaan se muodostuu useis-

ta pienistä tarinoista jotka eivät liity toisiinsa. 

Aristoleen kaltaisia kaiken alan osaajia ei enää ole.  Eri asiantuntijoiden työnään tuot-

tama tieto ei liity mihinkään kokonaisuuteen. Toiminta-aloille syntyy omia eriytyviä 

kanavia kun tiedon määrä kasvaa ja pirstaloituu. Ymmärrys ja yhteisyö eri tieteenalojen 

välillä on haasteellista.  (Keinänen, J. & Vadén, T. 2011).  

Aikojen kuluessa tieteen tarkoitus on muuttunut. Keskiajalla tiedettä tehtiin etsimällä 

totuutta uudesta tiedosta. 1600-luvun instrumentalistit uskoivat että tieteellinen tieto on 

väline jonkin korkean päämäärän saavuttamiseksi.  Sitä seurasi 1700-luvun ns. valis-

tusunelma jonka käsityksen mukaan tieteen tarkoitus on tuottaa sellaista tietoa että kan-

salaisilla olisi mahdollisimman hyvät elämän edellytykset.   



 

11 

 

Nykyisin uskomme perustuu yleisesti ottaen demokratiaan emmekä luota siihen että 

päättäjät voisivat tehdä yksin päätöksiä pelkästään yhden ainoan oikean tiedon avulla 

(Yrjönsuuri, M. 2009).  

Tieteellinen tieto on Popperin (1963) luonnehdinnan mukaan valistunutta arvailua. Tie-

de on hänen mukaansa toimintaa jossa tutkijat pyrkivät arvaamaan millainen todellisuus 

on.  Kun arvaus on esitetty, sitä testataan suhteessa todellisuuteen.  Jos tiedeyhteisö an-

karan testin jälkeen hyväksyy arvauksen, siitä tulee vakiintunutta tietoa.  Popper nostaa 

luovuuden ja kriittisyyden esille uuden tieteellisen tiedon etsinnässä.  Popperin ajatukset 

ovatkin nykyaikana suosiossa. 

Tieteellinen tutkimus voidaan jakaa karkeasti luonnontieteelliseen, humanistiseen ja 

yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Erot perustuvat tieteenalojen tutkimusalojen tut-

kimusmenetelmiin (metodeihin) ja tutkimuskohteisiin.  Myös tieteenalojen tavat julkais-

ta ja viestiä tuloksista eroavat. Luonnontieteissä kuten esimerkiksi fysiikka, kemia ja 

biologia tutkitaan elotonta tai elollista luontoa ja tutkimusmenetelmä on suhteellisen 

yhdenmukainen luonnontieteellinen metodi.  Humanistisia tieteitä ovat esimerkiksi us-

kontotiede, musiikki- ja kirjallisuustiede.  Ne tutkivat ihmiskunnan kulttuurituotteita ja 

– ilmiöitä. Yhteiskuntatieteet tutkivat yhteiskuntia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niitä 

ovat esimerkiksi sosiologia, oikeustiede ja kasvatustiede. Yhteiskuntatieteitä ja huma-

nistisia tieteitä kutsutaan myös ihmistieteiksi.   

Erona luonnontieteelliseen tutkimukseen on että sekä yhteiskunta- että humanistisissa 

tieteissä tutkitaan ihmistä ja hänen tuotoksiaan kun taas luonnontieteiden pääasiallinen 

tutkimuskohde on ihmisen toiminnasta riippumatonta.  Tieteenalojen erottelu on kuiten-

kin ongelmallista koska on olemassa erilaisia näkemyksiä jaottelun perusteiksi (Keinä-

nen, J. & Vadén, T. 2011).  

Tieteellisen tiedon tulee täyttää tietyt ehdot. Ensiksikin tutkijan tulee tarkastella tutki-

muskohdettaan objektiivisesti.  Luonnontieteissä objektiivisuuden toteuttaminen saattaa 

olla helpompaa verrattuna ihmistieteisiin joihin liittyy tulkinnanvaraisuutta.  Mikkelin ja 

Pakkasvirran (2007) mukaan yhteiskuntatieteellis-humanistisen tutkimuksen tieteelli-

syys määrittyykin nykyään enemmän tietoiseksi tutkimustavaksi eikä niinkään objektii-

visen vaatimuksen pohjalta. 
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Tieteellisen tutkimuksen on oltava itsenäistä ja riippumatonta.  Ulkopuolisten rahoitta-

jien osallistuminen tutkimukseen on tavallista.  Lisääntyvässä määrin liiketoimina ra-

hoittaa tilaustutkimusta.  Kolmanneksi tutkimuksen on toteutettava julkisuuden periaa-

tetta. Tulosten on oltava jokaisen tiedeyhteisön jäsenen arvioitavissa. Tutkimustulokset 

julkaistaankin erilaisissa julkaisusarjoissa ja tiedelehdissä.  Tieteen avoimuus toteutuu 

kun julkaisut ovat saatavilla niin että tutkijat eri puolilla maailmaa voivat arvioida tulos-

ten luotettavuutta.  Tämän ehdon toteutumiseen tässä tutkimuksessa käsiteltävänä oleva 

aihe, rinnakkaistallennus, tuo uusia muotoja ja mahdollisuuksia.  Julkisuusehto varmis-

taa samalla kriittisyyden toteutumista.  Esitetyt väitteet pitää voida todistaa oikeiksi ko-

keellisesti tai muulla tavoin.  Julkinen arviointi lisää tutkimuksen luotettavuutta koska 

toiset tutkijat arvioivat muiden tutkimuksia.  Tiede on myös jatkuvasti päivittyvää.  It-

seään korjaavuus ja edistyvyys kuuluvat vielä tieteen ehtoihin. (Keinänen, J. & Vadén, 

T. 2011).  

Tieteen julkisuusperiaate koskee myös kerättyjä aineistoja ja käytettyjä tutkimusaineis-

toja (dataa), sovellettuja tutkimusmenetelmiä ja päätelmiä (metodeja) tutkimuksen tu-

loksena syntyvien artikkeleiden ja monografioiden lisäksi.  (Niiniluoto, I. 2011).   

Miten tämä periaate saadaan toteutumaan digitaaliaikana ja tietomäärän entisestään kas-

vaessa onkin haaste koko yhteiskunnan kehityksen kannalta.   

Tietotekniset ratkaisut sisältöjen ja metatietojen luomiseksi vaativat yhteistä päätösten-

tekoa.  Tarvitaan sekä taloudellisia resursseja että osaamisen kehittämistä.  Niukkuuden 

aikana joudutaan usein priorisoimaan toimintoja ja kärkipäässä ovat toiminnot joiden 

hyöty on selkeästi mitattavissa.   

Tieteellinen tutkimus nähdään nykyisin tärkeänä sen yhteiskunnalle antaman edun 

vuoksi. Tieteestä ja tutkimuksesta uskotaan olevan hyötyä. Tutkijoiden keskeinen tehtä-

vä onkin, miten johonkin ongelmaan saadaan ratkaisu niin että siitä olisi käytännöllistä 

hyötyä. Lisäksi ratkaisusta toivotaan myös kaupallista hyödynnettävyyttä.  Ongelmat 

ovat toisaalta muuttuneet moniulotteiseksi että yksi tieteenala ei välttämättä pysty niitä 

ratkaisemaan.  Tieteiden rajat ovat hämärtyneet ja käytännön ongelmiin joudutaankin 

hakemaan vastauksia eri tieteiden alueilta (Mikkeli, H. &  Pakkasvirta, J. 2007).  
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2.1.2 Tieteellinen julkaiseminen  

 

Tieteellisen tutkimustoiminnan vaatimusten lähtökohdat ovat kaukana historiassa. Jo 

Antiikin Kreikassa oli hyve pyrkiä auktoriteeteista riippumattomaan tietoon. Ensimmäi-

set tieteelliset lehdet ilmestyivät 1665, Ranskassa Journal des Savants ja Isossa-

Britanniassa Philosophical Transactions of the Royal Society (Meadows, A.J. 1998). 

Robert Mertonin 1900-luvulla esittämät vaatimukset toimivat pohjana ja keskustelun 

virittäjänä edelleen erilaisissa tieteellisen toiminnan analyyseissa. Mertonin vaatimukset 

eli ns. imperatiivit ovat universalismi, yhteisöllisyys, puolueettomuus ja järjestelmälli-

sen epäilyn periaate (Stolte-Heiskanen 1987, 135; Kuitunen 1995, 209; tässä Hirsjärvi, 

S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2003).    

Tutkimukseeni liittyy erityisesti yhteisöllisyyden vaatimus.  Sen mukaan tieteellisen 

tiedon tulee olla tiedeyhteisön yhteistä omaisuutta ja tiedeyhteisön kaikkien jäsenten 

arvioitavissa ja käytettävissä.   

Tieteellinen tieto voidaan siis nähdä yhteisenä, kollektiivisena omaisuutena. Julkaisu on 

julkinen, kaikkien saatavilla ja edistää tieteen yhteisöllisyyttä.  Mertonin vaatimusten 

taustalla on hänen esittelemänsä ns. tieteen eetos joka muodostuu tieteentekijöiden si-

säistämistä kirjoittamattomista arvoista ja säännöistä.   

Uusia vastakkaisia vaatimuksia tieteelle on esittänyt esimerkiksi Ziman (2000) jonka 

mukaan akateemisessa maailmassa pätevät Mertonin vaatimusten sijaan uudet käytän-

nöt.  Hänen mukaansa nykyajan tieto ei enää olekaan yhteistä vaan yksinoikeudella 

omistettua, salaista ja patentoitua. Koska tutkimukset tehdään usein toimeksiannosta, 

tutkimus on toimeksiantajan tai rahoittajan sanelemaa jolloin tutkijan itsenäisyys tiedon 

tuottajana ei enää ole ensisijaista.  Myös tutkimuksen avoimuudelle ja tulosten julkisuu-

delle kaupallisuus on haaste koska tuloksia saatetaan olla julkaisematta jos ne eivät ole 

toimeksiantajan edun mukaisia.  
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Tutkijoista onkin tullut käytännön tason ongelmien ratkaisijoita eikä tutkimus niinkään 

tavoittele yleisen ymmärryksen tuottamista jostain asiasta.  Kuitenkin Ziman näkee että 

vanha mertonilainen tieteellinen eetos ja kaupallinen malli voivat elää myös rinnakkain.  

Käytännössä tutkijalle voi olla kuitenkin vaikea luopua ajatuksesta tieteen vapaudesta. 

(Mikkeli, H. & Pakkasvirta, J. 2007). Tieteellisten arviointien perustuminen esimerkiksi 

eri mittareihin ja julkaisuluokituksiin saattavat tutkijan näkökulmasta olla kontrolloivia.  

Vapaus antaa merkityksen tutkimukselle joka perustuu tutkijoiden keskinäisiin keskus-

teluihin ja arvostelmiin sekä luovuuteen poiketa vakiintuneista ajattelutavoista. 

Tieteellisten julkaisujen määrää ja laatua käytetään yhtenä kriteerinä tutkijan ja tutki-

musinstituution työtä arvioitaessa. Tutkijoiden intressinä ja tavoitteena on pääsääntöi-

sesti julkaista perinteisissä ja arvostetuissa julkaisuissa ja saada vaikuttavuutta työlleen. 

Julkaisutiedot ovat osa tutkijan meriittiä ja peruste palkkauskehityksessä.   

Bibliometriset indikaattorit ovat julkaisemisen laadun mittareita.  Taustalla on objektii-

vinen pyrkimys koska mittaristot ovat kaikille kirjoittajille samat. Kiinnostus bibliomet-

riikkaan on lisääntynyt viime vuosina koska sitä käytetään yhtenä tiedepolitiikan väli-

neenä.   

Kehittyneet tietokannat antavat mahdollisuuden tehdä julkaisuista nopeasti erilaisia bib-

liometrisiä analyysejä. Tutkija voi myös itse seurata niiden avulla omaa suoritustaan. 

Luotettavien analyysien tekemiseen tarvitaan kuitenkin tutkimusalan julkaisukäytäntö-

jen tuntemusta ja hakuja useasta tietokannasta.   

Kansainvälistymisen ja taloudellisen seurannan kasvaessa kirjastoissa jo kauan käytössä 

ollut bibliometriikka on noussut vahvasti esiin.  Esimerkiksi kansainväliset yliopistover-

tailut eli ns. ranking listaukset perustuvat tieteellisten julkaisujen viittauslukumääriin.  

Indikaattoreilla pyritään kuvaaman tutkittavien julkaisujen ominaisuuksia.   

Tunnetuin indikaattoreista on viittauskerroin (impact factor) tai ehkä enemmän nykyään 

näkee käytettävän termiä vaikuttavuuskerroin. Se ilmaisee montako viittausta jossakin 

lehdessä ilmestyvät artikkelit keskimäärin saavat.  Mitä korkeampi vaikuttavuuskertoi-

men arvo on, sitä suurempi arvostus lehdellä on tiedemaailmassa. (Kärki, R. & Korte-

lainen, T. 1996)   
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Rinnakkaistallentaminen lisää myös viittausten määriä koska julkaisuarkistosta on aina 

linkki myös alkuperäiseen julkaisuun. Rinnakkaistallennetun artikkelin löytyminen In-

ternetistä esimerkiksi hakukoneiden avulla markkinoi siten myös alkuperäistä julkaisua.  

Open Access –lehtien tavoitteena on myös kasvattaa lehtien saamia viittauksia ja lisätä 

näin painoarvoaan perinteisen maksullisen lehtien rinnalla.  

Perinteisen paperijulkaisemisen aikaan arviointimenettely saattoi kestää niin kauan että 

tutkimustulokset olivat julkaisuajankohtana osittain vanhentuneita.  Toisaalta kehitys on 

johtanut myös siihen että kirjastot joutuvat ostamaan takaisin julkaisuja ja tutkijoiden 

varsinaisen työn tuloksen kustantajilta.  Lehtien hinnat ovat kohonneet ja kirjastojen 

käytettävissä olevat varat taas vastaavasti huvenneet.    

Borgman (2007) huomauttaa indikaattoreiden ongelmista. Hän mainitsee esimerkiksi  

konferenssijulkaisujen puuttumisen tietokannoista. Tekniikan alan tutkimustuloksia 

julkaistaan yleisimmin konferenssi- ja kokoomateosartikkeleina.  Tuloksia raportoidaan 

myös tutkimusraportti – julkaisuina jotka eivät ole mukana tietokannoissa joista vertai-

luja tehdään.   

Ihmistieteissä julkaistaan enemmän monografioita kuin artikkeleita ja vaikutetaan yh-

teiskunnallisessa keskustelussa.  Myös suomenkieliset artikkelit jäävät indikaattoreilta 

huomiotta.   
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Taulukko 1. Tieteellisten julkaisujen jakautuminen tieteenaloittain (Puuska, H.–M. & 

Miettinen, M. 2008)  
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Tieteenalojen väliset erot julkaisemisessa ovat merkittäviä (taulukko 1). Kaikki tieteen-

alat arvostavat julkaisemista kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä.  Luonnontieteissä ja 

lääketieteessä  julkaiseminen painottuukin lähes yksinomaan niihin. Muilla aloilla jul-

kaiseminen on monimuotoisempaa ja myös muut julkaisukanavat ovat tärkeitä.  Yhteis-

kunta ja humanistisisa tieteissä tuotetaan eniten monografioita ja kokoomateoksia. Tek-

niikan aloilla taas konferenssijulkaisuilla on tärkeä merkitys.  Useilla luonnontieteiden 

aloilla kuten fysiikassa ja matematiikassa Open Access ja sähköiset julkaisuarkistot ovat 

alusta lähtien olleet suositumpia kuin muilla (Puuska, H.-M. & Miettinen, M. 2008).  

Kaukosen (2011) mukaan bibliografiset mittarit mittaavat välillisesti vain akateemista 

laatua.  Tutkimuksen arviointia tulisi hänen mukaansa tarkastella laajan laatukäsityksen 

mukaan jossa otetaan huomioon tieteenalojen erilaisuus ja tutkimuksen monimuotoi-

suus.  Tästä huolimatta bibliometriset mittarit ovat edelleen tärkeitä tukena ja niihin 

perustuvien järjestelmien kehittelystä ei tule hänen mukaansa luopua.    

Yliopistojen julkaise tai kuole kulttuuri on aiheuttanut sen että yhden tutkimusprojektin 

aikana voidaan julkaista kymmeniä artikkeleita ja konferenssiesitelmiä Kilpailu rahoi-

tuksesta ja erilaiset kannustimet vaikuttavat siihen että pyritään julkaisemaan paljon.  

Tutkimuksen sisältö saatetaan pilkkoa moneen osaan ja julkaisemiseen eri paikoissa. 

Tämä vaikeuttaa tiedon hakemista ja osa julkaisuista jää ilman lukijakuntaa (Tuominen, 

K. 2008).    
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2.2 E-tiede  

 

Machlupin (1962) tietotyön pioneerin mukaan kaikki tieto on ensin yksilön omaa mutta 

yhtä tärkeänä hän näkee tiedon jakamisen muille yhteisössä.  Hän esitti jo aikanaan että 

tiedon tuottamisesta tulee tulevaisuudessa taloudellinen kilpailutekijä.  Tieteen tuloksis-

ta toivotaankin nykyään ideoita erityisesti liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämi-

seen. Organisaatioissa tieteellistä ja markkinatietoa yhdistetään jotta näin saataisiin syn-

tymään uusia innovaatioita.  

Informaatioteknologian kehitys on tuonut aivan uudet muodot ja mahdollisuudet tieteen 

tekemiseen. E-tiede (Taylor, J. 2000; tässä Laaksonen, L. 2008) on globaalia tieteiden 

välistä yhteisötyötä jonka tuleva infrastruktuuri mahdollistaa.  Siinä on kysymys digi-

taalisista aineistoista, jaetuista teknisistä resursseista ja virtuaalisista vuorovaikutus- ja 

tutkimusyhteistyöstä (Borgman 2007).  Käytössämme on huikeita mahdollisuuksia mut-

ta ei ole ongelmatonta päättää missä ja miten niitä hyödynnetään.  

Haataja (2012) muistuttaa että on syytä erottaa toisistaan käsitteet infrastruktuuri ja e-

tiede.  Hänen mukaansa e-tiede ainoastaan hyödyntää niitä palveluita joita infrastruktuu-

ri tarjoaa.  

Tieteen infrastruktuuri on moniulotteinen käsite koska sillä luodaan puitteita e-tieteen 

toiminnalle.  Tiedon määrän kasvaessa ja monimuotoistuessa haasteet sen kehittämiseen 

kasvavat.  Ilman toimivaa infrastruktuuria jää varsinaisen tieteen saavutukset jakamatta 

ja niiden tallentaminen tulevaisuuden tarpeita varten vaikeutuu.  Kaikkien osapuolten 

näkökulmia tarvitaan että asian merkittävyys ymmärretään ja resurssit taataan.  

Globen (2011) mukaan e-tieteen vaikutus on yksittäisenkin tutkijan työhön merkittävä 

ja sen sosiaalinen ulottuvuus on teknologian edistystä hallitsevampi tekijä. Tutkijoiden 

verkostoitumiskyky saattaa olla merkittävä tutkimuksen näkyvyydelle.  Tiedonjakami-

sen ja yhteistyön käytännöt muuttuvat ja tutkimusprosessista tulee entistä automaatti-

sempaa. Hänen mukaansa vapaaehtoisesti toteutettu muutos on tehokkaampi tapa uudis-

taa asioiden tekemistä kun ylhäältä päin määrätty, teknologinen muutos.    
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Uusien järjestelmien integroinneissa tulisi ottaa kaikki toimijat mukaan niin että heti 

alussa kokonaisuus saadaan hallintaan.  Perusteena tulisi myös olla aina se että ne hel-

pottavat jotain toimintaa eivätkä tuota vain lisää työtä. 

Tutkimusryhmät muuttuvat yhä monialaisemmiksi ja niissä tarvitaan teoreettista tutki-

mustyötä ja kokeellista työtä tekevien lisäksi muun muassa tietotekniikkaspesialisteja ja 

infrastruktuurien kehittäjiä.  Tiedon avoimen saatavuuden merkittävyys on siinä että se 

demokratisoi tieteellistä tietoa ja sen käyttöä. Samalla kuitenkin on tärkeää sisäistää 

tiedon merkitys, miten sillä voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan joten ei ole ihan sama mi-

ten ja kenelle sitä jaetaan (Globe, C. 2011).  

Borgman (2007) muistuttaa että tutkijat voivat olla myös erittäin kilpailuhenkisiä jos 

toisaalta taas yhteistyökykyisiäkin.  Tutkijat käyttävät mielellään muiden tutkimusten 

tuloksia mutta toisaalta vaalivat sitä mitä itse muille tarjoavat.  Tutkijan luottamus ja 

halu jakaa tutkimuksestaan tietoa on perusta johon myös e-tiedekausi nojaa.  

Virtuaaliset tutkimusympäristöt jotka perustuvat erityisesti julkisin varoin kerättyyn 

avoimeen tutkimusdataan ja digitoituun kirjallisuuteen antavat e-tieteelle valtavan mer-

kityksen ja uusia mahdollisuuksia.   Uudet automaattiset tekniset analyysimenetelmät 

antavat mahdollisuuden tutkia myös poikkitieteellisiä yhteyksiä ja parantavat näin tie-

teidenvälistä kommunikaatiota.  Ongelmien ollessa monimuotoisia yksi tieteenala ei 

aina kykene niitä ratkomaan. 

Muutokset toimintaympäristössä ovat niin nopeita että joillakin aloilla projektit eivät 

ehdi toteutua siten kun ne alun perin suunniteltiin. Tämä vaikuttaa myös julkaisemiseen 

koska tutkimusten tulokset halutaan nopeasti näkyviksi.   

Tieteellisten julkaisujen saatavuuden myötä on tullut esiin myös itse tutkimusdatan arvo 

ja siihen liittyvän tiedon säilyvyyden turvaaminen.   

Tutkimusaineisto on varsin monimuotoista ja ongelmia sen hallinnalle tuo muun muassa 

organisaatioiden resurssien ja osaamisen puute.  Tiedon määrän valtava kasvu samoin 

kuin tekniset ongelmat lisäävät tutkimusorganisaatioissa tarvetta ohjeistukselle tutki-

musdatan hallinnasta. 
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Borgman (2007) mielestä tutkimusaineiston tallentamisen ongelmat eivät olekaan yksit-

täisen tutkijan tai yksilön vastuulla vaan päättäjien ja organisaatioiden tulee ottaa vastuu 

näistä kysymyksistä.   

Suomessa on vaadittu nykyistä suurempaa panostusta tieteen infrastruktuurin kehittämi-

seen koska nykyisellään tutkimuspolitiikka ei ota huomioon valtavaa tieteen teon muu-

tosta. Muutokset tapahtuvat niin nopeasti että vaarana on tieteen käytäntöjen ja tutki-

muspolitiikan eli päätöksenteon ja rahoituspolitiikan erkaantuminen toisistaan.  Iso-

Britannian JISC ( http://www.jisc.ac.uk/ ) on keskitetty julkisrahoitteinen yksikkö joka 

hoitaa keskitetysti tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä kehittämishankkeita.  Suomen mal-

lissa taas yksittäisillä yliopistoilla on omia hankkeita mistä seuraa mm. se että tehdään 

päällekkäistä työtä ja hukataan kalliita resursseja.  Suomessa e-aineistojen osalta kes-

keinen toimija on FinElib ( http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/) joka neu-

vottelee keskitetysti lisenssit suureen osaan elektronista tieteellistä kirjallisuutta.  E-

lehtien saatavuudella ja julkaisemisella on suora yhteys julkaisemisen laatuun. (Talja, 

S., Karasti, H.& Janasik, H. 2011) 

Digitaalisen tutkimusaineistoihin ja niiden saatavuuteen liittyvät kysymykset ovat edel-

leen hyvin ajankohtaisia.  Tutkimuksen kansainvälistyessä tietoaineistojen nopea saata-

vuus on entistä tärkeämpää tutkimuksen kilpailukyvylle. Tutkimusorganisaatioissa tar-

vitaan digitaalisten aineistojen hallinnoimiseen palvelua joka turvaisi rajatun sekä julki-

sen aineiston saatavuuden myös tulevaisuudessa. 
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2.3 Tulevaisuuden haasteita 

Julkaisujen määrän valtavan lisääntymisen yhtenä syynä on tutkimusmaailman ankara 

kilpailu rahoituksesta johon julkaisuilla voi vaikuttaa.  Tämä lisää myös tutkijoiden jot-

ka tekevät vertaisarviointeja työmäärää. Nykyisin yksi arvioija voi saada jopa satoja 

pyyntöjä sähköpostilla.  Tämä tarkoittaa sitä että samankaltaista arviointia kun paperi-

julkaisujen aikaan on mahdotonta tehdä.  Nopeampi julkaisemisen sykli vaikeuttaa 

myös tutkijoiden keskittymistä ja voi siten aiheuttaa julkaisemisen laadun heikkenemis-

tä. Nykytilanteessa vertaisarvioinnin anonymiteettia ja luottamuksellisuutta saattaa olla 

vaikea taata. (Mäkinen, O. 2012) 

Björkin (2010) et. al. mukaan on esitetty myös sama huoli julkaisemisen laadun ja ver-

taisarviointien vaikeutumisesta jos kustantajat ovat pakotettuja siirtymään Open Access 

julkaisemiseen.  Open Access on myös houkutellut alalle lehtiä jotka eivät täytä laaduk-

kaan julkaisun ehtoja.  Kustantajissa on kirjoittajien rahastamiseen keskittyneitä yrityk-

siä ja sivustoja.  Tutkijan on tärkeää osata valita viisaasti lehti johon artikkeliaan tarjo-

aa.  Myös julkaisusopimusten tekeminen saattaa olla tutkijalle entistä hankalampaa kos-

ka kustantajien tavat tarjota OA –julkaisumallia ovat usein artikkelikohtaisia ja nopeasti 

vaihtuvia.  

Keskusteluissa on myös Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys yliopistoille rahoituksen 

uudistamisesta.  Sen mukaan kolmannes yliopistojen saamasta rahoituksesta tulisi kan-

sainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistuista artikkeleiden perusteella.   Julkaisutieto-

jen oikeudenmukainen huomiointi rahoitusperusteissa on haaste mittaristojen kehittäjille 

koska tutkimusalojen erilaisuuden huomioon ottaminen nykyisillä välineillä on vaikeaa. 

Lehtonen (2011) esittää huolen siitä että julkaisemisen jakelukanavat alkavat ohjata itse 

julkaistavaa tietoa eivätkä niinkään varsinaiset laatutekijät ohjaa toimintaa.  Verkkojul-

kaiseminen ei nykyisellään suosi myöskään monografiaa vaan julkaisu on useimmiten 

lehtiartikkeli.  Lisäksi kustantajat saattavat taloudellisen hyödyn vuoksi valita julkaista-

vaksi sellaisia kirjoja joilla on olemassa myös muita ostajia kun tieteellinen yleisö.  
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Myös mahdollisen vilpin lisääntyminen on puhuttanut tiedemaailmaa. Tutkija haluaa 

julkaista mahdollisimman arvostetussa lehdessä koska paineet menestyä tiedemaailmas-

sa on suuret. Digimaailmassa on helppo kopoida ja monistaa.  Saattaa olla että tekijän-

oikeus- ja eettiset kysymykset ovat kirjoittajalle jääneet vieraiksi ja tiedostamattaan tu-

lee silloin tehneeksi laittomuuksia.  Halu päästä korkealle erilaisilla ranking listoilla 

saattaa aiheuttaa silloin plagiointia tai viittaamista tiettyyn tutkijaryhmään.  Toisaalta 

ongelmaa ei pidetä hälyttävänä koska tiedeyhteisö kontrolloi tiukasti toisiaan ja vilppi 

paljastuu ennemmin tai myöhemmin (Isoranta, H. 2011). 

Borgmanin (2007) mukaan luotaessa yhteisiä e-infrastruktuureja paikallisten ja kan-

sainvälisten menettelytapojen yhteensovittamisessa tarvitaan tasapainoa.  On tärkeää 

ettei menetetä paikallista tietämystä. Toisaalta voimavaroja ei kannata tuhlata yksin 

toimimiseen vaan hyödyntää muiden oppeja ja liittyä verkostoihin.  Teknisten ratkai-

sualustojen yhdistäminen ei ole ongelmatonta. Siksi ne tulisikin suunnitella niin että 

standardit ja metatiedot otetaan huomioon jotta yhteensopivuus muihin järjestelmiin on 

todennäköistä.  Yhteinen infrastruktuuri alusta on tärkeää koska tieteenaloilla saattaa 

syntyä omia laajoja tiedearkistojaan joiden riski jäädä omiksi siiloikseen on mahdollista. 

Tiedonhaku ei silloin toimi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Perinteinen teollisen maailman talous perustui luontoon ja sen jalostamiseen.  Nykyisin 

taloudellisia arvoja tuotetaan nopeaan tahtiin tiedon avulla.  Tieteelliset innovaatiot voi-

vatkin olla taloudellisia menestyksiä. Edellytysten luomista innovaatioiden synnylle 

tavoitellaankin koska nähdään että tulevaisuutemme on riippuvainen niiden synnystä.  

Vuorovaikutukselliset taidot toimia netissä ja erilaisissa yhteisöissä ovat kasvaneet. 

Työntekijän näkökulmasta tarvitaan jatkuvaa muuntautumiskykyä sopeutua muutoksiin 

ja erilaisiin tietojärjestelmiin sekä kiinnostusta kehittää omaa osaamistaan.  Kuitenkin 

pitää muistaa että ihmisen sopeutumiskyky on rajallinen.  Erityisesti haasteita tämä aika 

tuo ikääntyville työntekijöille.   

Tulevaisuus näyttää varsin kiinnostavalta jos katsoo kokonaisuuden kannalta.  Monet 

asiat ovat huomattavasti paremmin kuin vuosikymmeniä sitten.  Toisaalta ruohonjuuri-

tasolta katsottuna näyttää työntäyteiseltä. Ja miten käy paperilehtien, vieläköhän tutki-

jalla on niitä kymmenen vuoden päästä selailtavana vai onko kaikki aineisto verkossa? 
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2.4 Open Access –liike 

 

Vaihtoehto kaupalliselle tieteelliselle julkaisemiselle on vahvasti lisääntynyt Open Ac-

cess  –julkaiseminen (OA)  jossa pyritään tieteellisen tiedon ja tutkimuksen vapaaseen 

jakeluun verkon välityksellä. Kehitys on ollut nopeaa viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana.  Open Access on helpottanut kirjastoja kohonevien lehtien tilaushintojen ja vähe-

nevän rahoituksen osalta.  Sama resurssi voidaan panostaa tiedon vapaaseen jakeluun 

verkossa.   

Tieteen perusehdon mukaisesti tutkimuksen on oltava julkista niin että muut tutkijat 

voivat kriittisesti arvioida tuloksia.  Open Access noudattaa tätä periaatetta.  Käsitteenä   

Open Access kehittyy ja muuttuu jatkuvasti.  Perusperiaate kuitenkin on että siinä kan-

nustetaan tutkijoita jakamaan julkaisujaan internetissä vapaasti kaikkien ulottuville. 

Määritelmän mukaisesti tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa kun se on sekä 

tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa, tulostettavissa, kopioitavissa ja linkitettä-

vissä internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. Tutkimuksen tekijällä on kuitenkin aina 

tekijänoikeus, joten lähdeviittaukset on tehtävä asianmukaisesti. Avoimeen julkaisemi-

seen kuuluu myös se että kaikilta kirjoittajilta on siihen suostumus (Avoimen tieteelli-

sen julkaisutyöryhmän muistio 2005).  

Open Acces -ilmiö on synnyttänyt julkilausumia syntypaikkojensa mukaan (Budapest, 

Betsheda, Berlin) jotka täydentävät toisiaan.  Niiden tarkoituksena on edistää tieteelli-

sen tiedon vapaata saatavuutta ja lisätä sen periaatteen tunnettuutta.  Laajalla levikillä 

OA tavoittelee lisää tiedon lukijakuntaa, kirjoittajan ja tutkimusorganisaation näkyvyyt-

tä ja tunnettuutta sekä artikkeleiden luettavuutta ja käyttöä.  (Bailey C.W.Jr. 2006).   

Open Access –liike syntyi 2000-luvun jälkeen vaikka jo 1990-luvun kuluessa syntyi 

useita avoimeen julkaisuarkistoon perustuvia verkkopalveluita, joihin tutkijat tallensivat 

aineistojaan.  Merkittävin oli fyysikoiden ArXiv (http://www.arxiv.org).  Tallennetut 

dokumentit olivat usein tutkimusten tuloksia jotka vasta myöhemmin julkaistiin tieteel-

lisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa.  

http://www.arxiv.org/
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Tutkijamaailmassa nämä aiheenmukaiset julkaisufoorumit olivat kuitenkin hyvin seurat-

tuja.  Havaittiin myös se että mahdollistamalla tutkimusartikkelien avoin saatavuus tieto 

leviää huomattavasti nopeammin kuin perinteisissä julkaisuissa, jossa oli varsin pitkät 

julkaisuajat ja rajattu lukijakunta. (Harnad, S. 2006). 

Open Access käsitteellä on liittymäkohtia Wikipediaan ja muiden wikitekniikkaan pe-

rustuvien ”copyleft” palveluiden kanssa.   GNU General Public Licence on käsite joka 

tarkoittaa että ohjelman voi kopioida, levittää ja muokata sillä ehdolla, että myös kopi-

oitua, levitettyä ja muokattua ohjelmaa saa kopioida, levittää ja muokata vapaasti 

(GNU).   

Internet ja e-mail ovat avoimia ohjelmia samoin kun kulttuurin puolella Creative Com-

mons joka on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton palvelu. Sen tar-

koitus on auttaa tekijöitä heitä ilmaisemaan tahtonsa, ehdoista, joilla digitaaliset teokset 

ovat yleisön ja toisten tekijöiden käytettävissä. (Creative Commons) 

Open access  -julkaisemiseen tutkijalla on useita menettelytapoja (Harjuniemi, M.-L.  

2011): 

• Tutkija voi asettaa tutkimuksensa avoimesti saataville omien kotisivujensa kautta  

• Tallentaa sen tieteenalakohtaiseen avoimeen arkistoon (ArXiv, CiteCeer, RePEc 

jne) 

• Julkaista sen edellä mainitussa avoimessa Open access  –lehdessä  

• Ostaa yksittäinen artikkeli avoimeksi (osa kustantajista tarjoaa)  

• Rinnakkaistallentaa artikkeli organisaationsa avoimeen julkaisuarkistoon 

Tässä tutkimuksessa keskitytetään tarkastelemaan tutkijan näkökulmasta viimeistä mai-

nittua eli artikkeleiden rinnakkaistallennusta organisaation avoimeen julkaisuarkistoon.  
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Open Access tiedelehdellä tarkoitetaan tieteelliset normit täyttävää ja vertaisarvioitua 

verkkolehteä jonka artikkeleihin on kaikilla lukijoilla pääsy ilman tilausmaksua.  Lun-

din yliopiston kirjaston sivulla on hakemisto lehdistä  ”Directory of Open Access Jour-

nals”  Tavoitteena on nopea vertaisarviointi ja julkaisuprosessi, joka korostaa tutkimuk-

sen ja tiedon ajankohtaisuutta.  Tämä kultaiseksi tieksi kutsuttu Open Access –

julkaiseminen on tuonut mukanaan myös uuden tyyppisiä lehtiä kuten Plos. Se on ver-

taisarvioitu monitieteellinen julkaisu ja jonka tavoite on julkaista nopeasti uusia tieteel-

lisiä tuloksia.   

Open Access -julkaisemisen periaatteisiin kuuluu se että lukija ei maksa julkaisukustan-

nuksia eikä hänen siis tarvitse tilata lisenssiä artikkelin lukemiseen.  Koska Open Ac-

cess lehdet eivät peri tilausmaksuja pakolliset julkaisemiseen liittyvät toimituskustan-

nukset katetaan usein ns. kirjoittajamaksuilla. Osan rahoitus saattaa perustua yhteisöjä-

senyyksiin joita yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on. Tutkimuksen rahoittaja tai tutki-

jan taustaorganisaatio maksaa siis julkaisemiseen liittyvät kustannukset.  Menettelyllä 

voidaan vaikuttaa myös tieteellisten lehtien hintakehitykseen.  (Avoimen tieteellisen 

julkaisutyöryhmän muistio 2005)    

Kansainvälisesti ja suurilla kustantajilla maksu on käytössä ja toimiva.  Suomessa kir-

joittajamaksun tai julkaisumaksun käyttöönotto on herättänyt tutkijoiden parissa myös 

epäilyjä.  Vastavuoroisesti tapahtuva toimitustyö ja vertaisarviointi ovat aiemmin tapah-

tuneet ilman rahanvaihtoa.  Tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden tavoitteena 

on edelleen huolehtia siitä että vertaisarviointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.  

Yhä useampi tutkimusorganisaatio tai tutkimuksen rahoittaja asettaa omia suosituksiaan 

ja ehtojaan tutkimustulosten vapaasta saatavuudesta.  Mahdollisimman laajaa näkyvyyt-

tä rahoittamalleen tutkimukselle haluavat myös sen rahoittajat.   

EU-projekti SOAP :n (Study of Open Access publishing) tutkimus  keskittyi tarkaste-

lemaan julkaisemista Open Access -lehdissä.  Tutkimuksessa todettiin että vain pieni 

osa tutkijoista 8-10 % julkaisee niissä. Open Access -julkaisemiseen vaikuttaa pääsään-

töisesti tulosten mukaan tutkimusala koska eri tieteenalojen foorumit ja syklit julkaista 

vaihtelevat.  Osaksi julkaisemiseen Open Access -lehdissä vaikuttaa kirjoittajamaksui-

hin tarvittavan rahoituksen ja arvostuksen puutteet.  Tutkijoille on myös digitaaliaikana 

tärkeää Open Access -lehden tieteellinen taso. (Dallmeier-Tiessen, S. et al. 2011) 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
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2.4.1 Avoimet julkaisuarkistot 

 

Avoin julkaisuarkisto (open repository, open access digital archive, e-prints server) 

tarkoittaa tieteellisten julkaisujen tallentamiseen ja avoimeen verkkojulkaisemiseen so-

veltuvaa teknistä järjestelmää ja sen ympärille rakennettuja palveluita.   Julkaisuarkistot 

jakaantuvat organisaatiokohtaisiin (institutional repository, IR) ja tieteenalakohtaisiin 

(subject-based archives, SR) arkistoihin. (Ilva, J. 2011).   

Opinnäytetöitä alettiin julkaista verkossa 1990-luvun alkupuolella.  Ne olivat alku 

avoimille julkaisuarkistoille nykymuodossaan. Edelleenkin opinnäytteet muodostavat 

suurimman osan julkaisuarkistojen sisällöstä. 

Arkistojen sisällöt ja hierarkiat vaihtelevat. Organisaatiokohtaisissa arkistoissa tiedot 

ryhmitellään esimerkiksi tiedekunta- tai laitosrajojen mukaan. MIT :n DSpace ja Edin-

burgh Research Archive olivat  ensimmäisiä organisaatioiden perustamia julkaisuarkis-

toja. Tieteenalakohtaisissa arkistoissa julkaisut on luokiteltu esimerkiksi tutkimusala-

kohtaisesti teemoittain.  Fyysikot ovat olleet uranuurtajia aiheenmukaisten avointen 

julkaisuarkistojen luomisessa ja tallentamisessa. He ovat jakaneet tutkimusaineistoaan 

nykyisin Cornellin yliopiston ylläpitämässä arXiv julkaisuarkistossa jo pitkään.  Muita 

perinteisiä ja laajoja avoimia arkistoja on esimerkiksi biolääketieteen PubMed Central.  

Myös erilaisten opetusmateriaalien alustana julkaisuarkistot ovat kasvattaneet merkitys-

tään.  (Jones, R. Andrew, T. & MacColl, J. 2006). 

Julkaisuarkistot ovat itse asiassa tietokantoja jotka sisältävät pääasiassa organisaatioiden 

tutkimusjulkaisuja, peer-review artikkeleita, konferenssiartikkeleita, väitöskirjoja ja 

muuta tutkimukseen liittyvää aineistoa.  Julkaisuarkistot voidaan nähdä myös kahden-

laisessa roolissa: ne voivat toimia palvelun tarjoajina että tiedon jakajina. Tiedonjakajia 

ovat pääasiassa organisaatioiden julkaisuarkistot kun taas palvelun tarjoajana voi toimia 

viitetietokanta johon kerätään tietoa toisista julkaisuarkistoista.  Se tarjoaa siis ha-

kunäkymän joukkoon muita julkaisuarkistoja.  Tälläisiä palveluita on esim. OAIster tai 

CiteBase.  (Jones, R., Andrew, T. & MacColl, J. 2006: tässä Stenberg, M. 2008).  
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Tekniset ratkaisut perustuvat usein ns. avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.  Haasteita 

tulee tulevaisuudessa riittämään teknisten rajapintojen eri formaattien tallentamisessa ja 

yhdistämisessä sekä lisensoitujen aineistojen muuntamisessa avoimiksi siten että ne 

ovat myös myöhemmin saatavilla.   

OAI-PMH on protokolla jonka avulla Open Access periaatteella tallennettu aineisto on 

netistä helpommin löydettävissä. Vaikka Google indeksoi kokotekstin, tarvitaan silti 

käyttöliittymien rakentamiseen julkaisujen identifiointia ja metatietoja.  Julkaisuarkisto 

voi siis olla väline joka auttaa tutkijaa ja tiedonhakijaa löytämään helpommin ja nope-

ammin tieteellistä tietoa verkosta (Giesceke, J. 2011).  

Crow (2002) kuvailee julkaisuarkistoa yhden tai useamman tiedeyhteisön työn tulosten 

elektronisena kokoelmana joka kerää ja jakaa tietoa.  Hänen mukaansa julkaisuarkisto 

on keskeinen uusi innovaatioiden luoja akateemisten yhteisöjen tieteellisen kommuni-

koinnissa ja julkaisemisessa. Ne tarjoavat hänen mukaansa todellisen indikaattorin tie-

deyhteisön laadulle, parantaen niiden näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja julkista arvoa.  

Avoimien julkaisuarkistojen määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Huhtikuussa 

2012 avoimia julkaisuarkistoja ROAR, Registry of Open Acces Repositories  

(http://roar.eprints.org ) indeksin mukaan on 2730.    

Suomessa on jo lähes 50 organisaatiota, joilla on käytössään julkaisuarkisto. Ne ovat 

joko itsenäisiä kokonaisuuksia tai osa jotakin laajempaa monen organisaation palvelua.  

Kansalliskirjaston tarjoamat julkaisuarkistopalvelut perustuvat sen omaan infrastruktuu-

riin ja DSpace -ohjelmistoon. Sen ylläpitämä on muun muassa ammattikorkeakoulujen 

yhteinen julkaisuarkisto Theseus.  Se on kotimaisista julkaisuarkistoista suurin ja siinä 

on jo yli 30.000 viitettä. Vuonna 2011 Theseuksen julkaisuja oli ladattu yli 4 miljoonaa 

kertaa (Digitaalinen kirjasto 2011).  

Lisäksi Suomessa toimii kuusi muuta selkeästi julkaisuarkiston määritelmän täyttävää 

organisaatiokohtaista palvelukokonaisuutta. VTT:n julkaisurekisteri luokitellaan usein 

sisältämiensä kokotekstitiedostojen ja teknisten ominaisuuksien vuoksi myös julkai-

suarkistoksi (Julkaisuarkistojen 2011).  

Omien tutkimusjulkaisujen jakaminen voidaan nähdä myös tutkimusorganisaation stra-

tegisena valintana avoimen julkaisutoiminnan kehittämiseen (Lindström, P. 2009) 

http://roar.eprints.org/
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Dspace on yleisin ohjelmisto johon julkaisuarkistot perustuvat. Muita käytettyjä on Fe-

dora ja  EPrints. Keskustelua keskitetystä tai hajautetusta toimintamallista on Suomessa 

käyty pitkään.  Kummallakin toimintatavalla on etunsa.  Kokonaan omissa käsissä oleva 

arkisto on helpompi räätälöidä oman organisaation tarpeisiin.  Toisaalta taas ei kannata 

tehdä päällekkäistä työtä ja tuhlata näin vähiä resursseja  (Julkaisuarkistojen 2011).   

Nottinghamin yliopiston ylläpitämän tietokannan OpenDoar the Directory of Open Ac-

cess Repositories, avulla voi hakea arkistoja aiheittain. Se tarjoaa myös tilastotietoa  

tieteellisistä julkaisuarkistoista.   Digitaalisessa muodossa olevat julkaisut ovat kasva-

van kiinnostuksen kohteena ja niiden käytön seuraaminen on mahdollista entistä tar-

kemmin palvelun avulla. 

Tutkimuksen mukaan joka tehtiin Uuden Seelannin tiedeyhteisössä, tietoisuus organi-

saation julkaisuarkistosta oli vähäinen.  Tutkijat eivät olleet vastaankaan arkistoita mut-

ta kokivat että on olemassa muitakin tehokkaampia viestintävälineitä. Tieteenalakohtai-

set julkaisuarkistot olivat tämän kyselyn mukaan myös arvostetumpia.  Samassa tutki-

muksessa haastateltiin myös kirjastojen johtoa. Heidän mukaansa julkaisuarkistot tuovat 

lisäarvoa ja tunnettuutta kirjastoille ja sisällön kartuttaminen tulevaisuudessa nähtiinkin 

tärkeäksi.  Organisaatioiden julkaisuarkistojen tulisikin fokusoida roolinsa tiedeyhteisö-

jen sisällä tärkeäksi osaksi tieteellistä kommunikointia ja sen tiedekulttuuria (Cullen, R. 

& Chawner, B. 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opendoar.org/
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2.4.2 Rinnakkaistallentaminen  

 

Paperiaikaan tutkimusorganisaatioissa tutkijoiden tutkimusten tuloksena syntyneet ar-

tikkelit arkistoitiin kirjastoissa mappeihin. Julkaistuista artikkeleista koottiin vuosittain 

luettelo joka toimi tiedotuskanavana tutkimusyksikön tieteellisestä julkaisutoiminnasta. 

Tutkijat pyysivät kirjastosta kopioita kiinnostavista artikkeleista oman työnsä taustaksi.  

Periaate on nykyisinkin sama kun joskus 70 luvulla.  Artikkelit sijaitsevat keskitetysti 

organisaation julkaisupalvelimella tai verkkolevyllä digitaalisessa muodossa.  Tutkijat 

ja muut tiedontarvitsijat saavat käyttöönsä artikkelit huomattavasti nopeammin jos or-

ganisaation toimintatapana on ne sinne tallentaa.  Toinen vaihtoehto on että artikkelei-

den tallennukseen ei ole olemassa toimintatapaa ja niitä ei talleteta keskitetysti mihin-

kään.  Artikkeleiden rinnakkaistallennus jatkaa periaatteessa samaa mitä paperiartikke-

leiden mapitus aikanaan.   

Rinnakkaistallennuksella (self-archiving, parallel publishing) tarkoitetaan jossakin tie-

teellisessä julkaisussa ensisijaisesti julkaistavan tieteellisen tekstin kopion tallentamista 

avoimeen digitaaliseen arkistoon, jossa se on avoimesti kaikkien saatavilla.   

Tutkija voi rinnakkaistallentaa artikkelinsa julkaisemalla sen henkilökohtaisella net-

tisivullaan, tieteenalakohtaisessa arkistossa (kuten http://arxiv.org/ ), organisaatioyksi-

kön sivuilla (esim. tiedekunnan osaston tai tutkimusyksikön) tai organisaation julkai-

suarkistossa. (Bailey, C. W. Jr. 2006)  

Yleisin kustantajien sallima tallennusversio on ns. post-print versio joka on viimeisin 

kustantajalle lähtenyt vertaisarvioinnin läpikäynyt korjattu versio.  Post-print versiossa 

kustantajan taittotyö ei vielä näy joten esim. sivunumerot eivät täsmää.  Osa kustantajis-

ta sallii myös artikkeleiden julkaisemisen viiveellä. Tuona aikana artikkelia ei saa jul-

kaista verkossa. Kustantajilla voivat pidättää itsellään myös ns. embargo eli etumyynti-

oikeuden 6-12 kuukautta julkaisun ilmestymisen jälkeen.  Tietoja eri kustantajien poli-

tiikoista on koottu Nottinghamin yliopiston kokoamaan SHERPA/RoMEO –palveluun,  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/   (Harjuniemi, M.-L. 2011). 

http://arxiv.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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Tietojen päivittyminen tietojärjestelmään saattaa kuitenkin tulla viiveellä joten viimei-

sin tieto kirjoittajan kannattaa varmistaa kustantajalta.  

Gargourin et al (2010) mukaan vuosittain ilmestyvästä 2.5 miljoonasta tutkimusartikke-

lista rinnakkaistallennetaan noin 15-20 %.   Tarvitaan siis vielä runsaasti prosessien ja 

järjestelmien kehittämistä samoin kun tutkijoiden motivointia jotta määrä kasvaisi.  

Kaikista maailman tiedelehdistä joissa käytössä on vertaisarviointi, Open Access  –

lehtiä on vain noin 30 %. Rinnakkaistallentaminen on siis hyvä vaihtoehto tutkimuksen 

avoimelle saatavuudelle.  Alkuperäisen julkaisufoorumin valintaan se ei vaikuta miten-

kään eikä se maksa tutkijoille mitään. (Suber, P. 2012)  

Aineiston saatavuus sekä näkyvyys on keskeistä tutkimuksessa.  Julkaisuarkistoihin 

liittyy lisäksi myös institutionaalisia ja kansallisia pyrkimyksiä.  Maailmassa on jo yli 

1900 digitaalista julkaisuarkistoa ja määrä kasvaa (Harjuniemi, M.L. 2011).   

Rinnakkaistallentaminen on ollut sekä Suomessa että kansainvälisesti keskeinen peruste 

sille että julkaisuarkistoja on perustettu. Kuitenkin rinnakkaistallennettujen artikkelien 

osuus suomalaistenkin julkaisuarkistojen sisältämästä materiaalista on huomiota herät-

tävän pieni, noin 1.3 % (Julkaisuarkistojen 2011).  

Myös Open Access-liikkeen piirissä on todettu että rinnakkaistallentaminen vaatii tuek-

seen monessa organisaatiossa käytössä olevia suosituksia tiukempia tallennusmandaat-

teja.  Niistä voivat päättää sekä tutkimusorganisaatiot että tutkimusrahoittajat. Mandaa-

teilla pyritään siihen että rinnakkaistallennus kasvattaisi suosiotaan.  

Tampereen yliopistossa on ollut vuoden 2011 alusta voimassa rehtorin päätös, jolla yli-

opiston tutkijoita ja muuta henkilökuntaa kehotetaan tallentamaan julkaisujensa rinnak-

kaistallenne yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon.  Jyväskylän yliopistolla on myös 

vastaava päätös. Helsingin yliopiston rehtori teki tutkijoita velvoittavan päätöksen, joka 

on ollut voimassa vuoden 2010 alusta lähtien.  Samoin ammattikorkeakoulujen rehtori-

en neuvosto on tehnyt päätöksen ammattikorkeakoulujen yhteisestä mandaatista (Julkai-

suarkistojen 2011) 
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Toisaalta keskusteluissa on esitetty huoli tiedon levittämisen rajoittavista seurauksista  

erityisesti pienille kielialueille. Rinnakkaistallentamisen vaatimus voi johtaa suomalais-

ten artikkelikokoelmien katoamiseen koska verkosta saadaan helposti ja nopeasti oleel-

liset artikkelit. Kustantajat painottuvat enemmän laajalle yleisölle suunnattuihin tietokir-

joihin ja monografioihin. (Salmi-Niklander, K. 2008)  

Tieteenteon perusperiaatteisiin kuuluu tutkimusten tulosten jakaminen muille tutkijoille. 

Avoin tiedon jakaminen voidaan nähdä myös altruistisena ja vastavuoroisuuteen perus-

tuvana käyttäytymisenä.  Altruismi on epäitsekäs kanta jossa toisen etu laitetaan oman 

edun edelle (Pieni etiikan sanasto 1998).  Ryhmän etu nähdään myös ennen yksilön 

etua.  Vastakohta altruistisella ajattelulle on egoismi ja individualismi.   Altruismi ja 

vastavuoroisuus ovat monitieteellisiä kysymyksiä ja niitä on tarkasteltu laajalti eri tie-

teenaloilla mm. filosofiassa, psykologiassa, sosiaalipsykologiassa ja biologiassa.    

Artikkeleiden rinnakkaistallentamista voidaan tarkastella myös altruistisesta näkökul-

masta.  Halutaanko tallentaa siksi että myös ne kollegat joilla ei muuten ole mahdolli-

suutta päästä käsiksi aineistoon saavat tietoa. 

Heikkilän (2009) mukaan altruisimi ja vastavuoroisuus liittyvät hyvinvointivaltioon jossa 

kaikkien osallistuminen ja luottamus ovat tärkeä kannustin 

Tiedon jakaminen toisille voi edistää hyvinvointia koska se vahvistaa uskoa että voi vaikut-

taa.   Halu auttaa muita lisää samalla omaakin hyvinvointia.  Avoin pääsy tieteellisiin ar-

tikkeleihin voidaan nähdä myös perinteisen tieteen eetoksen mukaisena kollektiivisen 

omaisuuden jakamisena koko yhteisölle.  Rinnakkaistallentaminen tukee avointa kult-

tuuria koska se mahdollistaa tasapuolisen tiedon kattavan jakamisen.  

Perinteinen tieteen eetos näyttäisi olevan edelleen tärkeää aikaisempien tutkimuksen 

mukaan vaikka käytännön toiminnassa se ei aina toteudukaan.  
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3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Organisaatiokohtaiset arkistot ovat yleistyneet vasta viime vuosina.  Tieteenalakohtaiset 

arkistot ovat olleet aiemmin käytössä ja tutkijoille tunnettu tapa tallentaa artikkeleita. 

Southamptonin yliopiston fyysikkotutkijoiden parissa tehdyn tutkimuksen mukaan tut-

kijat eivät kuitenkaan ole yhtä aktiivisia organisaation julkaisuarkistoon tallentamisessa 

kuten voisi heidän tämän perinteensä vuoksi olettaa (Xia, J. 2008).  

Avoimiin julkaisuarkistoihin tallennetaan artikkeleiden lisäksi muutakin tutkimukseen 

liittyvää aineistoa ja huoli tallennetun aineiston laadusta on noussut esiin.   Arvostetuis-

sa ja vertaisarvioiduissa julkaisuissa julkaiseminen on ensisijassa tutkijoille tärkeää ja 

heikentää siten halukkuutta julkaista muulla tavalla tai ottaa käyttöön muita julkaisuta-

poja.  Tutkijoiden ristiriitaista suhtautumista Open Access julkaisemiseen voi vähentää 

jos kirjastot ja julkaisuarkistojen ylläpitäjät kiinnittävät edelleen huomioita laatuun. Pe-

rinteisen julkaisemisen tutut laatuvaatimukset ovat edelleen tärkeintä tutkijoille joten 

niistä ei pidä tinkiä jos Open Access julkaisemista halutaan lisätä. (Cullen, R. & Chaw-

ner, B. 2011). 

Haastattelututkimus Cornell’n yliopiston DSpace julkaisuarkiston vähäisestä käytöstä 

osoitti että tutkijat mieluummin tallentavat omille henkilökohtaisille kotisivuilleen tai 

tutkimusalakohtaisiin arkistoihin. Syynä tähän oli se että niiden merkitys yhteisöllisenä 

tieteellisenä kommunikointi kanavana katsottiin tärkeämmäksi. Väitöskirjat ja opinnäyt-

teet ovat olleetkin julkaisuarkiston pääasiallista sisältöä jotka on sinne tallennettu hal-

linnollisilla panostuksilla. Muita syitä vähäiselle tallentamiselle oli liian monet tiedon 

jakelukanavien käyttömahdollisuudet, epäselvyydet tekijänoikeusasioissa tai riski plagi-

oinnin leviämiseen. (Davis, P. M. & Connolly, M. J.L. 2007).   

Tutkimusten mukaan myös ikäkysymys vaikuttaa tallentamiseen. Laajan kansainvälisen 

kyselytutkimuksen mukaan suurin osa senioritutkijoista oli vähemmän halukkaita arkis-

toimaan artikkeleitaan organisaation julkaisuarkistoon kuin halukkaita.  Vähemmällä 

kuin 10 % vastaajista oli tietoa julkaisuarkiston olemassaolosta.  (Rowlands, I. & 

Nicholas, D. 2005) 
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Kimin (2010) tutkimuksen kohteena oli seitsemäntoista amerikkalaista yliopistoa. Tu-

loksen mukaan iältään nuoremmat tutkijat rinnakkaistallentavat artikkeleitaan enemmän 

kun iältään vanhemmat. Näyttää siis siltä että tulevat sukupolvet ottavat luontevasti 

yleiseksi käytännöksi tallentamisen.  Tutkimuksen mukaan vastaajat pitivät tärkeänä 

myös sitä että eriarvoisuus maailmassa vähenee tallentamisen seurauksena. Tämä alt-

ruistinen ajattelu voidaan nähdä Open Acces -hengen mukaisena jossa tieto tavoittaa 

nekin joilla muuten siihen ei olisi mahdollisuutta.  

Suuri osa tutkimukseen osallistuneista piti julkaisuarkistoon tallentamista lisänä tutki-

muksen näkyvyyden parantamisessa.  Esteitä tallentamiselle tutkimuksen mukaan tuo-

vat mm. tekijänoikeuskysymykset sekä koulutuksen puute järjestelmän käyttöönotossa. 

Myös oman ajankäytön rajallisuus rajoittaa tallennuksen aloittamista (Kim, J. 2010). 

Mitkä seikat nykyisin ylipäätään motivoivat tutkijoita julkaisemiseen? Swan (2006) 

esittää että yleisesti ajattelemme julkaisemisen motivoivan koska muuten tutkijoiden 

työn tulokset häviäisivät ja kova työ valuisi hukkaan.  Julkaiseminen nähdään myös 

karkeana mittarina heidän työnsä tehokkuudesta tutkijana. Lisäksi tutkijat julkaisevat 

koska työnantajat ja tutkimuksen rahoittajat odottavat sitä. Pääasiallisin motiivi tallen-

tamiseen oli tutkijan oma halu jakaa tiedeyhteisölle tutkimustuloksia (kuvio 1).   

 

 

Kuvio 1.  Researchers’ reasons for publishing their work.  (Swan, A. 2006) 
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Kansainvälisen laajan kyselyn mukaan joka lähetettiin eri tieteenalojen edustajille, ha-

vaittiin korrelaatiota aktiivisen julkaisuarkistoihin tallentamisen ja julkaistujen artikke-

leiden määrän välillä.  Myös muiden tutkijoiden esimerkillä oli merkitystä tallentamisel-

le.  Eniten tunnettuutta julkaisuarkisto kyselyn mukaan sai tutkijakollegoilta. Toiseksi 

eniten tutkijat seurasivat yleistä keskustelua Open Accessista.  Tarkempi tutkimus osoit-

ti että on olemassa useita syitä tallentamiseen. Kuitenkin tärkeintä on jakaa tietoa tutki-

jayhteisöön. Vaikuttavuus nähdään tärkeämpänä verrattuna taloudelliseen hyötyyn. Tut-

kijoista 61 % toivoi että julkaisuarkistossa artikkelit säilyisivät pysyvästi.  (Swan, A. & 

Brown, S. 2005) 

Tutkijoiden huolena tekijänoikeuksien lisäksi oli myös se että tallentamiseen menee 

liikaa omaa aikaa sekä arkistoinnin monimutkainen toimintatapa.  Tekemällä organisaa-

tiossa tallennusprosessi mahdollisimman joustavaksi tutkijoiden kannalta voidaan jul-

kaisuarkiston aineistoa saada kasvatettua.  Vuoden välein tehdyn tutkimuksen mukaan 

havaittiin että organisaatioiden julkaisuarkistot olivat lisääntyneet ja kasvattaneet suosi-

oitaan.  Näin tutkijat havaitsivat että artikkeleiden saatavuus parani ja heidän työnsä 

saavutti enemmän vaikuttavuutta (Swan, A. 2006).   

Tieteen avoimuus lisääntyy rinnakkaistallennuksen myötä koska viittaukset artikkelei-

hin lisääntyvät ja lukijakunta kasvaa. Huomattavaa on että varsinaiset viittaukset koh-

distuvat aina kustantajan alkuperäiseen julkaisuun. Tämä uudenlainen tutkimusviestintä 

on vaikuttanut siihen että käytännössä suurin osa tieteellisistä lehdistä ja kustantajista on 

päätynyt antamaan luvan rinnakkaistallentamiseen.  Tallentamiselle julkaisijat asettavat 

vain erilaisia usein muuttuviakin ehtoja (Cullen, R. & Chawner, B. 2011). 
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4 TUTKIMUSKYSYMYS 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa tutkijoiden suhtautumisesta tieteellisten artik-

keleidensa rinnakkaistallentamiseen sekä lisätä aihealueen ymmärrystä.  Tulosten perus-

teella oli tarkoitus kerätä mahdollisia ideoita miten julkaisuarkiston tunnettuutta voitai-

siin parantaa.  

Tutkimuksen kohteena oli VTT:n tutkijat joiden julkaisutiedot tallennetaan organisaati-

on julkaisurekisteriin, JURE en.  JURE tietokannan yhteydessä on myös julkaisupalve-

lin joka toimii samalla myös julkaisuarkistona. VTT:n julkaisurekisteri sisältää viitetie-

toja ja kokotekstitiedostoja VTT:n julkaisusarjoissa ilmestyneistä julkaisuista sekä 

VTT:n tutkimushankkeiden muusta julkaisutoiminnasta vuodesta 1984 lähtien.   

Keskeinen tutkimuskysymykseni oli selvittää mitkä syyt vaikuttavat VTT:llä tutkijoiden 

rinnakkaistallentamiseen.  

Perusolettamukseni on että tutkijat suhtautuvat tiedon jakamiseen altruistisesti eli tietoa 

halutaan jakaa myös niille joilla ei ole siihen muuten mahdollisuutta tieteen perusperi-

aatteiden mukaisesti. Toinen perusolettamukseni oli että tallentamisen katsotaan lisää-

vän oman tutkimuksen näkyvyyttä.   
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ  

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Teknologian tutkimuskeskus VTT. Se tuottaa moni-

puolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiak-

kailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille.  VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa 

tutkimusta tekevä organisaatio. VTT:n päätehtävät ovat tutkimus ja kehitys, teknologi-

nen siirto ja testaus. VTT on osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja kuuluu työ- ja elin-

keinoministeriön hallinnonalaan. Toiminnassaan VTT ei tavoittele taloudellista voittoa.  

(VTT http://www.vtt.fi). 

VTT eli Valtion teknillinen tutkimuskeskus perustettiin 16.1.1942 jatkamaan vuonna 

1890 Helsinkiin Polyteknillisen opiston yhteyteen perustetun yleisen aineenkoetuslai-

toksen perinnettä (Michelsen, K.-E. 1993).  Vuosi 2012 onkin organisaatiolle erityinen 

koska sen perustamisesta on kulunut 70 vuotta.  

Henkilöstöä VTT:llä on 2818 joista korkeakoulututkinto on 79 %: lla. Tutkijoita on noin 

1900. Pääpaikka sijaitsee Espoon Otaniemessä. VTT:llä oli vuonna 2011 kaikkiaan 

kahdeksan toimipistettä ulkomailla sekä useilla paikkakunnilla Suomessa.  VTT toimii 

alueellisesti tiiviissä yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulu-

jen kanssa.  Liikevaihto oli vuonna 2011 278M€  (VTT katsaus 2011).  Kansainvälisesti 

vastaavia organisaatioita on  Sintef,  Fraunhofer ja TNO.   

 VTT:n teknologiapainoalueet ovat bio- ja kemianprosessit, energia, liiketoimintatutki-

mus, mikroteknologiat ja elektroniikka, palvelut ja rakennettu ympäristö, sovellettu ma-

teriaalitekniikka, teolliset järjestelmät ja tieto- ja viestintäteknologiat.  

VTT:läiset julkaisevat tutkimustuloksia ulkomaisissa ja kotimaisissa tieteellisissä leh-

dissä, ammattilehdissä ja julkaisusarjoissa, kirjoina konferenssiesitelminä, patentteina 

sekä VTT:n omissa sarjoissa.  VTT:läiset laativat vuosittain noin 2000 julkaisua, joista 

huomattava osa on tieteellisten lehtien artikkeleita ja konferenssiesitelmiä.  Organisaati-

on omissa sarjoissa on vuodesta 1943 lähtien ilmestynyt yli 6900 julkaisua. Näistä yli 

1200 on saatavissa myös verkkoversiona.  Vuonna 2011 julkaistiin 600 tieteellistä ar-

tikkelia. (VTT http://www.vtt.fi).  Suurin osa tieteellisistä artikkeleista julkaistiin bio- ja 

kemianprosessit teknologia-alalta.  Seuraavaksi eniten artikkeleita ilmestyi sovelletun 

materiaalitekniikan sekä energian aloilla.  

http://www.vtti.fi/
http://www.vtti.fi/
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Tutkimuksen kohdeorganisaatio ja aihealue valikoituivat luontevasti oman pitkän työ-

kokemuksen perusteella VTT:n kirjasto- ja arkistotehtävien parista.   

VTT:n julkaisurekisteri on mukana tiede- ja tutkimusjulkaisujen maailmanlaajuisessa 

WWS-portaalissa.  WorldWideScience.org (WWS) on tiede- ja tutkimusjulkaisujen 

maailmanlaajuinen portaali, joka kokoaa yhteen ja tuo kaikkien ulottuville julkisen tut-

kimuksen tulokset.  Portaalia ylläpitää US Department of Energyn (DOE:n) Office of 

Scientific and Technical Information. VTT on yksi WWS-allianssin 12 perustajajäse-

nestä. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin kesäkuussa 2008. WWS-portaalin sisältö kat-

taa jo yli 40 tieteellistä tietokantaa ja 50 maata. (VTT http://www.vtt.fi). 

Julkaisurekisteri on ollut myös OAI -yhteensopiva vuodesta 2003.  Open Archives Ini-

tiative, OAI on kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten muodostama yhteisö 

jonka tarkoitus on tukea tieteellistä elektronista julkaisemista sekä tutkimustulosten löy-

tyvyyttä verkosta.  OAI tarjoaa tekniset puitteet eli protokollan joka mahdollistaa yh-

teensopivuuden kaikilla mahdollisilla tietokoneilla.  

VTT suosittaa, että tutkija tallentaa tieteellisestä artikkelistaan rinnakkaiskopion VTT :n  

julkaisuarkistoon.   Tallentaminen on tehty tutkijalle mahdollisimman kevyeksi.  Julkai-

suarkiston yhteyshenkilö ottaa yhteyttä kirjoittajaan ja pyytää tältä sellaisen version 

julkaisusta, mikä vastaa artikkelin julkaisseen kustantajan rinnakkaistallentamislinjausta 

ja – käytäntöjä.  SHERPA/RoMEO – palvelusta voidaan tarkistaa tunnetuimpien kan-

sainvälisten kustantajien ja tiedelehtien suhtautuminen rinnakkaistallentamiseen.  Teki-

jän tulee itse pyytää lupa kustantajalta jos kustantajaa ei mainita tai hän haluaa tallentaa 

jonkun muun version kun mikä palvelussa sallitaan.  Myös jos artikkelilla on useampi 

kirjoittaja, tekijä hankkii muiden kirjoittajien luvat rinnakkaistallentamiseen.  Tekijän-

oikeuksien tarkistaminen VTT:llä on tärkeää koska missään vaiheessa rinnakkaistallen-

nus ei saa loukata minkään tahon tekijänoikeuksia. (VTT Intranet).  

 

 

 

http://worldwidescience.org/
http://www.worldwidescience.org/
http://www.vtt.fi/
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Tutkimuksen kirjallisuusosiossa tarkastelin peruskäsitteitä ja aiheeseen liittyviä aikai-

sempia vastaavia tutkimuksia. Empiirisessä osassa tutkin olivatko tämän tutkimuksen 

tulokset samansuuntaisia kun aiemmissa tutkimuksissa vai oliko havaittavissa mahdolli-

sia eroavaisuuksia.  Tutkimukseni tarkoitus oli olla kuvaileva ja lähestymistapa ymmär-

tävä.  Kuvailevan tutkimusotteen lisäksi työssä pyrin tunnistamaan todennäköisiä syy-

seuraus suhteita.   Tulokset halusin sellaiseen muotoon että niiden analysointi oli yksin-

kertaista johtuen aikataulu- ja kustannuskysymyksistä (Hirsjärvi, S., Remes, P. & Saja-

vaara, P. 2003).   

Tutkimusmenetelmäksi valitsin survey-tutkimuksen ja aineiston hankkimiseksi käytin 

www -selaimella toimivaa kyselytyökalua.   Tavoitteena oli että kato jäisi näin mahdol-

lisimman pieneksi.   Kyselyn valitsin myös siksi että vastaajien varsinaista työaikaa 

pyrin käyttämään mahdollisimman vähän.  Lisäksi www -kyselyn etuna on että vastaa-

minen on mahdollista silloin kun se vastaajalle parhaiten ajallisesti sopii. 

Tutkimukseni kulku koostui neljästä päävaiheesta:  

(1) Kohderyhmän valitseminen, (2) Kysymysten ja lähetteen muotoilu, (3) Kyselyn ja-

kelu sekä (4) Tulosten analysointi.  

Valitsin kyselyn kohderyhmäksi ne VTT:n tutkijat jotka olivat kirjoittaneet julkaisure-

kisterin mukaan eniten tieteellisiä artikkeleita vuonna 2010 ja jotka oli dokumentoitu 

artikkelin ensimmäiseksi kirjoittajaksi.   

Julkaisurekisteristä tehdyn haun mukaan tämä joukko jäi melko pieneksi (50 tutkijaa).   

Perustelen tätä valintaa sillä että he pääsääntöisesti tekevät päätöksen julkaisumuodosta 

ja varmistavat luvat rinnakkaistallentamiseen myös muilta artikkelin tekijöiltä.  Halusin 

myös pitää vastaajajoukon mahdollisimman pienenä niin että kysely lähetettiin vain 

niille joita asia koski.   

Kysymykset olivat pääsääntöisesti suhdeasteikkotyyppisiä.  Asteikon portaat kuvasivat 

sitä miten voimakkaasti kyselyä täyttävä tutkija oli täysin samaa mieltä – täysin eri 

mieltä.  Usean kysymyksen jälkeen oli myös mahdollisuus kommentoida avoimesti ai-

hetta.   
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Ymmärrettävyyttä sekä kyselyohjelman toimivuutta testasin muutamilla henkilöillä en-

nen varsinaisen kyselyn jakelua.  

Kutsut vastata kyselyyn lähetettiin sähköpostissa josta oli linkki kyselyyn.  Mahdolli-

suus vastata oli vain kerran ja vastaukset olivat anonyymeja. Varsinaisen kutsukirjeen 

jälkeen lähetettiin vielä kaksi muistutusta.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Yleisin nimeke kyselyyn vastanneilla oli tutkija.  Vastaajia oli yhteensä 24 joista suurin 

osa kuului kuului ikäryhmään 31 – 40 v. Tässä ryhmässä neljä oli tallentanut artikkelin-

sa julkaisuarkistoon. Ikäryhmässä 51 – 60 v vastaajia oli 5 joista yksi oli tallentanut 

artikkelinsa.  Tutkimusala bio- ja kemianprosessit oli taustalla yleisin.  

 

 

 

Kuvio 2.  Rinnakkaistallentamisen käsitteen tunnettuus (n=24) 

 

Suurin osa tutkijoista ei tunnistanut rinnakkaistallentamisen käsitettä (kuvio 2).  

Vastaajista 42 % tiesi siitä että VTT suosittaa rinnakkaistallentamista.  
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Taulukko 2. Arviointeja väittämiin (n=24)   

 

Arviointiasteikko: 

5=täysin samaa mieltä 4=pääsääntöisesti samaa mieltä  

3=yhtäläisesti samaa mieltä ja eri mieltä 

2=pääsääntöisesti eri mieltä 1=täysin eri mieltä 0=en osaa sanoa  

KA 

Parantaa tutkimukseni näkyvyyttä 4,04 

Julkisilla rahoilla tuotetut tutkimusten tulokset ovat kaikkien saatavilla 

ilman esteitä 
4,30 

Rinnakkaistallennus aiheuttaa enemmän lisätyötä kuin hyötyä tutkijalle 3,00 

Eri versioiden saatavuus lisää plagioinnin riskiä 2,45 

Julkaisuarkistolla on VTT:lle tärkeä merkitys 3,68 

On hyvä että nekin, joilla ei olisi muuten mahdollisuutta, saavat artikkelini 

julkaisuarkistosta 
4,35 

Tietoa toimintatavoista on hankala löytää 3,50 

Julkaisuarkistot lisäävät luotettavan tiedon saatavuutta internetissä 3,48 

Tutkimuksen vaikuttavuutta arvioitaessa on rinnakkaistallentamisesta etua 3,18 

Kysymyksessä 17 (liite) pyydettiin arviointeja useisiin väittämiin.  Tuloksen mukaan 

suurin osa vastaajista arvioi että rinnakkaistallentamisella voi parantaa oman tutkimuk-

sen näkyvyyttä.  Keskiarvo oli 4,35 (asteikko 1-5) kun arvioinnin kohteena oli väite  

”On hyvä että nekin, joilla ei olisi muuten mahdollisuutta, saavat artikkelini julkaisuar-

kistosta”.  Keskiarvo oli korkea myös väitteen ”Julkisilla rahoilla tuotetun tutkimuksen 

tulokset ovat kaikkein saatavilla ilman esteitä” kohdalla (taulukko 2).   
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Kuvio 3. VTT:n julkaisuarkiston toiminta  

Arvioidessaan julkaisuarkiston nykyistä toimintaa tutkijat vastasivat olevansa eniten 

tyytyväisiä julkaisuarkiston luotettavuuteen (vastausten keskiarvo oli 4,25) sekä yhteys-

henkilöiden asiantuntevuuteen (ka 4,06).  Näiden tekijöiden tärkeys omalle toiminnalle 

oli kuitenkin vähäisempää kuin julkaisuarkiston käytettävyys ja tietojen ajantasaisuus.  

Kysymyksessä kartoitettiin tyytyväisyyttä julkaisuarkiston toiminnan joihinkin tekijöi-

hin ja niiden merkitystä tutkijan omalle toiminnalle (kuvio 3).   

a = Luotettavuus b = Käytettävyys
c = Tallentaminen järjestelmään d = Yhteyshenkilöiden asiantuntevuus
e = Tietojen ajantasaisuus f = Jokin muu, mikä

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,000,00
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Kuinka tärkeänä näet oman toimintasi kannalta?

   a

   b   c   d   e   a

   b

   c   d   e   a   b

   c

   d   e   a   b   c

   d
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Kuvio 4.  Artikkelin tallennuskohde 

Kysymykseen mihin elektronisessa muodossa olevia artikkeleita tallennetaan, oli mah-

dollisuus valita useita vaihtoehtoja (kuvio 4). Tutkimusalakohtaisissa julkaisuarkistoissa 

mainittiin fyysikkojen arxiv.org. 

Tutkijoilta kysyttiin kuinka kauan rinnakkaistallennetut artikkelit tulisi säilyttää. Pysyvä 

säilytys oli 15 vastaajan mielestä paras vaihtoehto.   Vähintään kymmentä vuotta kan-

natti viisi, viittä vuotta kannatti yksi ja kolme ei osannut sanoa.   Niiden kahdeksan tut-

kijan mielestä jotka olivat jo tallentaneet, kaksi oli kymmenen vuoden kannalla, pysy-

vää kannatti viisi ja yksi ei osannut sanoa.  
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Kuvio 5.  Motiivi tallentamiseen (n=22 ) 

Kysyttäessä mikä motivoi tallentamiseen tutkijat mainitsivat suurempana syynä artikke-

linsa laajemman näkyvyyden (kuvio 5). Toiseksi tärkeänä syydä pidettiin organisaation 

kannustusta. Ne vastaajat, jotka olivat jo tallentaneet julkaisuarkistoon ilmoittivat suu-

rimmaksi syyksi VTT:n kannustuksen. Kolmantena vastaajat valitsivat kohdan muut 

syyt. Näitä oli mahdollista luetella ja vastauksissa mainittiin: arkistointi, artikkeleiden 

vapaa saatavuus ja nopeampi tapa julkaista.  Toisaalta vastauksissa ilmeni että motivaa-

tiota ei ole koska aikaa asiaan perehtymiseen ei ole.   

Avoimissa kommenteissa esitettiin näkökulma jonka mukaan Open Accessin keskinäi-

nen kilpailu ei välttämättä ole hyvä asia tutkimusalan kattavuuden kannalta:  

”Lehtien oma Open Access kilpailee rinnakkaistallennuksen kanssa ja osin estää sen. 

Onko tieteelle hyötyä kilpailevista systeemeistä, jotka molemmat jäävät kilpailun takia 

huonosti alan julkaisut kattaviksi?” 

 
Huoli julkaisemisen laadun heikkenemisestä tuli esiin avoimissa kommenteissa. Vastaa-
jan mielestä viimeistelemättömiä versioiden luettavuus ei ole yhtä hyvä lopullisten ar-
tikkeleiden.  
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Muita syitä tallentamatta jättämiselle mainittiin epäily kustantajan luvasta tallentaa jul-

kaisuarkistoon sekä epäselvät toimintatavat.  Kommenteissa mainittiin myös e-kirjaston 

hakupalveluiden tarjoamat mahdollisuudet saada tarvittavat artikkelit (ml. omat) käyt-

töön.   

Vastauksissa esitettiin myös että tallennus ja julkaisulupien kysyminen tulisi olla orga-

nisaation vastuulla koska aika tutkijoilla ei riitä. Lisätietoa rinnakkaistallentamisesta 

toivotaan koska aihe kyllä nähdään tärkeänä.  

Eniten, 44 % vastaajista toivoi tiedottamista ja tukea organisaation intran avulla.  

Kommenttien mukaan rinnakkaistallennus on kiinnostava mutta ei vielä tunnettu julkai-

sukanava.  

”Lisää tietoa tästä olisi hyvä saada, on jäänyt vähälle huomiolle omalta osaltani” 

”Tämä on ihan tärkeä juttu eli hyvä että tätä selvitetään”   

”Asiaa on aiheellista selvitellä ja pohtia” 

Pääsääntöisesti vastaajat kyselyn loppupalautteen mukaan uskoivat että rinnakkaistal-

lentaminen on tulevaisuudessa tärkeää ja on hyvä että sen vaikutuksia ja mahdollisuuk-

sia organisaatiossa tarkastellaan.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vastauksia kyselyyn tuli 24/50 joten vastausprosentti oli 48 %.  Katoa selittää että muu-

tama vastaajista ei ollut enää organisaation palveluksessa tai vastaaja oli kyselyn aikaan 

pitkällä matkalla. Palautteen mukaan suomen kieli oli muutamalle este kyselyyn vas-

taamiselle.  Osa kyselyn saaneista oli myös vanhempainlomalla. Pääsääntöisesti kuiten-

kin kyselyyn suhtauduttiin positiivisesti ja kyselyn saaneet halusivat kommentoida mik-

si eivät vastanneet.  

Vastausten määrän jäädessä vähäiseksi ei yksityiskohtainen tilastollinen analyysi anna 

luotettavaa kuvaa eikä saatuja tuloksia voida yleistää. Laajempi tutkimus suuremmalle 

vastaanottajajoukolle sekä lisäksi haastattelemalla tutkijoita esimerkiksi tutkimusaloit-

tain olisi mahdollisesti antanut kattavampaa tietoa tilanteesta. Tutkimuksen validiteettiin 

vaikuttaa rinnakkaistallennuksen käsitteiden monenkirjavuus ja ristiriitaisuus. Vastaajat 

ovat saattaneet käsittää kysymykset eri tavalla kun laatiessani kysymyksiä olen ajatellut.   

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaankin pitää ainoastaan suuntaa antavina eikä voimak-

kaita yleistyksiä voida tehdä.  VTT:n rooli tutkijan työnantajana ei myöskään ole suo-

raan verrattavissa yliopistoissa tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin koska kysymyksessä 

on pääosin soveltavaa tutkimusta tekevä asiantuntijaorganisaatio. VTT:llä tehdään kui-

tenkin myös julkisella rahalla tuotettua tutkimusta jolloin jonkinasteista vertailua yli-

opistoissa tehtyjen vastaavien tutkimusten kanssa voidaan tehdä.   

Keskeinen tutkimuskysymykseni oli selvittää mitkä syyt vaikuttavat VTT:llä tutkijoiden 

rinnakkaistallentamiseen.  

Perusoletukseni oli että VTT:n tutkijat suhtautuvat myönteisesti siihen että myös ne 

joilla ei muuten olisi mahdollisuutta pääsevät tietoon käsiksi.  Tutkimuksen tuloksen 

mukaan oletus pitää paikkansa.    
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Asettamalla tieto kaikkien ulottuville julkaisuarkistoon halutaan tasoittaa eroja rikkai-

den ja köyhien tiedeinstituutioiden välillä.  Tutkijat suhtautuivat pääsääntöisesti altruis-

tisen tavan mukaan tiedon jakamiseen.   Perinteen tieteen eetoksen mukaisesti tutki-

muksen tulosten avoin jakaminen nähdään edelleen tärkeänä.   Tämä vahvistaa myös 

Kimin (2010) aikaisemman tutkimuksen tuloksia.    

Toinen oletus oli että rinnakkaistallentaminen nähdään oman tutkimuksen näkyvyyden 

lisääjänä.  Tulokset vahvistivat oletuksen oikeaksi.  Näyttää siltä että VTT:n tutkijat 

pääsääntöisesti arvostavat julkaisuarkistoja koska ne mahdollistavat nopean ja tasaver-

taisen tiedon jakamisen kollegoille.    

Aikaisempien tutkimusten mukaan nuoremmat ikäryhmät jakavat verkon kautta artikke-

leitaan enemmän kun vanhemmat. (Kim, J. 2010).  Viitteitä samansuuntaisesta suhtau-

tumisesta saatiin myös tässä tutkimuksessa.  

Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös aikaisempaa tutkimusta (Cullen, R. & Chawner, 

B. 2010) siitä että käsitteet rinnakkaistallentaminen ja Open Access eivät vielä ole tun-

nettuja tutkijoiden keskuudessa.   

Omaa aikaa tallentamiseen ei haluta käyttää vaan tutkimuksen vastaajat pääsääntöisesti 

toivoivat organisaation vastaavan tallentamisesta. Tutkijoiden pääasiallinen motivaatio 

on tehdä tutkimusta ja kirjoittaa sekä jakaa tietoa. 

Tulosten mukaan julkaisuarkistolle on suurin haaste järjestelmän ajantasaisuus ja käy-

tettävyys niin että se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Monimutkaisten hallinnon 

järjestelmien välttäminen ja toisaalta tutkijoiden tukeminen ja opastaminen julkaisuar-

kiston toimintaan nähdään tärkeäksi.  

Tutkijat haluavat varmistaa että tutkimuksen tuloksena syntyneet artikkelit pysyvät tal-

lessa.   Pysyvä tiedon säilytys nähtiin merkityksellisenä tässä tutkimuksessa mikä vah-

vistaa aikaisempia tuloksia (Swan, A. & Brown, S. 2005).   
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On mahdollista että artikkeli on saatavilla e-kirjastosta sen sallimien lisenssien mukai-

sesti tietyn ajan.  Tutkijat eivät aina tiedä sitä että julkaisuarkistoon tallentamalla artik-

keli on saatavilla myös myöhemmin.  Julkaisuarkiston roolia tiedeyhteisön ulkopuolis-

ten kollegojen ja asiakkaiden palveluna ei välttämättä ole tiedossa.   

OA ja rinnakkaistallennus nähdään myös toistensa kilpailevana julkaisumuotona.  Vas-

tauksissa esitettiin myös huoli siitä että tutkijat joutuvat lukemaan viimeistelemättömiä 

ja lay-outiltaan huonoja versioita.   Tämä vahvistaa myös aikaisempaa tutkimusta tutki-

joiden kokemuksesta julkaisemisen laadun heikkenemisestä (Cullen R. &  Chawner, B. 

2011).  

Kokonaisuutena aiheeseen suhtauduttiin positiivisesti mutta toisaalta julkaisuarkiston 

selkeitä hyötyjäkään ei vielä nähdä. Tämä asettaa organisaatioille haasteita tiedottami-

selle, toiminnan kehittämiselle ja resurssien riittävyydelle toiminnan kehittämiseen.   

Tiedemaailmassa suhtaudutaan avoimesti kaikkeen julkisin varoin rahoitetun tiedon 

jakamiseen. Toisaalta perinteisen tutkimuksen avoimuudelle on uusi haaste liiketoimin-

nan ja kaupallisuuden kasvava merkitys tutkimuksen rahoittajana.  Tieteen ja liiketoi-

minnan välillä voidaan nähdä jännite koska tieteen tulisi olla avointa ja liiketoimintaan 

perustuvan tiedon lähtökohta on taas liikesalaisuudet.  Tutkimuksen rahoittajat voivat 

pitkälti määrätä mitä julkaistaan ja mitä ei.  Tutkimusmaailmassakin rahallinen voiton-

tavoittelu aiheuttaa kilpailua tutkijoiden ja organisaatioiden välillä.   

Tieteellisten julkaisujen merkittävyys tutkimuksen arvioinnissa ja rahoituksen mittarina 

kasvaa yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa. Jatkuva eri toimintojen arviointi lisää 

myös hallinnon työmäärää erilaisten analyysien ja kyselyiden tekemisten muodossa.    

Kansalaisten keskuudessa yhteisöllisyyden ja erilaisten avointen liikkeiden kannatus 

onkin kasvamassa vastauksena markkinavoimien kasvavalle ylivallalla.  Sisältöjen 

avaaminen ja jakaminen Internetissä luovasti ja laillisesti tuo uudet haasteet ja mahdol-

lisuudet myös mahdollisia jatkotutkimuksia ajatellen. Lisäksi jatkotutkimusaiheita voi-

sivat olla digitaalisten tutkimusaineistojen jakamiseen ja hallintaan liittyvät kysymykset. 
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LIITE : KYSELY  

 

Kohti tieteen avoimuutta!  
Kysely rinnakkaistallentamisesta tutkijoille 

Oheinen kysely liittyy Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen alaan liittyvään pro gradu -tutkielmaan. 

Tutkimuksen aihealue on Open Access ja siihen liittyvä ns. rinnakkaistallentaminen. Käsitteellä tarkoitetaan aiemmin toisaalla tie-
teellisessä lehdessä julkaistun artikkelin tallentamista avoimesti saataville oman organisaation (VTT:n) julkaisuarkistoon. 

Vastaamalla kyselyyn voi osaltasi vaikuttaa siihen miten tätä toimintaa voitaisiin VTT:llä kehittää. Vastaukset käsitellään luottamuk-
sellisesti ja nimettöminä. 

 Tutkimuksen tulokset joita voidaan hyödyntää seuraavissa kehityshankkeissa ovat nähtävillä intranetissä työn valmistuttua. 

Kyselyyn vastaaminen vien n. 5-10 min 

Toivoisin vastauksia 07.02.2012 mennessä. 

Lämmin kiitos etukäteen! 

Mahdollisiin kysymyksiin vastaan mielelläni 

Terveisin   
Sirpa Laine p. 6498 

1. Nimeke 
 
( )  Akatemiaprofessori  
( )  Akatemiatutkija  
( )  Johtavat tutkija  
( )  Tutkimusprofessori  
( )  Johtava erikoistutkija  
( )  Tutkija  
( )  Tutkimusinsinööri  
( )  Tutkimusharjoittelija  
( )  Jokin muu, mikä ______________________________________________  
 

2. Ikäryhmä 
 
( )  < 30  
( )  31-40  
( )  41-50  
( )  51-60  
( )  61 >  
 

3. Sukupuoli 
 
( )  mies  
( )  nainen  
 

4. Tutkimusala 
 
( )  Sovellettu materiaalitekniikka  
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( )  Teolliset järjestelmät  
( )  Bio- ja kemianprosessit  
( )  Energia  
( )  Mikroteknologiat ja elektroniikka  
( )  Tieto- ja viestintäteknologiat  
( )  Palvelut ja rakennettu ympäristö  
( )  Jokin muu, mikä ______________________________________________  
 

5. Rinnakkaistallentanut ainakin yhden artikkelin VTT:n julkaisuarkistoon 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  En tiedä  
 

6. Onko käsite rinnakkaistallentaminen Sinulle tuttu? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  En tiedä  
 

7. Jos vastasit kyllä, mistä yhteydestä? 
 
( )  Yleiset keskustelut Open Access  
( )  Tutkimusalakohtaiset avoimet julkaisuarkistot  
( )  VTT:n Tietoratkaisut  
( )  Tiimi tai tk  
( )  Kollegat  
( )  Kirjoituskumppanit  
( )  Jossain muussa, missä ______________________________________________  
 

8. Oletko tietoinen että VTT suosittaa rinnakkaistallennusta? 
 
( )  Kyllä  
( )  En  
( )  En tiedä  
 

9. Kuinka monta vertaisarvioitua tieteellistä lehtiartikkelia olet julkaissut suunnilleen vuoden aikana? 
 
( )  0-1  
( )  2-3  
( )  4-5  
( )  Enemmän kuin 5  
( )  En osaa sanoa  
 

10. Miten arkistoit viimeisimmän artikkelisi e-version tällä hetkellä ? Voit valita usean vaihtoehdon 
 
[ ]  Dohaan  
[ ]  Projektin verkkosivulle  
[ ]  Verkkolevylle  
[ ]  Kotihakemistoon  
[ ]  Omalle kotisivulle  
[ ]  Kollegan sivulle  
[ ]  Alani julkaisuarkistoon  
[ ]  VTT:n julkaisuarkistoon  
[ ]  En mitenkään  
[ ]  Muulla tavoin, miten ______________________________________________  
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11. Onko Sinua kehotettu rinnakkaistallentamaan artikkelisi? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  En tiedä  
 

12. Jos Sinua on kehotettu tallentamaan artikkelisi, kenen toimesta? 
 
[ ]  Kollega  
[ ]  Esimies  
[ ]  Asiakas  
[ ]  Projektin jäsen  
[ ]  Jokin muu, kuka ______________________________________________  
 

13. Onko olemassa joku erityinen syy miksi et halua rinnakkaistallentaa artikkeliasi? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  En tiedä  
 

14. Jos vastasit kyllä, miksi? 
 
[ ]  Oma ajanpuute perehtyä asiaan  
[ ]  Epäselvät toimintavat  
[ ]  Ei hyödytä omaa tutkimusalaani  
[ ]  Epäilen salliiko kustantajani artikkelini rinnakkaistallennuksen  
[ ]  Jokin muu syy, mikä ______________________________________________  
 

 

15. Miten arvioisit VTT:n julkaisuarkiston nykyistä toimintaa seuraavien seikkojen osalta? 

 Tyytyväisyys   Kuinka tärkeänä näet oman toimintasi kannal-
ta? 

 
Erittäin 

tyytyväinen 
Melko 

tyytyväinen 

Ei tyyty-
väinen eikä 
tyytymätön 

Melko 
tyytymätön 

Erittäin 
tyytymätön 

En 
osaa 
sanoa 

  Erittäin 
tärkeä Tärkeä Melko 

tärkeä 

Ei kovin-
kaan 

tärkeä 

Ei lain-
kaan 

tärkeä 

En 
osaa 
sanoa 

Luotettavuus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Käytettävyys ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tallentaminen 
järjestelmään ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Yhteyshenkilöiden 
asiantuntevuus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tietojen ajan-
tasaisuus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jokin muu, mikä ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
 

 
 

16. Muuta kommenttia tai palautetta julkaisuarkistosta ______________________________________________ 
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17. Arvioi omalta kohdaltasi seuraavia väittämiä rinnakkaistallentamisesta 
 
Rinnakkaistallentaminen = aiemmin toisaalla tieteellisessä lehdessä julkaistu artikkeli joka tallennetaan avoimesti 
saataville VTT:n julkaisurekisterin, Jure:n yhteydessä toimivaan julkaisuarkistoon 

    

Avoin kommentti 
 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Pääsääntöisesti 
samaa mieltä 

Yhtäläisesti 
samaa 

mieltä ja 
eri mieltä 

Pääsääntöisesti 
eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa   

Heikentää julkaisemisen 
laatua koska artikkelis-
tani on silloin saatavilla 
eri versioita 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Voi vähentää riippuvuut-
ta kalliista kustantajista ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Parantaa tutkimukseni 
näkyvyyttä ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Tutkimusalani ei mieles-
täni hyödy asiasta ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Julkisilla rahoilla tuote-
tut tutkimusten tulokset 
ovat kaikkien saatavilla 
ilman esteitä 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Rinnakkaistallentamisella 
ei saavuteta kilpailuetua ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Rinnakkaistallennus 
aiheuttaa enemmän 
lisätyötä kuin hyötyä 
tutkijalle 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Eri versioiden saatavuus 
lisää plagioinnin riskiä ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Rinnakkaistallennus 
edustaa uutta, tärkeää 
kommunikaation muotoa 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Haluan hyödyntää uusin-
ta teknologiaa tutkimus-
teni julkaisemisessa 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Julkaisuarkistolla on 
VTT:lle tärkeä merkitys ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Johto suhtautuu myön-
teisesti avoimiin julkai-
suarkistoihin 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

On hyvä että nekin, 
joilla ei olisi muuten 
mahdollisutta, saavat 
artikkelini julkaisuarkis-
tosta 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Tietoa toimintatavoista 
on hankala löytää ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Julkaisuarkistoihin tal-
lentamisella voidaan 
vähentää kustannuksia 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Julkaisuarkistoista saan 
myöhemmin artikkelini ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 
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kopion nopeasti 

Rinnakkaistallennus 
helpottaa CV:n ylläpitoa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

         

Viittaukset artikkeleihini 
saattavat epäonnistua ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Julkaisuarkistot lisäävät 
luotettavan tiedon saa-
tavuutta internetissä 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Rinnakkaistallennus lisää 
informaatiotulvaa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Rinnakkaistallenus on 
tiedon vastuullista jaka-
mista 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Tutkimuksen vaikutta-
vuutta arvioitaessa on 
rinnakkaistallentamisesta 
etua 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

Tutkimusalallani julkaisu 
Open Access lehdessä on 
suositumpi menettely 
kun rinnakkaistallennus 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   ______________________ 

 
 

 

18. Muita kommentteja miten rinnakkaistallennus on vaikuttanut julkaisemiseesi 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 

19. Arvioi rinnakkaistallennuksen merkitystä oman työsi kannalta tulevaisuudessa 

Hyvin mer-
kittävä 

Melko mer-
kittävä 

Ei merkittävä 
eikä merki-

tyksetön 

Melko merki-
tykseton 

Hyvin merki-
tyksetön 

En osaa 
sanoa 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
 
20. Kuinka pysyvästi rinnakkaistallennetut artikkelit pitäisi mielestäsi säilyttää? 
 
( )  Pysyvästi  
( )  Vähintään 10 vuotta  
( )  Vähintään 5 vuotta  
( )  Vähintään 2 vuotta  
( )  En osaa sanoa  
 

21. Mitkä seikat motivoivat Sinua rinnakkaistallentamiseen? 
 
[ ]  Tutkimuksen rahoittajan kannustus  
[ ]  VTT:n kannustus  
[ ]  Artikkelini saa enemmän näkyvyyttä  
[ ]  Kollegojen ja kanssakirjoittajien kannustus  
[ ]  Pääsääntöisesti olen itse motivoitunut  
[ ]  Jokin muu seikka, mikä ______________________________________________  
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22. Millaista tiedottamista tai tukea aiheesta eniten toivot? 
 
( )  intra  
( )  tietoisku  
( )  yhdyshenkilö  
( )  seuraan ainoastaan oman alani mediaa  
( )  en tarvitse mitään tietoa  
( )  en osaa sanoa  
( )  Muuten, miten ______________________________________________  
 

23. Muita kommentteja liittyen rinnakkaistallentamiseen ja VTT:n julkaisuarkistoon 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 

Kiitos vastauksistasi 
 

24. Tähän voit vielä jättää kommentteja ja palautetta tästä kyselystä 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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