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VASTUULLISTA JULKAISUMETRIIKKAA 
EDISTÄMÄSSÄ — KANSALLINEN 

JULKAISUMETRIIKKAOPAS
Kansallinen julkaisumetriikkaopas (KJMO) on kansallisena 
yhteistyönä toteutettu ja ylläpidettävä opas julkaisumetriikas-
ta. Se on avoimesti verkossa saatavilla ja on tarkoitettu kaikille, 
jotka tarvitsevat työssään tai muussa toiminnassaan tietoa jul-
kaisujen analysoimisesta ja siihen käytettävistä välineistä. Käyt-
täjät eivät tarvitse esitietoja julkaisumetriikasta, mutta tieteel-
lisen julkaisemisen käytäntöjen ja suomalaisten tutkimusorgani-
saatioiden toimintaympäristön tuntemus on tarpeen. 

Kansallisen julkaisumetriikkaoppaan 
(KJMO) tuottamisesta on vastannut 
FinnARMA-julkaisumetriikkaver-
kosto. Oppaassa on esitelty julkaisu-
metriikkaan liittyvät keskeisimmät 
käsitteet sekä ohjeita siitä, miten erilai-
sia kohteita voidaan julkaisujen perus-
teella analysoida. Erilaiset indikaattorit, 
tiedonlähteet ja työkalut esitellään mo-
nipuolisesti. Oppaassa tuodaan myös 
esille julkaisumetriikkaan läheisim-
min liittyviä metriikoita muista nä-
kökulmista. Lisäksi sen sisällössä on 
keskeisessä roolissa vastuullinen jul-
kaisumetriikan käyttö, joka oman lu-
kunsa lisäksi on upotettu näkökulmana 
tai nostoina oppaan muihin lukuihin.

Suomenkielinen versio oppaasta 
otettiin käyttöön kesäkuussa 2022. 
Sisällöntuotantoon ja sen kommen-
tointiin osallistui yli 60 suomalaista 
asiantuntijaa syksyn 2021 ja kevään 
2022 aikana. Seuraava vaihe on tuottaa 
oppaasta myös englanninkielinen ver-

sio ja näitä molempia versioita tullaan 
jatkossa pitämään ajan tasalla.
 
Julkaisumetriikkaa moniin 
tarpeisiin

Julkaisumetriikan pelikentällä on 
monia erilaisia toimijoita tutki-
musorganisaatioiden julkaisumet-

riikka-asiantuntijoista tietokantojen 
tuottajiin. Eri toimijoilla on oma nä-
kökulmansa aiheeseen ja he käyttävät 
ja tuottavat julkaisumetriikkaa eri tar-
koituksiin. Julkaisumetriikan kenttä 
on jatkuvassa muutoksessa, palvelui-
ta ja indikaattoreita kehitetään alati. 
Asiantuntemuksen tasoja on monia, 
eikä kukaan pysty yksin hallitsemaan 
koko julkaisumetriikan kenttää. 

Julkaisumetriikan asiantuntijaksi 
tullaan monia eri reittejä, mitään var-
sinaista yhtä koulutuspolkua ei ole. 
Julkaisumetriikka-asiantuntijat ovat 
työssäoppimisen lisäksi usein kou-
luttautuneet erilaisilla yksittäisillä 
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kursseilla. Laajana jäsenneltynä ko-
konaisuutena opas tukee asiantunti-
joita oman osaamisen kehittämisessä 
ja sitä voidaan käyttää uusien asian-
tuntijoiden perehdyttämisen välineenä. 

Sysäyksen oppaan syntymiselle 
antoivat vastuullisen julkaisumetrii-
kan suositukset. Vastuullisen julkaisu-
metriikan suositukset ja julkilausumat 
ovat vastaliike julkaisumetriikan run-
saaseen ja soveltumattomaankin käyt-
töön. Julkaisumetriikan vastuullinen 
toteuttaminen vaatii ymmärrystä jul-
kaisumetriikan käsitteistä, välineistä, 
menetelmistä ja indikaattoreista. Opas 
tarjoaa eväitä tähän. 

Tieteellisissä kirjastoissa julkai-
sumetriikka on vakiintunut osa toi-
mintaa. Kirjastojen julkaisumetriikan 
asiantuntijat vastaavat monien eri ta-
hojen haastaviin kysymyksiin ja toi-
meksiantoihin. Julkaisumetriikkaopas 
tarjoaa tukea arjen työn eri tilanteis-
sa. Julkaisutilaisuutta varten tehdyssä 
kyselyssä nousi esiin useita teemoja. 
Opasta suunnitellaan käytettäväk-
si oman osaamisen kehittämisessä ja 
opetuksen tukena. Monet mainitsivat 
käyttökohteena erilaiset arvioinnit. Ku-
ten tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin, 
sekä rekrytoinnit.

Askel askeleelta — matka 
ajatuksesta oppaaksi

Ajatus kansallisesta julkaisumet-
riikkaa käsittelevästä oppaasta 
syntyi kansallisessa vastuulli-

nen metriikka -työryhmässä kevääl-
lä 2020, kun ryhmä työsti kansallista 

suositusta julkaisumetriikan vastuulli-
sesta käytöstä. Lopullinen päätös kan-
sallisen oppaan tuottamisesta tehtiin 
FinnARMA-julkaisumetriikkaverkos-
ton tapaamisessa syksyllä 2020 ja työ 
käynnistettiin kehittämisryhmän toi-
mesta tammikuussa 2021. Työn käyn-
nistämisvaiheessa työhön ilmoittautui 
mukaan 13 suomalaista organisaatiota, 
joista kustakin edustajat osallistuivat 
kevään 2021 aikana projektin suun-
nitteluun.

Kevään aikana kehittämisryhmä 
suunnitteli oppaan sisällöllisen rungon 
ja teki muutamia jatkon kannalta kes-
keisiä päätöksiä. Näihin kuuluvat mm. 
oppaan nimi Kansallinen julkaisumet-
riikkaopas ja sisällön rajoittamisen 
koskemaan vain julkaisumetriikkaan 
suoranaisesti sisältyviä teemoja. Mer-
kittävä päätös oli myös oppaan sijain-
ti, jossa päädyttiin csc:n ylläpitämään 
Eduuni-wikialustaan. Alusta oli sinänsä 
helppo päätös, kun FinnARMA-ver-
koston muukin sisältö on samalla 
alustalla ja se tarjoaa mahdollisuuden 
ylläpitoon organisaatiorajojen yli. Kes-
keinen päätös oli myös kaksikielisyys, 
eli kehittämisryhmässä pidettiin tär-
keänä oppaan olevan yksi yhteen sekä 
suomeksi että englanniksi.

Varsinainen sisällöntuotan-
to käynnistyi syksyllä 2021 ja ke-
hittämisryhmästä muodostettiin 
henkilömäärältään laajempi sisällön-
tuotantoryhmä (yhteensä 35 henkilöä). 
Sisällöntuotantoa tukevaksi käytän-
nöksi sovittiin jokaiselle pääluvulle ni-
metyt vastuuorganisaatiot, jotka pitivät 
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huolen oman päälukunsa sisältöjen 
valmistumisesta. Lisäksi työn etene-
mistä päätettiin seurata kuukauden vä-
lein järjestettävien välietappien avulla, 
joihin osallistuivat kaikki sisällöntuo-
tantoon osallistuneet henkilöt. Nämä 
olivat erittäin keskeisiä päätöksiä sen 
suhteen, että suomenkielinen versio 
oppaasta saatiin kommentointikier-
roksia varten valmiiksi jo huhtikuussa 
2022 noin kahdeksan kuukautta kestä-
neen sisällöntuotantovaiheen jälkeen.

Kommentointivaihe oli lopulta 
hyvin tärkeä osa oppaan sisällöllisen 
laadun kannalta. Huhtikuun lopus-
sa käynnistynyt sisällöntuotantoryh-
män sisäinen kommentointikierros oli 
ensimmäinen mahdollisuus tekijöil-
lekin käydä opasta läpi kokonaisuu-
tena. Tältä kommentointikierrokselta 
saatiinkin suuri määrä isoa ja pientä 
korjattavaa, joita pyrittiin tekemään 
hyvin pikaisella tahdilla. Tiukka ai-
kataulu johtui jo etukäteen sovitusta 
projektin ulkopuolisten asiantuntijoi-
den kommentointikierroksesta, joka 
käynnistyi jo toukokuun puolessavä-
lissä. Tähän kommentointikierrokseen 
pyrittiin löytämään asiantuntijoita eri 
aihealueilta kuten saavutettavuus, vas-
tuullisuus, koulutus, julkaisumetrii-
kan asiantuntemus ja terminologinen 
sanastotyö. Loppujen lopuksi kom-
menttikierrokselle lupautui osallistu-
maan vielä 20 projektin ulkopuolista 
asiantuntijaa. Tämä kierros poiki kor-
jaustarpeita ja aivan uusia sisältöideoita 
vähintäänkin saman verran kuin sisäl-
löntuotantoryhmän oma kommentoin-

tikierros. Näitä pyrittiin huomiomaan 
mahdollisimman paljon ennen oppaan 
virallista julkaisutilaisuutta.

Elävä ja kehittyvä opas 

Oppaan ensimmäinen suo-
menkielinen versio julkais-
tiin kesäkuussa 2022. Ennen 

julkaisua toteutetut kommentointi-
kierrokset tuottivat yli 50 laajempaa 
ja lukuisia pienempiä muutosehdo-
tuksia. Saatujen kommenttien perus-
teella oppaan sisältöä ja rakennetta on 
muokattu ja täydennetty. Komment-
tien käsittelyä jatketaan vielä syksyn 
2022 aikana. Syksyn aikana on myös 
tarkoitus yhtenäistää oppaassa käytet-
tyä terminologiaa. 

Nykyisen projektiryhmän työlistalla 
on vielä tuottaa oppaasta englanninkie-
linen versio. Käännöstyö pyritään aloit-
tamaan vielä syksyn 2022 aikana. Kun 
oppaan molemmat kieliversiot on saa-
tu valmiiksi, lopettaa tämänhetkinen 
projektiryhmä toimintansa nykyisessä 
muodossaan. Oppaan kehittämistyötä 
tulee jatkamaan Finn-ARMA- julkai-
sumetriikkaverkoston kokoama pysy-
vä ryhmä. 

Oppaan kommentointi tullaan pi-
tämään avoimena myös tulevaisuudes-
sa. Täydennys- ja muutosehdotuksia 
voi jatkossa lähettää oppaan kunkin 
sivun alalaidassa olevan kommentoin-
tiominaisuuden avulla tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen kjmo@postit.
csc.fi. Muutosehdotukset käsitellään 
kuukausittain järjestettävissä tapaa-
misissa.
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KJMO julkaisutilai-
suuden osallistujien 
nimeämiä käyttö-
tarkoituksia oppaalle. 

Yhteystyössä on voimaa

Projektin alkuperäinen ajatus oli 
käyttää kansallisen oppaan poh-
jana Oulun yliopiston kirjaston 

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva 
arviointi -opasta, jota hyödynnettiin 
aikaisemmin useissa muissakin tutki-
musorganisaatioissa Oulun yliopiston 
lisäksi. Kuitenkin hyvin pian huomat-
tiin, että pelkkä sisällön päivittäminen 
ei riitä ja loppujen lopuksi Kansalli-
sen julkaisumetriikkaoppaan sisältö on 
suurimmalta osin luotu ja kirjoitettu 
kokonaan uudestaan. Hatunnoston 
paikka ja erityismaininnan arvoista, 
on huomioida, että projekti toteutet-
tiin täysin ilman erillistä rahoitusta 
tai projektille osoitettua ylimääräis-
tä resurssia. Kansallinen julkaisumet-
riikkaopas -projekti osoitti Suomesta 
löytyvän huikea määrä osaamista ja 
halua yhteistyöhön. Oppaan sisällön-
tuotantoon osallistui laaja kirjo suoma-
laisia julkaisumetriikan asiantuntijoita 

eri organisaatiotaustoista. Yliopisto- ja 
ammattikorkeakoulusektorin lisäksi 
näkemystä julkaisumetriikasta ja sii-
hen liittyvistä ilmiöistä saatiin myös 
tutkimuslaitoksista, rahoittajalta sekä 
infrastruktuurintuottajalta.

Varsinaisen tuotoksen eli Kansal-
lisen julkaisumetriikkaoppaan lisäksi 
projekti toimi oppimiskokemuksena 
siihen osallistuneille asiantuntijoil-
le. Projektiryhmän kuukausittaisissa 
kokouksissa oma osaaminen jaettiin 
avoimesti muille ja julkaisumetriikan 
ilmiöistä keskusteltiin hyvässä hen-
gessä. Projektin aikana julkaisumetrii-
kan asiantuntijat tutustuivat toisiinsa 
entistä paremmin, mikä epäilemättä 
vahvistaa FinnARMA-julkaisumet-
riikkaverkoston yhteistyötä tulevai-
suudessa. 

Opas löytyy osoitteesta https://wiki.
eduuni.fi/display/CSCbibliometriik-
ka/Kansallinen+julkaisumetriikkaopas  
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