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Väitöskirjojen lähdeluetteloiden kertomaa –
sarja. Osa 4: Viestintätieteen väitöskirjat. 

22.5.2012 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto 

Tarkasteluni kohteena ovat neljän vuosina 2009 – 2010 Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden 

laitoksella julkaistun väitöskirjan viittaukset ja lähdeluettelot. Väitöskirjat on julkaistu Studies in 

Humanities -sarjassa. Väitöskirjojen määrä oppiaineittain käy ilmi seuraavasta taulukosta: 

 

 

JYn viestintätieteen väitöskirjat v. 2009-2010. 

 

Näiden kaikkien väitöskirjojen aiheet ovat monitieteisiä: viestintä kaunokirjallisuudesta 

terveystieteisiin, johtamiseen ja maahanmuuttajiin. Lähteinä on käytetty runsaasti muitakin kuin 

viestintätieteen alan julkaisuja: mm. taloustieteet, terveystieteet ja psykologia, yhteiskuntatieteet 

(sosiologia sekä informaatiotutkimus). 

Tarkasteluni kohteena ovat viittaukset kausijulkaisuihin (lehtiartikkelit, sarjat). Tällaisia viittauksia 

väitöskirjoissa on yhteensä 535 kpl. Lähdeluetteloissa on yhteensä 261 kausijulkaisumerkintää, 

joista osassa on kyse samoista julkaisuista. 

Lähdeaineiston ikä 

Suurin osa aikakauslehtiartikkeleista, joihin lähdeluetteloissa on viitattu, on julkaistu 2000-luvulla. 

Myös 1990-luvulla ilmestyneisiin artikkeleihin on viitattu jonkin verran, mutta sitä vanhempi 

lähdeaineisto on selkeästi vähemmistönä. 

http://tietue.blog.jyu.fi/2012/05/22/tietue-212/
https://kirjasto.jyu.fi/
http://tietue.blog.jyu.fi/author/jyvalib/
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/4
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/4
http://tietue.files.wordpress.com/2012/05/viestintc3a4tieteen-vc3a4itc3b6skirjat.jpg


Lähdeaineiston saatavuus Jyväskylän yliopiston 
kirjastossa 

Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelma näyttää palvelevan hyvin viestintätieteen väitöskirjan 

tekijöitä. Väitöskirjoissa lähteinä käytetyistä lehdistä ja sarjoista 75 % löytyy kirjastosta. 

Verkkolehtinä näistä on käytettävissä kolmasosa eli 33 %. Vain painettuna on käytettävissä 19 %. 

Ainoastaan painettuna käytettävissä olevat lehdet ovat pääosin sellaisia kotimaisia lehtiä, jotka 

julkaistaan vain paperisina eikä niistä ole jälkikäteen digitoitua versiotakaan olemassa esim. 

Elektra-projektin myötä. 

Lähteinä käytetyistä kausijulkaisuista puuttuu kokoelmistamme tilastollisesti 25 %, mutta 

todellisuudessa puuttuvien tai ”vaikeasti saavutettavien” lähteiden osuus on huomattavasti 

pienempi. Osa näistä on vapaasti netissä kokotekstinä luettavissa olevia valtionhallinnon julkaisuja 

(Työ- ja elinkeinotoimisto, STAKES, Suomen Akatemia) eli todella helposti saavutettavissa vaikka 

eivät kaikki kirjaston tietokantojen avulla löydykään. Pääosin kirjaston kokoelmista puuttuvat 

julkaisut ovat muita kuin viestinnän alan julkaisuja – joukossa ei ole keskeisiä viestinnän lehtiä 

eikä käsittääkseni muitakaan keskeisiä viestinnän alan julkaisuja. 

Tuija Oksman 

 

http://elektra.helsinki.fi/
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