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Päivän ohjelma

• Aamupäivä (9.45-12.00)

• OJS julkaisukäytössä: lehden julkaisuun liittyvät asetukset, 
numeroiden ja osastojen hallinta sekä ulkoasun muokkaamisen 
perusteet

• Lehden puheenvuoro (Anne Mäntynen, Virittäjä)

• Keskustelu

• Myös yleisiä kysymyksiä OJS-järjestelmän käyttöön liittyen



Päivän ohjelma

• Iltapäivä (13.00-15.30)

• ORCID ja OJS-järjestelmä (13:00-13:45)
• ORCID-tutkijatunnisteen käyttöönoton edistäminen Suomessa (Hanna-Mari Puuska, CSC)
• ORCID ja OJS – nykytilanne ja tulevaisuus (AJ Nygård)
• Keskustelu

• DOI-tunnisteet ja OJS-järjestelmä (13:45-14:30)
• DOI-tunnisteet ja Crossref – lehden kokemuksia (Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura 

ry / Silva Fennica)
• DOI-tunnisteiden käyttö OJS-järjestelmässä ja Crossrefin kanssa neuvoteltu sopimus (AJ Nygård ja 

Johanna Lilja)
• Keskustelu

• Mitä metadataa tulee tallentaa ja ratkaisut OJS-järjestelmässä? (14:30-15:15)
• Metadata ja hyvät käytännöt (Lassi Lager, Kansalliskirjasto)
• Artikkeleiden metadata OJS-järjestelmässä (AJ Nygård)
• Keskustelu



OJS-palvelun kehityshanke 
(Kotilava)



Kehityshankkeen tilanne

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



Kehityshankkeen tilanne

Tunnisteet, näkyvyys ja oikeudet

• ARTO-yhteys lähes valmis

• Aktiivisesti ORCID-työryhmässä ja sitä koskeva 
tuki OJS-järjestelmässä aloitettu

• DOI-tunnisteita koskeva ratkaisu selvitetty 
Crossrefin kanssa

Ulkoiset uudistukset

• Uudet taittopohjat ja uusi palvelun etusivu 
suunniteltuna, tulevat käyttöön alpha-versiossa.

• Palvelun nimi, osoite ja logo: otetaan vastaan 
ehdotuksia

Järjestelmän toimivuus

• Useita pyydettyjä ominaisuuksia/korjauksia 
valmiina, osa testattavaksi alpha-versioon

• Suomenkielinen uusi käännös tulossa 
yhteistyössä tiedekustantajien liiton kanssa

Ylläpito

• Julkaisujen pitkäaikaissäilytykseen liittyviä 
kysymyksiä selvitetty useiden tahojen kanssa

• Ylläpitoa ohjeistavaa dokumentointia aloitettu

Painopisteet



Aikataulu

Syksy
• Tutustuminen, järjestelmän ominaisuuksien selvittely, kehitystarpeiden kartoitus, suunnittelu

IV/2016
• Kuun lopussa uuden palvelun alpha-versio valmis, jossa joitakin uusia ominaisuuksia

V/2016
• Testaus muutamien lehtien kanssa ja käyttäjäkokemusten keräystä. Muutoksia palautteen perusteella.

VII/2016

• Palvelun Beta-versio valmis

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

XI/2016
• Valmiin palvelun julkaisu

• Parannukset, korjaukset, tekninen tuki, koulutuksia

• Dokumentaation, ohjeistusten jne. viimeistelyä



Palvelun osoite ja nimi?

• Helpommin tunnistettava palvelu, helpommin muistettava osoitteet lehdille

• Nimen lähtökohdat
• Lyhyt, mielellään alle 10 kirjainta
• Pitää toimia sekä suomeksi että englanniksi
• Pitää olla vapaa nimeä vastaava fi-osoite

• Ehdotus: http://journals.fi, lehtien osoitteet muotoa http://nimi.journals.fi
• Etuna kansainvälisyys ja kuvaa palvelun sisältöä hyvin
• Huonona puolena vieraskielisyys

• Vaihtoehtona erisnimeen perustuva nimi, vrt. doria.fi

http://nimi.journals.fi/


OJS julkaisukäytössä, aiheet

• Numeroiden ja lehden osastojen asetukset ja hallinta

• OJS-järjestelmän asetukset

• Ulkoasun muokkaamisen perusteet



Lehden osastojen ja numeroiden 
hallinta



Osastojen hallinta

• Lehden osastoja (Section) käytetään erilaisten artikkeleiden 
luokitteluun, esimerkiksi ”referee-artikkeli”, ”kirja-arvostelut”, 
”kolumnit” jne. 

• Hallinta vain Journal manager -roolilla
• Home > Journal Management > Journal Sections

• Osastojen asetukset vaikuttavat mm. käsikirjoituksen lähetykseen ja 
arviointiin, sisällysluettelon muodostumiseen sekä yksittäistä 
artikkelia koskevaan metadataan

• Demo



Numeroiden hallinta

• Hallinta vain Editor –roolilla
• Home > User > Editor > Issues

• Demo
• Numeroihin liittyvät asetukset (Hallinnoija=>Asetukset=>4.2. ja 4.3.)

• Uuden numeron luominen ja asetukset

• Sisällysluettelon muodostuminen

• Numeron julkaisu

• Uudesta numerosta tiedottaminen sähköpostilla



Lehden asetukset



Lehden asetukset

• Hallinta vain Journal manager –roolilla
• Home > User > Journal Management

• Lehden asetukset jakaantuneena useisiin eri paikkoihin, käydään läpi 
seuraavat kohdat
• Kielet

• Tietoa toimituksesta (Masthead)

• Asetukset (Setup)



Sivuston sisällön luontiin liittyvät lisäosat

• Static pages plugin (generic/yleiset)
• Uusien kuvailusivujen luominen

• Custom block manager (generic/yleiset)
• Esimerkiksi logojen tai asennuksen ulkopuolelle johtavien lomakkeiden 

lisääminen sivupalkkiin



Ulkoasun muokkaamisen 
perusteet



Ulkoasun muodostuminen

• Sivupohjat (templates) määrittelevät taiton rakenteen (html-koodin)
• Esimerkiksi etusivu koostuu useista sivupohjista: header, sidebar, footer jne.

• Yhteisiä kaikille OJS-asennuksen käyttäjille, vaatii toimia TSV:n puolelta, jos 
haluaa muuttaa jotain rakennetta

• Tarvittaessa voidaan muuttaa yksittäisen lehden tiettyä sivupohjaa, mutta 
harkittava, koska jokin järjestelmän muutos voi aiheuttaa myöhemmin 
ongelmia

• Tyylitiedostot (stylesheets) määrittelevät sen miltä sivupohjat 
näyttävät (html-koodin ulkoasun)
• Tämä tieto tulee käytössä olevasta teemalisäosasta (theme plugin)



Ulkoasun muokkaaminen lehden 
ylläpitopaneelin kautta
• Ulkoasun vaihtaminen

• Järjestelmässä on valmiina joukko ulkoasuja, jotka voi ottaa käyttöön 
hallintapaneelin kautta

• Suppea valikoima verrattuna esimerkiksi Wordpressiin

• Valmiin ulkoasun muokkaaminen omalla tyylitiedostolla
• Käytännössä ”yliajetaan” teemassa annettuja tyylimäärityksiä, poistetaan 

esimerkiksi jotkin tietyt reunaviivat tai vaihdetaan elementtien väriä

• Demo



Lehden ulkoasun muokkaus kokonaan uudella 
teemalla
• Custom theme plugin

• Vaatii vähintään CSS-tyylien tuntemusta

• Uuden teemalisäosan koodaaminen
• Vaatii paljon tietämystä OJS-järjestelmästä sekä html-koodauksesta ja css-

tyyleistä

• Voidaan tehdä tuntityönä TSV:llä

• Jotkin suuret muutokset järjestelmässä voivat aiheuttaa myöhemmin 
ongelmia



Ulkoasuelementtien muokkaaminen

• Asetusten kohta 5
• yläpalkin kuvat ja tekstit

• Sivupalkeissa näkyvät toiminnot ja niiden järjestys

• Ylimääräisten linkkien lisääminen navigointipalkkiin



Tulossa

• OJS 3.0 muuttaa ulkoasujen muodostamista siinä määrin, että kaikki 
vanhat ulkoasut pitää uusia
• Parannuksina mm. mahdollisuus muokata lehtikohtaisesti myös sivupohjia, 

hallintapaneelin ja julkisen puolen ulkoasut eriytetään, kaikki perustaitot 
lähtökohtaisesti responsiivisia

• TSV tulee ylläpitämään omaa perusteemaa, jota käytetään palvelun 
etusivulla, ja jonka lehdet voivat halutessaan ottaa käyttöön

• Johtopäätös: kannattaa odottaa oman ulkoasun muokkaamisen 
kanssa muutama kuukausi



Palvelun etusivun 
konsepti
Etusivulle nostetaan ajankohtainen aines ja 
suosittu sisältö.

Ylhäällä karuselli, jossa palvelussa 
ilmestyneet uusimmat numerot

Sen alla listaus kaikista palvelun lehdistä 
sivutuksella (ajax)

Oikealla luetuimmat artikkelit esimerkiksi 
viimeisen kuukauden ajalta sekä sen alla koko 
palvelua koskevat uutiset (tätä varten 
kirjoitetaan yksinkertainen lisäosa)

Lisäksi lyhyt kuvaus ja linkkejä mm. ohjeisiin 
ja lomakkeeseen, jolla voi tiedustella 
palveluun liittymistä.



TSV:n ylläpitämän 
perusteeman konsepti
Responsiivinen taitto. Sivupalkkien sijaa 
oikea sivupalkki toimii käytännössä 
alapalkkina.

Tutkitaan mahdollisuutta luoda tästä 
emoteema, johon voidaan tehdä aliteemoja, 
jolloin emoteeman koodi pysyy 
muuttumattomana ja halutut muutokset 
tehdään aliteemaan (helpottaa ylläpitoa)



TSV:n ylläpitämän 
perusteeman konsepti
Yksittäisen artikkelin sivu

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



TSV:n ylläpitämän 
perusteeman konsepti
Sama sivu kännykän ruudulta katsottaessa

Valikko muuttuu ns. hamburger-valikoksi

Vasen sivupalkki siirtyy sisällön ja alapalkin 
väliin

Fonttikoot ja logon koot skaalautuvat 
automaattisesti



Kysymyksiä lehden asetuksista?


