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���������� ������� ���������� ja itse asiassa ko -
ko tiedeyhteisö on melko lailla mahdo�oman tehtävän 
edessä. Kehi�eillä on jär jestelmä, jonka pitäisi samanai -
kaisesti sekä patistaa julkaisemaan e�ä antaa rauha luo -
van tutkimust yön tekemiseen. Arvioida hiljaa taustalla 
tehtyä t yötä, eikä ohjata tutkimuksen suuntaa tai tekota -
paa. Jär jestelmä ei saa perustua ainoastaan määrä l lisiin 
tun n usl u k uihin, vaan sen tulee o�aa huomio on myö s 
tut kimu k sen sisäl t ö ja laatu. Jär jestelmä n tu lee perus-
tua yliopist on st rategian mukaiseen linjaukseen, joka 
paino�aa kansainvä list ä verko s t oitu mista ja erit yises-
ti kansainvälisissä vertaisar vioiduissa jul kaisukanavis-
sa julkaisemista. Tästä huolima�a se ei saa kuitenkaan 
sortaa äidinkielellä, kotimaisille foorumeille suunna�ua 
julkaisemista. Jär jestelmän perusteella tulee voida myös 
jakaa tutkimusrahoitus tasapuolisesti ja oikeudenmukai-
sesti, mu�a se ei saa yhteismitallistaa eri lähtökohdista 
ponnistavia tieteenaloja ja tutkimussuuntauksia. Tämän 
lisäksi tulee muistaa, e�ä jär jestelmää ei saa missään ta -
pauksessa käy�ää vä ä rin, esimerkiksi yksi�äisten tut -
kijoiden ar viointiin muu n muassa rekr yt ointitilanteis-
sa, vaikka tämän t y yppisille apuvälineille on suuri tar ve.

������ ����������� mu�a suun nilleen näillä ehdoil -
la Suomen yliopisto t -yhdist yk sen (UNIFI ry) käyn nistä -
mä ja Tieteellisten seurain valtuus k u n nan (TSV) toteut -
tama Jul kaisufo or u mi-hanke pitäisi saada toimimaan. 
Kaiken lisä k si siten, e�ä sen p ohjalta voidaan jakaa yli -
opist o jen rahoitus j u l kaisuihin lii�y vä l t ä o saltaan (�	 
%:a koko rahoituk sesta) vuodesta ���� alkaen. Hanke al -
koi syk s y l l ä ���� ja viime vuoden aikana �	 eri tieteen -
alojen paneelia ja niissä yhteensä noin ��� asiantun tijaa 
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sijoi�ivat �� ��� jul kaisukanavaa ja ���� tiedekus tanta-
jaa kolmip or taiseen luoki�eluun. Ensimmäiselle tasolle 
hy vä k s y�iin vertaisar vioidut tieteelliset ju l kaisu kana -
vat; k ä y t ä n n ö ss ä siis j u l kaisusar jat ja tieteelliset leh-
det. Näist ä ensimm äisen tason j u l kaisuista toiselle ta -
sol le vali�iin �� % kansainvä lisesti tasokasta ju l kaisua 
ja kol mannelle tasol le vielä � % erit yisen tasokasta toi -
selle tasol le yl t ä neist ä j u l kaisuista. Ar viointipaneelien 
jä senet on vali�u tieteentekijöiden kesk uudesta, jo ten 
hankkeessa ainakin py ritä ä n siihen, e�ä tiedeyhteisö 
pä ä see itse vaiku�amaan siihen, miten sitä ar vioidaan.

��� �������� täysin kritiiki�ömästi Julkaisufoo -
rumia ei ole vastaanote�u. Ensimmäisen kauden t yön 
valmistu�ua 
� tieteellistä seuraa (SES mukaan lukien) 
allekir joi�i kannanot on monipuo lisen ja -muo t oisen 
julkaisutoiminnan puolesta. Seurojen huoli kotimaisen 
julkaisemisen merkit yksestä ja arvostuksesta tasoluoki-
tuksessa sekä niin kutsu�ujen monogra�a-tieteiden si-
joi�uminen tasoluokitukseen ovat asiallisia ja todellisia. 
Näiden lisäksi oleellinen huomio on, e�ä näennäisestä 
laadullisesta painotuksestaan huolima�a järjestelmä lo -
pulta kuitenkin vaiku�aa määrälliseltä. Alkujärkyt yksen 
jälkeen tilanne vaiku�aa kuitenkin varsin hyvältä. Julkai-
sufoorumin aio�ua käy�ööno�oa rahoitusmallin perus -
tana siirre�iin vuodesta ���	 vuoteen ���� sekä lisää jul -
kaisukanavia järjestelmään on mahdollista ehdo�aa. Niin 
ikään tieteellisillä seuroilla on mahdollisuus ehdo�aa uu -
sia jäseniä paneeleihin, jolloin myös oman tieteenalan 
näkyminen tulevan rahoitusmallin apuvälineessä para-
nee. Nähtävä k si jää pä ä seekö tiedeyhteisö kon sensu k -
seen työvälineen suunni�elussa parin tulevan vuoden ai-




