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OAI-PMH ja metatietojen haravointi

 OAI-PMH-protokolla kehitettiin alun perin 
20 vuotta sitten

 Open Archives Initiative – Protocol for 
Metadata Harvesting (v. 2.0, 2002)

 Kytkeytyy läheisesti yhteen julkaisuarkistojen 
varhaishistorian kanssa

 Julkaisujen metatiedot mahdollista 
haravoida keskitettyyn hakupalveluun

 Käytettiin perusteluna sille, että 
julkaisuarkistoja ryhdyttiin rakentamaan 
hajautetusti organisaatiotason 
palveluina 

 Yksinkertaisuutensa ansiosta OAI-PMH 
säilynyt käytössä uusista, modernimmista 
protokollista (mm. ResourceSync) huolimatta 

https://www.openarchives.org/pmh/
http://www.openarchives.org/rs/toc


 Alkuperäinen OA-aineistojen hakupalvelu OAIster ei ollut menestys

 Metadatan laatu ja heterogeenisyys aiheutti ongelmia

 Hakutulosten järjestämiselle ei kunnollisia lähtökohtia

 Sittemmin OAI-PMH-protokollaa on hyödynnetty monissa kirjastojen ja muidenkin 

kulttuuriperintö- ja tutkimusorganisaatioiden palveluissa

 Esim. Finna, Europeana, DOAJ, jne.

 Alkuperäisten 15 Dublin Core -kentän lisäksi/sijasta voidaan haravoida muunkin 
muotoista metadataa

 Myös open access -aineistoihin erikoistuneet OAI-PMH-pohjaiset hakupalvelut ovat 

vähitellen vakiinnuttaneet asemaansa  

 Ks. OpenAIRE, BASE ja CORE – avointen julkaisujen hakupalvelut esittelyssä. Tietolinja, 
2017(2). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709258721

Hakupalveluiden synty on ottanut aikansa

https://tietolinja.kansalliskirjasto.fi/2017-2/2017-2
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709258721


 Pääosa tiedonhausta tapahtuu kuitenkin 
edelleen Googlella

 Google ei hyödynnä OAI-PMH-rajapintaa, 
vaan sen robotit indeksoivat suoraan 
verkkosivujen ja kokotekstitiedostojen 
sisältöä

 Google on lanseerannut omia 
ratkaisujaan sivujen haravoinnin 
helpottamiseen (mm. Sitemaps, joita 
DSpacekin hyödyntää)

 Tieteellisten aineistojen osalta myös Google 
Scholar on tärkeä palvelu

 Kilpailee samalla Web of Sciencen ja 
Scopuksen kaltaisten maksullisten 
viittaustietokantojen kanssa

Google ja Google Scholar

https://scholar.google.com/


 Europeana perustettiin aikanaan noin 15 

vuotta sitten eurooppalaisena vastauksena 

Google Books -palvelulle

 EU-rahoitteinen aggregointipalvelu, 
joka haravoi kulttuuriperintöaineistojen 
kuvailutietoja portaaliinsa

 Suomalaiset aineistot päätyvät 

Europeanaan pääasiassa Finna-toimiston 

ylläpitämän Formula-palvelun kautta

 Kerää kuvailutietoja ja välittää ne 
eteenpäin Europeanan haluamassa 
metadataformaatissa

 Mukana jonkin verran myös 
julkaisuarkistoista poimittuja aineistoja

Europeana - kulttuuriperintöportaali

https://www.europeana.eu/fi
https://www.kiwi.fi/display/formula


 Laaja EU-rahoitteinen palvelukokonaisuus, josta 

julkinen hakupalvelu on yksi osa

 Haravoi mukaan ilmoittautuneita, tietyt kriteerit 

(”OpenAIRE-yhteensopivuus”) täyttäviä palveluita

 Haravoinnin fokus laajentunut EU-
rahoitteisten julkaisujen OA-statuksen 
seurannasta ensin muihinkin OA-aineistoihin 
ja sitten kaikkiin julkaisuihin/datasetteihin/ym.

 Julkaisuarkistojen lisäksi tietoja kerätään mm. 
tutkimustietojärjestelmistä

 OpenAIRE:n indeksiin kerättyä metadataa (mm. 

124 milj. julkaisua) deduplikoidaan ja rikastetaan

 Datan hyödyntäjille tarjolla rajapintoja ja 
työkaluja

OpenAIRE – EU-rahoitteinen palvelu

https://explore.openaire.eu/search/find?qf=true&active=result


OpenAIRE – palveluita ja yhteistyötä 

 OpenAIRE:n puitteissa tehty paljon 

eurooppalaista yhteistyötä 

 Suomen NOAD (National Open Access 
Desk) Helsingin yliopiston kirjastossa

 Erityisen suuri merkitys eteläisen Euroopan 
maissa, joissa myös kansallisia järjestelmiä 
on saatettu rakentaa OpenAIRE:n
normalisoiman datan varaan

 OpenAIRE:n puitteissa kehitetty mm. metadataa 

koskevia suosituksia

 Tällä työllä OpenAIRE:n rakentamaa teknistä 
infraa laajempi merkitys 

https://www.openaire.eu/contact-noads


 BASE on Bielefeltin yliopistossa rakennettu 
hakupalvelu

 Käyttöliittymä perustuu Finnan tavoin 
avoimen lähdekoodin VuFind-
ohjelmistoon

 Haravoitu metadata saatavilla CC-
lisensioituna

 Haravoi julkaisuarkistojen lisäksi myös 
monenlaisia muita tietolähteitä

 Indeksissä tällä hetkellä jo yli 270 
miljoonaa tietuetta

 Ei tee deduplikointia eli sisältää paljon 
tuplia

 Mukana myös paljon tietueita, joihin ei 
liity vapaasti käytettävää kokotekstiä

BASE – Bielefeld Academic Search Engine

https://www.base-search.net/


 Hakuportaalissa näytetään julkaisuista vain 

suppeat perustiedot

 Metadatan laatu vaihtelee, 
normalisoinnissa väistämättä haasteita

 Tiedonhakukäytössä hyöty rajallinen

 Tarkennetussa haussa paljon hyödyllisiä optiota

 Mm. rajaukset lähdejärjestelmän kotimaan 
ja julkaisussa käytettyjen lisenssien mukaan

 Hakutuloksia voi myös rajata fasettien 
avulla

 Saa nopeasti kohtuullisen hyvän yleiskuvan 
esim. suomalaisten julkaisuarkistojen 
sisällöistä

BASE (2)



 CORE on JISC:in rahoittama, alun perin 

brittien kansalliseen käyttöön rakennettu 

hakupalvelu

 Sittemmin fokus on laajentunut ja CORE 
mainostaa nykyään olevansa ”maailman 
suurin OA-julkaisujen kokoelma”

 Poimii haravoitavat palvelut 
OpenDOAR:in julkaisuarkistojen 
listauksesta

 Saa dataa myös suoraan kustantajilta

 Rakentanut keräämänsä datan päälle 

monenlaisia palveluita

 Välittää keräämäänsä dataa eteenpäin 
mm. kaupalliselle Turnitin-palvelulle

CORE – Connecting Repositories

https://core.ac.uk/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://www.turnitin.com/


 CORE tallentaa myös haravoimiensa 

aineistojen kokotekstit ja tarjoaa niitä oman 

palvelunsa kautta

 Näkyvät mm. Googlen hakutuloksissa

 Todennäköisesti suuri osa käytöstä 
ohjautuu niihin alkuperäisen 
julkaisuarkiston sijaan

 Ei ole kiinnostunut lisensseistä, vaan tulkitsee 

verkossa vapaasti saatavilla olevien aineistojen 

olevan ”avoimia”

 Tarjoaa rekisteröityneille arkistojen 
ylläpitäjille työkaluja, joiden avulla voi 
ehkä vaikuttaa aineistojen tallentumiseen

CORE (2)



 DART-Europe-portaali keskittyy 

eurooppalaisten yliopistojen 

opinnäytteisiin

 Osallistuminen edellyttää sopimusta

 Suomesta mukana Helsingin yliopisto 
ja Tampereen yliopisto

Esimerkki muista hakupalveluista: DART-Europe

https://www.dart-europe.org/


 Open Polar on Tromssan yliopiston rakentama 

pohjoisten aineistojen hakupalvelu

 Hyödyntää BASE:n aggregoimaa dataa, 
josta poimitaan algoritmien avulla 
erikielisiä pohjoisiin alueisiin liittyviksi 
tunnistettuja julkaisuja

 Käyttöliittymä on toteutettu BASE:n ja 
Finnan tapaan VuFind-ohjelmistolla

Esimerkki jatkokäytöstä: Open Polar

https://openpolar.no/


 Unpaywall haravoi open access -julkaisujen tietoja 

eri lähteistä

 Hyödynsi alun perin BASE:n dataa

 Ryhtyi tekemään haravointia itse, koska 
BASE:n lisenssi ei sallinut kaupallista käyttöä

 Käyttää lisäksi mm. CrossRefin DOI-
tietokannan dataa

 Ei omaa hakuportaalia, vaan sen keräämiä tietoja 

julkaisujen lisenssistä ja OA-statuksesta voidaan 

hyödyntää rajapinnan kautta muissa palveluissa

 Lisäksi selaimen lisäosa, jonka avulla on 
mahdollista löytää julkaisun avoimesti 
saatavilla oleva versio

Esimerkki datan hyödyntämisestä: Unpaywall

https://unpaywall.org/
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