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Kotilava-hankkeen tavoitteet

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

artikkelin yhteyteen ja ORCID-tunnisteiden lisäys suositusten mukaiseksi

• Toissijaiset tavoitteet:
• ORCID-tunnisteiden käyttö järjestelmään kirjautumisen yhteydessä
• Julkaisutietojen työntäminen käyttäjien ORCID-tileille
• Vertaisarviontitietojen työntäminen käyttäjien ORCID-tileille
• OJS-järjestelmän hakemisto- ja hakuominaisuuksien uudistaminen 

hyödyntämään ORCID-tunnistetta

• Tässä vaiheessa maksullista jäsenyyttä ei ole pidetty tarpeellisena. 



Nykytilanne OJS-järjestelmässä

• Käyttäjäprofiilissa
avoin kenttä ja lyhyt 
ohjeistus



Nykytilanne OJS-järjestelmässä

• Käsikirjoituksen 
lähettämisen 
yhteydessä avoin 
kenttä ja ohjeistus



Nykytilanne OJS-järjestelmässä

• Tunniste näkyy 
artikkeleiden 
metadatassa, 
esimerkkinä OAI-
PMH-rajapinta ja 
Marc. Lisäksi 
tunnisteeseen 



ORCID julkaisuprosessissa - suositukset

• ORCID-tunnistetta ei koskaan anneta kirjoittamalla avoimeen kenttään, vaan se 
haetaan järjestelmään (OJS) aina ORCID-järjestelmän kirjautumisen kautta
• Käyttäjäprofiilin täyttäminen
• Käsikirjoituksen lähettäminen ja kirjoittajan tietojen antaminen

• Mikäli käsikirjoitukseen liittyy useita käyttäjiä, järjestelmän pitäisi lähettää 
sähköposti jokaiselle kirjoittajalle sisältäen linkin, jonka kautta kirjoittaja pääsee 
liittämään oman tunnisteensa metadataan

• ORCID-tunniste näkyy metadatassa ja artikkelin kirjoittajan nimen yhteydessä

• Julkaisuvaiheessa järjestelmä lisää tiedon artikkelista kirjoittajan ORCID-tilille

• Lähde http://members.orcid.org/publisher-workflow

http://members.orcid.org/publisher-workflow


Uuden ORCID-lisäosan ominaisuudet

• Huhtikuun lopussa aloitettu työ OJS-ORCID-integraation parantamiseksi PKP:n
järjestämässä tapahtumassa

• Rekisteröitymisen yhteydessä profiilin esitäyttö ORCID-tilin tietojen perusteella, 
vähintään itse ORCID-tunniste
• Tunnisteen manuaalinen muokkaus estetty

• Käsikirjoituksen lähettämisen yhteydessä ensimmäisen kirjoittajan tiedot esitäytetään
oletuksena käyttäjäprofiilin tiedoilla, myös ORCID
• Tunnisteen manuaalinen muokkaus myös täällä estetty

• Jos useita kirjoittajia, lisäosa lähettää sähköpostit sisältäen ohjeistuksen ja linkin, jonka 
kautta kirjoittaja pääsee liittämään oman ORCID-tunnisteen käsikirjoitukseen

• Lisäosa käytössä viimeistään syksyllä



Valmisteluita lehden kannalta

• Tiedotetaan oman lehden kirjoittajia ja lukijoita mahdollisuuksien 
mukaan ORCID-tunnisteiden käytöstä

• Otetaan valmistuva ORCID-lisäosa käyttöön

• Korostetaan tunnisteiden keruun tärkeyttä esimerkiksi 
käsikirjoituksen lähetyksen yhteydessä hyväksyttävissä kohdissa

• Muistetaan, että ORCID-tunnisteen luominen on kuitenkin Suomessa 
vapaaehtoista 



Kysymyksiä

• ORCID-tunnisteiden käyttöön yleisesti ottaen tai CSC:n vetämään 
hankkeeseen liittyen?

• ORCID-tunnisteiden käytöstä OJS-järjestelmässä?


