
 
 
 

  

Yhteistyön voimaa: artikkelitietokanta 
ARTO  

ARTO on Helsingin yliopiston kirjaston Linnea-palveluun kuuluva kotimaisten 
artikkeleiden viitetietokanta. Aineistoa on pääosin vuodesta 1995 alkaen, 
tämänhetkinen viitteiden määrä on jo yli 200 000. ARTOon rekisteröidään artikkelit 
kattavasti n. 1000 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä (ks. Arton lehtiluettelo). 
Tiedot pyritään tallentamaan kuukauden sisällä lehden kunkin numeron 
ilmestymisestä, jotta tietokannan ajantasaisuus säilyisi.

Arto-tietokanta syntyy useiden eri tiedontuottajien yhteistyönä. Artikkeleiden 
luettelointi ja indeksointi hoidetaan eri asiantuntijaorganisaatioissa ympäri maata. 
Tällä hetkellä tiedontuottajia on n. 40. Nämä ovat pääasiassa korkeakoulukirjastoja, 
maakuntakirjastoja ja erikoiskirjastoja. Kullakin tiedontuottajalla on omat 
vastuulehtensä, jonka lisäksi ne voivat viedä Artoon myös oman tieteenalansa 
kokoomateosten artikkeleita sekä vastuulehtien ulkopuolisten lehtien artikkeleita. 
Artossa olevat artikkeliviitteet on indeksoitu asiasanoilla, jotka on poimittu joko 
Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA) tai sen verkkoversiosta VESAsta. 
Lisäksi useilla tieteenaloilla on omia tesauruksia, joita myös käytetään artikkeleiden 
kuvailussa.

JYKin vahva panos 
Jyväskylän yliopiston kirjasto vastaa Artossa kolmen tieteenalan alatietokannoista: 
kasvatusalan (Kasva), liikunnan (Liik) ja psykologian (Psyko). Vastuulehtiä on lähes 
40, lisäksi kukin tiedontuottaja vie Artoon kokoomateosartikkeleita. Liikunnan 
alatietokanta on näistä kattavin, koska siihen viedään vuosittain yhdessä LIKES-
tietopalvelun kanssa mahdollisimman tarkoin kotimaiset liikuntaa ja urheilua 
käsittelevät artikkelit myös muista kuin vastuulehdistä. Käytännössä Artoon 
vietävien artikkeleiden luettelointi ja indeksointi tapahtuu kirjaston tietopalvelussa.

Artoon nyt www-yhteys 
Vastineeksi Arto-yhteistyöstä saamme yliopistoomme huomattavan edullisen 
tietokannan käyttöoikeuden. Aikaisemmat ilmaiset käyttäjätunnukset on nyttemmin 
vaihdettu www-käyttöliittymään. Jyväskylän yliopiston verkkoon kuuluvilta 
työasemilta voi Artoa käyttää kätevästi www-yhteydellä joko kirjaston kotisivun 
kautta tai suoraan osoitteesta http://linneaw.lib.helsinki.fi/suora_linnea/index.cgi. 
Käyttäjätunnusta tai salasanaa ei tarvita. Samalta sivulta pääsee myös 
korkeakoulukirjastojen yhteistietokantaan Lindaan.

Arto laajenee 
Ennen Artoa eli 1970-luvun lopulta n. vuoteen 1994-95 kotimaiset artikkelit 
tallennettiin KATI-tietokantaan, joka on omassa kirjastossamme käytettävissä cd-
rommina kirjaston verkkopalvelimessa. KATIn viitteiden siirto Arto-tietokantaan on 
aloitettu, joten lähiaikoina Arto laajenee myös ajallisesti taaksepäin, ts. se tulee 
sisältämään kotimaisen artikkeliaineiston 70-luvun lopulta näihin päiviin saakka. 
Laajennuksen jälkeen Arto onkin entistä kattavampi kotimaisen artikkelitiedon lähde.

 
Anja Agander 
Informaatikko 
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