
KANSALLISKIRJASTO

Miten (kotimaiset) 

tutkimusjulkaisut löydetään?

Lassi Lager

Kotimaiset tiedejulkaisut vaikuttavat –seminaari 

23.5.2018 



KANSALLISKIRJASTO

Tuskin kattava lista löytämistavoista

Kotimaiset tietokannat ja 
hakupalvelut

• Kirjastojen tietokannat

• Julkaisuarkistot

• Finna

• Juuli

• Eri organisaatioiden 
tutkimustietojärjestelmät

Julkaisijan omat kanavat, 
suositukset, viittaukset

• Julkaisujen kotisivut

• Sosiaalinen media

• Suositukset

• Lähdeluettelot

• Julkaisuluettelot

• Mainokset

Kansainväliset
hakupalvelut/indeksit

• DOAJ

• WoS, Scopus…

• Google, Google Scholar, 
Google Books

• Keskitetyt indeksit

• Tieteenalakohtaiset 
hakupalvelut
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Miten löydettävyyttä voidaan edistää?

Yhdenmukaiset ja 
laadukkaat 
metatiedot
yhteisissä 

tietovarannoissa

Verkkojulkaisuissa 
pysyvät URN- tai 
DOI-tunnisteet 

OA-
julkaisualustassa 

avoimet ja 
yhteentoimivat

rajapinnat
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Laadukas kuvaileva metatieto 

 On yhdenmukaista, yhteentoimivaa ja sisältää riittävästi tietoa. 
Hyödyntää:

 Standardinmukaista metatietoformaattia tai on mahdollisuus 
muuntaa sellaiseksi

 Valmiita sanastoja, luokituksia ja ontologioita (esim. YSA, YSO ja 
muut Finton sanastot ja ontologiat) 

 Pysyviä tunnisteita kun sellaisia käytettävissä on

 Yhdessä sovittuja käytänteitä (esim. Journal.fi –ohjeistus)

 Tekijöiden nimien ja affiliaatioiden merkitsemistapa

 Julkaisun tietojen merkitsemistapa

 Käytetyt sanastot ja niiden tunnistaminen

 Hyvä kuvailutyökalu hyödyntää muualta saatavaa valmista tietoa ja 
tekee mm. tunnisteiden käytön helpoksi.

 Avoimet rajapinnat tekevät metatietojen hyödyntämisen muissakin 
järjestelmissä helpoksi
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Pysyvät tunnisteet verkkojulkaisuissa

 URN / DOI edistää verkkoresurssin pitkäaikaista saatavuutta

 Tietellisten verkkojulkaisujen viittauksissa olevat tavalliset 

URL-osoitteet rapautuvat yllättävän nopeasti 

 ISSN ja ISBN julkaisukanavan/julkaisun tunnisteena

 ORCIDin käyttö ja merkitseminen julkaisuun helpottaa 

tekijöiden identifioimista
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Julkaisualustan merkitys

 Avoin julkaiseminen edistää saatavuutta

 Avoimet ja yhteentoimivat rajapinnat mahdollistavat 

metatietojen hakemisen ja hyödyntämisen muissakin 

järjestelmissä 

 Laajasti käytössä oleva julkaisualusta (esim. OJS, Dspace) j 

tekee hyödyntämisen myös helpoksi ja kannattavaksi
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Miten tai mistä metatiedot saadaan?

A. Painetut monografiat ja sarjat
 Tallennetaan yleensä kirjastoissa kirjastojen tietokantoihin 

 Haravoitavissa muihin järjestelmiin

B. Avoimissa julkaisuarkistoissa julkaistut monografiat ja sarjat
 Tekijän tai kirjaston/tietopalvelun toimesta

 Haravoitavissa muihin järjestelmiin 

C. Muissa julkaisujärjestelmissä, verkkosivustoilla jne julkaistut 
monografiat ja sarjat
 Metatiedot eivät yleensä ole kovin helposti haravoitavissa 

 Metatietojen saamista mm. kirjastojen tietokantoihin voidaan edistää käyttämällä 
ISBN/ISSN-tunnuksia ja huolehtimalla vapaakappaleluovutuksista

D. Kotimaisissa tiedelehdissä julkaistut artikkelit
 Journal.fi –lehtien artikkeliviitteet haravoidaan Artoon

 Muiden lehtien julkaisija voi syöttää tiedot itse Arton syöttölomakkeella

 Monien lehtien tiedot tallennetaan vielä kirjastoissa

 Osa viitteistä (myös) käyttörajoitetuissa tietokannoissa, joiden tiedot eivät 
avoimesti haettavissa
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Kotimaisten monografiajulkaisujen 

metatietojen virtoja

Kirjastojen 

kokoelma-

tietokannat, 

Fennica

Finna

Julkaisu-

arkistot

Google

ja muut hakukoneet
Melinda

Korkeakoulujen 

ym. tutkimus-

tietokannat

Virta

Viitteiden hallinta- ja 

jakamisjärjestelmät

Google Scholar, 

Google Books

Juuli

Muut e-julkaisu-

alustat

Google Scholar
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Kotimaisten artikkelimetatietojen virtoja

ARTO / 

Melinda

Finna

DOAJ

Google 

ja muut hakukoneet
Journal.fi

Artiva-

lomake

Korkeakoulujen 

ym. tutkimus-

tietokannat

Virta

Viitteiden hallinta- ja 

jakamisjärjestelmät

Google Scholar?

Juuli

? ?
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Missä mennään Arton kanssa?

 Arto on kotimaisten artikkelien metatietovaranto

 Aleksi-tietokannan viitteet ovat nyt Artossa

 Aleksi oli käyttörajoitettu kotimainen artikkeliviitetietokanta, jonka 
painopiste oli Artoa enemmän populaarilehdissä

 BTJ lopetti Aleksin ylläpidon 2017 lopussa

 Kansalliskirjasto sai Aleksi dumpin ja oikeudet aineistoon 
helmikuussa 2018, kaikki viitteet Artossa huhtikuun alusta

 Tietovaranto ja taustajärjestelmä on vaihtumassa: 
suunnitelmissa Arton vieminen Melindaan v. 2018 aikana

 Tämänkin jälkeen pääasiallinen hakukäyttöliittymä on
Finna ja tallennustyökalu Arton syöttölomake

 Tiedot haettavissa myös rajapintojen kautta ja tällä hetkellä 
Arton, jatkossa Melindan käyttöliittymän kautta

https://finna.fi/
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=112442496
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Arto nyt

 Artossa on yli 2,4 miljoonaa viitettä, joista

 n. 60 000 avoimesti ja 

 n. 30 000 käyttörajoitetusti verkossa saatavilla

 Aleksista Artoon tuli n. 650 000 viitettä 1980-luvulta vuoden 

2017 loppuun

 Lisäksi n. 250 000 viitettä yhdistyi Artossa jo oleviin

 Aleksin mukana tuli myös monen tieteellisen lehden viitteitä

 joidenkin lehtien kattavuus laajeni varsinkin ajassa taaksepäin

 Artoon tuli myös sellaisten julkaisujen ja tieteenalojen viitteitä 

joita ei aikaisemmin ole juuri tallennettu Artoon 

 Erityisen paljon populaarilehtien ja sanomalehtien viitteitä (esim. 

Suomen kuvalehdestä yli 34 000 viitettä)

 JUFO-luokitus merkitty myös Aleksi-viitteisiin (2011-)
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Arton lehtilista
 Satoja tallennettuja lehtiä (Artossa myös tieteellisten kokoomateosten artikkeleita)

 Lehtien tallennusvuositiedoista linkit lehden tietoihin Finnassa

 https://arto.linneanet.fi/vwebv/ui/fi_FI/htdocs/help/lehtilista-jatkuvat.html

https://arto.linneanet.fi/vwebv/ui/fi_FI/htdocs/help/lehtilista-jatkuvat.html
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Kiitos!

lassi.lager@helsinki.fi

mailto:lassi.lager@helsinki.fi

