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Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut
 Kansalliskirjasto tarjoaa 

julkaisuarkistopalveluita tällä 
hetkellä 46 organisaatiolle

 Asiakasorganisaatiossa 
yliopistoja, AMK:eja, 
tutkimuslaitoksia, muita 
julkishallinnon organisaatioita 
ja tieteellisiä seuroja

 Palveluissa yhteensä yli 
200.000 kokotekstitietuetta; 
vuonna 2016 yhteensä yli 30 
miljoonaa ladattua 
kokotekstitiedostoa
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Useita erillisiä DSpace-palveluita
• Doria
• Fenno-ugrica*
• Fragmenta

membranea*
• Jukuri
• Julkari
• Lauda
• Tampub
• Theseus
• Utupub
• Valto
• Varia*

*Sisältävät vain Kansalliskirjaston 
aineistoja

http://www.doria.fi/
http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/
http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/
http://jukuri.mtt.fi/
http://www.julkari.fi/
http://lauda.ulapland.fi/
http://tampub.uta.fi/
http://www.theseus.fi/
http://www.utupub.fi/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
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Jaetut vs. organisaatiokohtaiset palvelut
 Jaettuja monen organisaation 

palveluita Doria, Theseus, ja 
Julkari

 Erillisiä organisaatiokohtaisia 
palveluita Jukuri (Luke), 
Lauda (Lapin yliopisto), 
Tampub (Tampereen 
yliopisto), UTUPub (Turun 
yliopisto) ja Valto 
(valtioneuvoston kanslia)
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Maksullista palvelutoimintaa
 Toiminnalla ei keskitettyä 

rahoitusta 
 Kulut katetaan asiakkailta 

saatavilla tuloilla
 Vuosimaksun suuruus 

riippuu julkaisuvolyymista ja  
tarjotuista palveluista

 Tiedonhallinnan ohjausryhmän 
alaisuudessa toimiva 
julkaisuarkistopalveluiden 
asiantuntijaryhmä tukee 
toiminnan suunnittelua

https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Organisointi
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Palvelukonsepti ja työnjako
 Kukin asiakasorganisaatio 

vastaa aineistoistaan ja 
kokoelmistaan

 Kansalliskirjasto vastaa 
teknisen järjestelmän 
ylläpidosta ja kehittämisestä
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Tekninen infrastruktuuri
 Palvelut toimivat Helsingin 

yliopiston konesalissa 
sijaitsevassa 
virtuaalipalvelinklusterissa

 Ohjelmistokoodi keskitetyssä 
versionhallinnassa

 Palvelut ja aineistot 
varmuuskopioidaan
säännöllisesti

 Isompia DSpace-ohjelmiston 
versiopäivityksiä noin parin 
vuoden välein
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DSpace, avoimen lähdekoodin ohjelmisto

 Kansalliskirjaston tarjoamat 
julkaisuarkistopalvelut 
perustuvat DSpace-
ohjelmistoon

 DSpace suosituin 
maailmanlaajuisessa käytössä 
olevista julkaisuarkisto-
ohjelmistoista

 Käytössä myös useimmissa 
muissa suomalaisissa 
julkaisuarkistoissa 
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Kehittäjäyhteisö
 DSpace-ohjelmiston kehitystyöstä vastaa kv. kehittäjäyhteisö

 Kaupallisten DSpace-palveluntarjoajien rooli uusien versioiden 
kehitystyössä kasvanut viime vuosina

 DuraSpace koordinoi DSpaceen liittyvää toimintaa
 Ylläpitää yhteistyötä tukevaa infrastruktuuria ja fasilitoi

muutenkin kehitystyötä
 Hallintorakenteeseen on pyritty saamaan mukaan sekä 

kehittäjien että käyttäjien edustus
 DSpace-koordinointi rahoitetaan vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla

 Kansalliskirjasto on pyrkinyt tukemaan kehittäjäyhteisön toimintaa
 DSpace-jäsenyys, edustus ohjausryhmässä
 Open Repositories 2014 -konferenssi Helsingissä

http://www.duraspace.org/
https://or2014.helsinki.fi/
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DSpace-ohjelmiston kehitysnäkymiä
 Kehitystyön päämääriä määriteltiin vuonna 2015 julkaistussa 

teknisessä tiekartassa
 DSpacen tulevaisuutta hahmoteltiin 5-10 vuoden aikajänteellä
 Tavoitteena lisätä suunnitelmallisuutta ja pyrkiä kohti 

modulaarisempaa arkkitehtuuria, joka helpottaisi mm. 
ohjelmiston räätälöintiä ja versiopäivityksiä

 Pitkä lista kehittämistoiveita, jotka priorisoitiin eri kategorioihin
 Vuonna 2018 ilmestyvä DSpace 7 ensimmäinen uuden sukupolven 

versio
 Keskeinen uudistus moderniin Angular2-teknologiaan pohjautuva 

uusi käyttöliittymä, joka on kytketty DSpace-ytimeen REST-
rajapinnan kautta

https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/RoadMap
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Vuosi 2017 Kansalliskirjaston 
julkaisuarkistopalveluissa
 Resurssitilanne parani vuoden alusta lähtien

 Ulkoisille asiakkaille tarjottavia palveluita tuottamassa kolme 
vakinaista tietojärjestelmäasiantuntijaa

 Palvelinylläpidon vastuita ulkoistettiin aiempaa enemmän 
Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskukselle

 Uusia asiakkaita
 Suomalaisen kirjallisuuden seura (Doria)
 Tulossa: Vaasan yliopisto (oma arkisto), VATT (Doria)

 Vanhoille asiakkaille uusia palveluita
 Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkisto avattiin 1.9.
 Tulossa: Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisuarkisto
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Vuosi 2017:  DSpace-versiopäivitykset
 Päivitykset DSpace-versioon 5.6 

aloitettiin huhtikuussa
 Tähän mennessä päivitetty 

Jukuri, Lauda, Theseus, 
Doria, Valto ja Tampub

 UTUPub suoraan uuteen 
versioon

 Merkittäviä uudistuksia mm. 
mobiilikäyttöliittymä, Solr-
pohjainen selailu ja DSpacen
oma REST-rajapinta

 Osa arkistoista yhdenmukaisti 
samalla metadataansa
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Vuosi 2017: Ajankohtaisia asioita
 Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmä kokoontui vuoden 

aikana neljä kertaa
 Puheenjohtajana Mikko Pennanen (Turun yliopisto)
 Toiminut vuodesta 2015, toimikautta ei ilmeisesti määritelty

 Julkaisuarkistosopimusten uudistaminen esillä sekä 
asiantuntijaryhmässä että tiedonhallinnan ohjausryhmässä

 OKM:n rahoittamassa TAJUA-hankkeessa kehitetty 
metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille valmistui 
helmikuussa 

 Opinnäytteiden arkistointiin liittyviä kysymyksiä selvittämässä 
erillinen työryhmä 
 Aiheesta myös työpaja syksyn Kirjastoverkkopäivillä

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=44237278
https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Metadatasuositus+julkaisuarkistojen+tekstiaineistolle
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=83986993
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=85465902
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Luvassa vuonna 2018…
 Viedään versiopäivityskierros loppuun (Julkari)
 Asiakaskohtaisia projekteja vanhoille ja uusille asiakkaille
 Jatketaan metadatan ja rajapintojen kehittämistä

 Tavoitteena saada aineistot nykyistä paremmin esille Finnan ja 
muidenkin metadataa haravoivien palveluiden kautta

 Kytkentöjä muiden järjestelmien kanssa
 Kokotekstien tallennus julkaisuarkistoon CSC:n kehittämän 

Justus-palvelun kautta?
 Kokotekstien tallentaminen julkaisuarkistoon Converis-

tutkimustietojärjestelmästä (TY, ÅA, LUT)?
 Seurataan kansainvälistä kehitystyötä (mm. DSpace 7)
 Selkiytetään pitkäaikaissäilytykseen, pysyvään saatavuuteen ja 

pimeään arkistointiin liittyviä palvelukonsepteja
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Tavoitetila vuonna 2020
 Julkaisuarkistopalvelu on ajanmukainen ja toimii luotettavasti
 Palvelu tukee asiakasorganisaatioiden prosesseja
 Palvelu on kytketty luontevasti osaksi laajempia kansallisia ja 

kansainvälisiä infrastruktuureja
 Palvelun asiakaskunta on niin suuri, että asiakkailta saatavat tulot 

kattavat sen ylläpidon ja kehittämisen kustannukset
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Kiitos!
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