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SUUNTAVI IVOJA

Pidetään huolta

V iisi vuotta sitten kaksi tutkijaa julkaisi 
esseen, jonka saatesanoissa todettiin: 
”Innovaatio on yliarvostettua – ylläpito 

on usein paljon tärkeämpää”.1 The Maintainers 
-verkoston aktiiviset toimijat analysoivat kirjoi-
tuksessaan, miten helposti innovaation, uusien 
keksintöjen ja uusien ratkaisujen hehkutus jätti 
katveeseen paljon arkista ylläpitotyötä ja ylläpi-
toon – hoitamiseen – vaalimiseen liittyviä oival-
luksia ja periaatteita.

Jos seurailee tämänhetkistä tiede- ja korkea-
koulurahoituksen maailmaa, voi helposti havaita 
samaa vinoutumaa. Poliittisessa puheessa tutki-
mus ja tiede pelkistyvät rahakkaiksi pikavoitto-
innovaatioiksi. Toki tieteeseen kuuluukin muu-
toksen, uusien ajatusten ja kyseenalaistamisen 
tavoite. Mutta tieteen prosessit ovat usein arvaa-
mattomia, ja usein olisi tärkeää voida palata myös 
vanhojen tulkintojen äärelle. 

Kun digitaaliset arkistot ja julkaisut ovat nyt 
olleet pari vuosikymmentä käytössä, aineisto-
jen rappeutuminen, häviäminen ja päivitystarve 
alkaa näkyä monin tavoin. Aikoinaan skannatut 
lähteet tai julkaisut eivät nykylaitteissa näy toivo-
tusti. Organisaatiot lakkaavat olemasta tai niiden 
tehtävät muuttuvat. Verkko-osoitteet tai käytetyt 
ohjelmistot katoavat. Pysyvä tallennus ilman yllä-
pitoa ei kauaa pysy.

Samalla aineistojen digitoiminen ja tarken-
tuvat tekijänoikeus- tai tietosuojakysymykset 
vaativat miettimään tiedon saatavuutta – tai sen 
poistamista – entistä tarkemmin. Samaan aikaan 
kuitenkin innovaatiorytinä saa suurimman huo-

mion ja arvostuksen, ja ylläpidon tai hallittujen 
siirtymien toteuttaminen jää vähiin.

Sitä iloisempi olen ollut, kuten aiemmin tal-
vella totesin, siitä, että Suomen Tiedekustantajien 
Liitto myönsi merkittävän rahoituksen Historial-
lisen Aikakauskirjan digisiirtymään. Tavoitteena-
han on nyt saattaa niin uudet kuin vanhatkin 
numerot Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan 
ylläpitämälle OJS-alustalle. Tällainen siirtymä 
sisältää runsaasti selviteltävää ja sudenkuoppia, 
joita hallitus tai toimitus ei oman toimen ohella 
voisi selvittää.

Koordinaattori Helena Laukkoski teki alku-
vuodesta pohjaselvityksen HAikin digitaalisten 
versioiden tilasta ja uuden digitoinnin tarpeista. 
Aiheesta on lisää tietoa Tiedemaailma-osiossa. 
Kevään aikana digisiirtoa on pohjustettu, ja myö-
hemmin tänä vuonna alkaa Elektra-aineistojen ja 
vanhempien HAik-numeroiden siirtäminen OJS-
alustalle.

Siirtoon liittyy myös julkaisuoikeuksia koske-
vien sopimusten laatiminen. HAik lähestyykin 
lähiaikoina kirjoittajia. Tavoitteena on saada van-
hat lehdet avoimesti luettaviksi, mutta tekijänoi-
keuksia kunnioittaen. Toivomme kovasti, että 
kirjoittajamme suhtautuvat myönteisesti sopi-
mukseen, kun siitä tulee heille viestiä. Koetamme 
ylläpitää tätä hienoa, pitkää julkaisuperinnettä, 
sekä vanhoja että uusia numeroita.

 Pidetään huolta historiasta ja pidetään huolta 
toisistamme!
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