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TIETEELLISEN JULKAISEMISEN LAATU

Kaksi vaihetta 
• tutkija saa artikkelinsa tieteelliseen lehteen (asiantuntija-

tarkastus, vertaisarviointi) 
º asiantuntijatarkastus (peer review, referee-käytäntö) on 

tieteellisen julkaisemisen laadunvalvontaa     
• joku toinen viittaa siihen -> toiset tutkijat arvioivat ja 

hyväksi katsovat, hyödyntävät kirjoittajan tuloksia ->
tieto leviää, oma työ tulee tunnetuksi, arvostus kasvaa



43.2.2011

MITÄ JULKAISUTIEDOT KERTOVAT? 

• Tieteellisen kirjallisuuden tilastollinen analyysi = bibliometriikka 

• julkaisukanavat -> näkyvyys ja vaikuttavuus
• julkaisujen määrä -> näkyvyys, tuottavuus 

º vuosittain, tyypeittäin, organisaatioyksiköittäin, tieteenaloittain jne.
• sitaatiot -> vaikuttavuus - laatu

º julkaisuittain, vuosittain, organisaatioyksiköittäin, henkilöittäin jne.
• yhteisjulkaisut -> yhteistyö, verkottuneisuus

º tutkimusryhmät, tutkijat, organisaatiot, maat jne. 
• tutkimusalat, aihepiirit 

º millä aloilla tutkija, tutkimusryhmä, organisaatio on aktiivisin,  
miten jokin ala on kehittynyt

• tiedon käyttäjät -> tiedon diffuusio
• kuka viittaa, missä, milloin, missä tarkoituksessa
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MIHIN JULKAISUTIETOJA KÄYTETÄÄN?
• Kansainväliset ja kansalliset evaluoinnit ja vertailut

• Organisaatiovertailut, esim. ranking-listat yliopistoista
º Times Higher Education Supplement (THES) THES
º Center for World Class Universities & Shanghai Jiao Tong 

University, ARWU
º CWTS Leiden ranking, Leiden

• Tieteenalakohtaiset selvitykset ja vertailut
• Suomen Akatemia: Suomen tieteen tila ja taso 2009

• Tutkimuksen kehityksen ja rakenteen seuranta ja arviointi
=> esim. rahoituspäätösten taustatietona

• Tutkijoiden arviointi esim. virantäytössä

• Oman suorituksen seuranta 
• Kun tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan, bibliometriset 

mittarit ovat aina osa laajempaa arviointimenetelmien kokonaisuutta.

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings
http://www.arwu.org/index.jsp
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/products-services/leiden-ranking-2010-cwts.html
http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Julkaisut_
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Kansainväliset vertailut
HS 4.11.2009
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TIETEELLISEN LEHDEN VAIKUTTAVUUS

Vaikuttavuuskerroin, impact factor, kehittäjä Eugene Garfield, Institute for 
Scientific Information (ISI)

Tieteellisen lehden vaikuttavuuskerroin, impact factor
• lasketaan tieteellisessä lehdessä julkaistujen artikkeleiden lukumäärän ja 

niihin tehtyjen viittausten määrän perusteella  (3 v. jakso) -> esim. vuonna 
2009 tehdyt viittaukset vuosina 2008 ja 2007 ilmestyneisiin artikkeleihin 
jossain tietyssä lehdessä, antaa keskiarvon siitä, miten lehteen viitataan

• Tieteenalan lehtien keskimääräinen vaikuttavuuskerroin, aggregate 
impact factor 

• Nykyinen ISI:n tietokantojen tuottaja on Thomson Reuters: 
º Web of Science -tietokanta
º tieteellisten lehtien luettelo Journal Citation Reports (JCR)
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THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE  
isiknowledge.com/

• ensimmäinen viittaustietokanta maailmassa
• valta-asema vaikuttavuustutkimuksissa
• seuraa 9 000 tieteellistä lehteä (asiantuntijatarkastus)
• painotus länsimaisissa, englanninkielisissä julkaisuissa
• riippumaton tieteellisten lehtien kustantajista
• puutteet:

º konferenssijulkaisujen kattavuus ei kovin hyvä (ISI 
Proceedings – tietokanta sisältää konferenssijulkaisuja)

º maantieteellinen kattavuus kapea
º kattavuus eri tieteenaloilla vaihtelee
º lehdet tulevat tietokantaan viiveellä

http://isiknowledge.com/
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JCR (JOURNAL CITATION REPORTS) – tietokanta 
tieteellisten lehtien arviointiin ja valintaan

• Lähes kaikki luonnontieteiden, tekniikan ja 
yhteiskuntatieteiden alat 

JCR Science Edition: yli 7 300 tieteen ja tekniikan lehteä
JCR Social Sciences Edition: yli 2 200 yhteiskuntatieteiden 
julkaisua 

• Saa selville: 
º mihin lehtiin tietyllä alalla viitataan eniten
º millä lehdillä on tieteenaloittain korkeimmat 

vaikuttavuuskertoimet 
º missä alan lehdessä julkaistaan eniten
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JCR Science Edition 2009Esimerkki:
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Lehden vaikuttavuuskerroin

Lehden vaikuttavuus-
kertoimen laskeminen esim:  
otetaan 2009 viittaukset 
kahden edellisen vuoden 
artikkeleihin yhteensä ja 
jaetaan lehden kahden 
edellisen vuoden (2008 ja 
2007) kaikkien artikkeleiden 
määrällä.

Esimerkki:
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Vaikuttavuuskertoimen kehitys

Vaikuttavuuskerroin 
voi vaihdella eri 
vuosina. 

Esimerkki:
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ALAN LEHTIEN KESKIMÄÄRÄINEN 
VAIKUTTAVUUSKERROIN

Ala

(View category data)

Esimerkki
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VÄLINEET OMAN ALAN JA 
OMAN URAN SEURAAMISEEN 

• Mitkä ovat alani tärkeimmät tieteelliset lehdet?
• JCR 
• SCOPUS JOURNAL ANALYZER
• SCImago 

• Mikä on julkaisuni ja julkaisutoimintani kansainvälinen näkyvyys ja 
vaikuttavuus?

• Miten julkaisuani hyödynnetään, kuka sitä hyödyntää, mihin 
tarkoitukseen ja milloin?

Monitieteelliset viittaustietokannat:
• Thomson Reuters: Web of Science - impact factorin perustaja
• Elsevier: Scopus - uudempi tulokas
• Google Scholar - > ks. Publish or Perish –ohjelma 
• myös muita, alakohtaisia viittaustietokantoja

http://www.harzing.com/products.htm
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SCIMAGO TIETEELLISEN LEHDEN VALINNASSA
• perustuu Scopus-tietokantaan ja Googlen PageRank algoritmiin, 

vapaasti käytettävissä verkossa
• voi helposti saada yleiskuvan

º tietyn alan lehtien vaikuttavuudesta
º tietyn lehden kehityksestä

http://www.scimagojr.com/
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TUTKIJAN VAIKUTTAVUUS TIEDEMAAILMASSA

Hirsch-indeksi eli h-indeksi
• kertoo helpolla tavalla tutkijan tuottavuutta ja vaikuttavuutta 

kuvaavan luvun tietyltä ajanjaksolta 
• auttaa vertaamaan saman alan tieteentekijöitä keskenään
• pätee vain tutkijoihin jotka ovat jo julkaisseet suhteellisen paljon
• saa suoraan ISI:n Web of Sciencesta 

• tutkijan julkaisut viittausmäärien mukaan järjestykseen, eniten 
siteerattu artikkeli ensimmäiseksi -> tutkijan Hirsch-indeksi on se 
luku, jossa viittausten määrä kohtaa julkaisun järjestysnumeron [A 
scientist has index h if h of his Np papers have at least h citations each, and the other (Np 
- h) papers have no more than h citations each. http://arxiv.org/abs/physics/0508025v5]

Myös useita muita indeksejä kehitetty

http://arxiv.org/abs/physics/0508025v5
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Web of Science, kirjoittajan h-indeksi

1) Haku kirjoittajan mukaan
2) Valitaan ”Citation report”

Esimerkki:
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VAIKUTTAVUUSKERTOIMIEN KÄYTÖN HANKALUUDET JA 
ONGELMAT

• Ei ole olemassa yhtä standardoitua julkaisemisen tilastoinnin ja analysoinnin 
indikaattoria.

• julkaisemiskäytäntö vaihtelee eri tieteenaloilla => eri lehtien vaikuttavuuskertoimia voi 
verrata vain saman alan lehtien kesken

• myös Hirsch-indeksi tarkoitettu vain saman alan tutkijoiden vertailuun

• alat => lääketiede ja luonnontieteet parhaiten mukana viittaustietokannoissa,  
yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet huonommin 

• Tietokantojen julkaisujen kattavuus erilainen, antavat tulokseksi eri luvut esim. H-
indeksiksi

• Maantieteellinen kattavuus: esim. alat, joilla julkaistaan kotimaisissa tieteellisissä 
julkaisuissa eivät hyvin esillä kv-tietokannoissa

• kirjoittajan ja organisaation nimen kirjoitusasu voi vaihdella, ei standardoitua mallia
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"From 1900 - 2005, about 
one half of one
percent of cited papers
were cited over 200
times. Out of about 38
million source items 
about half were not 
cited at all." 
Eugene Garfield: The Agony 
and the Ecstacy - the History
and Meaning of the Journal
Impact Factor. Kongressi-
esitelmä, International
Congress on Peer Review and 
Biomedical Publication, Chicago, 
16.9.2005

KUINKA PALJON VIITATAAN ?
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MIKSI JULKAISUTOIMINTAAN KANNATTAA 
PANOSTAA?

• Onnistuminen julkaisutoiminnassa luo positiivisen kierteen:
• luo nimeä
• tuo tunnustuksia
• houkuttelee hyviä tutkijoita
• tuo maineikkaita yhteistyökumppaneita
• tuo rahoitusta
• tuo sitaatioita julkaisuihin

• luo lisää nimeä  
• tuo lisää tunnustusta
• jne.
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