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Julkaisutiedonkeruu keväällä 2021

• Ilmoitusvuodelle 2020 raportoitiin organisaatioista 66 527 julkaisua 50 organisaatiosta

• Julkaisuvuoden 2020 julkaisut täydentyvät vielä kevään 2022 tiedonkeruussa
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• Kaikki ammattikorkeakoulut siirtyneet toimittamaan tietoja Justus-palvelun kautta, myös 

useimmat tiedonkeruuseen osallistuvat tutkimuslaitokset

• Julkaisuvuoden 2020 luvut täydentyvät kevään 2022 tiedonkeruussa oletettavasti etenkin 

yliopistojen osalta
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VIRTA-julkaisutietopalvelu lukukaudella 2020-2021

• Syksy 2020

oJulkaisutiedonkeruun webinaari 22.10.2020, jossa käsiteltiin uuden tietomallin muutoksia

omm. OA-tietojen muutokset ja attribuuttipohjainen tiedonkeruu 

oTiedonkeruun ulkopuolisten julkaisuiden toimittaminen mahdollistettu (tilakoodi 3)

oNoin 200 ratkaistua asiakaspalvelutikettiä (ml. Justus)

• Kevät 2021

oTiedonkeruu 2020

oTietojen siirto OpenAPC-palveluun aloitettu

oRajapinnan päivitys (Akatemian hakukierrokset)

oJulkaisun tiivistelmän toimittaminen mahdollistettu

oKeskusteltu julkaisuun liittyvän rahoittajan ja rahoituspäätöksen/projektin tietojen ilmoittamisesta

oWikin ja ohjeistuksen selkeyttäminen

oNoin 300 ratkaistua asiakaspalvelutikettiä (ml. Justus)
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Julkaisun tiivistelmän toimittaminen

• Virta-tietomalliin on lisätty kesän aikana kenttä <tiivistelma>, jolla voi toimittaa julkaisuun 
liittyvän tiivistelmän (abstraktin)
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• Julkaisun tekijänoikeuslisenssin tulee sallia 
julkaisun tiivistelmän jatkokäyttö
• Huom. Lisenssiä ja jatkokäytön sallimista 

ei tarkisteta tietovarannossa
• Tiivistelmät luettavissa tiedejatutkimus.fi-

palvelussa (2021)
• Tiivistelmät mahdollistavat tiedon 

rikastamisen viittauksilla semanttisiin 
käsitteisiin

• Tiivistelmään liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä
yhteyshenkilöiden kokouksessa 21.5.2021 ja 
semanttista hakua 2.10.2020



Wikin ohjeistuksen päivittäminen

• Wikisivuston ohjeistuista pyritty selkeyttämään 

erottelemalla organisaatioissa vs. tietovarannossa 

tehtävät vaiheet omiksi kokonaisuuksiksi 

• Ohjeistusta tarkennettu mm. tietojen korjaamisen 

osalta 

• Vanhentuneita ohjeita poistettu 
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Tiedonkeruussa tulossa mm.
• Jatketaan määrittelyä julkaisuun liittyvien rahoituspäätösten, projektien, 

infrastruktuurien ja aineistojen ilmoittamiselle

• Tiedon rikastaminen julkaisukanavatietokannasta ja Unpaywallista

• Tietovarannossa tehtävien tunnistusten ja päättelysääntöjen kehittäminen

• Early online -julkaisupäivä

• F ja I tyyppien määrittelytyö 

• Tiedonkeruu 2021

• Yhteyshenkilökokoukset 8.10. ja 10.12.

• Uuteen tietomalliin (julkaisutiedonkeruu) liittyvä webinaari julkaisutietojen 

tallentajille ja teknisestä tiedonsiirrosta vastaaville tahoille.
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Justus-palvelu

• Siirtyminen uuteen tietomalliin (2022)

• Tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelun kehittäminen etenee, 

lisäpalvelun tilanneiden organisaatioiden kanssa palaveri syksyllä

• Tutkimusaineistojen tallennuspalvelusta lähetetty Justus-asiakkaille 

kysely, jossa kartoitetaan nykyisiä käytäntöjä ja alustavaa kiinnostusta

oAineistoista tulossa myös oma webinaari syksyllä 2021

• Justuksen ajankohtaisia asioita käsitellään tarkemmin syksyn 

yhteyshenkilökokouksissa (8.10. ja 10.12.)
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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
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