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• Julkaisukanavien (lehtien, sarjojen, kustantajien)
laatuarvio

• Mahdollisuus punnita julkaisukanavien merkittävyyttä
suomalaisen tiedeyhteisön näkökulmasta

• Arvioinnin pohjana kansainväliset mittarit: Norjan,
Tanskan ja Australian luokitukset, ERIH European
Reference Index for the Humanities, sitaatio- ja
vaikuttavuuskertoimet: Web of Science (Thomson
Reuters), Scopus (Elsevier)

• 23 tieteenalakohtaista monitieteistä paneelia,
arviointikierrokset 2011, 2014, 2018, neljän vuoden
välein. TSV pyörittää.

• Vuodesta 2015 yliopiston perusrahoituksesta noin noin13
% tulee julkaisujen perusteella, tasoluokat eri kertoimilla

Julkaisufoorumi-luokitus



Taso 1 on luokituksen perustaso
• julkaisukanava on erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten

julkaisemiseen
• julkaisukanavalla on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta
• tieteelliset artikkelit tai kirjat käyvät läpi koko käsikirjoitukseen kohdistuvan
vertaisarvioinnin
Tasolle 1 ei hyväksytä sellaisia tieteellisen julkaisukanavan määritelmän
täyttäviä julkaisukanavia
• jotka ovat paikallisia, eli yli puolet (1/2) julkaisujen tekijöistä tai
toimituskunnasta edustaa samaa tutkimusorganisaatiota, joka on myös
julkaisujen kustantaja.
• joiden tieteellinen taso tai relevanssi on kyseenalainen
• joiden relevanssi suomalaisten tutkijoiden julkaisukanavina on

marginaalinen



2-tason kriteerit
• eri tieteenalojen johtavat laaja-alaiset tieteelliset julkaisukanavat, joissa julkaisevat tutkijat eri

maista
• ihmistieteiden paneeleissa myös alansa johtavia ja laaja-alaisimpia suomen- tai ruotsinkielisiä

julkaisukanavia,
• tutkimuskysymykset kontekstualisoituvat vahvasti suomalaisen yhteiskunnan tai suomen- ja

ruotsinkielisen kulttuurin piiriin
• ja joissa julkaisemista pidetään yhtä tärkeänä meriittinä kuin tasolle 2 luokitelluissa

vieraskielisissä julkaisukanavissa
• - ihmistieteiden paneelit tekevät ohjausryhmälle esityksen aloista, joilla on perusteltua tuottaa ja

julkaista uutta tieteellistä tietoa kotimaisilla kielillä,
• Ja paneelien puheenjohtajat valitsevat ohjausryhmän hyväksymiltä aloilta kriteerit täyttävät

johtavat suomen- ja ruotsinkieliset julkaisukanavat tasolle 2 konsensuspäätöksellä.
• Voi kattaa korkeintaan 20 % (3-tason erottamisen jälkeen 15 %) paneelin luokittamista

vertaisarvioiduista julkaisukanavista, niiden volyymista + yhteensä 100 kirjankustantajaa (tasolla 3
10)



2-tasolla

• 22 suomen- tai ruotsinkielistä lehteä tai sarjaa
• 3 kirjankustantajaa (Gaudeamus, SKS, Vastapaino)
• 7 paneelia 23:sta
• humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aloja
• (Muilla ei merkittävää uuden tiedon tuottamista suomeksi?)



Mitä kirjoittajan on hyvä tietää Jufosta
• Ei ole tarkoitettu yksittäisten tutkijoiden arviointiin!
• Tutkijan tulee valita kanavansa sopivan yleisön kannalta
• Tutustu Jufo-portaaliin: http://www.julkaisufoorumi.fi/fi
• http://jfp.csc.fi:8080/fi/web/haku
• https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=fi
• Kannattaa valita aiheen ja kohderyhmän kannalta sopivista
kanavista se, jolla on korkea Jufo-luokitus
• Muista harkita myös muita perusteita: avoin saatavuus,
vaihtoehdot suurta liikevoittoa tavoitteleville suuryrityksille
(tiedonhinta.fi)
http://www.nodealnoreview.org/2017/06/19/boikotti/

http://www.julkaisufoorumi.fi/fi
http://jfp.csc.fi:8080/fi/web/haku
https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=fi
http://www.nodealnoreview.org/2017/06/19/boikotti/


SKS ja avoin saatavuus

• Pilotoidaan rahoituspohjana kirjastokonsortiota (noin 10
suomenkielistä OA-kirjaa vuodessa)

• Jane ja Aatos Erkon rahaston apuraha mahdollisti käynnistämisen
• Englanninkieliset Studia Fennica -sarjat ilmestyvät OA:na, Studia

Fennica Linguistica (Jufo 2-luokka)
• Backlist-tuotannon digitoimiseen haetaan rahoitusta (SHS sai

tiedekustantajilta, 1800-luvun tuotantoon haettu rahoitusta)
• Suomenkielisen teoksen voi saada avoimeksi 6000 euron

prosessointimaksulla, huom. kirjoittajamaksut apuraha-anomukseen
• OA-tenttikirjojen tarpeesta kannattaa infota SKS:n kustantamoa



oa.finlit.fi



• Jatko-opiskelija saa opintopisteitä siitä, että ajantasaistaa
tutkimuksensa keskeiset termit Tieteen termipankkiin

• Kun julkaiset tutkimusta, huolehdi keskeisten termien päivitykset
myös Tieteen termipankkiin

• Jos julkaisussasi on laaja termistö, jo hakuvaiheessa voi mainita
yhteistyön Tieteen termipankin kanssa

• Interaktiivisuus opetuksessa ja monitieteisessä tutkimustyössä
• http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu

