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Avointen julkaisujen kattavuus



Kotimaiset tiedelehdet

Tavoitteena on saada 

Journal.fi tuotantoon 

Finnassa 2022 mennessä.



Julkaisuarkistot

• Viimeisen vuoden aikana 

tulleita julkaisuarkistoja:

• Suomen Pankki

• Valtioneuvoston 

julkaisuarkisto Valto

• Väylävirasto

• Lisää on tulossa sekä 

tutkimuslaitoksilta että 

korkeakouluilta.
Mukana olevat organisaatiot löytyvät 
uudistuneelta Aineiston tarjoajat –
sivulta.



Avointen julkaisujen 

löydettävyys



Oikopolkuja tutkittuun tietoon

• Finna.fissä julkaistaan joulukuussa 2021 uusi 

sisältösivu, joka esittelee tieteellisiä aineistoja 

suurelle yleisölle.

• Vuonna 2022 työpaja, jossa etsitään yhteisiä 

käytäntöjä aineistojen esittelyyn sivulla.



Haun kehittäminen 

• Julkaisuarkistojen kokoteksti-indeksointi 

• Tarkoituksena on kokeilla haun kohdistamista myös 

kokotekstien sisältöön.

• Tehdään käytettävyysarviointa syksyllä 2021.

• Käytettävyystestejä on tarkoitus tehdä 2022.



OA-aineistojen tunnistaminen ja rajaus 1/2

• Käytössä on jo työkaluja OA-aineistojen tunnistamiseen 

ja löydettävyyden parantamiseen. Esim.

• Ulkoisen indeksin tuloksissa näytetään OA-kuvake ja

• Unpaywall-linkkejä kokotekstin löytämiseksi.

• Esille nousee uusia tarpeita.



OA-aineistojen tunnistaminan ja rajaus 2/2

• Vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin on 

suunnitteilla

• aineistojen mappausten ja 

rajausmahdollisuuksien 

jatkokehittelyä ja

• yhteistyötä metadatan 

kehittämiseksi.

• Kansalliskirjaston eri palvelut

• Finnassa mukana olevat 

organisaatiot Kuva: Suurennuslasi. Päivälehden museo. CC 

BY -NC -SA 4.0



Näkymiä ulkoisen indeksin ja

kansainvälisten e-aineistojen haun kehitykseen



Haun ja etusivun kehitys 1/2

• Kehitystä käytettävyystestien pohjalta:

• Hakulinkkien selkeyttämiseksi on tehty suosituksia ja ohjeita 

(Tarkennettu haku, E-aineistojen haku).

• Testitulokset suosivat yhdistettyä hakutuloslistaa.

• Välilehtien sijoittelu ja nimeämisen hyvät käytännöt tulevat 

olemaan yhteisen pohdinnan ja kehityksen kohde 

jatkossakin.

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Hakulinkit


Haun ja etusivun kehitys 2/2

• Yhdistetty hakutuloslista 

(blendaus, blender):

• Ulkoisen indeksin ja 

paikallisen indeksin 

tulokset voidaan näyttää 

samassa hakutuloslistassa 

(vrt. välilehdet).

• Pilotti on tarkoitus aloittaa 

vuoden vaihteessa.

Yhdistetty

haku-
tuloslista

Paikallinen
indeksi

Ulkoinen
indeksi



Linkit

• Linkkien selkeytys:

• Libkey-integrointia kokeillaan nyt.

• Linkkien selkeytystä jatketaan 2022.

Kuva: Tienviitta Vuonnisissa. 
Sotamuseo/Finna.fi Valokuvaaja: 
Sot.virk. Erkki Kiviranta. CC BY 
4.0



Hakutulokset

• Pidemmän aikavälin toteutusta varten 

selvitetään:

• Miten ja mistä saadaan artikkelien 

sitaatiotiedot?

• Viitatut julkaisut

• Viittaavat julkaisut

• Mitä tarpeita ja mahdollisuuksia on 

hakutulosten personointiin?
Kuva: Historian kuvakokoelma, Pietisen kokoelma, 

Museovirasto / Finna.fi Kuvaaja: Pietinen CC-BY 4.0
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