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JYX:istä 

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto 

– https://jyx.jyu.fi 

– Avattu 2008 

– Maailman 87. arvostetuin tieteellinen julkaisuarkisto 

(Webometrics-raportti 2012: 

http://repositories.webometrics.info/en/world) 

– Sisältää yli 30 000 nimekettä (opinnäytteitä, julkaisuja, 

artikkeleita, historiallisia karttoja, musiikkia, valokuvia, 

lehtiä) 

 

https://jyx.jyu.fi/
http://repositories.webometrics.info/en/world


JYX-palvelut 

1. Palvelut opiskelijoille, kaikki opinnäytteet  

2. Palvelut tutkijoille: Rinnakkaistallentaminen 

3. JYX yliopiston laitoksen tuottaman aineiston 

katalogina, esimerkkinä www.vanhakartta.fi  

4. JYX yliopiston ulkoisen palvelun katalogina, 

esimerkkinä urheilututkimukset.fi 

http://www.vanhakartta.fi/
http://www.urheilututkimukset.fi/
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JYX-ympäristö 

JYU

authentication

JYX
(Dspace)

JYKDOK library database
(Voyager)

NELLI portal
(National Electronic Library Interface)

www.vanhakartta.fi
(Plone site showing historical maps)

Thesis publication forms
(Plone)

TUTKA research data system
(Zope, parallel publishing of articles)

urn.fi
(URN service)

www.urheilututkimukset.fi
(National Sports Research Database)

DUO
(JYU Museum database)

BioMed Central
(articles from JYU authors)

hankemuisti.fi
(development project documents)

Open access journals
published by JYU

Other documents by JYU 

departments and collaborators

CSV files +
photographs LDAP

OAI-PMH
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OAI-PMH
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REST

Dspace forms
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Other mass transfers
- conference proceedings
- audio data
- digitized theses

Planned integrations
- national digital library interface
- automated service for OA  journals
- ontology- aware metadata



KDK-kehitystä JY:ssä 

Primo-pilotin aikana OAI-PMH –rajapintaan OAI Extended 

v.2 –laajennus, jolla saatiin muodostettua yksi setti 

haravoitavasta aineistosta, sekä muokkaamaan tarjottavia 

metatietoja  

– http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-

apoio/remository?func=fileinfo&id=337 

– Virtuaaliset setit, laajennusta kustomoitu mahdollisuudella 

yksittäisten kohteiden ehdolliseen sisällyttämiseen 

JY:n museon www-julkaisutavoitteet 

– Omaa järjestelmää ei saa suoraan helposti KDK-yhteensopivaksi, 

joten hyödynnetään JYX:iä 

– 2011 siirrettiin JYX:iin kokoelma museon valokuvia rajallisilla 

metatiedoilla 

– Lähtökohta nykyiselle kehitykselle 

http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-en/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337


Kirjastotiedot KDK-liittymään 
 Oma näkymä Finna-asiakasliittymään 

 Tiedot tarjotaan valituista kokoelmista OAI-PMH:lla 

– Sama OAI Extended –komponentti kuin Primo-pilotissa 

 Metatieto Qualified Dublin Corena 

– Dspace (1.7.1) tukee periaatteessa suoraan QDC-formaattia 
(org.dspace.content.crosswalkQDCCrosswalk), kunhan aktivoidaan 

(oaicat.properties) 

– Huom. QDC-tiedot eivät sisällä oletuksena juurielementtiä. 

Korjattavissa helpoimmin muokkaamalla crosswalk-lähdekoodia: 

 

 

 

– Crosswalkista kutsutaan metodin paluuarvosta riippuen joko 

disseminateList (oletus) tai disseminateElement –metodia. 

Jälkimmäinen metodi muodostaa juurielementin. 

 JYX haravoitu Finnaan 23.10. 

– Metatietoja täytyy vielä siivota… 

public boolean preferList(){        

return false;     

} 
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Museotiedoista 
 Museotiedoille tyypillistä monimuotoisuus 

– Kokoelmia (ja käytäntöjä niiden luettelointiin) laidasta laitaan: 

kulttuurihistoria, taideteokset, luonnontieteelliset kokoelmat ym. 

 Seuraus: myös museoiden tietojärjestelmät monimuotoisia 

ja tyypillisesti keskenään yhteensopimattomia 

– Standardeja ja yhtenäistämisyrityksiä on (esim. SPECTRUM, 

CIDOC CRM, alakohtaiset luettelointisuositukset, MuseoSuomi), 

mutta niiden toteutus vaihtelee eri järjestelmissä. 

– Dublin Core on riittämätön museotiedoille. Tarvitaan pidemmälle 

vietyä rakenteistamista ja käytäntöjä epävarman tiedon 

merkkaukselle (esim. aikatiedot). 

– Toisaalta esim. ontologiatasoiseen kuvaukseen siirtyminen voi 

liian pitkälle vietynä monimutkaistaa luettelointia liikaa 

 Siirtymä esinekeskeisestä (kiinteät metatietokentät) 

tapahtumakeskeiseen dokumentointiin (esine 

kuvataan siihen liittyvien tapahtumien kautta) 

– Esim. valmistus, omistajuus, luovutus museolle, julkaisu 



DUO:sta 
 Jyväskylän yliopiston museon kokoelmatietokanta 

– Käytössä vuodesta 2003 

– Sis. tiedot yli 43000 kohteesta (esineitä, valokuvia, tallenteita, 

kirjoja ja lehtileikkeitä), n. 22000 digitaalisessa muodossa olevaa 

valokuvaa ja muita tiedostoja (tilanne lokakuu 2012) 

– Varsinaisten kohdetietojen lisäksi runsaasti muuta kontekstitietoa 

(mm. tunnisteiden kokoaminen lahjoituksiin ja diarioihin, 

henkilötietoja, kokoelma-, sijainti- ja näyttelytietoja, hakusanasto) 

– Ad hoc -kyselytoiminto (=hakuehtojen vapaa yhdistely eri 

tietokohteista), kuvatiedostojen hallintaa, (paikallinen) html-

raportointi 

– Tietokannassa kiinnitetty erityistä huomiota normalisointiin: tietty 

tieto kirjoitetaan vain yhteen kertaan ja haetaan listoista, jos 

mahdollista. 

– Motivaatio: manuaalisesti syötetyissä tietokannoissa 

vähintään 5% tiedoista on tyypillisesti virheellistä  
(Bosch ym. 2009. Making a clean sweep of cultural heritage) 
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Yhdistelmähaku 
(tallenteet + hakusanat) 

Epävarman aikatiedon 

merkintä ja haku 
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DUO:sta JYX:iin 
 Massasiirto osalle seminaarikokoelmaa 2011 (530 kuvaa) 

– Siirtoformaattina CSV (perustuen DUO:n tuottamaan raporttiin), 

metatietoja rajallisesti (mapattu DC-kentiksi) 



 KDK:n (ja Europeanan) käyttämä 

metatietoformaatti museotiedoille 

– http://www.lido-schema.org 

– Tapahtumapohjainen (perustuu CIDOC CRM 

-standardiin) + 13 muuta kuvaustyyppiä 

(suurin osa tiedosta valinnaisia) 

– Tapahtumatyyppejä mm. Acquisition, Collecting, Commissioning, 

Creation, Designing,  Exhibition, Modification, Move, Order, Planning, 

Production, Provenance, Publication, Restoration, Use.  

– XML:n rakenne hyödynnetty täysimääräisesti  

– Kuvaustieto ryhmitelty ja pakattu sisäkkäisiin ”wrap”-elementteihin, 

joiden alla olevat kuvauskentät  voivat edelleen olla rakenteisia 

– Poikkeaa käsitteellisesti sekä DUO:n (esinekeskeinen 

relaatiokanta) että DSpacen (esinekohtaiset avain, arvo -parit) 

omista tietomalleista 

– Valmista LIDO-tukea Dspacelle ei tiedossa  

– Museotietojärjestelmien tyypillinen OAI-julkaisu on perustunut 

tietojen muunnokseen tietokannasta XML:ksi ja  

julkaisuun erillisellä OAI-komponentilla 
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LIDO 

http://www.lido-schema.org/
http://www.lido-schema.org/
http://www.lido-schema.org/
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DUO + JYX + Plone 
 Helpoin tapa julkaista DUO:n tietoja www:ssä (varsinkin 

OAI-hakua ajatellen) on viedä tiedot JYX:iin 

– Tavoitteena yleistää julkaisuprosessia myös DUO:n osalta 

(toistettavuus, uusien materiaalien lähetys SWORD:illa) 

 Tietojen haussa ja selauksessa yleistetään Vanhakartta-

sivuston mallia 

– Plone toimii käyttöliittymänä Dspacessa olevalle datalle ja tarjoaa 

lisäpalveluita (mm. integrointi muihin JY:n sivustoihin, 

kommentointi, sivusto- ja kokoelmakohtainen räätälöinti, 

mahdollisuus laajentaa vaikka verkkokaupaksi) 

– Tiedot haetaan Ploneen Dspacen muokatulla REST-rajapinnalla 

DUO JYX 

Plone 

Finna 

CSV 

REST 

LIDO 



LIDO-toteutus (=suunnitelma) 

 Vaatii oman crosswalkin toteutuksen - yksittäisten XML-

rakenteiden määrittelyä myöten) 

– Pelkästään konfiguroimalla ei saada LIDOn vaatimaa 

sisäkkäisyyttä, vaikka yksittäisille kentille löytyisi vastineet 

 Mapattavien kenttien määrä pidetään mahdollisimman 

pienenä – kuitenkin suurempana kuin 2011-siirrossa 

– Dspacen metatietorekisterin kannalta valittujen LIDO-elementtien 

tieto pakattava (avain,arvo)-pareiksi, tarvittaessa omia 

metatietokenttiä käyttäen (”väliformaatti”) 

– LIDO-hierarkia näkyviin vain OAI-julkaisussa (vrt. Dspacen oma 

METS-crosswalk) 

 Mappauksessa odotettavissa haasteita sekä DUO:n että 

Dspacen puolella erilaisista tietomalleista johtuen 

– Onko muualla vastaavia suunnitelmia? 



Pohdintaa 

 Dspacesta (ja Plonesta) on moneksi 

 Kirjastotietojen julkaiseminen KDK-liittymään on 

suhteellisen suoraviivaista 

Museotietojen viennissä odotettavissa 

huomattavasti enemmän työtä, mutta (ainakin 

vielä) vaikuttaa toteutuskelpoiselta 

– Onnistuessaan JYX:in käyttömahdollisuudet laajenevat 

entisestään. Sama säilytyspaikka sekä kirjasto- että 

museoaineistoille. 

– Museo voi julkaista kokoelmiaan sekä Finnassa että 

omassa Plone-portaalissaan 

– Konsepti toistettavissa erilaisille aineistoille 
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Kiitos! 


