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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Seminaarin ohjelma 

 Mukaan ilmoittautunut yhteensä 81 
henkilöä, joista 44 ilmoittanut 
tulevansa paikan päälle 

 Esityksiä voi seurata Adobe Connectilla  
verkon kautta; tallenteet katsottavissa 
myös jälkikäteen 

 Esitysmateriaalit tallennetaan 
Kansalliskirjaston julkaisuarkistoon: 
http://www.doria.fi/handle/10024/67024  

   

 12.00 Tilaisuuden avaus / Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto) 

 12.10 OpenAirePlus, Tutkimuksen tietoaineistot -hanke ja 
tutkimusdata / Annikki Roos (Helsingin yliopiston kirjasto) 

 12.40 Varia ja julkaisuarkistoaineistojen haravointi 
pitkäaikaissäilytykseen / Karo Salminen (Kansalliskirjasto) 

 13.00 - 14.00 Teema: Tutkijat ja open access - tieteellisten 
artikkelien rinnakkaistallentamisen ensi askeleita 
yliopistoissa                                                                                  
- 13.00 Jyväskylän yliopiston open access -kyselyn tuloksia 
/ Marja-Leena Harjuniemi (Jyväskylän yliopiston kirjasto) 
- 13.30 Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen 
yliopistossa / Tanja Heikkilä (Tampereen yliopiston kirjasto) 
- 13.40 Keskustelua 

 14.00 - 14.20 Kahvitauko 

 14.20 Theseus ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteet / 
Minna Marjamaa (Laurea) 

 14.45 JYX-julkaisuarkisto palvelujen keskiössä / Pekka 
Olsbo (Jyväskylän yliopiston kirjasto) 

 15.10 Julkari ja Neo / Jouko Ylälahti (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos) 

 15.35 DSpacen uuden XML-workflow:n hyödyntäminen 
opinnäytteiden palautuksessa, käsittelyssä ja arvostelussa 
/ Joonas Kesäniemi (Helsingin yliopiston kirjasto)  

 

Ohjelma verkossa:  

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1338297192024.html 

 

 

http://www.doria.fi/handle/10024/67024
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1338297192024.html


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansalliskirjaston 
palveluista Tietolinjassa 

 Kansalliskirjaston tarjoamien 
palveluiden ajankohtaisia 
haasteita esitelty Tietolinjassa 
1/2012 

 Luettavissa verkossa osoitteessa 
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206055754  

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206055754
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206055754
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206055754


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Uusi julkaisuarkistoinstanssi: Julkari (http://www.julkari.fi) 

http://www.julkari.fi/


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Uusia organisaatioita Doriassa (1): Maanpuolustuskorkeakoulu 
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Uusia organisaatioita Doriassa (2): ELY-keskus 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Lisäksi: Fragmenta membranea (http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi)  

http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Ensi viikolla tulossa uusia arkistoja… 

 Aaltodoc (https://aaltodoc.aalto.fi)  

– Koko Aalto-yliopiston yhteinen DSpace-julkaisuarkisto julkiseen käyttöön 18.6. 

– Takautuvat aineistot täydentyvät loppuvuoden aikana 

 Tampub (http://tampub.uta.fi) 

– Tampereen yliopiston uusi DSpace-julkaisuarkisto julkiseen käyttöön 19.6. 

– Hyödyntää Kansalliskirjaston infrastruktuuria, korvaa vanhan Tampubin 

– Alkuvaiheessa mukana verkko- ja sarjajulkaisuja sekä rinnakkaistallenteita 

https://aaltodoc.aalto.fi/
http://tampub.uta.fi/


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Suomalaisten julkaisuarkistojen sisältö 6/2012 

 Laskelmissa mukana kymmenen julkaisuarkistoa, joissa yhteensä 213.000 
tietuetta/itemia 

– Näistä noin 57%:iin (121.000) liittyy vapaasti käytettävää 
kokotekstisisältöä (ml. kuvat, kartat ja äänitteet) 

– Loput 43% ovat joko metadataa tai käyttörajoitettuja aineistoja 

 Tammikuussa 2011 oa-kokotekstitietueita oli 79.000, puolessatoista 
vuodessa aineiston määrä kasvanut 53% 

 Tavallisin sisältötyyppi edelleen opinnäytteet, joita on noin 65% 
julkaisuarkistojen kokotekstiaineistoista 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Julkaisuarkistojen sisällön määrä (6/2012)  
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Aineistotyypit julkaisuarkistoittain (6/2012) 
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Julkaisuarkistojen aineistotyypit koko maan tasolla (6/2012) 




