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OJS-palvelun kehitystyön tavoitteet 

Tunnisteet, näkyvyys ja oikeudet 

• DOI, ORCID  – tuki ja ohjeistus 

• ARTO, DOAJ – rajapinnat ja ohjeistus 

• Creative Commons – tuki ja ohjeistus 

• Vertaisarviointitunnus – tuki 

Ulkoiset uudistukset 

• Houkuttelevuus: ulkoasu-uudistus 

• Mobiililaitteet ja responsiivisuus 

• Tunnistettavuus: nimi, logo, osoite 

Järjestelmän toimivuus 

• Suomenkielinen uusi käännös 

• Vikojen korjausta ja parannuksia 

• Tilastointi ja sitä koskeva ohjeistus 

Ylläpito 

• Sopimukset lehtien kanssa 

• Julkaisujen pitkäaikaissäilytys 

• Päivitykset, tekninen tuki, neuvonta 

 

 

Painopisteet 



Syksy 
• Järjestelmän ominaisuuksien selvittäminen, kehitystarpeiden kartoitus, suunnittelu 

IV/2016 
• Uudistetun palvelun ensimmäinen testiversio, jossa joitakin uusia ominaisuuksia 

V/2016 

• Testaus muutamien lehtien kanssa ja käyttäjäkokemusten keräystä. Muutoksia palautteen 
perusteella. 

VII/2016 

• Palvelun Beta-versio 

• Mahdollisesti OJS 3.0 käyttöönotto (joka saattaa viivästyttää parilla kuukaudella) 

XI/2016 
• Valmiin palvelun julkaisu 

• Parannukset, korjaukset, tekninen tuki, koulutuksia 

• Dokumentaation, ohjeistusten jne. viimeistelyä 



DOI – artikkelin pysyvä tunniste 

 Crossrefin jäsenyyden kustannukset pienelle lehdelle oletuksena noin $300 
vuodessa (jäsenmaksu + vuoden tunnisteet) 

 Nyt alustavasti neuvoteltu TSV:n ja Crossrefin välille sopimus, jolla 
yksittäisen OJS-lehden kustannus olisi noin $30-$60 vuodessa. 
 Yksi jäsenmaksu 
 Rahaliikenteen hallinnointi Crossrefin suuntaan 
 Osallistuvien lehtien ohjeistaminen 
 Lehdet noudattavat Crossrefin sääntöjä 

 Tutkitaan myös muiden Crossrefin palveluiden käyttömahdollisuuksia, mm. 
plagiaatintunnistus 

 

 Toivottu lopputulos: DOI-tunnisteiden yleistyminen ja kotimaisten lehtien 
näkyvyyden parantuminen 

 



ORCID – tutkijan pysyvä tunniste 

 Ensisijaiset tavoitteet:  
 ORCID-tietoisuuden lisääminen tiedelehtien toimituskuntien keskuudessa 
 Kirjoittajien ORCID-tunnisteet mukaan artikkeleiden metadataan ja näkyviin 

artikkelin yhteyteen ja tunnisteiden lisäys ORCIDin suositusten mukaiseksi 

 

 Osallistuminen kansallisen ORCID-yhteistyöryhmän toimintaan 

 Osallistuminen OJS-järjestelmän ORCID-integraation kehitystyöhön, lisäosa 
tulee testattavaksi ensi viikolla 

 

 Toivottu lopputulos: ORCID-tunnisteiden käytölle tekniset ja tiedolliset 
edellytykset OJS-lehdissä, tutkijoiden näkyvyys paranee 



ARTO 

 Artikkelitietojen mahdollisimman automatisoitu vienti OJS-palvelusta 
ARTO-tietokantaan. Tätä koskeva lisäosa periaatteessa valmiina 
testattavaksi (OAI-PMH-rajapinta). 

 

 Lisäksi  
 Finto-palvelun ontologioiden integrointi OJS-järjestelmään, esimerkiksi avainsanojen 

automaattinen ehdottaminen YSOsta niiden syöttämisen yhteydessä. 
 Ohjeistusta metadatan tuottamiseen 

 

 Toivottu lopputulos: korkealaatuiset ja kattavat kuvailutiedot OJS-lehtien 
artikkeleista ARTOssa ja muissa kotimaisissa tietokannoissa  



Palvelun etusivun 
konsepti 

 

 Etusivulle nostetaan ajankohtainen 
aines ja suosittu sisältö, mm. 

 Uusimmat palvelussa ilmestyneet 
numerot 

 Luetuimmat artikkelit 

 Listaus mukana olevista lehdistä 



TSV:n ylläpitämän 
perusteeman 
konsepti 

 Responsiivinen taitto. 
Sivupalkkien sijaan 
tukitoiminnot alapalkissa. 

 Keskeisiä toimintoja, 
kuten siirtyminen 
käsikirjoituksen 
lähettämiseen, nostetaan 
selkeästi esille 



TSV:n ylläpitämän 
perusteeman 
konsepti 

 Yksittäisen artikkelin sivu 

 Artikkelin sivulla myös 
vasen sivupalkki aktivoituu 
ja siinä näkyy artikkelin 
kannalta keskeiset 
toiminnot. 

 Pysyvät tunnisteet 
(DOI/ORCID) selkeästi esillä; 
myös some. 

 



TSV:n ylläpitämän 
perusteeman konsepti 

 Sama sivu kännykän ruudulta katsottaessa 

 Valikon rakenne muuttuu 

 Vasen sivupalkki siirtyy sisällön ja 
alapalkin väliin 

 Fonttikoot ja logon koot skaalautuvat 
automaattisesti 

 

Testataan ensi viikosta alkaen, 
viimeistellään OJS 3.0 julkaisun 
yhteydessä. 

 



Muiden osa-alueiden tilanne 

Tunnisteet, näkyvyys ja oikeudet 

• ARTO-yhteys lähes valmis 

• Aktiivisesti ORCID-työryhmässä ja sitä koskeva 
tuki OJS-järjestelmässä lähes valmis 

• DOI-tunnisteita koskeva ratkaisu selvitetty 
Crossrefin kanssa 

Ulkoiset uudistukset 

• Uudet taittopohjat ja uusi palvelun etusivu 
suunniteltuna, tulevat testikäyttöön ensi 
viikolla. 

Järjestelmän toimivuus 

• Useita pyydettyjä ominaisuuksia/korjauksia 
valmiina, osa testattavaksi ensi viikolla. 

• Suomenkielinen uusi käännös tulossa 
yhteistyössä tiedekustantajien liiton kanssa 

Ylläpito 

• Julkaisujen pitkäaikaissäilytykseen liittyviä 
kysymyksiä selvitetty 

• Ylläpitoa ohjeistavaa dokumentointia 
aloitettu 

 

 

Painopisteet 



Kiitos! 

Antti-Jussi Nygård 
antti-jussi.nygard@tsv.fi 

http://kotilava.fi 
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