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JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu lyhyesti 

• JUSTUS on tarkoitettu TKI-toiminnan tuotoksena 

syntyvien julkaisujen kuvailuun

• JUSTUS tukee avointa julkaisemista mahdollistamalla 

myös julkaisujen rinnakkaistallentamisen Theseus-

julkaisuarkistoon

• JUSTUS-palveluun syötetyt tiedot siirtyvät automattisesti 

kansallisiin palveluihin, kuten VIRTA-

julkaisutietopalveluun, Tiedejatutkimus.fi:hin sekä 

Vipuseen ja niitä hyödynnetään OKM:n rahoitusmallin 

laskennassa.

• Palvelua ylläpitää ja kehittää CSC –Tieteen tietotekniikan 

keskus Oy
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JUSTUS lukuina

• Käytössä vuodesta 2017

• Asiakkaina kaikki 

ammattikorkeakoulut, 5 

tutkimuslaitosta ja 1 

yliopisto

• ~ 3000 käyttäjää

• ~ 15 000 kuvailtua 

julkaisua vuodessa



Miten JUSTUS-palvelu toimii?

• JUSTUS-palvelussa julkaisun tiedot syötetään 

yksinkertaisen syöttölomakkeen avulla

• Organisaatio päättää itse tietojen syöttämisen 

järjestämisestä

• Pääsy palveluun avataan EduuniID-

tunnistautumisella kaikille organisaation 

sähköpostin omaaville

• Organisaation nimeämät pääkäyttäjät vastaavat 

julkaisutietojen oikeellisuudesta ja 

hyväksymisestä eteenpäin 

• JUSTUS on aina opetus- ja kulttuuriministeriön 

tiedonkeruuvaatimusten mukainen
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JUSTUS-palvelun kehittäminen

• Palvelun perustoiminnallisuuksia kehitetään vuosimaksulla katettavalla kehitysvaralla

• Tulossa olevia päivityksiä mm. (2021)

➢Julkaisujen tallennus uusien julkaisutyyppien mukaisilla tiedoilla

➢Mahdollisuus tallentaa tiedot julkaisuun liittyvistä hankkeista, aineistoista ja infrastruktuureista 

➢Tutkijan tietojen siirto Tiedejatutkimus.fi-palvelun tutkijan omaan profiiliin

• Suunnitteilla olevat, mahdollisesti toteutettavat ominaisuudet:

oAsiantuntijatehtävien ja muiden tutkimusmeriittien tallennus (lisämaksullinen toiminnallisuus)

o Julkaisutyypin H (patentit) metatietojen syöttäminen

o Julkaisutietojen haravointi esim. ARTO- ja Journal.fi-tietokannoista

o Justus-palvelun integrointi ORCID-palveluun (julkaisutietojen haku ja kirjautuminen)

oMuita ominaisuuksia käytettävissä olevien resurssien ja asiakkaiden tarpeiden mukaan

• Lisätyönä tilattavissa myös organisaatiokohtaisia ominaisuuksia
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JUSTUS-palvelun kehittäminen – kehityskohteiden valinta 1/2
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OKM/Tiedonkeruu
Justuksen on oltava yhdenmukainen OKM:n tiedonkeruuvaatimusten kanssa, joten muutokset 
tietomallissa aiheuttavat vaatimuksia myös Justukselle. 

JUSTUS yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt (tai kuka vaan käyttäjä) voi ehdottaa palvelulle muutoksia. Toteutusmahdollisuutta 
arvioidaan kehitystiimissä, ja mikäli toive on toteutettavissa oleva, viedään asia Justus-
yhteyshenkilöiden kokoukseen.  Jos kehitysehdotus saa laajempaa kannatusta, ehdotus voidaan 
ottaa Justuksen työlistalle, sijoittuminen kiireellisyydestä riippuen. Huomioitava, että jotkut 
Justukseen tehtävät muutokset aiheuttavat seurauksia myös Virta-julkaisutietopalvelulle.
• Esim. Toivottu mahdollisuutta poistaa julkaisut näkymästä. Päätetty toteuttaa ei-kiireellisenä, 

vaatii muutoksia Virran latauksiin.

Laki
Esimerkiksi kansallinen laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) asettaa palvelulle 
saavutettavuusvaatimuksia. Palvelun saavutettavuutta parannettiin laajemmin vuonna 2020.  



JUSTUS-palvelun kehittäminen – kehityskohteiden valinta 2/2
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Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyvät ideat ja kehitystarpeet 
kerätään korkeakoulujen tietohallintojohdon verkostojen kanssa luotuun 
Ideapankkiin, josta ne reititetään oikeille toteuttajille. Palvelun kautta voi 
ehdottaa myös Justukseen liittyviä kehitysideoita. www.ideapankki.csc.fi

Justuksen kehitystiimi 
Justuksen ylläpito tekee jatkuvasti palveluun korjauksia ja parannuksia. 

→ Palveluosoitteeseen justus@csc.fi voi lähettää ehdotuksia ja kysymyksiä.

TKI-kentän vaatimukset
Justus seuraa laajemman TKI-kentän muutoksia. Esimerkiksi tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelu 
vastaa tutkijoiden tarpeeseen meritoitua myös muusta kuin julkaisutoimintaan liittyvästä työstään. 

Palvelun kustomointi asiakaskohtaisesti
Justukseen on mahdollista tilata organisaatiokohtaisia kustomointeja. Näiden toteutuksesta sovitaan 
aina tapauskohtaisesti. Esim. Organisaation sisäisessä raportoinnissa tarvittavan kentän lisäys. 

http://www.ideapankki.csc.fi/
mailto:justus@csc.fi


Palvelun kehityssuunnitelma 2021

8

Uudet avoin saatavuus tiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Attribuuttipohjainen tietojen ilmoittaminen

Tekijätietojen laajennus ja valmius tiedonsiirtoon ttv-tutkijaprofiiliin

Tutkimusaktiviteetit

Infra-, aineisto- ja hanke/projektitiedot

Taidejulkaisuihin liittyvät päivitykset

I-luokan julkaisut ja sovellukset Justukseen

Tiivistelmät

Angular päivitys

Laki tutkimustietovarannosta

ORCID-tunnisteen haku lomakkeelle

Tekijätietojen tallennus ja esitäyttö



Palvelun kehityssuunnitelma 2021 - tilanne 05/2021
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Julkaisun kirjaaminen attribuuttien mukaan 
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Nykytilanne (julkaisutyyppiluokitus) Jatkossa (attribuuttipohjaisuus)

Julkaisun muoto*

Yleisön tyyppi*

Artikkeli                                                                                                                    .
Erillisteos
Toimitustyö
Abstrakti
Posteri
Blogikirjoitus

Tieteellinen
Ammatillinen                                                                                                                 .
Yleistajuinen

Emojulkaisun tyyppi

Lehti                                                                                                                        .
Kokoomateos
Konferenssialusta
Verkkoalusta

Artikkelin tyyppi

Muu artikkeli                                                                                                                .
Alkuperäisartikkeli
Katsausartikkeli
Data-artikkeli

D1



Palvelun uusista ominaisuuksista tarkemmin

• Tutkijan tietojen laajentaminen

• Aktiviteettitietojen tallennuspalvelu

• Aineistotietojen tallennuspalvelu 

oAnttoni Lehto, TurkuAMK ja Hanna-Mari Puuska, CSC
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Justus ja tutkijan profiili tiedejatutkimus.fi-palvelussa

12



Tutkijan tiedot tutkimustietovarantoon
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JUSTUS

Organisaation 
oma järjestelmä

Tutkijan profiilityökalu
1. Tutkija kirjautuu ORCIDilla
2. Tuo ORCIDista haluamansa tiedot
3. Liittää profiiliin kotiorganisaatiostaan siirretyt haluamansa tiedot
4. Liittää profiiliinsa ttv:ssä olevia julkaisuja, aineistoja, hankkeita
5. Valitsee, mitä tietoja haluaa itsestään näytettävän 

Tiedejatutkimus.fi:ssä 
6. Päättää, mille tahoille tietoja saa luovuttaa

Julkaisut, aineistot sekä 
tutkijan ORCIDiin liittyvät 
organisaatioista siirretyt tiedot

Tutkijan tiedot ja aktiviteetit -XML

Tutkijat csv

Tutkijan tiedot ja aktiviteetit

Aktiviteettitiedot

CRIS tms.

Tutkimus-
tietovaranto

ORCID



Tutkijan tiedot tutkimustietovarantoon
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CRIS tms.

Organisaation 
oma järjestelmä

Tutkimus-
tietovaranto

Tutkijan profiilityökalu
1. Tutkija kirjautuu ORCIDilla
2. Tuo ORCIDista haluamansa tiedot
3. Liittää profiiliin kotiorganisaatiostaan siirretyt haluamansa tiedot
4. Liittää profiiliinsa ttv:ssä olevia julkaisuja, aineistoja, hankkeita
5. Valitsee, mitä tietoja haluaa itsestään näytettävän 

Tiedejatutkimus.fi:ssä 
6. Päättää, mille tahoille tietoja saa luovuttaa

ORCID

Julkaisut, aineistot sekä 
tutkijan ORCIDiin liittyvät 
organisaatioista siirretyt tiedot

Tutkijan tiedot ja aktiviteetit -XML

Tutkijat csv

Tutkijan tiedot ja aktiviteetit

Aktiviteettitiedot

JUSTUS

Profiilipalvelussa hyödynnettäviä oman 
organisaation tietoja on jatkossa 
mahdollista siirtää 
tutkimustietovarantoon hyödyntäen 
nykyistä henkilötietojen toimitusta 
JUSTUS-palveluun (= tekijätietojen 
esitäytössä käyttöönotettu ominaisuus)



Justuksen tekijätietojen laajennus - tietosisältö
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• Yhteystiedot

oSukunimi

oEtunimet

oMuut nimiversiot

oORCID-tunniste

oMuut tunnisteet

oSähköpostiosoite

oPuhelinnumero

oLinkit (esim. kotisivu, 
Twitter)

• Affiliaatio

oOrganisaatio

oOrganisaation yksikkö

oTutkimusyhteisö

oAffiliaation tyyppi

oNimike

oAlkamis- ja loppumispvm

• Koulutus

oTutkinnon nimi

oTutkinnon organisaati0

oMuu koulutus

• Tutkimustoiminnan kuvaus

oTutkimustoiminnan kuvaus

oTieteenalat

oAvainsanat

• Julkaisut

• Tutkimusaineistot (Fairdata)

• Hankkeet (ttv)

• Tutkimusinfrastruktuurit (ttv)

• Muut tutkimusaktiviteetit

Nykyinen/tuleva tieto Justuksessa

Tietoa ei toistaiseksi tuotavissa Justuksen kauttahttps://tietomallit.suomi.fi/model/ttv_tt/

https://tietomallit.suomi.fi/model/ttv_tt/
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Justuksen tekijätietojen laajennus 

Nykyistä tekijätietojen 
tallentamisen lomaketta 
/ CSV-tiedostoa
laajennetaan kattamaan 
puuttuvat tietosisällöt 
(mm. koulutus ja 
tutkimustoiminnan 
kuvaus jne.



Justus ja muut tutkimusaktiviteetit
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Mitä ovat tutkimusaktiviteetit?

• Julkaisuiden ja aineistojen ohella muut tutkimusaktiviteetit ovat tutkijalle 

tärkeitä meriittejä. Niiden näkyvyys ja usein myös arvostus on kuitenkin 

ollut perinteisiä tutkimustuotoksia heikompaa. 

• Esimerkiksi toimiminen asiantuntijaryhmässä tai lehden toimituskunnassa 

voi olla tutkijalle merkittävä ja aikaa vievä osa tutkimustyötä. 

• Aktiviteetit ja niiden metatiedot on määritelty VIRTA-tietomallin 

laajentamisen asiantuntijaryhmässä (2019) sekä täsmennetty FinnARMAn 

tietomallityöryhmässä, ks. tyypit ja roolit
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”…se kaikki muu työ mikä mahdollistaa sen 
et julkaisuja saadaan, et ihmiset toimii 
vaikka vertaisarvioitsijoina […] sillekin 
annetaan näkyvyys, se on oikeasti meriitti 
tutkijoille, että se ei ole pelkästään se 
julkaisu, vaan kaikki se muu työ myös.”

TTV:n tutkijahaastattelut 2019

https://koodistot.suomi.fi/code;registryCode=research;schemeCode=aktiviteetitjaroolit;codeCode=7


Esimerkki Justuksen tutkimusaktiviteettien lomakkeesta, luonnos
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Tutkimusaktiviteettien tallentaminen Justukseen - hyödyt

Justuksen kautta organisaatioille on mahdollista tutkimusaktiviteettitietojen

✓Hyödyntäminen mm. organisaation oman toiminnan seurannassa

✓Kerääminen kansallisesti määritellyn metatietomallin mukaisesti

✓Tietojen siirtyminen tiedejatutkimus.fi-palveluun 

✓Kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys
20

JUSTUS

Organisaation 
oma järjestelmä

Tiedejatutkimus.fi

TKI-asiantuntijat 
tallentavat aktiviteettejä

Tutkijan profiilityökalu
Rajapinta (2022)



Tutkimusaktiviteettien tallentaminen Justukseen - aikataulu
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• Tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelu toteutetaan lisämaksullisena lisäosana 

nykyisen Justus-palvelun yhteyteen

• Organisaatiolta kysyttiin alustavaa kiinnostusta lisäpalvelulle syksyllä 2020, ja talvella 

2021 aiheesta järjestettiin webinaari. Palvelun tilaamisesta kiinnostuneita 

organisaatioita pyydettiin ilmoittautumaan huhtikuun loppuun mennessä.

• Tallennuspalvelun tilaamisesta kiinnostuneita organisaatioita ilmoittautui 

kehityskulujen kattamiseksi vaadittu vähimmäismäärä (8 organisaatiota), joten mikäli 

kaikkien kanssa solmitaan sitovat ennakkotilaukset (keväällä 2021), palvelun kehitys 

voidaan aloittaa.

• Palvelun tuotantoon viennin tavoitteena on Q1/2022



Justus
& 

tutkimusaineistojen tallennuspalvelu
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Taustaa
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•Turun ammattikorkeakoululta tiedusteltu CSC:ltä ratkaisuja aineistojen metadatan hallintaan, myös 
muilla amk:eilla ja tutkimuslaitoksilla kiinnostusta

•Tarpeita mm.
•Metadatan syöttö ja selailu, osa aineistojen kuvailutiedoista vain amk tai tutkimusryhmän sisäiseen 
käyttöön
•Yhteentoimivuus kansallisten palvelujen, erityisesti Etsin ja Tiedejatutkimus.fi kanssa

•Ratkaisuja pohdittu CSC:llä yhdessä Fairdata-palvelujen, JUSTUS-palvelun ja EUDATin näkökulmasta
•Fairdata on muuttumaton ratkaisu eikä sellaisenaan vastaa vielä amk:ien tarpeisiin, Justukseen ja EUDATiin mahdollisuus 
tehdä räätälöintejä 
•Amk:eilla kiinnostusta erityisesti JUSTUS-palvelun käyttöön aineistojen metadatan hallinnassa, etuina mm.

•Tuttu käyttäjille
•Kytkeytyy tutkimustiedon hallinnan prosesseihin
•Käyttäjien ja roolien hallinta helposti ratkaistavissa nykyisellä ratkaisulla (Eduuni-ID)
•Sopimusmalli ja –prosessi olemassa

•EUDAT tarjoaisi kokonaisvaltaisemman ratkaisun koko datanhallinnan näkökulmasta



Qvain, Justus vai B2Share aineistojen metadatan kuvailuun? (1/2)
Qvain JUSTUS EUDAT – B2SHARE

Mikä? Tutkimusaineistojen kuvailutyökalussa 
(qvain.fairdata.fi) tiedot tallennetaan 
täyttämällä helppokäyttöinen lomake, 
joka ilmoittaa selkeästi mm. pakolliset 
kentät. Tiedot siirtyvät automaattisesti 
Metax:iin ja tutkimustietovarantoon.

Julkaisutietojen tallennuspalvelu. Mahdollista laajentaa 
tutkimusdatan kuvailuun, jossa tallennettava tietosisältö sama 
kuin Qvain:issa. Tiedot voidaan siirtää automaattisesti Metax:iin 
ja tutkimustietovarantoon.

Datanhallinnan palvelu aineistojen tallennukseen, kuvailuun 
ja julkaisuun. Yleinen B2SHARE toimii kaikille avoimena 
datasettien julkaisupalveluna (b2share.eudat.eu), lisäksi CSC 
tuottaa organisaatiokohtaisesti räätälöityjä B2SHARE 
toteutuksia. EUDAT on eurooppalainen konsortio, joka on 
lähtöisin CSC:n vetämistä EU-projekteista.

Kustannukset Ei lisäkustannuksia. Metadatan syöttökäyttöliittymä ~60 000-80 000 e. 
Selailuominaisuus sisäiseen käyttöön ~50 000-80 000 e. + 
jatkuvan ylläpidon kustannukset. Kustannukset jaettavissa 
muiden amk:ien kesken, jos näillä vastaavia tarpeita.

Käyttöönottoprojekti ja räätälöinti toteutustavasta ja 
laajuudesta riippuen ~30 000-80 000 e. + jatkuvan ylläpidon 
kustannukset (n. 25 000e/vuosi). Mahdollisesti EU-projekti 
DICE voi kattaa ylläpitokustannuksia 2021-2023

Kirjautuminen 
ja roolit

CSC-tunnus, joka voidaan luoda 
itsepalveluna ja yhdistää Hakaan. 
Tämän jälkeen kirjautuminen Hakalla 
normaalisti. Pääkäyttäjäoikeudet 
tulossa 2021 aikana.

Eduuni-ID (Haka). Mahdollisuus määritellä eri käyttäjille ja 
käyttäjäryhmille eri rooleja. 

Haka-kirjautuminen EUDAT:n AAI-ratkaisun (B2ACCESS) 
välityksellä. Rajattu mahdollisuus määritellä rooleja (mm. 
guest, organisaation jäsen, community admin ja julkaisujen 
hyväksyjä (data access committee))

Aineistojen 
muokkaus ja 
hyväksyminen

Tallentaja syöttää/muokkaa/julkaisee 
tiedot. Pääkäyttäjä (suunnitteilla) voi 
nähdä kaikki organisaationsa tiedot ja 
muokata/julkaista niitä. Julkaisu 
aineistokohtaisesti Etsimeen/TTVhen.

Tallentaja ja pääkäyttäjä tms. voivat muokata tietoja. Nimetyt 
käyttäjät voivat hyväksyä tietoja esim. eri käyttötarkoituksiin 
(Etsin/TTV/sisäinen) ja määritellä tietojen julkisuuden

Tallentaja ja pääkäyttäjä voivat muokata luonnos-tilassa 
olevia metatietoja. Haluttaessa voidaan määritellä 
julkaisujen hyväksyntään ns. data access committee. 
Julkaisu Etsimeen/TTVhensuunnitteilla (toteutus 2021). 
Aineistojen annotointi B2NOTE-integraation kautta.

Henkilöiden
tiedot

Henkilöiden tiedot eivät täyty 
automaattisesti, eli tiedot tekijästä 
käsin ja organisaatio/alayksikkö 
valitaan valmiista listasta.

Oman henkilöstön tiedot lomakkeelle automaattisesti (HR-
integraatio).

Henkilöiden tiedot eivät täyty automaattisesti, eli tiedot 
syötetään osana metadataa. Mahdollisuus määritellä 
metadataan esim. rajattu lista organisaatioita.

Haravointi 
muista 
lähteistä

Ei toistaiseksi haravointia muista 
lähteistä.

Mahdollista toteuttaa riippuen datalähteistä, vrt. julkaisuilla 
CrossRef. Lomakkeen syöttöä mahdollista automatisoida, jos 
soveltuvia lähteitä.

Ei toistaiseksi haravointia muista lähteistä. API tarjoaa 
mahdollisuuden automatisoida meta(datan) tuomista 
palveluun.

https://qvain.fairdata.fi/


Qvain, Justus vai B2Share aineistojen metadatan kuvailuun? (2/2)
Qvain JUSTUS EUDAT – B2SHARE

Tietojen 
selailu 
sisäiseen 
käyttöön

Pääkäyttäjä (suunnitteilla) voi selata 
oman organisaation aineistoja.

Mahdollista toteuttaa kevyt toiminto oman organisaation 
tietojen selailuun – riippuu tarpeista?

Mahdollista toteuttaa. 

Tunnisteet Mahdollista antaa DOI-tunniste (IDA-
palvelussa sijaitseville aineistoille) tai 
URN-tunniste.

Mahdollista antaa URN-tunniste METAXin kautta. Kaikille dataseteille annetaan Handle tunniste (PID). 
Mahdollista antaa lisäksi DOI-tunniste.

Kielet Suomi, englanti Suomi, ruotsi, englanti Englanti. 

Tietojen 
hyödyntämine
n

Organisaation metatiedot voi hakea 
rajapinnan kautta Metaxista muuhun 
käyttöön.

Tiedot siirtyvät Tiedejatutkimus.fi, METAX ja niistä
hyödynettävissä ulospäin.  csv-raportti ja mahdollinen myös API 
organisaation omaan käyttöön?

API. Haravoinnit B2FINDiin, OpenAIRE portaliin jne. 
Suunnitteilla Fairdata Metax/Etsin –haravointi.

Linkittäminen Voi  ilmoittaa liittyviä julkaisuja, 
hankkeita, projekteja, infroja, 
paikkatietoja ja tapahtumatietoja 
käyttäen tunnisteita (ei kuitenkaan 
näiden esitäyttöä).

Tutkimustietovarannon julkaisut, hankkeet, infrat mahdollista 
linkittää lomakkeella aineistoihin.

Metadatamalli on räätälöitävissä, tarvittaessa myös 
organisaation sisäiset laajennukset eri yhteisöille (esim. 
tutkimus & innovaatio, opetus tai tieteenalat)

Tutkimusdata
n hallinta

Datanhallinta toteutetaan Fairdata
IDAn kautta tai ulkoisessa palvelussa, 
johon lataukset voidaan ohjata

Justuksessa ei datanhallintaa. Mahdollisesti olisi toteutettavissa 
tiedostojen tallennus esim. B2SHAREen samoin kuin nyt Justus-
Theseus toiminnallisuus.

Sisältää tutkimusdatan hallinnan.

Räätälöinnit Ei räätälöintejä Perustoiminnallisuudet Justuksessa samat kaikille 
käyttäjäorganisaatioille. Pienet räätälöinnit (esim. Lisäkentät) 
joissain tapauksissa mahdollisia.

CSC tuottaa räätälöityjä toteutuksia, mm. käyttäjähallinto, 
ulkoasu, metadatamallit ja datavirrat (APIn kautta) 
muokattavissa, integroinnit muihin EUDAT palveluihin (esim. 
B2FIND, B2NOTE, B2DROP).

Aikataulu Käyttöönotto mahdollista välittömästi. Mahdollista toteuttaa ainakin osittain jo 2021 aikana. Jos muita 
amk:eja mukaan, täytyy selvittää niiden valmius 
käyttöönottoon.

Mahdollista toteuttaa osittain jo 2021 aikana. 
Tuotantovalmius luultavasti siirtyisi v. 2022 puolelle.
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facebook.com/CSCfi

twitter.com/CSCfi

youtube.com/CSCfi

linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto, Adobe Stock ja Thinkstock

github.com/CSCfi

justus@csc.fi

Justus tuotantoversio:

www.justus.csc.fi

Testiversio:

https://demo.justus.csc.fi

mailto:justus@csc.fi
http://www.justus.csc.fi/
https://demo.justus.csc.fi/

