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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

ARTIVA-hanke 
 OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke, jonka tarkoitus on 

edistää kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen tieteellisten artikkelien 
viitetietojen tallentamista ja saatavuutta.  

 Hankkeessa kehitetään helppokäyttöinen artikkelien syöttölomake 
kirjastojen lisäksi myös tiedekustantajien käyttöön  

 Tavoitteita: 

1. Kotimaiset tieteelliset artikkelit kattavammin ja viiveettömästi Artoon.  

2. Rikkaampaa metadataa, jota voidaan hyödyntää korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa, julkaisujen verkkosivuilla ja 
avoimena datana.  

 Lisätietoa: https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke 

 

https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke
https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke
https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Tieteelliset artikkelit Artossa: tilanne nyt 
 Tieteelliset artikkelit ≈ Julkaisufoorumissa luokitellut / arvioidut 

julkaisukanavat 

– http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/ 

– Vuosien 2011-2013 artikkeleihin lisätty keväällä Jufo-luokka (julkaisukanavan 
laadullinen arviointi) 

– 3 tasoa: jufo:1 = perustaso; jufo:2 = johtava taso; jufo:3 = korkein taso 

– jufo:0 = arvioitu, mutta ei saanut luokitusta 

– Artosta puuttuu jufo-arvioituja artikkeleita (esim. suurin osa terveystieteistä ja 
kokoomateosten artikkeleista) 

– Suurin osa Arton 2011-2013 artikkeleista ilman jufo-koodia (ammatti- ja 
harrastelehtien artikkeleita jne) 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Jufo-arvioitu aineisto ARTOssa 2011-2013 
(tilanne 28.8.2013) 

JUFO 0-3 (= arvioidut julkaisukanavat) JUFO 1-3 (=luokituksen saaneet 

julkaisukanavat) 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Rikkaampaa metadataa 

 Julkaisutiedonkeruussa tarvittavia tietoja 

– Julkaisukanavan virheettömät tiedot (JUFO-luokka, ISSN/ISBN), 

affiliaatiotiedot, julkaisutyyppi, tieteenala… 

 Tiedonhaussa / linkityksessä tarvittavia tietoja: 

– ONKI integroitu sisällönkuvailuun, Melinda arvostelun kohteen tietoihin 

jne 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Arton hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa 

 Kuinka hyvin ja millä tavalla eri järjestelmät tukevat  tai saadaan 
tukemaan Artosta saatavaa rikkaampaa metadataa? 

 Yliopistoilla ja AMKeilla eri järjestelmiä: 

– PURE (HY, Hanken) 

– SoleCRIS (UEF, OY, Vaasa, TaY) 

– Converis (TY, LUT) 

– Tutka (JYU, itse tehty), monilla hankinta käynnissä 

– Voyager, Doria (AMK-kirjastoja) 

– Osalla hankinta käynnissä 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Yhteistyötä tarvitaan 

 ARTIVA mukana OKM:n bibliometriikkahankkeiden yhteistyössä  

 ARTO ja muut kotimaiset artikkeliviitetietokannat: 

– Medicissä (kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta) nykyään 

affiliaatiot, esim. HY:n Tuhatiin dataa viedään affiliaatioiden perusteella 

RIS-formaatissa 

– Artossa hakurajapinta (käytössä esim. HY:n Tuhatissa) JA mahdollisuus 

tuoda tietueet ulos affiliaatioiden perusteella eri muodoissa 

 Julkaisutiedonkeruuyhteistyö yliopistoissa ja AMKeissa? 

 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Viitteet ulos Artosta 
 Arton käyttöliittymässä xslt-muunnoksia, joiden avulla halutut viitteet 

konvertoidaan MARCista erilaisiksi listauksiksi näytölle, html/csv/xml-tiedostoiksi, 
RIS- tai RefWorks-formaattiin jne 

– Tulossa muunnettujen viitteiden lajittelu 

 Kehittäminen edelleen eri tarkoituksiin: 

– Julkaisutiedonkeruun tarpeet 

– Tiedontallentajien ja julkaisujen tarpeet 

– Loppukäyttäjien (tiedonhakijoiden) tarpeet) 

 Viitteet haravoidaan Artosta Finnaan ja Finnasta Googleen 

 Viitteiden syöttölomake EI ole formaattisidonnainen 

 Arto/Artiva-hanke EI ole järjestelmäriippuvainen 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Pilottien värvääminen 

– 25.4. järjestetyn seminaarin palaute: 

n. 15 kirjastotallentajaa ilmoitti kiinnostuksestaan 

– Tiedekustantajille toukokuussa lähetetty kysely 

”Kotimaisten tiedekustantajien 

rinnakkaistallennuskäytännöt ja artikkeliviitetietojen 

löytyvyys”: n. 40 tiedekustantajaa ilmoitti 

halukkuudestaan tai kiinnostuksestaan pilotointiin 

– Syöttölomakkeen demoversio verkossa: aktivoinut 

joitain 

– Tämä ja muut tilaisuudet 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Mukaan?  

 Syöttölomakkeen pilotoijaksi / 
käyttäjäksi voivat ryhtyä sekä 
kirjastot että tiedekustantajat, 
nykyiset ja uudet tallentajat  

 Lomakkeella voi syöttää 
kaikkea ARTO-aineistoa  
(myös ammatti- ja 
harrastelehtien artikkeleita jne) 

 Yhteydenotot:  
arto-posti@helsinki.fi 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Pilotoinnin aikataulu 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Pilotointijärjestys 
1. Lupautuneet (joitain lehtiä ja kirjastotallentajia) 

2. Kiinnostuneet: yhteydenotto heti kun 
tallentaminen mahdollista 

3. Mahdollisesti kiinnostuneet: yhteydenotto 
ensimmäisen palautekierroksen jälkeen 

 

 Pilotoijien kanssa järjestetään syksyllä pienempiä 
perehdytys-, palaute- ja kehittämistapaamisia 

 Alkuvuodesta yleinen hankkeen tulosseminaari 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Artikkelien syöttölomake 
 Demoversio: https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=112442496 

 

 Ensimmäisiä palautteita: 

– Useampi affiliaatio, mahdollisuus syöttää laitos tms. vapaatekstikenttänä? 

– Tieteenalavalikko liukuvalikoksi? 

– Lisäkenttiä (mm. huomautuskenttä) + -napin alle heavyusereille? 

– Asia-/avainasana-kenttiin lisävaihtoehtoja 

– Organisaatiolistan ja kielivaihtoehtojen täydennys 

– Artikkelin tyyppi: oletuksena vaihtoehto ”ei tietoa” tms., ettei muuten mene A1:nä 
/A3:na? 

 Käytettävyyssuunnittelijan arviointi syyskuussa 

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



