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Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu
Opetusministeriön julkaisutyyppiluokittelu 2010
National classification for publications on page 3.

Julkaisutyyppi
A Vertaisarvioidut tieteelliset
artikkelit
A1 Alkuperäisartikkeli

A2 Katsausartikkeli

A3 Kirjan tai muun
kokoomateoksen osa
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
B Vertaisarvioimattomat
tieteelliset kirjoitukset
B1 Kirjoitus tieteellisessä
aikakausilehdessä

B3 Kirjan tai muun
kokoomateoksen osa
B4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
C1 Kustannettu tieteellinen
erillisteos

C2 Toimitettu kirja, kokoomateos,
konferenssijulkaisu tai lehden
erikoisnumero
D Ammattiyhteisölle suunnatut
julkaisut
D1 Artikkeli ammattilehdessä

D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai
opaskirjassa tai ammatillisessa
tietojärjestelmässä, taikka
oppikirja-aineisto

Lisätieto

Vertaisarvioidut alkuperäisjulkaisut kansainvälisissä
tai kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä,
joilla pitää olla ISSN-numero.
Vertaisarvioidut katsausartikkelit kansainvälisissä
tai kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä,
joilla pitää olla ISSN-numero.
Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä
kokoomateoksissa, joilla pitää olla ISBN-numero.
Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä
konferenssijulkaisuissa.

Vertaisarvioimattomat kirjoitukset kansainvälisissä
tai kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä,
joilla pitää olla ISSN-numero. Artikkelien lisäksi
sisältää pääkirjoitukset, kirja-arvostelut,
keskustelupuheenvuorot ja kommentit.
Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa, joilla
pitää olla ISBN-numero.
Artikkelit, jotka ovat ilmestyneet tieteellisissä
konferenssijulkaisuissa.
Myös esim. tieteellisten seurojen
monografiasarjoissa ilmestyneet julkaisut, ei
väitöskirjoja tai muita opinnäytetöitä. Monografialla
täytyy olla ISBN-numero.
Julkaisut joissa on myös omaa tieteellistä panosta
(esim. johdanto tai esipuhe).

Ammattilehdillä tarkoitetaan lehtiä, joiden
pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja
soveltaa tietoa käytännön työssään. Usein
kotimaisia lehtiä. Ammattillisilla käsikirjoilla
tarkoitetaan käsikirjoja, joiden pääasiallinen
lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa
käytännön työssään. Usein kotimaisia.
Ammattillisilla käsikirjoilla tarkoitetaan käsikirjoja,
joiden pääasiallinen lukijakunta on alalle
koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään.
Usein kotimaisia.
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D3 Artikkeli ammatillisessa
konferenssijulkaisussa
D4 Julkaistu kehittämis- tai
tutkimusraportti taikka -selvitys
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai
opaskirja taikka sanakirja
E Suurelle yleisölle suunnatut
julkaisut
E1 Yleistajuinen artikkeli,
sanomalehtiartikkeli
E2 Yleistajuinen monografia

F Julkinen taiteellinen ja
taideteollinen toiminta
F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen
teos
F2 Julkinen taiteellinen teoksen
osatoteutus

F3 Julkinen taiteellinen esitys tai
näyttely
F4 Tuotantoon/hyödyntämiseen
otettu malli tai suunnitelma
G Opinnäytteet
G1 Ammattikorkeakoulututkinto,
kandidaatintutkinto
G1 Pro gradu, diplomityö, ylempi
amk-opinnäytetyö
G2 Lisensiaatintyö
G3 Monografiaväitöskirja

G4 Artikkeliväitöskirja
H Patentit ja keksintöilmoitukset
H1 Myönnetty patentti
H2 Keksintöilmoitus

Artikkelit, jotka ovat ilmestyneet ammatillisissa
konferenssijulkaisuissa.
Esim. sopimustutkimuksena tehdyt selvitykset.
Kustannetut oppikirjat tai sanakirjat.

Artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset suurille
yleisölle suunnatuissa julkaisuissa. Julkaisulla
täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.
Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset. Ei
omakustanteita. Julkaisulla täytyy olla yhteys
kirjoittajan työhön. Monografialla täytyy olla ISBNnumero.

Julkaistu sävellys, julkaistu näytelmä, pysyvä
julkinen taideteos tai muu itsenäinen taiteellinen
teos.
Osatoteutus / osakokonaisuus ryhmän julkisesta
taiteellisesta teoksesta tai teoksen esityksestä
(käsikirjoitukset, lavastukset, puvustukset,
koreografiat, kuvasuunnittelu, visualisoinnit, valot
tms.) tai muu produktio (mediatuotanto,
verkkototeutus, taidekasvatusproduktio ym.).
Musiikin, näytelmän, elokuvan, performanssin,
tanssiteoksen tai muun julkisen taiteellisen tai
taideteollisen teoksen esitys tai näyttely
Visuaalinen suunnitelma, esimerkiksi
tuotesuunnitelma, graafinen suunnitelma,
ulkoasusuunnittelma, mallisto, pelit

Yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa
julkaistut monografiaväitöskirjat, kustannetut
monografiaväitöskirjat tai omakustanteena
julkaistut monografiaväitöskirjat.
Julkaistut artikkeliväitöskirjat, merkitään vaikka
väitöskirjan artikkelit olisi jo merkitty luokassa A.
Yksi kotimainen ja yksi ulkomainen.
lukumäärä

3/5

I Audiovisuaaliset aineistot ja
tieto- ja viestintätekniset
ohjelmat
I1 Audiovisuaalinen aineisto

I2 Tieto- ja viestintätekniset
ohjelmat tai ohjelmistot

Sellaiset julkaistut audiovisuaaliset aineistot, joita ei
julkaisun sisällön perusteella tilastoida muissa
kohdissa. Esimerkiksi televisio- ja radio-ohjelmat
sekä tutkimuksen tuloksia dokumentoivat
audiovisuaaliset esitykset.
Kaupallisena tai vapaana ohjelmistona julkaistu
tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto.
Ohjelmistoversiosta mukaan vain ensimmäinen,
mikäli ohjelmisto ei ole merkittävästi muuttunut
jälkimmäisissä versiossa.

National classification for publications
Classification for publications by the Ministry of Education and Culture

Publication category
A Peer-reviewed scientific
articles
A1 Original scientific article

A2 Review

A3 Contribution to book/other
compilations
A4 Article in conference publication
B Non-peer-reviewed scientific
writings
B1 Writing in scientific journal

B3 Contribution to book/other
compilations
B4 Article in conference
proceedings
C Scientific books (monographs)
C1 Published scientific monograph

More information

Peer-reviewed original scientific articles in
international or domestic scientific journals that
must have an ISSN number.
Peer-reviewed reviews in international or domestic
scientific journals that must have and ISSN
number.
Peer-reviewed articles in scientific compilation
publications that must have an ISBN number.
Peer-reviewed articles in scientific conference
publications.

Non-peer-reviewed writings in international or
domestic scientific journals that must have an ISSN
number. In addition to articles, includes editorials,
book reviews, and comments.
Articles in scientific compilations that must have an
ISBN number.
Articles in scientific conference proceedings

Also includes publications that have been
published in monograph series of scientific
associations. Does not include doctoral
dissertations nor other theses. Monographs must
have an ISBN number.
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C2 Edited book, compilation,
conference proceeding or special
issue of journal
D Publications directed at
societies of experties
D1 Article in professional journal

D2 Article in professional hand or
guide book or in a professional
data system, or text book material
D3 Article in professional
conference proceedings
D4 Published development or
research report
D5 Text book or professional
handbook or guidebook or
dictionary
E Publications directed at the
general public
E1 Popular article, newspaper
article
E2 Popular monograph

F Public activity in fields of arts
and industrial arts
F1 Published independent artistic
work
F2 Public contribution to artistic
work

F3 Public artistic play or exhibition

F4 Model or plan taken into
production / exploited
G Thesis
G1 Thesis for higher vocational
diploma, bachelor's thesis
G1 Master's thesis, diploma work,
upper higher vocational diploma
G2 Licenciate Thesis
G3 Doctoral Thesis, monography

Publications that also have one’s own scientific
contribution (e.g. preface or foreword).

Professional journals refer to journals whose main
audience is educated in the field and applies this
information in practice in their work. Often domestic
journals.
Professional hand or guide books refer to books
whose main audience is educated in the field and
applies this information in practice in their work.
Often domestic journals.
Articles in professional conference proceedings
E.g. evaluations
Published textbooks or dicitionaries.

Articles, reviews and editorials in publications
directed at the general public. The publication must
have a connection with the work of the author.
Published non-scientific popular writings. Not selfpublished writings. The publication must have a
connection with the work of the author. The
monograph must have an ISBN number.

Published composition, published play, permanent
public piece of art or other independent artistic
work.
Part of public artistic work or presentation of work
of a group (manuscripts, staging, costumes,
choreography, image design, visualizations, light
design etc.) or other production (media production,
production in the web, educational artistic
production etc.)
The performance or exhibition of music, plays,
movies, dance or suchlike in the field of arts or
industrial arts
Visual plan, such as a plan for a product, a
graphical plan, a layout plan, a collection, games

Monography theses published in university or
department series, sponsored or self-published
monographies.
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G4 Doctoral Thesis, articles
H Patents and invention reports
H1 Patents
H2 Invention reports
I Audiovisual materials and
programs in information and
communication technology (ICT)
I1 Audiovisual materials

I2 ICT programs or applications

Published docoral theses are included here even if
the articles in the thesis are reported in category A.
One domestic and one abroad
Count

Audiovisual materials that based on its content are
not classified elsewhere, e.g. television and radio
programs, and audiovisual presentations that
document research results
Commercial or free software.

