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Kansainvälinen tutkijatunnistejärjestelmä erityisesti tieteellisen julkaisemisen ja 
tutkimustietojen hallinnan tarpeisiin

Syntynyt suurten tieteellisten kustantajien aloitteesta, mukana myös järjestelmätoimittajia 
ja tutkimusorganisaatioita

ORCIDia hallinnoi voittoa tavoittelematon organisaatio - rekisteröity Yhdysvaltoihin

Järjestelmä otettu käyttöön lokakuussa 2012

Tällä hetkellä maailmassa noin 2 miljoonaa luotua tunnistetta

Mikä on ORCID?



Tutkija voi luoda itselleen tunnisteen ja hallinnoida omia tietojaan www.orcid.org

Myös jäsenorganisaatiot voivat luoda tunnisteita tutkijoiden puolesta - suositellaan 
kuitenkin, että tutkija luo itse

Tutkija voi välittää tunnisteen omaan kotiorganisaatioon sekä muihin palveluihin ja 
antaa näille luvan lukea tietojaan ORCIDista

ORCID-tunnisteen luominen

http://www.orcid.org/


Miksi ORCID?

• Ratkaisee samannimisiin henkilöihin ja nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä ongelmia

• Parantaa tutkijoiden omien tuotosten näkyvyyttä 

• Helpottaa tutkijoiden tietojen hallintaa

o Kustantajien palveluissa

o Korkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa

o Tutkijalle tarjottavissa muissa sähköisissä palveluissa 

• Säästää tutkijan aikaa, kun tietoja ei tarvitse tallentaa useaan paikkaan

• ORCID-tunniste on julkinen ja kansainvälinen, eikä se ole sidoksissa yksittäiseen 

järjestelmään -> laajat käyttömahdollisuudet 



Potentiaalisia ORCIDiin kytkeytyviä palveluita

KansainvälisiäKotimaisia

TUTKIJA

Julkaisujen
hakupalvelut (esim. 

WoS, Scopus, CrossRef)

Data- ja 
julkaisuarkistot
(esim. OpenAIRE, 

DataCites)

Näkyvyyspalvelut (esim. 
ResearchGate, 

Academia.edu, Mendeley, 
ORCID)

Tieteelliset 
lehdet ja 

kustantajat

Rahoittajat

(esim. EU)

Tutkimustietojärje
stelmät (esim. Pure, 
Converis, SoleCRIS)

Rahoittajat (esim. 
Akatemia, Tekes, 

säätiöt)

Tieteelliset lehdet
ja kustantajat

Julkaisuarkistot (esim. 
Doria, Theseus)

Tutkimusaineistopalvelut

(esim. FSD, Etsin, IDA, AVAA) 

Julkaisujen
hakupalvelut (esim. 
JUULI, ARTO, Melinda)



OKM edistää ORCID-tutkijatunnisteen käyttöönottoa Suomessa keskitetysti 
CSC:n kautta, mm.

• Suomenkielinen verkkosivusto https://tutkijatunniste.fi/ ja viestintämateriaalia 

• Kansallinen ORCID-yhteistyöryhmä: https://confluence.csc.fi/x/IIZSAw

• Tutkimusorganisaatioille ja palveluntarjoajille  tukea ORCIDin kytkemisessä omiin 
järjestelmiin ja prosesseihin

• ORCID-konsortiojäsenyyden koordinointi

• Kansallinen ORCID-Haka-yhdistämispalvelu

CSC:n ORCID-koordinaatiotehtävät

https://tutkijatunniste.fi/
https://confluence.csc.fi/x/IIZSAw


• ORCIDin tarjoama maksullinen organisaatiojäsenyys tuo etuja sellaisille 
organisaatioille, jotka haluavat kytkeä tunnisteen omiin järjestelmiinsä ja 
kehittää tutkijoille suunnattuja palveluita

• Jäsenorganisaatiot saavat käyttöönsä ORCIDin tarjoaman teknisen rajapinnan 
(Member API), jonka avulla ORCID-rekisteristä voi siirtää tietoja omaan 
järjestelmään

• CSC koordinoi kansallista ORCID-konsortiojäsenyyttä
• Alustavasti mukana 20 suomalaista organisaatiota
• Lisätietoja: https://tutkijatunniste.fi/orcid-jasenyys/

ORCID-organisaatiojäsenyys

https://tutkijatunniste.fi/orcid-jasenyys/


Kiitos!

https://tutkijatunniste.fi/

orcid-info@postit.csc.fi
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