
CSC – Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus

VIRTA-julkaisutietopalvelun iltapäivä

KOTA-seminaari, 29.8.2018 - Joonas Nikkanen, CSC



Kello Ohjelma

13:00 - 13:30 VIRTA-julkaisutietopalvelun vuosi 2018 (Joonas Nikkanen, CSC)

13:30 - 13:50 Tutkimustietovaranto julkaisujen näkökulmasta (Tiina Strengell, CSC)

13:50 - 14:10 Avoimen julkaisemisen muutokset (Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto)

14:10 - 14:30 Kahvitauko

14:30 - 15:30 Lyhyet alustukset + yhdessätyöskentely, aiheina muun muassa:

OpenAIRE (Pauli Assinen, Helsingin yliopisto)
Artikkelimaksut (APC) ja niiden keruu (Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto)
VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmän työ (Jukka Haapamäki, OKM)
Integrointi eri järjestelmiin (Joonas Nikkanen, CSC)
Julkaisutietojen rikastaminen ja mahdolliset lähteet (Joonas Nikkanen, CSC)

15:30 - 16:00 Keskustelu ja loppuyhteenveto



VIRTA-julkaisutietopalvelun vuosi 2018

• Menneet
oTaidealan julkaisut
oAlayksikkötarkistukset
oTiedonkeruu
oTiedonsiirtojen ja latausten tehostaminen

• Muuta

• Tulevat (tarkemmin myöhemmissä alustuksissa)
oOpenAIRE integrointi
oVIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmä
o Integroinnit muihin järjestelmiin
oJulkaisutietojen rikastaminen
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Taidealan julkaisut

• Mahdollisuus kuvailutietojen ilmoittamiseen 
vuoden 2018 alusta

• Ilmoitusvuonna 2017 ilmoitettiin:
oKuvailutiedoilla 109 taidejulkaisua
o Lukumäärätietona 3462 taidejulkaisua

• Ilmoitusvuoden 2018 tilanne (27.8.):
oKuvailutiedoilla 340 taidejulkaisua

• Selattavissa Juulissa:
o http://www.juuli.fi/Search/Results?type=AllFiel

ds&filter%5B%5D=okm_publication_type%3A
%220%2FTYPE_F%2F%22

• Syksyllä raporttiluonnos Vipuseen
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http://www.juuli.fi/Search/Results?type=AllFields&filter%5B%5D=okm_publication_type:%220/TYPE_F/%22


Alayksikkötarkistukset

• Tarkistetaan että vähintään yksi alayksikkökoodi on liitetty joko 
julkaisuun tai vähintään yhteen tekijään

• Ongelmia etenkin JUSTUS-palvelun kautta tulleissa julkaisutiedoissa, 
tieto vuoden 2017 alayksiköistä vasta vuoden 2018 alussa

• KOTA-järjestelmä auki organisaatioille alayksiköiden ilmoittamista 
varten ympäri vuoden
oKehityksessa parhaillaan KOTAan syötettyjen alayksikkötietojen automaattinen 

hyödyntäminen

• Heinäkuussa otettiin käyttöön tarkistukset vuodelle 2018
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Tiedonkeruu 2017 (suluissa vuosi 2016)

• Yhteensä 60 067 (57 702)
o joista julkaisu edellisvuonna 55 723 (54 482)
o joista julkaisu toissavuonna 4 344 (3 225)

• Yhteisjulkaisuja 7 549 (6 964)
oTietueita 17 509 (14 962), jotka kuuluu johonkin yhteisjulkaisuun

• Ristiriitaisia ja OKMn korjaamia julkaisutyyppejä yhteensä 110 
(153) julkaisussa
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Tiedonsiirtojen ja latausten tehostaminen

• Tiedonkeruun perusteella tehty seuraavia muutoksia 
tiedonsiirtoihin:
oCSClle siirrettävät tiedostojen aikaleimoitus
oYhteisjulkaisut- ja duplikaatit -tarkistuksen optimointi
oJulkaisujen tietokantaan siirtoa nopeutettu

• JUFO tarkistuksiin muutos
oNykyään organisaatioiden ilmoittamia JufoTunnus ja JufoLuokkaKoodi 

verrataan Virran päättelemiin
oJos eroavat -> tietoa latausraporteille ja Extra-Vipuseen

• Työn alla yhteisjulkaisujen ristiriitaisuudet -tarkistuksen 
tehostaminen
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Muuta

• Kesäkuussa käynnistyi VIRTA-tietomallin laajentamisen 
asiantuntijaryhmä (toimikausi 05/2018-01/2019)
ohttps://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=68256813
oTyökokous 27.9. Espoossa CSCllä kello 10:00-15:30, yhteyshenkilöt tervetulleita 

joko paikalle tai etänä!

• Vuositasoiset julkaisutiedot päivitetty sisältämään tekijätiedot
o https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Julkaisutiedonkeruu+-

+korkeakoulujen+raportoimat+julkaisut
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https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=68256813
https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Julkaisutiedonkeruu+-+korkeakoulujen+raportoimat+julkaisut


Muuta

• Nordic Research Information System (NordRIS) -hakemus NordForskille
oPohjoismaisten julkaisutietojen integraatio käyttäen Virran konseptia

31.8.20189



Tulevat

• VIRTA-julkaisutietopalvelun rooli ja julkaisutiedonkeruu
oSisältö johdettu pitkälti julkaisutiedonkeruun näkökulmasta - pakollisuudet

• Laadukkaan tietosisällön laajentaminen ja hyödyntäminen
oTaidealan julkaisut
oVIRTA-tietomallin laajentaminen
oTutkimustietovaranto
o Integroinnit eri järjestelmiin
oJulkaisutietojen rikastaminen
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Julkaisutieto-
palveluTiedonkeruu

VIRTA-julkaisutietopalvelu:



https://www.facebook.com/CSCfi

https://twitter.com/CSCfi

https://www.youtube.com/c/CSCfi

https://www.linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock
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Integroinnit muihin järjestelmiin - Nykyiset

• Lukurajapinnat Virran julkaisutietoihin
o Toistaiseksi ilman tiedonluovutuslupaa saa käyttöönsä vain oman organisaation tiedot
o Tiedonluovutusluvalla mahdollista hyödyntää myös muiden organisaatioiden tietoja
oREST (VIRTA tietomallilla)
oOAI-PMH (Dublin Core ja VIRTA tietomalleilla)

• Kirjoitusrajapinnat Virran julkaisutietoihin
o Suljettu, toteutukset tapauskohtaisesti
oREST (jossa toistaiseksi vain Hankenumero)

• Lukurajapinta Virran tarkistuksiin
oRajapinnan kautta tietoa oman organisaation latausraporttien virheistä ja duplikaateista
oKäyttökohteina esim. masterdata-projektit korkeakouluissa

• Lukurajapinta Julkaisukanavatietokantaan
o Julkinen REST
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Integroinnit muihin järjestelmiin - case Suomen Akatemia

• Hyödyntäminen osana hankeraportointia, tutkijat voivat hakea 
nimitiedoillaan listaa raportointiin lisättävistä julkaisuista

• Mahdollisuus palauttaa tieto hankkeesta VIRTA-julkaisutietopalveluun

31.8.201813

RESEARCH INSTITUTION Number of final reports Number of all publications Publications from VIRTA Publications from VIRTA
Aalto University 60 701 492 70 %
Lappeenranta University of 
Technology 6 46 34 74 %
Tampere University of Technology 21 509 439 86 %
University of Eastern Finland 24 337 278 82 %
University of Helsinki 129 1781 1334 75 %
University of Jyväskylä 39 1066 870 82 %
University of Lapland 3 114 48 42 %
University of Oulu 27 541 451 83 %
University of Tampere 18 178 127 71 %
University of Turku 43 587 446 76 %
Åbo Akademi University 16 229 160 70 %
National Institute for Health and 
Welfare 13 37 26 70 %
. . .
ALL reports and publications 486 6648 4932 74 %



Integroinnit muihin järjestelmiin - Tulevat

• OAI-PMH kautta tiedot Virrasta myös CERIF-tietomallin mukaisina
o Integroitavuus ja haravointi helpottuu kansainvälisestä näkökulmasta
oOpenAIRE haravointi
oTuotantoon vuoden 2018 lopulla

• Käyttö CSC:n laskentaresurssien haku- ja arviointiprosessissa
oTutkija voi hakea Virran kautta julkaisutietojaan osaksi laskentaresurssien hakemusta ja 

käytön raportointia
oPalautetaan Virtaan julkaisun teossa käytetystä infrastruktuurista
oTuotantoon, kun tutkijan käyttöliittymän uudistus vuosien 2018-2019 aikana
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Integroinnit muihin järjestelmiin - Tulevat

• Käyttö Business Finlandin hankeraportoinnissa
oVastaava toteutus kuin Suomen Akatemialla 
oRahoittaja- ja hanketieto takaisin Virtaan

• Julkaisutietojen hyödyntäminen osana Tutkimustietovarantoa
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Integroinnit muihin järjestelmiin - Mahdollisuuksia

• Lukurajapinnat 
oKäyttö ilman tiedonluovutuslupaa

o Esim. tutkijan vaihtaessa korkeakoulua -> julkaisutiedot uuteen organisaatioon Virrasta, 
laajemmat analysointimahdollisuudet

oMahdollista, kun tietosuoja sallii (yhteisrekisterinpitäjyys?)

• Kirjoitusrajapinnat
oKun luetaan, palautetaan tietoa takaisin VIRTAaan

o Toteutukset tapauskohtaisesti
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Julkaisutietojen rikastaminen

• VIRTA-julkaisutietopalveluun kerätyn tiedon rikastaminen ulkoisten 
tietolähteiden avulla
oTällä hetkellä esim. Julkaisukanavatietokannasta tietoa julkaisuihin
oVirtaan tehtävillä toteutuksilla vältytään päällekkäiseltä työltä ja toisaalta tiedon 

hyödynnettävyys paranee merkittävästi

• Case:
oAvoin saatavuus - Unpaywall.org

• Muita:
oORCID-tunnisteen päättely - ORCID API
o?
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Julkaisutietojen rikastaminen - case Unpaywall.org

• DOI-tunnisteen avulla julkaisun sekä julkaisukanavan avoimuuden 
määrittely
oAntaa ”parhaan arvion” saatavuudesta, rinnakkaistallennetun osoitteen yms.

• Pohjautuu CrossRef sekä DOAJ tietoihin, mutta haravoi myös tietoa 
n. 50 000 julkaisuarkistosta/rinnakkaistallennuspaikasta

• Keskeistä DOI-tunnisteen hyödyntäminen
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https://www.facebook.com/CSCfi

https://twitter.com/CSCfi

https://www.youtube.com/c/CSCfi

https://www.linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock
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