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Julkaisujen kirjaaminen tutki-
mustietojärjestelmään (cris) on 
useimmissa yliopistoissa tutkijoi-

den omalla vastuulla. Tutkijat kirjaavat 
julkaisunsa itse ja kirjasto lisäksi tar-
kistaa, tarvittaessa korjaa, ja hyväksyy 
tiedot. Prosessi näin toteutettuna on 
raskas, bibliografisia tietoja tutkijoiden 
osin vaikea löytää ja sääntöjä kirjava 
tulkita. Tämän vuoksi Jyväskylän yli-
opistossa (jyu) alettiin miettiä, kuinka 
kehittää prosessia niin, että julkaisujen 
päivittäminen veisi mahdollisimman 
vähän aikaa, etenkin tutkijoiden aikaa, 
mutta tuottaisi kuitenkin parempaa 
laatua. Lisäksi akuuttina tarpeena oli 
lisätä julkaisujen avointa rinnakkais-
tallentamista.

Keskeiset ominaisuudet
jyu-malli otettiin käyttöön vuonna 
2014. Mallin tavoitteena oli helpot-
taa tutkijoiden arkea, parantaa kerätyn 
metadatan laatua, lisätä rinnakkaistal-
lennusaktiivisuutta.

Mallin kolme keskeistä ominaisuut-
ta ovat: 1) keskitetty tiedonkeruu, 2) 
integroidut oa-prosessit, 3) pitkälle 
integroitu tekninen infrastruktuuri. 

jyu:ssa on nyttemmin käytössä 
Clarivaten Converis -tutkimustieto-
järjestelmä (julkaisujen osalta 07/2019 
alkaen), joka korvasi taloa aiemmin 
palvelleen tutka-järjestelmän. Julkai-
suarkisto on nimeltään jyx ja se perus-
tuu dspace-järjestelmään. 

Uutuusvahteja ulkoisissa 
tietokannoissa
Keskitetty tiedonkeruu tarkoittaa, että 
yliopiston Avoimen tiedon keskus (ent. 
kirjasto, osc) kirjaa kaikki julkaisutie-
dot. Tutkijat itse eivät pysty julkaisuja 
Converikseen lisäämään, vaan heidän 
on uuden julkaisun ilmestyttyä lähe-
tettävä tieto siitä (sekä julkaisun Fi-
nal draft -tiedosto) osc:n kirjauksiin. 
Yksinkertainen lomake tätä varten on 
käytössä.

JYU-MALLI – KESKITETTY 
JULKAISUTIEDONKERUU JYVÄSKYLÄN 

YLIOPISTOSSA
Kuusi vuotta on kulunut siitä, kun Jyväskylän yliopisto siirtyi jul-
kaisutietojen keskitettyyn tallentamiseen. Aiemmin hajautetusti 
tutkijoiden omasta toimesta tapahtunut CRIS-kirjaamistyö siir-
rettiin kirjaston (nyk. Avoimen tiedon keskus, OSC) vastuulle 
niin, että tutkijat itse eivät kirjauksia enää tee, vaan niistä huo-
lehtii OSC. Syntyi ”JYU-malli”. Tässä artikkelissa kerrotaan, mikä 
JYU-malli on, miten se toimii ja mitä tuloksia sillä on saavutettu.

Marja-Leena Harjuniemi
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Eikä aina tarvitse edes ilmoittaa, 
sillä tutkijailmoituksia useammin tie-
to uudesta julkaisusta saadaan ulkoisia 
tietokantoja haravoimalla. osc on ak-
tivoinut ison määrän uutuusseuranta-
palveluita (alerts; rss-feeds) lukuisiin 
eri tietokantoihin. Uutuusvahdit pe-
rustuvat affiliaatio-hakuun eli tuovat 
ilmoituksen aina, kun johonkin on 
lisätty artikkeli, jonka jollakin tekijäl-
lä on jyu-affiliaatio.

Tärkein seurattava palvelu on Cros-
sRef, josta tieto tulee, kun uusi doi 
(jossa jyu-affiliaatio) johonkin on ak-
tivoitu. Muita seurattavia kohteita 
ovat Web of Science, Scopus, Pub-
Med, ScienceDirect jne. Myös useita 
kustantaja- ja lehtikohtaisia uutuus-
vahteja sekä kokoomateosaineistoja 
ja marginaalijulkaisuja hyvin löytävä 
Google-robotti on aktivoitu. Painet-
tuja lehtiä ja kirjoja seurataan.

Tieto hyvä, Final draft plussaa

Tietokantojen haravoinnissa saa-
daan julkaisujen metatietojen 
lisäksi talteen myös julkaisujen 

Final draft -tiedostoja. Osa kustanta-
jista laittaa usein tietokantaan ensin 
tarjolle artikkelin Final draftin, joka 
tarvitaan avointa rinnakkaistallenta-
mista varten. Final draftit, jos niitä löy-
tää, kannattaa poimia nopeasti talteen, 
sillä ne myös häviävät nopeasti ja vaih-
tuvat seuraavaan, rinnakkaistallentami-
sen kannalta jo kiellettyyn versioon.

Toisten yliopistojen julkaisuarkis-
tot, tieteenala-arkistot ja tutkijoiden 
sosiaaliset verkostot tutkitaan myös ja 

tiedostot tai linkki tallennetaan.
Jo lähtökohtaisesti avoimet jul-

kaisut, oa-lehdet ja hybridi-artikke-
lit, merkitään tarkasti ja myös niiden 
tiedostot tallennetaan. Tiedostoja ak-
tiivisesti tutkijoilta tarvittaessa myö-
hemmin myös pyydetään.

”Artikkeli on lisätty, ole hyvä 
tarkista tiedot”
Kaikkia julkaisuja ei ulkoisen haravoin-
nin kautta löydä, mutta varsin paljon 
kuitenkin. Usein tutkija saa ilmoituk-
sen uudesta Converikseen lisätystä jul-
kaisusta ilman, että hänen itsensä on 
tarvinnut tehdä mitään.

Viestistä ilmenee, onko julkaisu 
linkitetty projektiin ja onko julkaisu 
jo jollakin tavalla avoimesti saatavissa 
ja mahdollisesti julkaisuarkistoon jo 
rinnakkaistallennettukin. Ellei, tutki-
jaa pyydetään lähettämään artikkelin 
tiedosto kirjauksiin. 

Laadukas metadata
Kirjausten tietosisältö on: julkaisutyyp-
pi, julkaisukanava, viitetiedot, kustan-
taja, maa, isbn ja/tai issn, asiasanat 
(yso ja vapaat), tieteenala, tiivistel-
mä(t), konferenssitiedot, doi tai muu 
pysyvä osoite sekä avoin saatavuus (oa/
hyridi/rinnakkaistallennettu/muu) se-
kä tiedosto, mikäli sellainen on. 

Lisäksi uutena kerättävänä tieto-
na merkitään nyt myös linkki tutki-
musdataan sekä julkaisun projekti- ja 
rahoittajatiedot (hankeyhteys) mikäli 
tällaiset tiedot julkaisusta ilmenevät. 
Myös Jyväskylän yliopiston sisäinen 



6

SIG
N

U
M

 3/2020

seurantakoodi, mikäli laitos sellaista 
käyttää, merkitään.

jyu kirjaa siis jonkin verran enem-
män ja tarkemmin tietoja kuin mitä 
okm vaatii. Kaikella kerätyllä tiedolla 
on kuitenkin funktio, tietoja ei kerä-
tä turhaan.

Importointi + DOI Lookup
Kuriositeettina mainittakoot, että 
kaikki kirjaukset on tähän asti teh-
ty käsin. Importointimahdollisuutta 
ei ole ollut tai niitä ei tietokantojen 
indeksointiviiveen vuoksi ole käy-
tetty. Kuitenkin nyt, Converiksen  
[v6]-version myötä, käyttökelpoinen 
importointitoiminto on saatu. Toimin-
to ei vieläkään ole täydellinen, mutta 
se toimii auttavasti – paljon riippuu, 
mistä importoi. 

Tuontityökaluista suoraviivaisin on 
suoraan tallennusalustaan aktivoitu 
doi Lookup. Tällöin tallennusalustan 

doi-kenttään merkitään doi ja paine-
taan ’Lähetä’. Ohjelma noutaa julkai-
sun tiedot CrossRefistä ja tuo ne omin 
kenttiinsä Converiksessa.

Vaihtoehtoisesti tietoja voi impor-
toida lehtien sivuilta tai muista ulkoi-
sista lähteistä, myös WoS ja Scopus 
-tietokannoista. WoS- ja Scopus-tieto-
kantojen käyttö tosin on indeksointi-
viiveen vuoksi edelleen vähäistä. 

Importointi-työkalu auttaa. Koska 
kaikkia tietoja ei importoitunakaan 
kuitenkaan saada, vaativat myös im-
portoidut tietueet täydennyksiä ja kä-
sityötä. 

Uutta: projekti- ja 
rahoittajatiedot näkyviin
Uutena tietona kirjauksiin merkitään 
nyt myös projekti- ja rahoittajatiedot. 
Tämä Converiksen myötä käyttöön 
saatu ominaisuus parantaa tutkimuk-
sen näkyvyyttä täyttäen samalla Plan 
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taan näkyviin. Converiksesta siirtynyt 
metatieto hyödynnetään ja manuaali-
sesti joudutaan lisäämään vain lisens-
seihin liittyvät kentät. 

Kun julkaisu jyxissä on käsitel-
ty, järjestelmä puolestaan palauttaa 
jyx-linkin automaattisesti takaisin 
Converis-tietoihin.

Uniikki tekninen 
infrastruktuuri
jyu-mallin tekninen infrastruktuu-
ri on varsin pitkälle ja osin uniikil-

la tavalla integroitu. 
Edellä kuvattu rin-
nakkaistallennusraja-
pinta, eli tiedostojen 
automaattinen siirty-
minen Converiksesta 
dspace-arkistoon ja 
tarvittaessa takaisin, 
on jyu:n it-asiantunti-
joiden sinnikkään työn 
tulos. Tähän edistyk-

selliseen rajapintaan jyu-malli pitkäl-
ti rakentuu. 

jyu:n cris-konteksissa itsetehty jär-
jestelmä, monoliittinen valmisjärjestel-
mä ja mittatilaustyönä jyu:n tarpeita 
vastaaviksi räätälöidyt ominaisuudet 
sekä joukko itsetehtyjä sovelluksia 
muodostavat ainutlaatuisen teknisen 
ympäristön. Tiedot kirjataan järjes-
telmään vain kerran ja ne siirtyvät jär-
jestelmästä toiseen. Manuaalista työtä 
tarvitaan vain vähän ja kaikki prosessiin 
liittyvät osat toimivat yhteen.

Kokonaisuuteen on Converiksen ja 
dspace-arkiston lisäksi integroitu mm. 

 Parhaimmillaan Converikseen tallennetut tiedot muodostavat toisiinsa linkit-
tyvän verkoston: tutkijat linkittyvät omiin hankkeisiinsa, hankkeet julkaisuihin, 
julkaisut hankkeisiin ja edelleen julkaisuarkistossa oleviin avoimiin versioihin, jne. 

S:n suositukset ja rahoittajien vaati-
mukset. Linkitetyt projektit näkyvät 
julkaisun tiedoissa ja julkaisut puoles-
taan niihin linkitetyn projektin tiedois-
sa. Tavoitteena on ristiinlinkittyvien 
tietojen kokonaisuus, jossa tiedosta 
pääsee toiseen, joko laajempaan tai spe-
sifimpään osaan kokonaisuutta. 

Myös tutkijat ovat ottaneet projek-
titoiminnon positiivisena vastaan ja he 
voivat lisätä projektitietoja kirjauksiin 
myös itse.

jyu tunnistaa myös tarpeen seu-
rata avoimen tieteen 
kustannuksia ja toi-
nen uusi ominai-
suus on apc-tiedon 
(Article Processing 
Charge) merkitse-
minen. apc-tieto li-
sätään, milloin kyse 
on jyu:n maksamasta 
apc-maksusta. osc on 
selvitellyt hintatietoja 
yhdessä yliopiston taloushallinnon ja 
kustantajalta saatujen tietojen perus-
teella ja maksun merkitsemisestä huo-
lehtivat jyx-työvaiheen tekijät.

Integroitu julkaisuarkisto 
(rinnakkaistallennusrajapinta)

Kun tallennus on Converikses-
sa valmis ja jos kirjauksessa on 
mukana tiedosto, siirtää järjes-

telmä tiedoston ja metatiedot (huom. 
myös rahoittajatiedot), prosessiin inte-
groituun jyx-julkaisuarkistoon. jyxissä 
rinnakkaistallennusluvat varmistetaan, 
embargot merkitään ja artikkelit ava-

Myös tutkijat ovat 
ottaneet projektitoi-
minnon positiivisesti 
vastaan ja he voivat 
lisätä projektitietoja 
kirjauksiin myös itse.



Tracker-seurantatyökalu, tutkijoiden 
kotisivujen (Plone-sivut) automaat-
tisesti päivittyvät julkaisuluettelot ja 
oa-tilastosivut. 

Lähitulevaisuudessa uuden version 
myötä saadaan kaivattu ja lisäarvoa 
tuottava ominaisuus: orchid-automa-
tiikka. Julkaisut saadaan jatkossa siirty-
mään automaattisesti myös orchidiin.

Resurssit
Converis-kirjauksia on Jyväskylän yli-
opistossa noin 3300 vuodessa ja nii-
den tekemiseen on käytettävissä 3-3,5 

htv. Lisäksi jyx-julkaisuarkistotehtäviin 
(rinnakkaistallentamisen luvat, tiedos-
tojen karhuamista, jne.) käytetään noin 
1,5 htv. Teknisen infrastruktuurin ke-
hittämiseen käytetystä ajasta ei allekir-
joittaneella ole tarkkaa tietoa. 

Työ vaatii paljon selvitystyötä, laa-
jaa tieteellisen julkaisukentän ja avoi-
men tieteen tuntemista, aloitteellista ja 
aktiivista tutkijaviestintää ja vastuuta. 
Julkaisuihin liittyy raha, näkyvyyteen 
maine ja kirjaamiseen paljon sääntö-
jä. Ollenkaan ei ole sama, mitä kirjaa 
näkyviin ja miten. Valintansa on aina 

JYU-mallin tiedonkulku, toimintaa ohjaava konteksti ja tuotokset.

)

) .



9

osattava perustella. Yhteistyö niin tut-
kijoiden kuin ulkoisten sidosryhmi-
enkin kanssa on olennaista ja oman 
aikansa ottavaa. Tutkimustietojärjes-
telmän vaihtaminen lukuisine suun-
nittelukokouksineen ei ollut helppo 
tehtävä sekään, mutta se toi mahdol-
lisuuden kehittää ja lisäsi osaamista.

Pienen porukan etu on osaamisen 
kasvaminen. Synergiaetuja saavutetaan 
ja rutiinia kehittyy, asiantuntijuutta 
muodostuu. 

Edistävänä asiana jyu:ssa on lisäk-
si ollut osc:n, yliopiston Digitaalisten 
palveluiden ja Tutkimus- ja innovaa-
tiopalveluiden toisiaan tukeva yhteis-
työ. Tavoitteet ovat samat ja innostus 
myös kannustaa.

Tavoitteet saavutettu
jyu-malli on ollut käytössä nyt kuusi 
vuotta ja kaikki mallille asetetut tavoit-
teet on saavutettu. Metatiedon laatu on 
korkeatasoista, tietoa kerätään enem-
män ja se on luotettavaa. Kirjauksiin 
käytettävät resurssit ovat tehokkaat ja 
synergiaetuja saavutetaan. Rinnakkais-
tallentamisen määrä on moninkertais-
tunut (alkuvaiheessa vain noin 700, 
nykyisin lähes 11 000). jyu:n avoimi-

en julkaisujen osuus kaikista vertaisar-
vioiduista artikkeleista onkin nykyään 
yli 80 %.

Tärkeintä on kuitenkin se, että tut-
kijat ovat tyytyväisiä. Parhaimmillaan 
kirjaukset tai rinnakkaistallentaminen 
eivät vie yhtään tutkijoiden aikaa. Vaa-
tivimmissa tapauksissa tutkijan aikaa 
kuluu vain vähän. Palaute on posi-
tiivista.

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että 
enemmän ja parempaa on saatu, vaik-
kakin vähemmillä resursseilla.

Uusia tavoitteita asetettu
Koska importointitoiminnallisuudet 
vielä ovat vajavaisia, koko ajan tutki-
taan mahdollisuuksia kehittää tietojen 
tuontia automaattisempaan suuntaan. 

Seuraava tavoite on panostaa 
tutkimuksen näkyvyyteen yhdessä 
tutkijoiden ja yliopiston muiden tuki-
palveluiden kanssa. Tarkoitus on viestiä 
tutkijoille tutkimustietojärjestelmän ja 
uusien tutkijan profiilisivujen mahdol-
lisuuksista niin, että jokainen tutkija 
ja tutkimusryhmä alkaa itse kiinnittää 
huomiota oman tutkimuksensa parem-
paan esiin saamiseen. 

Tietoa kirjoittajasta:
Marja-Leena Harjuniemi

Jyväskylän yliopisto
mharjuni@jyu.fi


