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Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys 
 Julkaisujen tekijätietojen sekavuus vanha tuttu ongelma, jälleen ajankohtainen 

– Samannimiset henkilöt, saman henkilön erilaiset nimimuodot 
 Nimimuotoihin liittyvät ongelmat korostuvat tieteellisessä julkaisemisessa, jonka 

volyymi kasvanut jatkuvasti 
– Esim. Kiinassa 92 miljoonaa nimeä, jotka translitteroidaan muotoon Wang -> 

pelkästään Y. Wang kirjoittanut 4.000 tieteellistä artikkelia vuonna 2011 
 Tutkimushallinnon, tutkimusrahoittajien ja tutkimuksen arvioinnin tarpeet 

– Julkaisut tutkimuksen tuloksellisuuden mittarina, rahanjaon kriteerinä 
– Tieteellisten meriittien yhdistyminen oikeisiin henkilöihin ja organisaatioihin 

entistä tärkeämpää 
 Tieteellisen julkaisemisen ja julkaisutietojen siirtyminen verkkoon luonut uusia 

mahdollisuuksia 
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Kirjastot ja nimiauktoriteetit 
 Saman henkilön julkaisuissa esiintyvät nimimuodot 

yhdistetään toisiinsa (”auktoriteettitiedot”) 
– Kansainväliset auktoriteettitietokannat – esim. 

VIAF (Virtual International Authority File) 
– Kansalliset auktoriteettitietokannat – esim. 

Kansalliskirjaston rakentama Asteri 
 Usein perustuu ulkoisten lähteiden pohjalta tehtyyn 

selvitystyöhön, mutta myös automaattinen 
tunnistus mahdollista – tiettyyn rajaan saakka… 

– Esim. brittiläinen Names-projekti ja tutkijoiden 
tunnistaminen: http://names.mimas.ac.uk/  

http://names.mimas.ac.uk/
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Tekijöille tunniste? ISNI 
 Tekijöille oma tunnistejärjestelmä (vrt. ISBN, ISSN, jne.)? 

– Pidettiin kirjastoissa pitkään liian suurena haasteena  
 Edistystä vasta 2000-luvulla: ISNI (International Standard Name Identifier) 

– Henkilöiden ja yhteisöjen nimien eli ”julkisten identiteettien” kansainvälinen 
standarditunniste (ISO + SFS) 

 Kansainvälinen ISNI-tietokanta  (http://isni.oclc.nl/) avattiin käyttäjille ja tunnusten 
jakelu alkoi tammikuussa 2012 

– Taustavoimina etenkin tekijänoikeusjärjestöt ja (kansallis)kirjastot 
– Voidaan hyödyntää esim. auktoriteettitietojen tallennuksessa ja jakelussa, 

yhteisluetteloiden ylläpidossa sekä linkitetyn datan luonnissa 
 
 
 
 
 

http://isni.oclc.nl/
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ISNI-järjestelmän ominaispiirteitä 
 Tekijätietojen ja julkaisujen yhdistäminen tehdään pääsääntöisesti keskitetysti 

erilaisten tietovarantojen sisältämien tietojen pohjalta 
– Kansainvälinen ISNI-rekisteröintikeskus ja paikalliset ISNI-keskukset hallinnoivat  
– Alkuvaiheessa ISNI-tunnusten myöntämiseen vaaditaan, että tekijän ja 

julkaisujen tiedot saadaan vähintään kolmesta eri lähteestä 
– Tekijät eivät yleensä tiedä, että heille on annettu ISNI  
– Tunnukset ovat maksullisia 

 ISNI laaja-alainen ja yleinen tunnistejärjestelmä 
– Ei suunniteltu nimenomaan tutkijoiden tunnistamiseen 
– Monografiavaltaisten alojen tutkijoita melko hyvin mukana jo nyt, 

artikkelikeskeisten alojen taas ei 
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ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
 Tieteellisen julkaisemisen ja tutkimushallinnon tarpeisiin suunniteltu järjestelmä 

– Syntynyt suurten tieteellisten kustantajien aloitteesta, mukana myös 
järjestelmätoimittajia ja tutkimushallinnon organisaatioita 

– Käyttöön lokakuussa 2012, korvaa kustantajien omat tunnistejärjestelmät 
– Voittoa tavoittelematon organisaatio (http://about.orcid.org/) hallinnoi 

 ORCID on muodollisesti yhteismitallinen ISNI:n kanssa 
– ORCID-tunnukset ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin ISNI:t, ja kansainvälinen 

ISNI-keskus on varannut osan ISNI-tunnisteavaruudesta ORCID-tunnuksille 
 Järjestelmien taustajoukoissa osin samoja toimijoita, mutta mukana myös jännitteitä 

– Tietyistä yhteisistä periaatteista sopiminen edennyt hitaasti  
– Esim. voiko samalla henkilöllä olla sekä ISNI että ORCID? 

http://about.orcid.org/
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ORCID:in toimintamalli 
 ISNI:n ja ORCID:in lähtökohdat ja toimintaperiaatteet hyvin erilaisia 

– ORCID:in bisnesmalli perustuu kustantajille ja tutkimusorganisaatioille tarjottavista 
lisäpalveluista (basic & premium membership) saataviin tuloihin 

– ORCID-tunnukset sinänsä ilmaisia 
 Kuka tahansa voi rekisteröityä ORCID:in verkkopalveluun ja hankkia itselleen oman 

tunnuksen 
– Tutkija voi ladata omien julkaisujensa tietoja muista tietokannoista (esim. Scopus) 
– ORCID voidaan mapata muihin tunnisteisiin (esim. Scopus ID) 
– ORCID::DOI-parit yhdistävät tutkijat ja julkaisut 

 Tutkija voi itse hallinnoida omia tietojaan ja niiden käyttöä 
 Julkaisujen lisäksi voi tallentaa myös tietoja affiliaatioista, patenteista ja apurahoista 
 Tiedot on mahdollista myös poistaa (mutta ORCID:ia itseään ei) 
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ORCID ja tieteelliset 
kustantajat 
 Tutkijat kirjautuvat ORCID:iin jo tallentaessaan 

käsikirjoituksensa kustantajan järjestelmään 
– Tämän jälkeen ORCID kulkee julkaisun mukana 
– ORCID::DOI pari päätyy myös ORCID:in keskitettyyn 

rekisteriin 
 Edellyttää sitä, että kustantajalla on automatisoitu 

syöttöjärjestelmä 
– Entä pienet kustantajat joilla ei ole järjestelmää?  
– Artikkelit, joissa on paljon kirjoittajia (esim. > 100)? 
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ORCID ja 
tutkimusorganisaatiot 
 Myös organisaation kaikkien tutkijoiden 

henkilötietojen bulk-uploadit ORCID:in rekisteriin 
mahdollisia tulevaisuudessa 

– Henkilön tiedot yhdistetään olemassaolevaan 
ORCID:iin tai luodaan uusi 

– Vain maksaville jäsenorganisaatioille 
 Duplikaattien selvittäminen ei todennäköisesti 

kuitenkaan ole aivan triviaali urakka 
 Tietojen välittäminen ORCID:in rekisterin ja 

henkilötietojärjestelmän välillä edellyttää myös 
tutkijan hyväksyntää? 
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Tunnistejärjestelmien tarjoamia hyötyjä 
 Tutkimus kansainvälistä toimintaa: tutkijat siirtyvät maasta toiseen, tekevät 

yhteistyötä kansallisten rajojen yli ja julkaisevat kansainvälisesti 
– Yksiselitteinen kansainvälinen tunniste vähentäisi oleellisesti tarvetta 

paikallisesti tehtävälle tekijöiden ja julkaisujen yhdistämiselle 
– Tekijöiden ORCID:it kulkevat julkaisutietojen mukana: kun viitetiedot 

haravoidaan kansainvälisestä tietovarannosta paikalliseen julkaisurekisteriin, 
julkaisu yhdistyy automaattisesti oikeaan henkilöön 

– Tutkijan julkaisutiedot koko uralta yhdessä keskitetyssä rekisterissä 
 Sovitettavissa yhteen myös mahdollisen kansallisen tutkijarekisterin kanssa 

– Esim. Britanniassa JISC päättänyt ryhtyä suunnittelemaan kansallista 
järjestelmää nimenomaan ORCID:in pohjalle 
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Tunnisteet ja tutkijoiden tunnistaminen Suomessa? (1) 

 ORCID-tunnisteita alkaa tulla yliopistojen järjestelmiin kansainvälisistä 
tietovarannoista poimittavan julkaisudatan mukana 

– Kansainvälisissä lehdissä julkaisevat tutkijat saavat itselleen ORCID:in 
– Osa tutkimuksenhallintajärjestelmistä tukee ORCID:in käyttöä jo nyt 
– ISNI:t tulossa käyttöön kansallisissa tietokannoissa (monografioiden tekijät!) 
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Tunnisteet ja tutkijoiden tunnistaminen Suomessa? (2) 

 Miten nopeasti suomalaisia organisaatioita on liittymässä mukaan esim. ORCID:iin? 
Tarvitaanko kansallista yhteistyötä?  

 Avoimia kysymyksiäkin on vielä runsaasti 
– Tunnisteisiin liittyvät tekniset järjestelmät ja niiden rajapinnat yhä monilta osin 

keskentekoisia, miten nopeasti kehittyvät? 
– Prosessit ovat vielä testaamattomia 
– Riittääkö tutkijoiden innostus ORCID:ien hallinnointia kohtaan? 
– Entä kotimaiset kustantajat ja lehdet? 
– Tunniste ei aina sinällään kerro julkaisuun liittyvää affiliaatiota 
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