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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Julkaisuportaalista Juuliksi 

 Kansallisen julkaisuportaalin kehitystyö alkoi syksyllä 2012 

– Rahoitus CSC:n koordinoimasta RAKETTI-hankkeesta 

 Betaversio testikäytössä talvella 2013 

– Käyttäjille kysely helmi-maaliskuussa Tampereen ja Turun yliopistoissa 

 Juuli avattiin julkiseen käyttöön kesäkuussa 2013 (www.juuli.fi)  

– Sisältää tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 keräämät 
yliopistojen vuoden 2011 julkaisutiedot  

– Perustuu Finnan tavoin VuFind-ohjelmistoon, jonka käyttöliittymää muokattu 
julkaisudatan tarpeisiin soveltuvaksi 

http://www.juuli.fi/
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Mihin Juulia tarvitaan? 

 Juuli = julkaisutason viitetietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin 
optimoitu käyttöliittymä 

– Vrt. CSC:n ylläpitämä Vipunen-raportointiportaali (www.vipunen.fi) , jonka 
kautta pääsee selailemaan tilastotietoja julkaisuista 

 Lisää OKM:n tiedonkeruun läpinäkyvyyttä 

– Tärkeää: julkaisutietojen pohjalta jaetaan 13% yliopistojen rahoituksesta 

 Suomalaisten yliopistojen henkilökunnan julkaisutiedot (sekä kansainväliset 
että kotimaiset julkaisut) kootusti yhtenäisessä formaatissa yhdessä paikassa  

 

 

http://www.vipunen.fi/
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Juuli ja julkaisudata 

 Juuli sisältää vain yliopistojen raportoimaa dataa; saatiin CSC:ltä Excel-formaatissa 

– Alkaa vuodesta 2011: vanhempaa dataa ei kattavasti saatavilla + laatu kirjavaa 

– Kukin julkaisu mukana vain kerran 

– Tekijöitä ei tunnistettu (tarvittaisiin tunnisteet/tutkijarekisteri) 

 Mitä datalle tehtiin? 

– Yhteisjulkaisujen tiedot yhdistettiin automaattisesti; eri yliopistojen 
raportoimista tiedoista valittiin kenttä kerrallaan yksi versio 

– Korjattiin ja siivottiin dataa automaattisesti (esim. tekijöiden nimiä) 

– Generoitiin tietojen pohjalta joitakin uusia kenttiä (mm. tekijä-yliopisto-parit) 

 Yksittäisiä virheellisiä tietoja ei pääsääntöisesti korjata Juulin tasolla 
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Havaintoja 
 Julkaisutiedoissa vielä monenlaisia puutteita, jotka tulevat portaalissa 

näkyviin 

– Esim. julkaisujen tieteenalat määritelty eri yliopistoissa erilaisilla metodeilla 

– Julkaisutyypit joskus tulkinnanvaraisia 

– Julkaisukanavien nimet puutteellisia, ISSN:iä puuttuu 

 Julkaisutietojen keruu itseään korjaavana prosessina? 

– Tietojen laadun ja yhteisjulkaisujen tunnistamisen kannalta olisi eduksi, jos 
yliopistot hyödyntäisivät valmiita, muista järjestelmistä (esim. Web of 
Science, Scopus, Melinda, Arto, Medic) haravoituja tietueita 
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Juulin päämäärät? 
Käyttäjäkyselyn tuloksia, 3/2013 

”[Juuli] nostaa julkaisemisen 
profiilia ja merkitystä yliopistojen 
tuotoksena yhdessä uuden 
rahoitusmallin kanssa aivan eri 
tasolle kuin ennen. Uskon, että 
julkaisutietojen esittäminen 
yhtenäisesti ja laatuluokitusten 
mukaisesti, puskee myös tutkijoita 
miettimään julkaisemistaan ja 
julkaisukanavia aiempaa 
tarkemmin” 

”Tutkimuksen arvioinnin lisääntyvä perustaminen [Juulin] 
kaltaisiin rekistereihin on varsin ajankohtainen ongelma, 
joka alkaa helposti ohjata tehtävää tutkimusta ja sen 
julkaisemista vaikka juhlapuheissa usein toisin 
esitetäänkin. Jo nyt portaalissa näytetään kunkin julkaisun 
julkaisufoorumiluokka ja on vain ajan kysymys milloin näitä 
aletaan laskea tutkijakohtaisesti esim. vuositasolla. ” 

”Pidän sitä ehdottoman 
välttämättömänä ja monin tavoin 
tarpeellisena paitsi tutkimuksen 
läpinäkyvyyden ja yleisen keskustelun 
myös moniulotteisen yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden lisäämisen kannalta. ” 
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Mitkä tiedot ovat tärkeitä? 

 Tekijätietojen näkyvyydestä portaalissa 
käyty keskustelua 

– Tiedonkeruun ja portaalin päämääränä 
julkaisutoiminnan tarkastelu 
yleisemmällä tasolla (organisaatiot, 
tieteenalat) 

– Vrt. myös Julkaisufoorumin 
käyttötarkoituksia koskevat ohjeet 

– Paradoksaalista kyllä vastaajat pitivät 
kuitenkin tekijäkohtaista haku- ja 
rajausmahdollisuutta tärkeimpänä 
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Juulin käyttö 

 Käyttöluvut toistaiseksi 
(kesä 2013) 
suhteellisen pieniä 

 Suuri osa käyttäjistä 
tulee Googlella 
suoraan tietueisiin tai 
hakutuloksiin 

 Tekijän nimellä tehdyt 
haut suurin yksittäinen 
ryhmä 
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Juulin jatkokehitys  

 Kehitystyö jatkuu, suurempia muutoksia prosesseihin vasta myöhemmin 

– Päivitys toistaiseksi eräajona 

– Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2012 julkaisutiedot tulossa 
mukaan tarkistuskierrosten jälkeen syksyn 2013 aikana 

 Pitkällä tähtäimellä tavoitteena reaaliaikaisuus 

– Dynaamisempien prosessien luomisessa teknisiä haasteita, edellyttää myös 
korkeakoulujen omien järjestelmien kehittämistä 

 Halutaanko tulevaisuudessa mukaan myös muiden sektorien (valtion 
sektoritutkimuslaitokset, sairaanhoitopiirit) julkaisudataa? 
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