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Informaatioparadoksi tutkimuksessa

• Arrow (1962, s.615): “-- there is a fundamental paradox in the 
determination of demand for information; its value for the 
purchaser is not known until he knows the information, 
but then he has in effect acquired it without cost.”

• Maksumuurit ratkaisevat ongelman artikkelien myyjien
näkökulmasta, mutta:
 Tutkimusartikkelin arvoa ei tunne ennen kuin sen on lukenut.
 Kirjaston on tehtävä valintoja journaalien tilauksissa.
 Tutkijan on tehtävä valintoja yksittäisten artikkelien ostoissa.

• Julkaisujen hankintaan kuluva aika ja tutkijoiden häiriköinti
artikkelipyynnöillä ovat tieteen tekemisen
transaktiokustannuksia.  rinnakkaistallentaminen alentaa
näitä transaktiokustannuksia



Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, JSBE

• n. 1300 opiskelijan ja 120 opettajan, tutkijan ja 
hallintohenkilökunnan muodostama tiedeyhteisö.

• Korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvaa opetusta 
taloustieteessä ja yrityksen taloustieteissä (johtaminen, 
laskentatoimi, markkinointi, yritysten 
ympäristöjohtaminen ja yrittäjyys)

• Kauppakorkeakoulu palvelee monipuolisesti ympäröivää 
yhteiskuntaa välittämällä tutkimustietoa ja 
asiantuntijapalveluita tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Lähde: https://www.jyu.fi/jsbe/jsbe



Taloustieteen oppiaineen näkökulma

• Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustiede 
profiloituu sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
korkealaatuisen politiikka-relevantin taloustieteellisen 
tutkimuksen tekijänä.

• Tavoitteena on tukea tutkimusperusteista talous- ja 
yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa. 

• Politiikka-relevanttia tutkimusta tehdään erityisesti
 työn taloustieteeseen ja työmarkkinapolitiikkaan, 
 aluetaloustieteeseen ja alueiden kehitykseen,
 koulutuksen taloustieteeseen sekä
 makrotalouteen, talouskasvuun ja rahoitukseen liittyen.

Lähde: https://www.jyu.fi/jsbe/ktt



Politiikkarelevanttia taloustieteellistä tutkimusta

• Kaikki julkaisut: 
https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/publications/refereed-
publications-in-economics

• Vaihtelevat tutkimustiedonvälityskanavat, esim. 
 prof. Ari Hyytinen http://www.hyytinen.fi/publications/

 prof. Mika Maliranta https://ideas.repec.org/f/pma465.html

 prof. Roope Uusitalo 
https://www.jyu.fi/jsbe/yhteystiedot/jsbe-faculty/uusitalo-roope



Kannustimet: Tutkijat tuottavat korkealaatuisia 
tutkimusjulkaisuja (JUFO>1) ja that’s it.

Tutkimusten avoimesta saatavuudesta ei lisäpisteitä.



Mitä on tehty rinnakkaistallentamisen kulttuurin 
edistämiseksi?

• Rinnakkaistallentaminen esillä tutkimuksen kehittämisryhmän 
kokouksessa.

• Kirjaston henkilökohtaiset sähköpostipyynnöt final draft -
versioista tutkijoille

• Sähköpostilistalla tiedottaminen

• Intrassa tiedottaminen (+lista toivotuista artikkeleista)

• Juliste ilmoitustaululla ja esitteet kahvipöydässä

• Linkit JYX-tietokantaan julkaisut-sivulla:
 https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/publications/refereed-publications-in-economics



Haasteita

• Kannustimien puute
 Usein tutkimuspaperit submitattu monessa osassa (kuvat, 

taulukot ja teksti)  tarve luoda ”final draft”
 Miksi Jyx parempi kuin esim. ResearchGate tai IZA?
 Entä jos affiliaatio vaihtuu?

• Pelko
 Aletaanko tutkijaa arvottaa vain viittausten perusteella?

• Ajanpuute 
 ”Vaihtoehtoiskustannus osallistua kirjaston järjestämiin 

koulutuksiin on liian suuri.”, ”Kaikki koulutuksiin investoitu 
aika on pois tutkimuksesta.”



Palaute kirjastolle

• Tiedon välityksen tehostaminen & kysynnän luonti
 Markkinointi tutkijoille: 

• Ei tiedetty JYXin hakukoneoptimoinnista  lisäsi kiinnostusta
• Vaadittiin empiiristä näyttöä/esimerkkejä viittausten 

lisääntymisestä
 Näkyvyys tiedon hyödyntäjille:

• Esim. ministeriöiden tietopalvelujen informointi Jyx-
tietokannasta valmisteludokumenteissa/selvityksissä 
voidaan viitata avoimesti saatavilla olevaan tutkimustietoon

• JYX-viitteet IDEASiin: https://edirc.repec.org/data/sbjyufi.html
• Wikipedia-artikkelien lähteiksi JYX-rinnakkaistallennettua

tutkimusta



Palaute kirjastolle

• Ajanhallinta ja tehokas työnjako
 Tutkijat tutkivat ja kirjasto hoitaa tehokkaan 

saatavuuden
 Prosessi mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi

• JYX-tietokannan hakutoiminnon kehittäminen
 Esimerkiksi omat hakusanat/filterit käytetyille 

aineistoille (esim. FLEED)




