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VIRTA-julkaisutietopalvelu



• OKM kerää julkaisujen metatiedot vuosittain

• 14 yliopistolta ja 5 yliopistolliselta sairaalalta (vuodesta 2011) 

• 23 ammattikorkeakoululta (vuodesta 2012)

• 12 valtion tutkimuslaitokselta (vaiheittain vuodesta 2014)

• Yhteensä n. 60 000 julkaisua/vuosi

= kirjat, artikkelit, konferenssijulkaisut, myös ei-tieteelliselle yleisölle 
suunnatut julkaisut

• Tiedot saatavilla:

• www.vipunen.fi (tilastot)

• www.juuli.fi (viitetiedot)

Taustaa

http://www.vipunen.fi/
http://www.juuli.fi/


1. Tiedepoliittinen ohjaus, mm. laskentakriteerinä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
rahoituksessa

o Julkaisujen painoarvo yliopistojen perusrahoituksessa 13 %

2. Tiedot erilaisiin palveluihin ja muihin prosesseihin

o VIRTA-julkaisutietopalvelu otettu käyttöön 2016

o Tiedot saatavilla yhdestä tehokkaasta rajapintapalvelusta

o Julkisutiedot automaattisesti tutkimusrahoitushakuihin jne.

o Käyttöönotto Suomen Akatemian hankeraportoinnissa 2017

3. Seuraavaksi: VIRTA Tutkimustietopalvelu

= VIRTA-palvelun laajentaminen kattamaan myös muut tutkimuksen tuotokset 

(projektit, tutkijat, tutkimusaineistot, tutkimusinfrastruktuurit jne.)

Julkaisutietojen hyödyntäminen



VIRTA-julkaisutietopalvelu

o Tutkimusorganisaatiot tallentavat VIRTAan julkaisutietojen kopiot omista tutkimustietojärjestelmistään

tai julkaisurekistereistään

o Valtakunnallinen tietovaranto, joka mahdollistaa tietojen hyödyntämisen muissa palveluissa ja 

toiminnoissa

o Tietoja voidaan siirtää tutkijoiden käyttämiin palveluihin, kuten tutkimusrahoittajien palveluihin, 

julkaisuarkistoihin sekä tutkimusaineisto- ja tutkimusinfrastruktuuripalveluihin

o Tarjoaa ajantasaista ja yhteismitallista tietoa korkeakoulujen sekä muiden tutkimusorganisaatioiden

julkaisutiedoista

o Toimintamalli samantapainen v. 2012 käyttöönotetussa VIRTA-opintotietopalvelussa (tietovaranto, joka

sisältää tiedot mm. opiskeluoikeuksista, suoritetuista korkeakoulututkinnoista, opintosuorituksista, 

arvosanoista)
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VIRTA-julkaisutietopalvelu lyhyesti
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Tietolähteet Korkeakoulujen, yliopistollisten sairaaloiden ja valtion tutkimuslaitosten omat 
tutkimustietojärjestelmät tai julkaisurekisterit

Tiedostomuoto XML-tiedosto (CSV-XML -muuntotyökalu pienille organisaatioille)

Tietosisältö Kaikista julkaisuista vaaditaan tietyt tiedot, lisäksi tiettyjä teknisiä vaatimuksia

Tiedonsiirto Turvallisen ja varmennetun yhteyden yli SFTP-palvelimen ja SSH-avaimien avulla

Päivitys Uudet julkaisut ja korjaukset organisaatioiden omissa järjestelmissä päivittyvät 
automaattisesti VIRTAan esim. päivittäin (vähintään kerran vuodessa). Päivitystiheys 
riippuu organisaatiosta. 

Ajallinen 
kattavuus

Kaikki tiedot aiemmilta vuosilta tähän päivään siirrettävissä. Tilastot kootaan kerran 
vuodessa. 

Tietojen 
tarkistus

Duplikaatit, organisaatioiden väliset yhteisjulkaisut ja virheellisyydet tunnistetaan 
automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Virheraportit organisaatioiden saatavilla verkossa 
(extra-Vipunen).

Tietojen 
saatavuus ja 
hyödyntäminen

Viitetiedot reaaliaikaisesti JUULI-portaalissa (www.juuli.fi). Tiedot hyödynnettävissä 
muihin järjestelmiin ja palveluihin REST- ja OAI-PMH –rajapintojen kautta.



VIRTA järjestelmäarkkitehtuuri
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Research organization’s CRIS

VIRTA Publication Information 
Service

Services using of VIRTA

1 2

3

1. Local CRISes or publication 
databases of universities and other 
research organizations in which the 
publication information is primarily 
input

2-3.  Servers and services used 
for data transfer. Publication 
information is transferred by 
usinng encrypted SFTP-ptotocol. 

4
4. VIRTA Publication 
Information Service compiles 
XML files from various 
organizations
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5.  Publication information in 
VIRTA is used securely by 
multiple methods and protocols.

OAI-PMH
REST

WEB-SERVIVE

DATABASE LINKS (ODBC)
FILE TRANSFER



VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö
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• Organisaatioiden edellytetään täydentävän tietyt tiedot jokaisesta julkaisusta

• Julkaisutietoja voi edelleen täydentää valinnaisissa tietokentissä

• Tietojen on täytettävä tietyt tekniset vaatimukset (ISSN, ISBN oikeassa muodossa jne.) 

• Vaatimukset on koottu tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun
käsikirjoihin tietojen yhdemukaisuuden ja laadun varmistamiseksi

• VIRTAn avulla organisaatiot voivat tuottaa, korjata ja täydentää tietoja verkossa



VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö
Esimerkkinä vuoden 2017 tiedonkeruuvaatimukset:

8



Tiedostomuoto
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Tutkimusorganisaatiot siirtävät tiedot XML-muodossa VIRTA-XML-skeeman mukaisesti



Tiedonsiirto
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• XML-tiedostot siirretään tutkimusorganisaatioista VIRTAan turvallisen ja varmennetun yhteyden
yli SFTP-palvelimen ja SSH-avaimien avulla

• Pääsy palvelimelle on rajattu palomuurein ja sallittu ainoastaan nimetyistä IP-osoitteista

• Siirrettävä tiedosto voi sisältää
• uusia ja muuttuneita julkaisutietoja (suositus) tai
• kaikki tiedot, jolloin ne luetaan aiemmin toimitettujen tietojen päälle

• Muokattu julkaisutieto tunnistetaan yksilöidyn julkaisu-ID:n (JulkaisunOrgTunnus) perusteella



Julkaisutietojen tarkistus
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• Puuttuvien ja virheellisten tietojen sekä duplikaattien tunnistaminen toimii 

automaattisesti 

• Organisaatiot voivat tarkistaa julkaisutietojen tilan ja virheraportit Vipunen –

korkeakoulujen extranetistä (https://extra.vipunen.fi)

• Kahden tai useamman organisaation yhteisjulkaisut tunnistetaan ja yhdistetään 

automaattisesti 

• Julkaisuun liittyvä julkaisufoorumi-ID sekä julkaisukanavan tasoluokitus 

(www.julkaisufoorumi.fi) tunnistetaan automaattisesti  



Tilanneraportit Vipunen – korkeakoulujen extranetissä (https://extra.vipunen.fi)
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JUULI julkaisutietoportaali
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JUULI (www.juuli.fi) 
sisältää viitetiedot

kaikista VIRTA-
julkaisutietopalvelun

julkaisuista. 

VIRTA-
julkaisutietopalvelussa 

olevat julkaisutiedot 
siirtyvät JUULIin 
automaattisesti 

päivittäin

http://www.juuli.fi/


Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu (www.vipunen.fi)
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Vuosittaiset tilastotiedot
julkaisutoiminnasta
avoimesti saatavilla
Vipusessa. 

Julkaisutietojen lisäksi
Vipusessa myös muuta
tilastotietoa yliopistoista ja 
ammattikorkeakouluista.



VIRTA-julkaisutietopalvelun tietojen käyttäminen
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• VIRTAssa oleva tieto on hyödynnettävissä muihin järjestelmiin ja palveluihin REST- ja OAI-PMH –

rajapintojen kautta tai tiedostopoiminnoin

• VIRTA Suomen Akatemian verkkoasioinnin hankeraportointiin 2017 -> 

 Tietoja ei tarvitse kirjata manuaalisesti, VIRTA mahdollistaa julkaisutietojen automaattisen

poiminnan tietovarannosta

 Hankkeen tiedot (hanke ja rahoittaja-ID), jotka liittyvät julkaisuihin, tallentuvat VIRTAan

 Julkaisutietoja mahdollista jatkossa käyttää myös tutkijan CV:ssä tutkimusrahoitushakemuksissa

• Tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa myös muiden rahoittajaorganisaatioiden palveluihin sekä

muihin palveluihin, joissa tutkijan tulee kirjata tietoja julkaisuistaan (esim. tutkimusaineistoihin ja 

tutkimusinfrastruktuureihin liittyvät palvelut)



Lisätietoja:

https://confluence.csc.fi/display/VIR/
VIRTA-Julkaisutietopalvelu

virta-julkaisut@postit.csc.fi

https://confluence.csc.fi/display/VIR/VIRTA-Julkaisutietopalvelu
mailto:virta-julkaisut@postit.csc.fi

