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Kansallisella tasolla tutkimuksen arviointiin liittyviin kysymyksiin on nyt paneutunut opetus- ja
kulttuuriministeriön RAKETTI-hankkeeseen kuuluva JURE-projekti, johon kuuluu neljä
työryhmää: sitaatioindeksityöryhmä, tieteenalatyöryhmä, sisältöryhmä ja tekninen ryhmä. Näistä
kahdessa ensimmäisessä ryhmässä olen ollut jäsenenä tämän vuoden alusta. JUREn taustalla on
mm. kansallisen julkaisurekisterin aikaansaaminen, ja TUHATin kaltainen malli on ollut siinä
vahvasti esillä.

JURE-sitaatioindeksityöryhmässä on analysoitu suomalaista tutkimusta Thomson Reutersin
tietokantojen pohjalta, ja siinä on saatu käyttää hyväksi Aalto-yliopiston hankkimaa raakadataa
vuosilta 2003-2008. (ks. tarkemmin Poropudas 2010) Data on koodattu uudelleen, osoitteet ja
tieteenalat on tarkistettu. Mukana ovat kaikki merkittävät tutkimusorganisaatiot; yliopistot,
ammattikorkeakoulut, sektoritutkimuslaitokset, yritykset, jne.

Aineiston kattavuuteen liittyy kuitenkin ongelmia, joten tämän analyysin perusteella ei voida sanoa,
että tässä on koko kuva suomalaisesta tieteestä. Ongelmia aiheuttavat mm. se että Thomson
Reutersin tietokannoissa suurin osa aineistosta on englanninkielistä sekä se että yhteiskuntatieteet,
humanistiset tieteet ja tekniikka ovat aliedustettuina. Näiden tieteenalojen vähäiseen osuuteen
yhtenä syynä on se, että näillä aloilla julkaistaan paljon kotimaisilla kielillä ja muualla kuin
kansainvälisissä tieteellisissä referee-lehdissä. Julkaisukulttuuri ja tieteen tekemisen tapa ovat
erilaisia kuin lääketieteessä ja luonnontieteissä.

Tutkimuksen arvioinnin yhteydessä on keskusteltu käytetyistä kansainvälisistä tietokannoista,
niiden kattavuudesta ja laadusta sekä siitä, miten niitä voitaisiin parhaiten käyttää hyväksi tietojen
tallentamisessa TUHATin kaltaisiin julkaisutietokantoihin. Maailmanlaajuisten yliopistojen
ranking-listojen laadinnassa keskeisenä aineistona ovat julkaisutietokannat: Thomson Reuters on
perustana sekä Times Higher Education että Shanghai rankinglistojen ja Scopus taas Kioton
yliopiston ranking-listan laadinnassa. Kirjastolaiset tuntevat hyvin tietokantojen kattavuuden ja
sisällöt – vahvat ja heikot puolet – ja voivat täten ottaa kantaa arviointien laatuun.

Pohjoismainen, vuonna 2008 perustettu NORIA-net  –verkosto kokosi kesäkuussa
Kööpenhaminaan konferenssin, jossa todettiin bibliometristen menetelmien tärkeys tutkimuksen
arvioinnissa.  Konferenssin yhteydessä julkistettiin kaksi kiinnostavaa raporttia, joista toinen
käsittelee bibliometriikan käyttöä tutkimuksen arvioinnissa (Bibliometric…  2010) ja toinen
pohjoismaiden kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä (International… 2010).

Ruotsin yliopistokirjastonjohtajien foorumi (SUHFs Forum för bibliotekschefer)  perusti jo vuonna
2007 bibliometriikka-työryhmän. Ryhmän tehtävänä vuosille 2010-2011 on mm. seurata alalla
tapahtuvaa kehitystä, edistää kirjastoammattilaisten bibliometrista osaamista, tehdä
yhteistyötä  yliopistojen  kanssa bibliometrisia indikaattoreita ja metodeita koskevissa
kysymyksissä sekä bibliometrisen datan hankkimisessa.  Ryhmällä on mm. sähköpostilista ja on
järjestänyt seminaareja.  Koskahan me Suomessa seuraamme perässä?
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Suomessakin yliopistojen informaatiotutkimuksen opintoihin on vuosien varrella kuulunut tämän
tieteenalan omimman menetelmän, bibliometriikan, opintoja. Jossain opinahjossa niitä on ollut
enemmän, jossain vähemmän – riippuen opetusta antavan laitoksen henkilökunnan kiinnostuksesta
ja taidoista. Viime vuosina tieteentutkijat ovat astuneet tälle alueelle, perehtyneet
tutkimusmenetelmiin ja ottaneet niitä käyttöön ja luoneet kansainvälisiä yhteyksiä.

Bibliometrisilla menetelmillä voidaan tarkastella julkaisujen määrän kasvua ja viittausten määrää ja
kohdentumista. Niiden avulla voidaan myös kartoittaa tietyn tieteenalan keskeiset lehdet ja laskea
erilaisia indeksejä. Bibliometriikka antaa myös välineitä erilaisten verkostoja ja yhteyksien
löytämiseen: ketkä kirjoittavat yhdessä, mitkä tieteenalat liittyvät toisiinsa, millaiset ovat tutkijoiden
kansainväliset yhteydet.

Kaikki tämä on kiinnostavaa tiedepolitiikan, yliopistohallinnon ja tieteentutkimuksen
näkökulmasta. Bibliometriset analyysit tarjoavat tietoa myös kirjastoille, kun pohditaan sitä, ovatko
meidän kirjastossamme yliopiston keskeisten tieteenalojen tärkeimmät lehdet tai vastaavatko
kokoelmamme tiedeyhteisön tarpeita?

Bibliometriikka, info(r)metriikka, webometriikka – ovat lähestymistapoja, joihin kirjastojen pitäisi
mielestäni nykyistä enemmän tarttua. Paitsi että bibliometristen analyysien tekeminen on kivaa ja
jännittävää, se on myös monin tavoin hyödyllistä. Olisikin tärkeää koota Helsingin yliopiston
kirjaston piirissä niitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita tutkimuspalvelujen kehittämisestä ja
erityisesti uusista palveluista ja niihin liittyvistä oppimishaasteista. Jotkut ovat työssään jo
tehneetkin tutkijoille bibliometrisia analyyseja, toiset käyttäneet menetelmiä opinnäytetöissään.
Monella voisi olla kiinnostusta laajentaa oman osaamisensa aluetta.

Toivoisinkin, että kesän jälkeen kokoontuisimme yli kampus- ja tieteenalarajojen ja miettisimme
yhdessä näitä uusia asioita ja sitä, miten kirjastossa vastaamme tiedeyhteisön meille heittämiin
haasteisiin.
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