Julkaisujen laadunarvioinnin kehittäminen
Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmän ehdotus
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SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTON ASETTAMAN TYÖRYHMÄN EHDOTUS TUTKIMUKSEN LAADUNARVIOINNIN KEHITTÄMISEKSI
Työryhmä ehdottaa tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarvioinnin kehittämiseksi
julkaisuforumiin perustuvan järjestelmän luomista Suomeen. Työryhmä toteaa, että monilla
aloilla yliopistojen tieteellisten julkaisujen määrät ovat riittävällä tasolla. Kansainvälisessä
kilpailussa ratkaisevaa on kuitenkin tutkimuksen laatu, jota ei voi arvioida kvantitatiivisin
menetelmin.
Työryhmän mukaan julkaisujen laadunarvioinnin kehittämisessä on useita tiedonintressejä: 1)
opetusministeriön rahoitusmalli, 2) yliopiston sisäinen tiedonintressi mm. benchmarking
suhteessa muihin vastaaviin yliopistoihin (kansallisesti ja kansainvälisesti), laitosten
julkaisuprofiilit, yliopiston sisäisen rahoitusmallin kehittäminen, 3) tutkijan valintoihin
vaikuttaminen tekemällä julkaisun laatu näkyväksi: tutkijan on tiedettävä, mitkä
julkaisukanavat ovat hänen tieteenalallaan korkeatasoisia.
Työryhmä toteaa, että patenttiratkaisuja tutkimuksen laadunarviointiin ei ole. Julkaisuforum
on yksi malli tieteellisen toiminnan laadunarvioinnin kehittämiseksi. Se ei poista bibliometriikkaan perustuvan tutkimuksen laadunarviointia. Julkaisuforum -järjestelmä ei ole
ristiriidassa viittaustietokantojen käyttämisessä laadunarvioinnissa vaan niitä voidaan käyttää
rinnakkain ja toistensa tukena. Varsinkin aloilla, joilla viittaustietokannat ovat puutteellisia
(esimerkiksi humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat) on perusteltua tukeutua enemmän
julkaisuforumiin.
Julkaisuforumista on keskusteltu Suomessa jo pitkään. Argumentit julkaisuforumin
perustamista vastaan ovat liittyneet sen luomisen kalleuteen suhteessa saavutettaviin etuihin.
Tällöin on viitattu erityisesti yliopistojen perusrahoituksen määräytymisperusteisiin, joissa
julkaisujen laadun perusteella annetun rahoituksen osuus on alle 2 %. Työryhmän
näkemyksen mukaan rahoitusmalli ei ole kuitenkaan julkaisuforumin ainoa sovellus vaan
julkaisuforumia on mahdollista hyödyntää tieteellisen tutkimuksen laadunarvioinnissa monin
tavoin (yliopistojen omat tutkimuksen kokonaisarvioinnit tai Suomen Akatemian Tieteen tila
ja taso –raportti).
Julkaisuforumin suurimpia hyötyjä on, että sen kautta tiedeyhteisö itse määrittää, mikä on
hyvää tutkimusta ja minkälaiset kriteerit ovat voimassa sen arvioimiseksi. Määritelmä on
kuitenkin kriittinen eikä se mahdollista laatukäsitteen inflaatiota. Julkaisuforumin
perustamisvaihe tulee vaatimaan suurta työpanosta suomalaiselta tiedeyhteisöltä. On selvää,
että hanke tulee keskusteluttamaan tiedeyhteisöä paljon, eikä ristiriidoiltakaan voitane välttyä
(vrt. keskustelut Norjassa ja Tanskassa).
Kun julkaisuforum on perustettu, se tarvitsee päivittämistä säännöllisin väliajoin. On tärkeää,
että julkaisuforum on dynaaminen ja että siihen voidaan ottaa mukaan uusia julkaisukanavia
tai poistaa vanhoja.
Julkaisuforumin toteuttaminen
Työryhmä katsoo, että julkaisuforum voidaan toteuttaa kahden eri pilarin kautta:
tieteenalakohtaiset paneelit ja tekninen toteutus. Saman organisaation ei välttämättä tarvitse
vastata molemmista pilareista.
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Julkaisuforumin vaatima asiantuntijatyö tieteenalakohtaisissa paneeleissa olisi luontevasti
organisoitavissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) yhteyteen perustettavan hankkeen
kautta. Työryhmän mielestä TSV on riippumaton organisaatio, joka edustaa tieteellisten
seurojensa kautta tiedeyhteisöä erittäin laajasti. TSV:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu
tieteellisen tiedonvälityksen ja julkaisutoiminnan kehittäminen. Seurojen toiminnassa on
mukana tiedeyhteisön edustajia sekä yliopistoista, sektoritutkimuslaitoksista että muista
tutkimus- ja tiedeorganisaatioista. TSV:n alaiset tieteelliset seurat julkaisevat tieteellisiä lehtiä
ja monografioita. Näihin TSV myöntää julkaisutukea. TSV:llä on jo aikaisempaa kokemusta
tiedeyhteisöä laajasti koskevien hankkeiden organisoimisesta ja isännöinnistä, sillä se vastasi
vuonna 2008 kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurien tiekarttahankkeesta.
Tekninen toteutus voidaan puolestaan organisoida CSC:n koordinoiman Raketti-hankkeen
yhteyteen (vrt. Tanskan malli). Hankekokonaisuuden hajoaminen kahteen pilariin edellyttää
vahvaa näkemyksellistä johtoryhmää. Sen voi asettaa opetusministeriö tai Suomen yliopistojen
rehtorien neuvosto/Suomen Yliopistot ry. Johtoryhmän tehtävänä on mm. päättää mille aloille
tieteenalakohtaiset paneelit perustetaan, kalibroida paneelien toimintaa ja varmistaa
yhdenmukaisten arviointikriteerien noudattaminen. Julkaisuforumin omistaa viime kädessä
tiedeyhteisö.
Tieteenalaluokitus ja paneelit
Tieteenalaluokitus on myös julkaisuforum -järjestelmän rakentamisen ydinasioita. Ennen kuin
julkaisuforumin edellyttämiä tieteenalakohtaisia paneeleita voidaan perustaa, tarvitaan
keskustelua julkaisuforumin perustana käytettävästä tieteenalaluokituksesta.
OECD:n FOS luokittelua tuntuisi luontevalta lähtökohdalta. OECD:n luokitusta on kritisoitu
mm. siksi, että luokittelu on joillain tieteenaloilla hyvin yksityiskohtainen kun taas toisilla
aloilla se jää pinnalliseksi. Tilastokeskus on ottanut vuoden 2009 alusta käyttöön uuden
tieteenalaluokituksen, joka perustuu OECD:n tieteenalaluokitukseen. Tilastokeskuksen
tieteenalaluokituksessa on 6 päätieteenalaa, jotka on jaoteltu yhteensä 51 tieteenalaluokkaan.
Suomen Akatemia on parhaillaan uudistamassa tutkimusalaluokitustaan. Se tullee olemaan
jonkin verran yksityiskohtaisempi kuin Tilastokeskuksen luokittelu. Akatemia ottanee uuden
luokittelujärjestelmän käyttöön vuonna 2011.
Julkaisuforumin tieteenalaluokituksessa on tarkoituksenmukaista pyrkiä yhtenäiseen linjaan
Tilastokeskuksen ja Akatemian luokitusten kanssa. Tieteenalaluokitus ei vielä ratkaise sitä,
mille tieteenaloille julkaisuforumin edellyttämät paneelit perustetaan ja miten paneeleissa
otetaan huomioon monitieteiset tutkimusalat. Ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista perustaa
jokaiselle eri tieteenalalle omaa paneelia. Paneeleita perustettaessa kriteerinä voi käyttää
esimerkiksi alan julkaisuaktiivisuutta. Norjassa ja Tanskassa on jo perustettu julkaisuforum.
Norjassa paneelit perustettiin 79 tieteenalalle ja Tanskassa 68 tieteenalalle. Haastavimpia
kysymyksiä julkaisuforumin luomisessa ovat tieteenalojen rajapinnoille sijoittuvat
julkaisukanavat. Tieteenalasta riippuen tällaisen julkaisukanavan laatu voi tieteenalakohtaisten
paneelien arvioinnissa vaihdella.
Kustannukset ja henkilöresurssit
Työryhmä arvioi, että hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan ainakin 2 henkilötyövuotta
(asiantuntija + tekninen avustaja). Hankkeen tarvitsemat henkilöstöresurssit riippuvat siitä,
kuinka paljon voidaan hyödyntää suoraan Norjassa ja Tanskassa jo tehtyä työtä.
Suomalaisessa julkaisuforumissa julkaisukanavien laadunarviointi ei voi kovin paljon poiketa
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Norjassa ja Tanskassa. Työryhmä on kuitenkin tietoinen, että molemmissa maissa on
järjestelmän luomisessa ollut tiettyjä kansallisia painotuksia, jotka tarkoittavat, ettei Norjassa
tai Tanskassa luotuja luokitteluja voi sellaisenaan siirtää suoraan Suomeen.
Hanke edellyttää erillistä määrärahaa opetusministeriöltä. Vaihtoehtoisena rahoitusmallina on
opetusministeriön ja yliopistojen yhteisrahoitus. Työryhmä selvitti kustannusrakenteen
vertailupohjaksi kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurien tiekartta –hankkeen kustannuksia.
Suurin erä on henkilöstökustannukset (palkat, sosiaaliturvamaksut, vakuutukset), joihin tulee
budjetoida ainakin 200 000 euroa. Muut kustannukset muodostuvat tieteenalakohtaisten
paneelien kokouskuluista, matkakuluista, viestinnästä, verkkosivujen perustamisesta.
Summittainen arvio näille kustannuksille voisi olla 100 000 euroa. Erikseen on vielä otettava
huomioon julkaisuforumin tarvitseman tietojärjestelmän rakentamisen kustannukset sekä
ylläpitämisestä ja säännöllisestä päivittämisestä muodostuvat kustannukset.
Next Steps
Jos päätetään lähteä rakentamaan julkaisuforumia ja siihen löydetään rahoitus, seuraavat askelmerkit ovat:
- vastuutahosta päättäminen ja johtoryhmän perustaminen
- tieteenalaluokituksesta päättäminen ja paneelien muodostaminen
- julkaisuforumin tarvitseman tietojärjestelmäntarpeen kartoittaminen ja koordinoiminen
CSC:n Raketti –hankkeen kanssa (erityisesti Julkaisurekisteripalvelut –hanke).
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Julkaisuforumin SWOT
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

- lähtökohtana on laatu
- tutkijalähtöisyys  tiedeyhteisö määrittää
kriteerit
- ottaa huomioon eri alojen julkaisukäytänteet
- voidaan toteuttaa asteittain esimerkiksi
niin, että julkaisuforum perustetaan ensiksi
humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille
aloille.
- arviointi on läpinäkyvää
- ottaa huomioon sekä määrän että laadun
- samanlainen laadunarviointimenetelmä eri
tieteenalojen välillä  luo kokonaisuuden
- dynaaminen järjestelmä julkaisukanavia
voidaan lisätä/poistaa

- edellyttää useita tieteenalapohjaisia
työryhmiä  voi olla raskas organisoitava
- useat tieteenalapohjaiset työryhmät sitovat
henkilöresursseja
- edellyttää julkaisutietojen yhdenmukaistamista joten voi viedä aikaa sidoksissa
myös Raketti-hankkeeseen (erityisesti
Raketti-JUREen) ja sen aikataulutukseen
- tieteenalaluokituksen uudistaminen
- merkitys vaihtelee tieteenaloittain; ei tuo
kaikilla tieteenaloilla välttämättä uutta
nykyisiin laadunarviointimenetelmiin
verrattuna

MAHDOLLISUUDET

UHAT

- saadaan ajantasaista tietoa tutkimuksen
laadusta
- hyödyntämismahdollisuudet tutkimuksen
laadunarvioinnissa
- voidaan käyttää ohjauksen välineenä
- tuo esiin saman tieteenalan sisällä olevien
tutkimusalojen erot nykyisiä laadunarviointimenetelmiä paremmin

- tieteenalakohtaiset paneelit eivät katso
aidosti julkaisujen laatua  valitaan
esimerkiksi kansallisten painotusten takia
korkeimpaan kategoriaan julkaisuja, jotka
eivät tieteellisin kriteerein mitattuna sinne
kuulu sinne
- yhteismitallisuuden luominen
- yksimielistä luokittelua ei saada aikaan
nopeasti tiedeyhteisön kritiikki (vrt.
Norja, Tanska)
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EHDOTUKSEN PERUSTELUT
TYÖRYHMÄN LÄHTÖKOHDAT
Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston asetti Helsingin yliopiston tekemän aloitteen
perusteella keväällä 2009 työryhmän pohtimaan tutkimuksen laadunarviointia erityisesti
julkaisujen laadunarvioinnin näkökulmasta. Yhtenä kehittämisvaihtoehtona oli, että Suomeen
perustettaisiin Norjan ja Tanskan mallien mukaisesti julkaisuforum –järjestelmä.
Tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarvioinnin kehittämistä on käsitelty aikaisemmin useissa
työryhmissä. TiedeKOTA –työryhmä (2008) käsitteli myös tieteellisen tutkimuksen
laadunarvioinnin eri malleja pohtien Suomeen soveltuvaa järjestelmää. Julkaisujen
laadunarviointiin soveltuvien indikaattorien kehittämisen esteenä on ollut muun muassa
käytettävissä olevien julkaisutietokantojen epäyhdenmukaisuus ja siten vertailukelpoisen
tiedon puute. TiedeKOTA –työryhmä ehdotti raportissaan, että jos Suomessa käynnistetään
tieteellisen tutkimuksen laadunarviointi tieteellisen julkaisutoiminnan perusteella, se olisi
tarkoituksenmukaisinta rakentaa julkaisuforum -järjestelmän pohjalta.
Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmän tehtävänä oli pohtia, miten julkaisuforum
voitaisiin Suomessa toteuttaa ja organisoida ja olisiko mahdollista hyödyntää Tanskassa ja
Norjassa jo tehtyä työtä. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin vararehtori Johanna Björkroth
Helsingin yliopistosta ja jäseniksi vararehtori Jukka Jurvelin (Kuopion yliopisto), professori
Arto Mustajoki (Helsingin yliopisto), johtaja Heikki Mannila (Helsingin yliopisto ja
Teknillinen korkeakoulu), kehittämispäällikkö Matti Jordman (Sibelius-Akatemia),
toimistopäällikkö Irma Pasanen (Teknillinen korkeakoulu). Työryhmän asiantuntijana on ollut
erikoistutkija Olli Poropudas (opetusministeriö). Työryhmän sihteerinä toimi pääsihteeri Liisa
Savunen (Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto). Työryhmä kokoontui 5 kertaa. Sen
kuultavana kävivät professori Erkki Kaukonen, kansleri Jorma Sipilä ja tutkija Otto Auranen
(Tampereen yliopisto), tiedeasiantuntija Anu Nuutinen ja informaatikko Maija Miettinen
(Suomen Akatemia). Lisäksi puheenjohtaja ja sihteeri keskustelivat professori Tomi Mäkelän
(Raketti, JURE-hanke), Tuija Raaskan ja Klaus Lindbergin (CSC) sekä Tieteellisten seurain
valtuuskunnan työvaliokunnan kanssa.
Työryhmän työskentelyn aikana Suomen Akatemia julkisti uusimman Suomen tieteen tila ja
taso –arvioinnin 10.11.2009. Raportissa todetaan että tutkimustoiminnan kasvu pysähtyi 2000luvun loppupuolella ja viimeisten kolmen vuoden aikana julkaisumäärä on vähentynyt.
Akatemian raportin mukaan Suomen julkaisujen osuus maailman julkaisuista on laskenut.
Suomen suhteellinen viittausindeksi ei ole muuttunut. Sen sijaan muiden maiden suhteellinen
viittausindeksi Yhdysvaltoja lukuun ottamatta on kasvanut. OECD-maiden sijoitusvertailussa
Suomi on pudonnut. Suomen julkaisut eivät ole keränneet viittauksia yhtä hyvin kuin
esimerkiksi muiden Pohjoismaiden julkaisut. Ero erityisesti Tanskaan on kasvanut nopeasti.
Norja ohitti Suomen 2000-luvun alussa. Analyysin perusteella raportin johtopäätös on, että
Suomen kansainvälinen tieteellinen julkaisutoiminta on menettämässä näkyvyyttään ja
tieteellistä vaikuttavuuttaan kansainvälisissä vertailuissa.
Myös Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen instituutin analyysit osoittavat, että
tutkimusresurssit ovat kasvaneet Suomessa, mutta tutkimuksen tuotavuus ei ole kasvanut.
Viiden maan vertailussa (Suomi, Norja) on todettu, että Iso-Britanniassa rahoitus vs. julkaisut
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ei näytä dramaattista laskua (vrt. Suomi). Vertailussa ei katsottu viittausvolyymeja tai miten
volyymit eri maissa suhtautuvat resursseihin.

YLIOPISTOJEN TIETEELLISEN JULKAISUTOIMINNAN ARVIOINTI
Uusi yliopistolaki astuu Suomessa voimaan 1.1.2010. Yliopistojen perustehtävät säilyvät
uudessa laissa muuttumattomina. Yliopistojen tehtävänä on jatkossakin edistää vapaata
tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä
opetusta sekä kasvattamaan opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa.
Yliopistotutkimus hyödynnetään julkaisu- ja innovaatiotoiminnan kautta. Yliopistojen
tutkimustoiminnan makrotason tavoitteena on kehittää tohtorinkoulutusta ja tutkijanuraa sekä
tutkimuksen laatua. Yliopistojen tieteellisen tutkimustoiminnan merkittävin tulos ovat
eittämättä erityyppiset julkaisut. Tutkijat julkaisevat tieteen tuloksia useissa välineissä ja
kanavissa muun muassa tieteellisissä sarjoissa, konferenssijulkaisuissa, kustantamojen
julkaisemissa monografioissa ja artikkelikokoelmissa sekä yliopistojen, viranomaisten ja
järjestöjen raporttisarjoissa. Julkaisukäytänteissä on suuria eroja eri tieteenalojen välillä.
Esimerkiksi humanistisilla aloilla on perinteisesti korostettu monografioiden merkitystä kun
taas tietojenkäsittelytieteissä konferenssijulkaisuilla on keskeinen asema.
Tieteellisen julkaisun laatu todennetaan arvioimalla. Tieteelliset aikakausjulkaisut ja
tieteellisten tutkimustulosten kustantajat todentavat laadun useimmiten vertaisarvioinnilla.
Myös bibliometriset indikaattorit ovat julkaisujen laadunarvioinnissa keskeisessä asemassa.
Niitä ovat esimerkiksi julkaisujen lukumäärä, yksittäiseen julkaisuun tehtyjen viittausten
määrä, viittauskertoimet ja impaktitekijät. Viittausanalyysit perustuvat oletukseen, että jos
tutkimus on korkeatasoista, tieteellisesti alkuperäistä ja uutta tuovaa, niin muut tutkijat
käyttävät sitä omien tutkimustensa rakennusaineena ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
viittaavat tuloksiin. Lähtökohtaisesti ajatuksena on, että korkeatasoiseen tutkimukseen
viitataan useammin kuin heikkotasoiseen.
Tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden suhde on moniulotteinen. Tutkimuksen vaikuttavuuden
arvioinnissa on erotettava tieteen sisäinen vaikuttavuus (sitaatiot), laatu ja ulkoinen
vaikuttavuus. Lähtökohtaisesti ajatellaan, että korkeatasoinen, hyvässä julkaisukanavassa
julkaistu tutkimus on vaikuttavaa. Toisaalta vaikuttavuutta syntyy kiistanalaisuudestakin,
mutta se ei välttämättä takaa julkaisun laatua. Julkaisut, joihin viitataan paljon, voivat sisältää
esimerkiksi jonkin yleisesti käytetyn menetelmän. Tällöin julkaisun vaikuttavuus on hyvä,
vaikka se ei itsessään sisälläkään tieteellistä läpimurtoa. Vastaavasti se, että johonkin
tutkimukseen ei kansainvälisistä viitetietokannoista löydy lainkaan viittauksia, ei
automaattisesti tarkoita, että tutkimus olisi huonoa tai vähemmän vaikuttavaa. Tietyn yksikön
tai yliopiston tuottaman tutkimuksen laadun ja/tai vaikuttavuuden tarkasteluun ei riitä yksi
indikaattori tai arvioimistapa vaan kokonaiskuvan muodostamiseen tarvitaan erilaisia
arviointimenetelmiä ja useita indikaattoreita.
Selvitysten mukaan asukaslukuun ja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomi on ollut
yksi suurimpia julkaisujen tuottajia maailmassa. Vuonna 2005 Suomen julkaisumäärä vastasi
reilua kahta prosenttia EU 25-maiden julkaisuista ja hieman yli prosenttia OECD -maiden
julkaisuista. Suomen tieteen tila ja taso -raportin mukaan Suomen julkaisumäärä on hieman yli
0,6 % maailman julkaisuista. Tieteellisistä julkaisuista tehdään yliopistoissa lähes 70 %.
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Yliopistojen tutkimustoimintaa ja tutkimuksen laatua arvioidaan monin tavoin.
Opetusministeriön rahoitusmallista on useita yliopistojen tutkimustoimintaa kuvaavia
tunnuslukuja (ks. tarkemmin alla).
Suomen Akatemia tekee kolmen vuoden välein Suomen tieteen tila ja taso –arvioinnin.
Bibliometriset analyysit ovat olleet mukana niissä vuodesta 2000 alkaen ja niiden osuus on
kasvamassa. Bibliometriikka ei ole kuitenkaan ainoa arviointitapa vaan Akatemia täydentää
bibliometrisia tietoja muilla tavoin (esimerkiksi huippuyksikköjen arvioinnin yhteydessä
toteutetut site-visitit). Opetusministeriön rahoitusmallissa Akatemialta saadun rahoituksen
määrää ja tämän lisäksi vielä erikseen huippuyksikkörahoituksen määrää käytetään yhtenä
yliopistojen tutkimuksen laatua kuvaavana mittarina.
Yliopistot arvioivat säännöllisesti itse tutkimustoimintansa laatua. Useimmissa yliopistoissa
on tehty tutkimuksen kokonaisarviointi 2000-luvulla tai ollaan tekemässä sitä lähivuosina.
Aalto-yliopistossa toteutettiin vaikuttavuuden arviointi vuonna 2009. Arviointi antaa
erinomaisen esimerkin sekä julkaisutoiminnan käyttämisestä laadunarvioinnissa että
tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden moniulotteisesta suhteesta. Julkaisutoiminnan
arvioinnissa käytettiin myös bibliometrista lähestymistapaa. Yksi arvioinnin tuloksista oli, että
bibliometriset tulokset olivat ainoana tutkimuksen laadunarvioinnin menetelmänä hankalia
tulkita, mutta yhdessä vertaisarvioinnin tulosten kanssa tarkasteltuna menetelmät täydensivät
hyvin toisiaan ja valottivat monia muutoin pimentoon jääviä alueita.
Tieteelliset julkaisut ovat keskeisessä asemassa myös yliopistojen kansainvälisissä
vertailuissa. Useimmiten lähtökohtana on bibliometrinen tarkastelu. Shanghai Jiao Tong –
luokittelussa kriteerinä on muun muassa Nature ja Science lehdissä julkaistut artikkelit.
Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan tuottaa yliopistojen
ranking-listaa HEEACT - The Performance Ranking of Scientific Papers for World
Universities, joka perustuu kokonaan bibliometriseen analyysiin. Tutkimustoiminnan
arvioimisessa käytetään 8 indikaattoria, joiden perusteella arvioidaan tutkimuksen
tuottavuutta, vaikuttavuutta ja laatua. EU:n komissio asetti 2008 asiantuntijaryhmän
käsittelemään yliopistojen tutkimustoiminnan laadunarvioinnin menetelmiä eri tieteenaloilla
(The Expert Group on Assessment of University-based Research). Tavoitteena on ollut luoda
eurooppalainen vastine Shanghai-listalle. Asiantuntijaryhmän toimeksianto päättyi syyskuussa
2009.

TIETOKANNAT JULKAISUJEN LAADUNARVIOINNIN TUKENA
Bibliometriikkaan perustuvia laadunarviointimenetelmiä voidaan soveltaa eri tieteenaloihin eri
tavoin, sillä eri tieteenalojen julkaisut näkyvät bibliometrisissä tietokannoissa eri tavoin.
Analyyseja tehtäessä avainasemassa ovat kansainväliset viitetietokannat.
Tieteellisten julkaisujen kansainvälisistä monitieteisistä julkaisu- ja viitetietokannoista
tunnetuimpia on Thomson Reutersin tietokanta. Muun muassa Suomen Akatemia on käyttänyt
Thomsonin aineistoa Suomen tieteen tilan ja taso –raportissa. Thomsonin sisältämässä
aineistossa on kuitenkin monia heikkouksia. Aineisto painottuu englanninkielisiin julkaisuihin,
humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat ovat aineistossa heikosti edustettuina eikä
aineistossa ole monografioita ja konferenssijulkaisuja. Näin olleen monet tieteenalat näkyvät
heikosti Thomson Reuters tietokannassa.
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SCOPUS on Elsevierin tuottama nopeasti kasvanut hyvin laaja julkaisujen viite- ja
viittaustietokanta. Palvelussa on 18 000 tieteellistä julkaisua yli 5000 julkaisijalta. Scopusta
pidetään jo nyt laajempana kuin Thomson Reutersia. Esimerkiksi humanististen ja
yhteiskuntatieteellisten alojen osalta Scopuksen kattavuus parani olennaisesti, kun siihen 2009
sisällytettiin European Science Foundationin ERIH -tietokannan aineisto. Scopuksesta voi
analysoida mm. relevanssin, tekijän, viittausten määrällä. Erityisen toiminnon kautta voi
tarkastella artikkeliin tehtyjä viittauksia.
Julkaisujen kansallisen laadunarvioinnin tietoperustan muodostaa tällä hetkellä KOTA tietokanta. KOTA -tietokannasta saatavaa aineistoa käytetään mm. yliopistojen
rahaoitusmallin tunnustlukujen tietopohjana. KOTA -tietokantaan kerätään yliopistojen
raportoimina henkilökunnan julkaisemien tieteellisten julkaisujen lukumäärä kalenterivuonna
- asiantuntijoiden hyväksymät referee-artikkelit
- kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa ilmestyneet artikkelit
- monografiat
- yliopistojen omissa sarjoissa julkaistut artikkelit
KOTA -tietokannassa julkaisut jaotellaan Suomessa ja ulkomailla julkaistuihin julkaisuihin.
KOTAn - tiedonkeruuta ja määrittelyitä on pyritty kehittämään (mm. Tiede-KOTA –
työryhmän raportti). Tiedonkeruussa on kuitenkin edelleenkin epäyhtenäisyyksiä, jotka
vaikuttavat tietojen vertailtavuuteen. KOTA -tietokanta esimerkiksi pohjautuu
koulutusalaluokitukseen, eivätkä sen tiedot siten vastaa tutkimuksen laadun arvioinnin
tarpeita. KOTA -tietokannan julkaisutietoihin ei ole liitetty tutkimuksen laatua kuvaavia
kriteerejä. Tietokantaan kerätään vain laitosten ja yksiköiden henkilökunnan tuottamat
julkaisut. Tietokannassa ei siten esimerkiksi ole apurahatutkijoiden julkaisuja.
Yliopistoilla on omia tarpeitaan varten julkaisutietokantoja. Niitä on aktiivisesti kehitetty
viime vuosina. Helsingin yliopiston järjestelmä on hyvä esimerkki kehittämistyöstä. Helsingin
yliopistolla oli vuonna 2006 useita osaamistietokantoja mm. JULKI, TUHTI, MUTI. Niistä ei
kuitenkaan saatu esille tutkijan koko tutkimustoimintaa vaan ne palvelivat lähinnä
ulkopuolisen rahoituksen tutkimushallintoa. Vuonna 2007 alkoi aktiivinen kehittämistyö.
Tavoitteena on koota tutkimukseen liittyvä tieto yhteen tietojärjestelmään, TUHAT järjestelmään. Järjestelmässä julkaisut linkitetään henkilöön vastuullisen tutkijan kautta. Siten
yliopisto tunnistaa ja tunnustaa tutkijansa rahoituslähteestä tai virkataustasta riippumatta.
Tulevaisuudessa järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa tutkimusresurssien (rahat,
tutkimushenkilöstö, tilat) ja tutkimustulosten (julkaisut, patentit, muut) luokittelu ja
analysointi monipuolisesti päätöksentekoa varten eri yliopistotasoilla sekä ulkopuolisille
rahoittajille.
Vertailukelpoisten, eri tieteenalojen julkaisukäytänteisiin sopivien julkaisutoiminnan laatua
kuvaavien indikaattorien kehittämisen ensimmäisenä edellytyksenä on yhtenäinen
julkaisutietojen keräämistapa. Opetusministeriön KOTA -työryhmän raportissa 2008 esitettiin
valtakunnallisen julkaisutietokannan perustamista. Se sisältäisi yliopistojen julkaisutiedot
ajantasaisesti yhdenmukaisella tavalla tallennettuina. KOTA -työryhmän mukaan
julkaisufoorumirekisterin rakentaminen olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kahdessa
vaiheessa. Ensimmäinen vaihe edellyttäisi bibliometrista selvitystä suomalaisten tutkijoiden
käyttämistä kansallisista ja kansainvälisistä julkaisuforumeista sekä tieteellisistä
kirjakustantajista. Toisessa vaiheessa perustettaisiin tieteenalakohtaisten paneelien verkosto
arvioimaan bibliometristen selvitysten tuloksia. CSC:n koordinoima Raketti –hanke on
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syksyllä 2009 perustanut osahankkeen valtakunnallisen julkaisutietokannan perustamiseksi
(Raketti-JURE).

TUTKIMUKSEN LAADUNARVIOINTI YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLISSA
Yliopistojen tulosohjauksessa ja tulosrahoituksen kriteereissä on pyritty siihen, että tutkimuksella olisi suurempi painoarvo. Yliopistojen tulosohjauksen kehittämistyöryhmä III raportissa (2005) julkaisutoiminnan käyttäminen perusrahoituksen kriteerinä koettiin
ongelmalliseksi. Tulosohjaustyöryhmän raporttiin liittyvät raportit Yliopistolaitoksen
tuloksellisuus Suomessa 1999-2003 sekä Yliopistojen tutkintokoulutuksen ja tutkimuksen
rahoituksen tulokset vuosina 2000-2004 virittivät keskustelua tieteen tulosten (=julkaisut) ja
panosten mittaamiseen. Ongelmaksi koettiin jo tuolloin käsitteiden määrittely. Mikä on
julkaisu? Minkä tyyppisiä julkaisuja tulisi mitata?
Uuden yliopistolain myötä astuu voimaan myös yliopistojen uusi rahoitusmalli, jossa
kannustetaan yliopistoja jatkuvan laadun parantamisen ohella tuottavaan ja taloudelliseen
toimintaan. Yliopistojen kokonaisrahoitus muodostuu valtion talousarviossa suoraan
yliopistoille osoitetusta rahoituksesta sekä sitä täydentävästä rahoituksesta (mm. Suomen
Akatemia, Tekes, kotimaiset yritykset, EU -rahoitus). Merkittävä osa täydentävästä
rahoituksesta on kansallisesti kilpailtua tutkimusrahoitusta, jolla on erityinen merkitys
tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta tarkasteltaessa.
Valtion talousarviosta suoraan yliopistoille osoitetun perusrahoituksen osuus on 65 %.
Valtioneuvoston asetus määrittää yliopistojen rahoitusperusteet. Perusrahoitus kohdennetaan
yliopistoille toiminnan laatuun ja laajuuteen liittyvänä laskennallisena perusrahoituksena (75
%) sekä muiden koulutus- ja tiedepoliittisten tavoitteiden perusteella (25 %). Toiminnan
laajuuden ja vaikuttavuuden perusteella määräytyvästä rahoituksesta koulutuksen osuus on 55
% ja tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen osuus 45 %. On hyvä pitää mielessä, että
perusrahoituksen jakautuminen koulutuksen ja tutkimuksen välille on vain laskennallista.
Tosiasiallisesti yliopistojen perusrahoituksesta 75 % käytetään henkilöstön palkkaukseen.
Opetusministeriön asetus uusimuotoisten yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä
päätettiin marraskuussa 2009. Asetuksen 5§:ssä tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen laadulle ja
vaikuttavuudelle määritetään kolme kriteeriä: kansallinen kilpailtu tutkimusrahoitus (painotus
60 %), tieteelliset julkaisut (painotus 20 %) ja tutkimuksen kansainvälistyminen (painotus 20
%). Kriteerien sisällä tieteelliset julkaisut jakaantuvat kahteen osioon: ulkomailla julkaistujen
vertaisarviointikäytännöllä analysoitujen julkaisujen lukumäärä (painotus 60 %) sekä muiden
tieteellisten julkaisujen lukumäärä (painotus 40 %).
Rahoitusmallin kriteerit mittaavat kuitenkin julkaisun laadun sijasta pikemminkin tieteellisten
julkaisujen lukumäärää. Laatuelementti on kytketty siihen, että ulkomailla julkaistut
vertaisarvioidut artikkelit ovat käyneet läpi tieteellisen laadunarvioinnin ja siten niiden
lukumääräkin voi viitata laatuun.
Jos tarkastellaan yliopistojen kokonaisrahoitusta, tieteellisten julkaisujen perusteella
määrittyvä laskennallinen osuus on alle 2 %. Opetusministeriö on todennut, että
julkaisutoiminnan laadun perusteella kohdennettavan rahoituksen osuutta voidaan kasvattaa
tutkimusosion sisällä.
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Innovaatiojärjestelmän kansallisen arvioinnin väliraportissa toukokuussa 2009 ehdotettiin, että
opetusministeriön rahoitusmallia olisi kehitettävä niin, että se palkitsee korkeatasoisesta
tutkimuksesta. Ehdotusta voidaan pitää perusteiltaan kannatettavana. Siihen on kuitenkin
tehtävä useita varauksia. Yliopiston perusrahoitusta ei voida jakaa pelkästään laadun
perusteella ja ainoastaan parhaille yksiköille vaan perusrahoituksella on huolehdittava myös
heikommin menestyvistä aloista ja eri tieteenalojen säilyttämisestä. Tutkimuksellisesti heikosti
toimivia yksikkö voi olla opetuksellisesti erittäin hyvä: tutkimuslähtöisen opetuksen ydin on
opettaa, mitä maailmalla tutkitaan, ei vain sitä, mitä itse tai laitoksella tutkitaan. Oman
haasteensa tuo myös eri tieteenalojen suhteuttaminen toisiinsa.
Innovaatiojärjestelmän arvioinnin loppuraportissa (28.10.2009) arviointiryhmä menee vielä
pidemmälle esittäen, että tutkimuksen laadulla tulisi olla yliopistojen rahoitusmallissa nykyistä
suurempi painoarvo. Arviointiryhmä toteaa (Policy Report s. 85): ”Our proposal for the new
financing system of Finnish universities emphasizes quality-adjusted research output by
discipline in allocating university funding. We suggest a two-part measure of research quality
and quantity:
a discipline-specific quality-weighted count of publications and
a ‘light’ peer-review to complement the necessarily crude quantity-based measure.

TUTKIMUKSEN LAADUNARVIOINNIN KEHITTÄMISMALLEJA
POHJOISMAISSA
Norja
Norjassa on jo luotu julkaisuforumiin perustuva järjestelmä. Hankkeen aloitteentekijänä ja
omistajana on toiminut Universitet- og högskolerådet (UHR). Projektin kustannuksista on
vastannut opetusministeriö ja käytännössä sen on toteuttanut NifuStep Studies in Innovation,
Research and Education. Tilastoinnista mm. opetusministeriön tarpeisiin ja tietokannan
ylläpidosta vastaa Norvegian Social Sciences Data Services.
Norjalaisten kehittämässä järjestelmässä julkaisukanavat on jaettu kahteen luokkaan: kansainväliset ja kansalliset. Kolmantena luokkana ovat paikalliset julkaisut, jotka eivät kuitenkaan
sisälly akateemisen julkaisemisen tilastoihin eikä niillä siten ole vaikutusta yliopistojen
rahoitukseen. Jotta järjestelmä ei kannustaisi vain määrälliseen julkaisemiseen, sen sisälle on
luotu laatuelementit. Julkaisukanavat on jaettu kahteen tasoon ja niiden suhteellinen osuus
toisiinsa on vakioitu: akateemiset julkaisukanavat (80 % julkaisuista) ja alan johtavat
julkaisukanavat (20 % julkaisuista). Lisäksi julkaisukanavat on pisteytetty julkaisutyypin
(monografia, kokoomateoksen artikkeli, tieteellisen aikakausikirjan tai sarjan artikkeli) ja
julkaisukanavan tason mukaan esimerkiksi akateeminen monografia saa normaalisti 5 pistettä,
mutta jos monografia julkaistaan alan johtavassa julkaisukanavassa, sen painoarvo kasvaa 8
pisteeseen. Kriteerit siitä, mitkä julkaisut valitaan alan johtaviksi, ovat tieteenalakohtaisia.
Open Access julkaisut luokitellaan myös samoihin kahteen em. luokkaan. Kahden tai
useamman tekijän julkaisu jaetaan tietyllä kaavalla tekijöiden taustaorganisaatioiden välillä.
Keskeistä norjalaisessa mallissa on tiukka määritelmä tieteellisestä julkaisemisesta. Jotta
julkaisu olisi tieteellisesti pätevä, sen tulee täyttää seuraavat kriteerit:
- sen tulee esittää uusi näkemys (= alkuperäistutkimusta) tavalla, jolla tulokset ovat
toistettavissa ja niitä voidaan käyttää uuteen tutkimukseen tmv.,
- tulokset esitetään yhdellä kielellä ja tavalla, joka tekee julkaisun saavutettavaksi
suurimmalle osalle tutkijoista, joiden voidaan olettaa olevan siitä kiinnostuneita
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tulokset esitetään julkaisukanavassa, jossa käytetään vertaisarviointia (peer review).

Tärkeä piirre norjalaisessa mallissa on, että noin 20 % kustantamoista ja 20 %
aikakausjulkaisuista on jaoteltu korkeammalle tasolle 2. Riippumatta siitä, kuinka paljon
artikkeliin viitataan tai kuinka paljon se vaikuttaa muuhun tutkimukseen, 1-tason julkaisussa
esitetty artikkeli saa vain yhden pisteen ja 2-tason julkaisussa esitetty 3 pistettä.
Osa yliopistojen ja korkeakoulujen budjettirahoituksesta jaetaan tieteellisen julkaisutoiminnan
perusteella. Norjassa julkaisutoiminnan laadun perusteella jaetun rahoituksen osuus on noin
1,8 %.
Norjan julkaisuforumilla on sekä vahvuuksia että heikkouksia. Norjan mallia pidetään
kustannustehokkaana. Se ottaa myös kansallisilla kielillä tehdyt julkaisut huomioon. Toisaalta
kiistaa tiedeyhteisön sisällä on aiheuttanut julkaisukanavien luokittelu eri kategorioihin.
Konferenssijulkaisut näkyvät Norjan julkaisuforumissa huonosti. Tämä vaikuttaa tekniseen
alaan ja erityisesti tietojenkäsittelytieteeseen.
Selvitysten mukaan julkaisujen laatu on noussut Norjassa. Kohonnut taso on kytketty joissain
selvityksissä julkaisuforum –järjestelmään. Norjan järjestelmä otettiin kuitenkin käyttöön
rahoitusmallissa vasta 2006, joten se ei itsessään selitä kokonaan Norjan positiivista kehitystä
julkaisuissa vaan taustalla on myös rahoituspanostus. Julkaisuforum -järjestelmällä on
kuitenkin merkitystä, sillä se tekee näkyväksi, mitkä ovat laatulehtiä ja missä kanavissa
tutkijan kannattaa omalla alallaan julkaista.
Tanska
Tanska on lähtenyt kehittämään julkaisujen laadunarviointia Norjan mallin mukaisesti.
Tanskan hallituksen kansainvälistymisstrategiassa asetettiin tavoite, että julkisin varoin
rahoitetun tutkimuksen tulee tavoitella laadullista johtoasemaa maailmassa. Tiede-,
teknologia- ja kehitysministeriö (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) on
päättänyt kehittää ns. tutkimuksen bibliometrisen indikaattorijärjestelmän, jonka tavoitteena
on tuoda esiin julkaisun laajuutta tunnetuimmissa julkaisukanavissa sekä vahvistaa
tanskalaisen tutkimuksen laatua. Ministeriön tavoitteena on, että indikaattorit tulevat
sisältymään ministeriön yliopistojen perusrahoituksen myöntöperusteisiin vuodesta 2010
alkaen.
Kehittämishankkeesta
vastaa
tutkimus
ja
innovaatiohallitus
(Forskningsog
Innovationsstyrelsen). Hankkeen ohjausryhmä (Styregruppen) vastaa kokonaisuutena
tietokannan ja indikaattorien kehittämisestä. Hanke jakautuu kahteen osaan teknilliseen ja
tieteelliseen. Teknillinen asiantuntijaryhmällä (Teknisk Udvalg) on neuvoa-antava rooli
indikaattorien teknisessä kehittämisessä, tietokantojen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Se
antaa myös suosituksia siitä, miten tietokantoja voidaan arvioida ja tarkistaa tulevaisuudessa.
Sen alaisuudessa toimii tekninen työryhmä joka vastaa tietokannan kehittämisen pysymisestä
aikataulussa ja kokoaa kaikki tekniset ratkaisut ja välineet, joita tarvitaan työn etenemiseksi.
Tieteellisestä puolesta vastaava tieteellinen asiantuntijaryhmä (Faglig Udvalg) muodostuu
kuudesta ansioituneesta tutkijasta, jotka edustavat laajasti tiedeyhteisöä. Asiantuntijaryhmä
pohtii mm sitä, miten julkaisut sijoitetaan laatutasoille, miten pisteet hajautetaan, jos
julkaisulla on useita tekijöitä tai miten eri julkaisumuotoja painotetaan. Julkaisukanavat ja se,
mille laatutasolle ne sijoittuvat sekä on arvioitu tieteenalakohtaisissa työryhmissä. Niitä on
kaikkiaan 68. Alakohtaiset työryhmät vastaavat myös tietojen päivittämisestä, mikä tulee
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tapahtumaan jatkossa vuosittain. Alakohtaiset ryhmät ovat arvioineet yhteensä noin 20 000
lehteä ja julkaisua.
Kaikkiaan hankkeessa on mukana lähes 400 henkilöä.
Ruotsi
Ruotsissa julkaisujen laadunarviointi rakentuu enemmän alakohtaisille viittausanalyyseille ja
erityisesti pohjoismaiselle vertailulle, jossa pohjoismaita pidetään viiteryhmänä.
BibliometrArtikkelituotanto vertautetaan pohjoismaiseen ”kenttäarvoon”. Keskusteluja on
käyty siitä, että tutkijoiden tosiasiallisesti käyttämät julkaisukanavat tulisi ottaa
laadunarvioinnissa huomioon. Kansainvälisiin tietokantoihin perustuvissa indikaattoreissa
ongelmana ovat humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, jotka eivät viittaustietokannoissa
näy.

JULKAISUTOIMINNAN LAADUNARVIOINNIN ERITYISKYSYMYKSIÄ
Eri tieteenalat poikkeavat toisistaan julkaisukäytänteiden suhteen. Tieteenalojen
julkaisukäytänteillä on suora vaikutus siihen, mitä voidaan mitata, miten ja millä keinoin
mitataan. Yksittäisen yliopiston tutkimustoiminnan laatua ei voi arvioida yhtenä
kokonaisuutena, sillä samat tutkimus- ja julkaisutoimintaa kuvaavat tarkastelutavat,
tunnusluvut tai indikaattorit eivät sovi kaikille aloille. Mikä on se tapa, jolla suhteutetaan eri
alojen erilaiset julkaisutyypit toisiinsa laatua arvioitaessa? Toisaalta julkaisukäytänteissä on
eroja saman tieteenalaluokituksen sisälläkin. Esimerkiksi fysiikan ja matematiikan
julkaisukäytänteet poikkeavat toisistaan. Tärkeää on myös miettiä, miten otetaan huomioon
tieteiden väliset rajapinnat ja monitieteisyys sekä monitieteiset julkaisukanavat.
Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ala
Humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aloja on pidetty erityisen hankalina julkaisutoiminnan
laadun suhteen. Tähän on useita syitä. Humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen
tutkimuskohteena ovat mm. yhteiskunnalliset olosuhteet, kulttuurien juuret, kansallinen
identiteetti, moraali, arvot ja oikeus, minkä vuoksi näillä aloilla julkaistaan paljon kansallisilla
kielillä. Humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla tavanomaisin julkaisutyyppi on
perinteisesti ollut monografia. Muun muassa näiden syiden vuoksi humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tieteellinen julkaisutoiminnan näkyvyys kansainvälisissä viittaustietokannoissa on huono.
European Sciene Foundationin (ESF) Standing Committee for the Humanities käynnisti
vuonna 2001 projektin European Reference Index for the Humanities (ERIH). Motiivina
ERIHin kehittämiseen oli humanististen alojen paitsio viittaustietokannoissa. Lisäksi
esimerkiksi ISI painottuu yhdysvaltalaisiin julkaisuihin, jolloin eurooppalaiset humanististen
tieteiden julkaisut näkyvät viittausindeksissä huonosti.
ERIHin perusideana on ollut jaotella humanistisen alan normaalit tieteelliset lehdet (= refereekäytänteet) kolmeen laatuluokkaan sen mukaan, minkälaiselle yleisölle julkaisu on tarkoitettu:
a) maailmanluokan lehdet 2) suppeammat kansainväliset lehdet 3) paikalliset julkaisut (voivat
olla esim. kansallisilla kielillä julkaistuja). Alkuperäinen luokittelu herätti paljon keskustelua
ja ristiriitoja. Sittemmin luokittelu on määritelty uudelleen: International 1 ; International 2 ;
National. (NB: Local/National –tason julkaisuissa on vain eurooppalaisia julkaisuja).
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Prosessi julkaisujen määrittämiseksi käynnistettiin siten, että käännyttiin kunkin ESF jäsenmaan puoleen ja jokainen maa teki ensin oman harjoituksensa. Sen jälkeen Standing
Committee for the Humanities (SCH) asetti tieteenalapaneelit (15), jotka kollasivat eri maiden
listat yhteen. SCH asettama Steering Committee valvoi eri kategorioiden prosenttiosuuksia ja
sillä on ollut viimeinen sana listojen muodostamisessa.
Alojen määrittely oli vaikeaa, sillä eri maissa on erilainen logiikka määritellä tieteenaloja. Osa
ESF:n humanistisiksi määritellyistä aloista ei ole esimerkiksi suomalaisen määritelmän
mukaan humanistisia. Humanistisella alalla erityiskysymyksenä on, millä kielellä eri
humanistisilla tieteenalalla julkaistaan ja mikä on kunkin tieteenalan tärkein julkaisutyyppi.
Monografiat eivät ole mukana ERIHissä vaikka 60 % humanistisen alan tutkimuksesta
julkaistaan monografioina. Lisäksi tieteenala saattaa tähdätä kansallisen toiminnan
tutkimiseen (esimerkiksi osa oikeustieteestä), jolloin tutkijat eivät edes pyri siihen, että
tutkimus julkaistaisiin kansainvälisessä julkaisussa.
ERIH järjestelmää päivitetään muutaman vuoden välein. Kaudella oli 2005-2008 oli 14
tieteenalapaneelia.
ERIH:n vaikutuksia: kesäkuussa 2009 Elsevier liitti ERIH:ssä olevat julkaisut Scopukseen.
Samalla Scopuksen sisältämä humanistisen alan julkaisujen määrä kaksinkertaistui. Scopus
kattaa nyt yhteensä 3500 humanistisen alan tieteellistä lehteä.
Taidealat
Humanististen alojen sisällä taidealojen tutkimustoiminta on oma erityiskysymyksensä. Taidealat
on huomioitu opetusministeriön julkaisutyyppiluokituksessa ja KOTA-raportoinnissa.
Taideyliopistojen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointi ei poikkea tiedeyliopistoista.
Keskustelua herättää sen sijaan taideyliopistojen taiteellisen toiminnan arviointi. Suomen
Akatemia teki taidealojen arvioinnin 2009. Arvioinnissa todettiin että taidealojen eri yksiköt ovat
hyvin erilaisia keskenään, mutta erilaisuudestaan huolimatta yksiköitä yhdistää sama haaste:
miten tieteellisen tutkimuksen ja taiteen välinen vuorovaikutus toteutetaan.
Eri taiteenaloilla on erityyppisiä taiteellisen toiminnan julkaisuja. Julkaisuja voivat olla
esimerkiksi teokset, taide-esitykset, taidenäyttelyt ja tallenteet. Taiteellisen toiminnan
julkaisukanavat voivat olla julkaisusarjoja (esimerkiksi graafiset julkaisut ja tallennejulkaisut) tai
esiintymis- tai näyttelyforumeita (esim. konserttitalot, festivaalit ja taidegalleriat). Kaikilla
taidealoilla ja niiden alalajeilla on omat julkaisukanavansa ja laatukriteerinsä  laadun arviointia
varten tarvitaan ryhmiä ja alaryhmiä. Sekä julkaisuforumeihin että esiintymisforumeihin liittyy:
- liiketoimintanäkökulma, jolloin sisältöjen valintaa vaikuttavat kaupalliset intressit
- arviointi tapahtuu ennen julkaisuja mutta usein taiteilijan aikaisempien suoritusten
perusteella nimekkyys perustuu markkinointiin
- taidekritiikki tehdään jälkikäteen ja se on subjektiivista
On selvää, ettei yksittäisten taidetuotosten arviointi ole mahdollinen lähtökohta taideyliopiston
toiminnan laadun arvioinnissa. Julkaisuforumiin perustuva lähtökohta on rajoittunut mutta
mahdollinen arviointiperusta myös taiteellisen tuotannon arvioimiseen esim. tietyt kansainväliset
esiintymisareenat ovat kiistaton osoitus korkeasta tasosta, samoin levymerkit
Edellä mainitussa EU:n asiantuntijatyöryhmässä keskusteltiin laajasti taideyliopistojen
taiteellisen tuotannon arvioimisesta. Työryhmässä lähdettiin laajasta käsitteestä, jossa mm.
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taidenäyttelyt ovat mukana. Taiteellista tuotantoa pidettiin tärkeänä ja katsottiin, että se pitäisi
ottaa huomioon, mutta toisaalta nähtiin, että se ei kuulu samaan koriin tieteellisen toiminnan
kanssa. Taideteos tai taiteellinen tuotanto on vaikuttavaa, mutta vaikuttavuus ei ole samanlaista
kuin tieteellisen julkaisun vaikuttavuus. Sen vuoksi taidetta taiteellisena tuotantona ei pitäisi ottaa
samalla tavoin huomioon yliopistojen laadun arvioinneissa vaan sille on etsittävä omat
laadunarviointimenetelmänsä. EU:n asiantuntijatyöryhmä rinnasti taiteellisen tuotannon tietokoneen softaan.

TUTKIMUKSEN LAADUN ARVIOINNIN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT
KANSALLISET HANKKEET
Raketti-hanke
Tieteellisen tutkimuksen Opetusministeriö on perustanut Tieteellisen laskennan CSC:n
yhteyteen ns. Raketti-hankkeen (Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto). Hankkeen
kokonaistavoitteena on edistää kansallisella tasolla korkeakoululaitoksen ohjauksessa ja
vaikuttavuuden seuraamisessa sekä korkeakoulujen sisäisessä johtamisessa tarvittavan tiedon
sekä käytettävissä olevien IT-ratkaisujen laatua, yhteen sovittavuutta ja käytettävyyttä.
Yhdistämällä esimerkiksi jo tehtyjä selvityksiä, tuotannossa olevia palveluja tai käynnissä
olevia kehittämishankkeita tavoitteena on luoda kustannustehokas järjestelmä
korkeakoulusektorin yhteisiin tarpeisiin. Raketti-hankkeessa on useita osa-hankkeita.
Raketin ohjausryhmä päätti tutkimuksen ja T&K –toiminnan ja siihen liittyvän hallinnon
prosesseja tukevan osahankkeen asettamisesta toukokuussa 2009. TUTKI –osahanke sai
tehtäväkseen kartoittaa tutkimushallinnon puolella olevia tietojärjestelmiä, niihin liittyviä
sisältöjä, komponentteja ja toimijoita kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta. TUTKIn
tavoitteena ei ole tehdä sisältöä, vaan koordinoida. Olennaista on myös tehdä yhteiset
käsitemäärittelyt, vain niiden kautta suunniteltavien tietojärjestelmien tiedonkeruu ja sitä
kautta myös tulokset saadaan yhteismitallisiksi.
Raketti –hankkeen osahankkeena on perustettu julkaisurekisteri –hanke tuottamaan
julkaisurekisteripalveluita (JURE). Perusajatuksena on valtakunnallisen julkaisutietokannan
luominen. Se voidaan tehdä joko yhdistämällä yliopistojen tietokannat yhdeksi järjestelmäksi
tai rakentamalla kokonaan uusi tietokanta.

