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1 ALUKSI 

Tieteen mittaaminen ja tutkimuksen arviointi ovat 2000-luvulla herät-
täneet kiinnostusta niin tiedeyhteisöissä kuin tutkimuksesta kiinnostu-
neiden kansalaisten ja median keskuudessa. Puhutaan bibliometriikasta 
ja julkaisujen saamista viittauksista. Julkaisufoorumi esiintyy jo päivä-
lehtien yleisönosastoissa ja h-indeksistä kiistellään tutkijoiden kesken.

Mitä nämä kaikki ovat? Mistä ne kertovat? Onko tämä nyt jokin 
uusi asia, tietoyhteiskunnan tuotos?

Julkaisujen luetteloiminen, listaaminen ja tilastollisten havainto-
jen ja analyysien tekeminen ulottuvat historiassa kauas. Ensimmäiset 
julkaisuluettelot, bibliografiat, ilmestyivät yli 2000 vuotta sitten. 
Kirjapainotaidon kehittyessä kiinnostus kirjaluetteloiden laatimi-
seen heräsi eri tieteenalojen piirissä, ja ensimmäisiä tieteenalojen 
erikoisbibliografioita ilmestyikin jo 1500-luvulla.

Ensimmäiset tieteelliset aikakauslehdet perustettiin 1660-luvulla. 165 
vuotta myöhemmin, 1830-luvulla, perustettiin ensimmäiset referaatti-
lehdet, jotka luetteloivat ja esittelivät uusimpia aikakauslehtiartikkeleita.

Tieteellisten julkaisujen määrän kasvu ja niitä kokoavien luette-
loiden olemassaolo herätti monissa tutkijoissa ja kirjastonhoitajissa 
kiinnostusta julkaisujen mittaamiseen ja arviointiin tilastollisin me-
netelmin. Vuonna 1922 E.W. Hulme esitti ajatuksen tilastollisesta 
bibliografiasta ja totesi, ettei bibliografioiden käyttöä tutkimusai-
neistona ole vielä täysin oivallettu.

Belgialainen Paul Otlet puhui jo 1930-luvulla bibliometriikasta, 
ja hän käytti ranskankielistä termiä ”bibliométrie”. Bibliometriikka 
tuli kuitenkin tieteentutkimuksen ja kirjastoalan piirissä käyttöön 
vasta lähes 40 vuotta myöhemmin, kun Alan Pritchard ehdotti ”bib-
liometrics”-termiä englanninkielisessä artikkelissaan vuonna 1969.

Bibliometriikan historia ulottuu kauas. Nyt 2010-luvulla siitä on 
tullut tieteen tuloksellisuuden ja näkyvyyden arvioinnin väline, jota 
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käytetään mm. tutkimusrahoituksen suuntaamisessa ja yliopistojen 
arvostuksen määrittelyssä.

Tässä kirjassa tarkastelen tieteellisiä julkaisuja, tieteen mittaamista ja 
bibliometriikkaa eri näkökulmista – historiaa, käännekohtia, menetel-
miä, käyttöä ja tulevaisuudennäkymiä. Taustalla ovat kokemukseni tut-
kijana, opettajana ja kirjastossa työskentelevänä bibliometriikan tekijänä. 

Kun keväällä 2015 jäin eläkkeelle Helsingin yliopiston kirjastosta, 
kuvittelin kaiken tämän jääneen taakseni. Siivosin työhuoneessani 
hyllyjä ja kaappeja, heitin surutta roskiin luentokalvoja ja muistiin-
panojani. Kävi kuitenkin niin, että bibliometriikka ei jättänyt minua. 
Kun seurasin päivälehdistä tutkijoiden ja tiedepoliitikkojen kiiste-
lyä julkaisujen saamista viittauksista ja keskinäisestä paremmuudes-
ta, tuntui vain siltä, että on tärkeää kirjoittaa kirja, jossa katsotaan 
kauem maksikin kuin uusimpiin sijoituksiin ranking-listoilla. 

Tämä kirja on kirjoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita biblio-
metrisistä analyyseistä, niiden tekemisestä ja tulkinnasta, bibliomet-
riikan ymmärtämisestä. Toivon tämän soveltuvan myös oppikirjaksi 
informaatioalan opiskelijoille.

Kiitän kaikkia niitä, jotka vuosien varrella ovat minua työntäneet bib-
liografioiden, bibliometriikan ja tieteentutkimuksen maailmaan. Kiitän 
myös niitä, jotka ovat kyselleet, että koska kirjoitan kirjan bibliometrii-
kan perusteista. Erityisesti kiitän antoisista keskusteluista ja rakentavista 
kommenteista professori Tuula H. Laaksovirtaa ja valtiotieteen tohto-
ri Susanna Nykyriä, jotka molemmat ovat tieteentutkimuksen, biblio-
metriikan ja käytännön kirjastotyön tuntijoita. Enostone Kustannusta 
ja kustannuspäällikkö Liisa Niinikangasta kiitän ennakkoluulottomasta 
tarttumisesta ilmassa roikkuneeseen ideaani ja iloisesta kannustamisesta 
koko kirjoittamisen ajan. Kiitos kauniista kannesta Richard R. Jensen ja 
taitavasta taitosta Katri Niinikangas! Suomen Tietokirjailijat ry:tä kiitän 
tämän kirjan kirjoittamiseen saamastani apurahasta.

Helsingissä elokuussa 2016
Maria Forsman
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Toisen, täydennetyn painoksen saatteeksi

Julkaisut ja tieteen mittaaminen -kirja ilmestyi syksyllä 2016. Sen jäl-
keen tutkimusmetriikan ja tutkimuksen arvioinnin tiimoilla on ta-
pahtunut paljon. Monet sellaiset asiat, jotka edellisessä painoksessa 
jäivät toiveiksi tai avoimiksi, ovat nyt toteutuneet tai ainakin nyt-
kähtäneet eteenpäin. Näitä ovat tutkimuksen avoimuus, hyvät jul-
kaisukäytännöt ja reilut tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnin käy-
tännöt. Myös keskustelu datametriikasta ja tieteen eettisistä peri-
aatteista jatkuu.

Edellistä kirjaa kirjoittaessani tieteen ja tutkimuksen näkymät 
Suomessa eivät olleet aurinkoiset. Poliittinen ilmapiiri ei ollut tie-
teelle kovinkaan suotuisa, mistä osoituksena oli se, että korkeakoulu-
ja ja tutkimuslaitoksia pakotettiin rajusti supistamaan toimintaansa. 
Nyt näyttäisi siltä, että on tullut toisenlaisen, tiedettä ja tutkimusta 
arvostavan politiikan aika. Kun kirjoitan tätä keskellä kevään 2020 
korona-pandemiaa, jolloin tutkimustiedon merkitys yhteiskunnas-
sa on uudella tavalla oivallettu, toivon että tutkimuksen ja tutkitun 
tiedon arvostus kantaisi tulevaisuudessakin.

Olen tehnyt tähän painokseen pieniä lisäyksiä, päivittänyt kirjaan 
sisältyviä käännekohtia ja virstanpylväitä sekä täydentänyt sanas-
toa. Uutta on myös luku 7.9. ”Tiedeyhteisön tavoitteet 2020-luvulla: 
vastuullisuus, avoimuus ja eettisyys”, jossa tarkastelen tapahtuneita 
muutoksia ja pohdin niiden merkitystä.

Tätä kirjaa täydentäessäni minulle ovat antaneet arvokkaita kom-
mentteja ja vinkkejä entiset kollegani tietoasiantuntija Eva Isaksson 
(Helsingin yliopiston kirjasto), johtava tietoasiantuntija Johanna 
Lahikainen (Helsingin yliopiston kirjasto) ja avoimen tieteen pal-
velujen päällikkö Susanna Nykyri (Tampereen yliopiston kirjasto). 
Lämpimät kiitokset teille, ystävät! Parhaimmat kiitokseni ansaitse-
vat myös Enostone Kustannus, johtaja Kalle Niinikangas ja taittaja 
Katri Niinikangas. Yhteistyömme on jälleen ollut erinomaista.
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Kirjan ensimmäinen painos loppui kustantajalta kesällä 2019. 
Kirjaa kuitenkin kysyttiin, ja se on ollut yliopistoissa oppimate-
riaalina. Tuli tarve julkaista uusi painos, ja samalla ajantasaistaa 
sitä - ja korjata ensimmäisen painoksen kiusalliset pilkku- ja kir-
joitusvirheet. Toivon, että tämä toinen painos olisi iloksi ja hyö-
dyksi tieteellisistä julkaisuista ja tutkimuksen arvioinnista kiin-
nostuneille.

Helsingissä koronakeväänä 2020
Maria Forsman
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2 KUINKA BIBLIOMETRIIKKA 
MINUT KOUKUTTI? 

Ensimmäisen kerran törmäsin bibliometriikkaan 1970-luvun puoli-
välissä, jolloin työskentelin suunnittelijana Suomen Akatemian tie-
depoliittisessa kirjastossa. Kirjastoon alkoi tulla kansainvälisten jär-
jestöjen julkaisuja, joissa puhuttiin tutkimustilastoista, tiedeindi-
kaattoreista ja siinä yhteydessä myös tieteellisistä julkaisuista tutki-
muksen tuotoksina. Kaikki tämä innosti nuorta sosiologian opiske-
lijaa tekemään pro gradu -työnsä tieteellisen tiedon välittämisestä 
yhteiskunnassa. Bibliometriikka-termiä ei tuolloin vielä oltu omak-
suttu, eikä ihme. Sehän oli otettu englanninkielisessä kirjallisuudes-
sakin käyttöön vasta muutamaa vuotta aikaisemmin, vuonna 1969.

Valtion lääketieteellinen toimikunta kiinnostui tutkimusjulkaisu-
jen analysoinnista ja alkoi rahoittaa tutkimushankkeita, joissa käy-
tettiin bibliometrisiä menetelmiä. Unkarilaiset tieteentutkijat toivat 
akatemian kirjastoon Scientometrics-lehden näytenumeron; lehti oli 
alkanut ilmestyä vuonna 1978. Aiemmin olin koonnut informaatio-
alaa opiskellessani bibliografioita ja tehnyt niiden pohjalta katsauk-
sia joidenkin tieteenalojen kehitykseen, mutta en silloin tiennyt te-
keväni myös bibliometristä tutkimusta. Itse asiassa, bibliografioiden 
kokoaminen ja oivallus siitä, että bibliografista tietoa voidaan käyt-
tää varsin moneen tarkoitukseen, oli hyvin ratkaiseva askel.

1980-luvun alussa bibliometriikkaa kritisoitiin erityisesti yhteiskun-
tatieteilijöiden keskuudessa. Välineet olivat alkeellisia, käytettävissä 
oleva aineisto kyseenalaista, analyysien tekeminen työlästä, eikä tietei-
den välisiä erityispiirteitä osattu ottaa huomioon. Olin tuolloin siirty-
nyt assistentiksi Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan 
laitokselle ja olin hyvin kriittinen nuori tutkija. Ehkä juuri omasta kriit-
tisyydestäni johtuen laitoksen professori Marjatta Okko lähetti minut 
ensin pohjoismaisen informaatioalan järjestön Nordinfon järjestämäl-
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le bibliometriikan perusteita käsittelevälle kurssille ja sitten pyysi pi-
tämään aiheesta 20 tunnin luentosarjan syventävissä opinnoissa. Nyt 
olinkin todella innostunut, vaikka en enää muista luentosarjasta juuri 
mitään muuta kuin että siellä oli kuulijoina lahjakkaita nuoria opiske-
lijoita. Heistä Riitta Kärki kiinnostui aiheesta ja käytti bibliometrisiä 
menetelmiä opinnäytteessään. Kymmenisen vuotta myöhemmin hän 
alkoi yhdessä Terttu Kortelaisen kanssa kirjoittaa alan ensimmäistä 
suomenkielistä perusteosta, joka ilmestyi Informaatiotutkimuksen 
yhdistyksen kustantamana vuonna 1996.

Vuonna 1982 valmistui lisensiaatintyöni, jossa tarkastelin yhteis-
kuntatieteellistä informaatiota, bibliografioita ja informaatiojärjes-
telmän syntyä Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Tuolloin bibliometriik-
ka jäi minulta sivuun, mutta bibliografiat ja bibliografiantutkimus 
veivät mennessään. Pohdiskelin bibliografioita ja niiden pohjalta 
laadittuja tietokantoja sekä tiedon kokoajina ja välittäjinä että tut-
kimusaineistona. Näin että bibliografiat paitsi kertovat tieteenalan 
kehityksestä, ne kuvastavat myös yhteiskunnan henkistä ilmapiiriä. 
Suunnittelin aiheesta väitöskirjaa.

Talvella 1987 siirryin kuitenkin tieteen maailmasta ammattikäy-
täntöön, sosiaali- ja viestintätieteiden keskuskirjastonhoitajaksi 
Tampereen yliopiston kirjastoon. Bibliografiat ja tietokantatyö olivat 
keskeisiä tehtäviäni. Suomalaisen sosiologian bibliografia 1980 – 84, 
sosiaalitieteellisen tutkimuksen sosio-tietokanta ja kirjasto- ja in-
formaatioalan kinf-tietokanta täyttivät työpäiväni. Samalla seura-
sin sivusta bibliometriikan kehitystä, mutta noina vuosina ei mitään 
mullistavaa tapahtunut.

Kesällä 2001 sain puhelun, joka vaikutti ratkaisevasti tuleviin työvuo-
siini ja elämääni. Åbo Akademin informaatiotutkimuksen professori 
Sara von Ungern-Sternberg soitti minulle ja kysyi, tulisinko mukaan 
Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Cultural and 
linguistic differences in digital storage and retrieval of information” teke-
mään väitöskirjaa. Tekisin bibliometristä tutkimusta, erityisesti yhteis-
sana-analyysiä, jossa tarkasteltaisiin tieteellisen käsitteen leviämistä. 
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Se oli tarjous, josta ei voinut kieltäytyä. Päätöksentekoani hie-
man mutkisti se, että olin pari vuotta aikaisemmin aloittanut 
Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa informaatikkona ja olin in-
nostunut siitä työstä. Kuitenkin nyt tuntui, että sain ainutkertaisen 
mahdollisuuden palata taas tutkimuksen pariin. Esimieheni tietoar-
kistossa tuki päätöstäni ja aloitin projektissa syksyllä 2001. 

Tämä oli oman bibliometriikkaelämäni käännekohtia. Minulla 
oli rahoitusta reiluksi pariksi vuodeksi, ja sinä aikana piti saada ai-
kaan tulosta. Ajantasaistin bibliometriset tietoni, perehdyin yhteis-
sana-analyysiin ja kävin pohjoismaisissa seminaareissa, joissa oli alan 
parasta asiantuntemusta. Pian huomasin, ettei yhteissana-analyysi 
riitä, vaan minun on katsottava tutkimuskohdetta monesta suun-
nasta. Minun olisi myös perehdyttävä uudella tavalla tietokantoi-
hin, joita olin kirjastotyössä oppinut käyttämään tiedonhaussa. Nyt 
ne olivat minulle tutkimusaineistoa.

Pohjoismaisissa seminaareissa opin muutakin kuin sitä, mikä oli mi-
nulle suoraan oman tutkimukseni kannalta hyödyllistä. Oslossa syksyl-
lä 2002 kuuntelin norjalaisten pohdintoja pienen kielialueen julkaisu-
jen arvioinnista, kun Web of Science -viittaustietokanta ei siihen riitä. 
Muutamaa vuotta myöhemmin tajusin, että siellähän kaavailtiin silloin 
Norjan tieteellisten lehtien ja kustantajien ranking-listojen laatimis-
ta! Sitä, mikä on ollut meidän nykyisen Julkaisufoorumimme esikuva.

Väitöskirjani Development of research networks – the case of Social 
Capital valmistui syksyllä 2005. Samaan aikaan aloitin kirjastonjoh-
tajana Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastos-
sa. Tutkimustyö jäi taas sivuun, mutta pidin bibliometriikasta esitel-
miä ja luentoja aina kun pyydettiin. Kerroin bibliometriikasta myös 
Helsingin yliopiston kirjastoissa, mutta tuolloin bibliometriikka 
kiinnosti lähinnä terveystieteiden kirjastossa Terkossa, jossa oli teh-
ty bibliometrisiä analyysejä tutkijoiden tuotannosta jo 1970-luvulta 
saakka lähinnä viranhakuihin liittyen.

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana tutkimuksen 
arviointi ja bibliometriikan käyttö alkoivat herättää aiempaa enem-
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män kiinnostusta niin tiedehallinnossa kuin yliopistoissa. Julkaisuja 
analysoimalla voitaisiin arvioida tutkijoiden tuloksellisuutta ja tut-
kimusrahoituksesta saatua hyötyä. Opetusministeriössä alettiin 
syksyllä 2009 valmistella tutkimuksen laadun arviointijärjestel-
män rakentamista. Aineistona oli Thomson Reutersin julkaisu- ja 
viitetietokannan suomalaisia julkaisuja koskevat tiedot ja taustalla 
Suomen kansallisen innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioin-
nin ja Suomen Akatemian Tieteen taso ja tila -selvityksen tulok-
set. Tuolloin perustettiin kansallista julkaisurekisteriä valmisteleva 
jure-hanke ja siihen mm. tieteenalaluokitustyöryhmä ja sitaatioin-
deksityöryhmä, joihin minut kutsuttiin jäseneksi.

Samoihin aikoihin Helsingin yliopistossa aloitettiin kansainväli-
nen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arviointi, jonka ohjausryh-
mään minut nimettiin bibliometriikan asiantuntijana. Muut jäsenet 
edustivat tutkimusta, opetusta ja tutkimushallintoa. Arviointi pää-
tettiin tehdä aivan uudella tavalla niin, että otetaan huomioon tie-
teenalojen erilaisuus ja erilaiset julkaisukäytännöt. Se toteutettiin 
siten, että analyysin kohteena eivät olleetkaan tiedekunnat tai lai-
tokset, kuten usein on tapana, vaan tutkijayhteisöt, jotka itse ilmoit-
tautuivat vapaaehtoisesti arvioitaviksi. Tutkijayhteisön tuli myös 
olla kooltaan riittävän suuri, 20 – 120 jäsentä. Luonnontieteitä lä-
hellä olevissa tieteissä se ei ollut ongelma, mutta humanistit ja yh-
teiskuntatieteilijät joutuivat luomaan uusia yhteisöjä ja verkostoitu-
maan. 136 tutkijayhteisöä halusi tulla arvioiduksi.

Tässä uudenlaisessa arvioinnissa yliopiston kirjastolla oli mer-
kittävä rooli. Kun julkaisuja koskevat viittausanalyysit teetettiin 
Leidenin yliopiston tieteen ja teknologian tutkimuskeskuksessa 
cwts:ssä, kirjastossa tehtiin analyysit niille tutkijayhteisöille, joi-
den julkaisujen analysointiin cwts:n käyttämä Web of Science ei 
riittänyt. Nämä alat kuuluivat humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin 
sekä tietojenkäsittelytieteeseen.

Tämä merkitsi sitä, että kirjastossa tartuttiin aivan uudella taval-
la bibliometriikkaan. Kokosin sähköpostitiedustelulla bibliometriik-
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kaverkoston, johon tuli mukaan aluksi kolmisenkymmentä asiasta 
kiinnostunutta, ja lopulta analyysejä teki 13 kirjastonhoitajaa ja tie-
toasiantuntijaa. Emme aluksi tienneet, millaisia analyysejä käyttä-
mästämme yliopiston uudesta tuhat-tutkimustietokannasta olisi 
mahdollista tehdä. Meillä ei myöskään ollut maailmassa esikuvia tai 
malleja, joita olisimme voineet seurata. Siinä meillä oli todellinen 
haaste ja oppimisprosessi. Yhdessä tehden, keskustellen ja oppien 
teimme 66 tutkijayhteisölle bibliometriset analyysit.

Helsingin yliopiston kirjastossa käytettyä mallia on muissa yli-
opistokirjastoissa myöhemmin seurattu. Kun me aloitimme, ei ollut 
vielä Julkaisufoorumia, joten käytimme lehtien ja kustantajien ar-
vioinnissa Euroopan tiedesäätiön (esf) sekä Norjan ja Australian 
tiedehallinnon rakentamia ranking-listoja. Tutkijoiden välistä yh-
teistyötä tarkastelimme julkaisujen kirjoittajien määrällä ts. kirjoi-
tetaanko yksin vai yhdessä muiden kanssa. Koska tietokannassa ei 
ollut tietoja kirjoittajakumppanien kotimaasta, kansainvälisyyttä ar-
vioimme sillä, millä kielellä julkaisuja on kirjoitettu.

Tämän hankkeen myötä Helsingin yliopiston kirjastoon kasvoi 
väljästä verkostosta bibliometriikkaosaajien joukko, joka vuoden 
2015 alusta on ollut kirjaston organisaatiossa virallistettu bibliomet-
riikkatiimi.

Yksi tärkeitä tapahtumia oli se, että saatoin olla mukana tuomas-
sa Helsinkiin sitä, mikä kymmenen vuotta aiemmin antoi minulle 
paljon ajatuksia ja vaikutteita bibliometriikan alalla pitemmälle eh-
tineiltä. Helsingin yliopiston kirjasto oli syksyllä 2012 pohjoismai-
sen bibliometriikkaseminaarin Nordic Workshop on Bibliometrics 
and Research Policy ja sen yhteydessä pidetyn Nordforskin huma-
nistis-yhteiskuntatieteellisen bibliometriikkaseminaarin järjestäjä yh-
dessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tieteen tietotekniikan kes-
kuksen (csc) kanssa. Seminaareihin osallistui toistasataa asiantunti-
jaa, pohjoismaiden lisäksi useista Euroopan maista, Yhdysvalloista ja 
Aasian maista. Näin kirjaston bibliometriikkaosaajat saivat ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden olla mukana alan kansainvälisessä yhteistyössä.
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Omassa bibliometriikkaelämässäni arvokas tunnustus oli se, kun 
Tieteentekijöiden liitto valitsi minut bibliometriikan asiantuntijana 
ja tutkijana Vuoden tieteentekijäksi vuonna 2013. 

Näiden kokemusten myötä bibliometriikka on kulkenut muka-
nani yhtenä punaisena lankana – välillä ohuempana, väliin taas vah-
vempana – lähes koko työurani ajan. Nyt jäätyäni eläkkeelle keväällä 
2015 se tuntuu vieläkin pitävän minua otteessaan. Siltä pohjalta tämä 
kirja on syntynyt. 
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3 TIETEELLISET JULKAISUT, 
BIBLIOGRAFINEN TIETO JA 
TUTKIJAT

Tieteellinen julkaisu on tutkimusprosessin konkreettinen tulos, sen 
keskeinen osa. Tutkija ei koskaan kerro julkaisussa kaikkea sitä, mitä 
tutkimustyön aikana on tapahtunut – yrityksiä, erehdyksiä ja harha-
polkuja – vaan niitä tutkimuksensa tuloksia, joista hän haluaa kertoa 
tiedeyhteisölle ja muille tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille. 
Julkaisut ja niihin kohdistuneet viittaukset ovat tieteellistä keskus-
telua, vuoropuhelua, tieteellistä viestintää.

Tieteessä ne julkaisut – lehdet ja kirjat – jotka ovat käyneet läpi 
vertaisarvioinnin, ovat vakavasti otettavia tieteellisiä julkaisuja. 
Tällaisissa julkaisuissa ilmestyneet kirjoitukset ovat nykyisin sellai-
sia, joita yliopistot hyväksyvät artikkeliväitöskirjan osiksi.

Laajat kansainväliset viittaustietokannat Web of Science 
(Thomson Reuters) ja Scopus (Elsevier) sisältävät artikkeleita, jotka 
ovat ilmestyneet näissä arvostetuissa tiedelehdissä. Nämä tietokan-
nat sisältävät nykyisin myös tieteellisiä kirjoja koskevia viitteitä ja 
viittauksia sillä edellytyksellä, että ne on julkaistu englannin kielellä. 
Google Scholariin pohjautuva viittaustietokanta Publish or Perish 
sisältää myös muunkielistä aineistoa, ja onkin siitä syystä useilla eri 
kielillä tutkimuksiaan julkaisevien humanististen ja yhteiskuntatie-
teiden edustajien suosiossa.

3.1 Tutkimustiedon leviäminen

Tieteellistä tietoa on kulkenut tutkijalta toiselle suullisesti niin kauan 
kuin tutkimusta ja tiedettä on ollut. Milloin oikein alkoi tieteellisen 
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tiedon välittyminen dokumenttien avulla? Dokumentit ovat sidok-
sissa aikaansa ja niihin mahdollisuuksiin, joita on ollut tiedon välittä-
misessä. Vanhimmat säilyneistä dokumenteista ovat Mesopotamiassa 
luodut nuolenpääkirjoitukset , joiden arvellaan olevan noin neljännel-
tä vuosituhannelta eKr. Historian, oikeustieteen, tähtitieteen, maan-
tieteen ja kaupan alan kirjoituksia on säilynyt Sumerien aikakaudelta 
noin 3000 – 4000 vuotta eKr. sekä Babylonian ja Assyrian kulttuuris-
ta, jonka kukoistuskausi oli toisella vuosituhannella eKr. 

Näiden savitauluihin kirjoitettujen tekstien hankaluus oli nii-
den suuri koko, eikä niihin mahtunut kirjoitustakaan kovin paljoa. 
Tieteellisen tiedon välittäjinä ne eivät olleet parhaimpia. Ne vaati-
vat myös valtavia säilytyspaikkoja. Papyruskääröt, joita valmistettiin 
kaisloista Egyptissä kolmannella vuosituhannella eKr., tekivät mah-
dolliseksi sen, että tietoa voitiin nyt koota enemmän. Hauraita pa-
pyruskääröjä on säilynyt kuitenkin hyvin vähän. Vanhimmat niistä 
ovat ns. kuolleiden kirjat noin vuodelta 1800 eKr. 

Kreikkalaisilla ja roomalaisilla tieteellinen tieto kulki varsin pit-
kään suusta suuhun. Vasta Aristoteleen jälkeen alettiin vaihtaa kä-
sikirjoituksia. Yhtään antiikin klassikkojen teosta ei ole säilynyt, ja 
vanhimmat säilyneet kirjoitukset ovat useita satoja vuosia myöhem-
min julkaistuja.

Pergamentti, joka oli tehty vasikannahasta, tunnettiin kirjepape-
rina kolmannella vuosisadalla eKr., samoilta ajoilta kuin maailman 
ensimmäinen julkinen kirjasto, Aleksandrian kirjasto. Pergamentti 
oli papyrukseen verrattuna erinomainen, sillä sen molemmille puo-
lille voitiin kirjoittaa ja se oli papyrusta kestävämpi. Pergamentti 
johti myös kirjan syntymiseen koodeksin kautta. Koodeksi oli kää-
röä kätevämpi muoto tiedon tallentamiseen. Pergamenttikirja oli 
kuitenkin kallis, sillä yhden kirjan tekemiseen vaadittiin kokonai-
sen karjalauman nahat. Pergamenttikoodeksi oli 1100-luvulle saakka 
Euroopassa ainoa kirjamuoto.

Pergamentti vaihtui paperiin, jonka kiinalaiset olivat keksineet 
noin vuonna 100. 1100-luvulla se tuli arabien mukana Eurooppaan. 
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Paperille tehty kirja oli pergamenttia halvempi, ja niin sitä alettiin 
käyttää myös tieteellisen tiedon välittämisessä.

1400-luvulla eri puolilla maailmaa alettiin kehittää uusia tapoja 
valmistaa dokumentteja. Käsinkirjoitettu kirja ei enää riittänyt vä-
littämään tietoa muuttuvassa maailmassa. Sen kirjoittaminen kesti 
liian kauan ja se vaati monien ihmisten työtä. Ja kun kirjoja kirjoi-
tettiin käsin, samasta alkutekstistä ei välttämättä saatu samansisäl-
töisiä kirjoja. (Forsman 1985, 19 – 22)

Vuonna 1448 saksalainen Johannes Gutenberg perusti kirjapainon 
Mainziin. Hän oli keksinyt, miten irtokirjaimien avulla voitiin pai-
naa tekstiä. Kirjapainon kehittäminen Euroopassa vaikutti mullis-
tavasti tieteellisen tiedon välittämiseen ja tieteen kehitykseen. Nyt 
tieteellistä tietoa alettiin julkaista kirjoissa.

Keskiajan Euroopassa tieteellinen tieto kulki tiedemiesten kes-
kuudessa niin nopeasti tai niin hitaasti kuin vaeltavilta tutkijoilta 
kului aikaa matkustaa yhdestä tieteen keskuksesta toiseen. Kuten 
Cronin (2014, 3) toteaa, ”väline oli viestinviejä”. Kun postinkulku 
alkoi 1500 – 1600-luvuilla kehittyä, tiedonvälityksen nopeus lisään-
tyi. Kirjeiden kirjoittamisesta tuli vähitellen tärkein tiedonvaih-
don muoto näinä tieteellisen vallankumouksen varhaisina aikoina. 
Kirjeitä myös kopioitiin ja levitettiin, ja tämän ansiosta tuon ajan 
tiedemiehet tunsivat toistensa ajatuksia. Tutkijoiden keskuudessa 
syntyi ns. näkymättömiä korkeakouluja (invisible colleges) ts. epävi-
rallisia verkostoja (Crane 1972), joiden jäsenet kokoontuivat kahvi-
loissa, ravintoloissa ja yksityisasunnoissa vaihtamassa ajatuksiaan ja 
kuulemassa viimeisimpiä uutisia tieteen saavutuksista. Näistä löy-
histä liittymistä kehittyi 1600-luvulla tiedeakatemioita, kuten Royal 
Society Lontoossa ja Académie Royale des Sciences Pariisissa.

Ensimmäiset tieteelliset aikakauslehdet syntyivät 1600-luvulla 
tieteellisten yhteisöjen piirissä, ja ne oli tarkoitettu periaatteessa kai-
kille asiaa harrastaville. Ne olivat yleistieteellisiä, ja ne mm. tekivät 
tunnetuksi uusinta tieteellistä kirjallisuutta. Ensimmäisinä ilmestyi-
vät vuonna 1665 Ranskassa Journal des sçavans (myöhemmin nimel-
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tään Journal des savants) ja Englannissa Philosophical Transactions 
(myöhemmin Philosophical Transactions of the Royal Society). Pari 
vuotta myöhemmin Italiassa alkoi ilmestyä Il Giornale dei lettera-
ti (1668). Saksassa ilmestyi vuosina 1682 – 1782 latinankielinen Acta 
Eruditorum.

Nämä tieteelliset aikakauslehdet ikään kuin virallistivat aiem-
min epävirallisen tavan välittää tieteellistä tietoa tutkijoiden kes-
kuudessa. Ne myös nopeuttivat tiedon kulkua. Samalla alettiin ot-
taa käyttöön julkaisujen vertaisarviointia (peer-review), jota pide-
tään edelleen tieteellisten julkaisujen laadun takeena (Cronin 2014, 
4). Tieteellisen tiedon leviäminen oli tullut Euroopassa uuteen vai-
heeseen.

Kun uusia tieteenaloja alkoi syntyä ja tieteellinen toiminta laaje-
ta, alettiin erityisesti luonnontieteissä perustaa yksittäisille tieteena-
loille tutkimuksista kertovia tiivistelmäjulkaisuja. Näistä ensim-
mäisiä olivat vuonna 1830 perustetut Pharmaceutisches Zentralblatt 
ja Chemisches Zentralblatt. 1800-luvun lopulla alkoi muillakin tie-
teenaloilla ilmestyä referaattilehtiä ja bibliografioita. Näitä bibliog-
rafiajulkaisuja – lehtiä ja kirjoja – voidaan pitää nykyisten viite- ja 
viittaustietokantojen esi-isinä.

Toisen maailmansodan jälkeen tieteellisen tutkimuksen kohteet 
ja määrä ovat lisääntyneet moninkertaisesti aiempiin vuosiin ver-
rattuna. Tämä näkyy julkaisujen määrän kasvuna. Tieteellisten aika-
kauslehtien määrän kehitystä toisen maailmansodan jälkeisenä ai-
kana kuvaa se, että vuonna 1950 maailmassa oli noin 60 000 tieteel-
listä lehteä ja nyt 2010-luvun puolivälissä niitä arvioidaan olevan yli 
300 000 (Ulrichsweb, tilanne 15.6.2016). Myös uusia tieteenaloja on 
syntynyt, ja niille on perustettu omia lehtiä. Uusimpien tutkimus-
ten mukaan tieteellisten julkaisujen määrä kaksinkertaistuisi joka 
yhdeksäs vuosi (Bornmann & Mutz 2014). 

Tieteentutkimuksen klassikko Derek J. de Solla Price kuvasi 
1960-luvulla tieteellisen julkaisutoiminnan kehitystä siten, että kun 
ylitetään määrällisesti tietty raja (noin 100) syntyy uusi tapa hal-
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lita julkaisutoimintaa. Tieteellisen tiedon välittämisen avuksi ovat 
syntyneet bibliografiat, referaattilehdet ja tietokannat (Price 1965). 
Aluksi nekin on perustettu tutkijoiden ideoimina ja heidän tarpei-
siinsa, ja usein perustajana on ollut tieteellinen seura. Kun toiminta 
on laajentunut ja vaatinut enemmän voimavaroja kuin vapaaehtoi-
sella työllä on ollut mahdollista, siitä on ottanut vastuun tieteellinen 
kirjasto tai kaupallinen organisaatio. Näin on tapahtunut erityisesti 
viime vuosikymmeninä, kun bibliografioiden kokoaminen on infor-
maatioteknologian kehityksen myötä muuttunut tietokantojen laa-
timiseksi. Myös vanhempaa aineistoa on tallennettu tietokantoihin, 
ja sellaiset tietokannat ovat tieteen kehityksen tutkijoille aarteita. 
Tällä hetkellä erityisesti laajojen viittaus- ja viitetietokantojen laa-
timinen ja niiden sisältämän tiedon myyminen on merkittävää lii-
ketoimintaa. 

3.2 Viittaustietokannat syntyvät

Yksi kiinnostavimmista tarinoista on 1960-luvulla alkanut Eugene 
Garfieldin ideoiman Science Citation Index’in taival Web of Scien-
ce -tietokannaksi. Garfield esitti jo 1950-luvulla, että olisi tärkeää 
saada koottua tietoa siitä, miten tieteellisiin julkaisuihin viitataan, 
kuka viittaa ja missä julkaisussa. Vuonna 1961 hän perusti yrityksen 
nimeltä Institute for Scientific Information (isi), joka alkoi kak-
si vuotta myöhemmin julkaista Science Citation Index -luetteloa. 
Thomson Scientific & Healthcare osti isin vuonna 1992 ja firman 
nimeksi tuli Thomson isi. Vuonna 2005 siitä tuli Thomson Scienti-
fic ja kaksi vuotta myöhemmin Thomson Reuters, millä nimellä se 
ehkä parhaiten nykyisin tunnetaan.

Science Citation Indexin perustamista voidaan pitää käännekoh-
tana bibliometrisen ajattelun kehityksessä. Tällä hetkellä Science 
Citation Index muodostaa Web of Science -tietokannan ytimen, 
ja sen rinnalle on perustettu Social Science Citation Index (1973), 
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Arts and Humanities Citation Index (1978), Books Citation Index 
(2011), Data Citation Index (2012) sekä Scientific Electronic Library 
Online Citation Index (2013). Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 
InCites-järjestelmä (2009), joka on tarkoitettu erityisesti tutkimuk-
sen arviointiin liittyviin bibliometrisiin analyyseihin.

Science Citation Index oli aluksi kirjan muodossa. Kirjat olivat 
kookkaita, vuosittain täydentyviä, joissa oli eri niteisiin koottu viit-
tauksia, alkuperäisjulkaisuja ja hakemistoja. Niiden lukeminen vaati 
hyvää perehtyneisyyttä tiedonhakuun, ja analyysejä tekivätkin pää-
asiassa informaatioalan asiantuntijat kirjastoissa ja tietopalveluissa. 
Vuonna 1988 viittausindeksit olivat saatavilla cd-rom-levyinä, mikä 
oli erittäin merkittävä käännekohta ja suuri edistysaskel tietopalve-
lutyössä.

1990-luvun puolivälissä Internetin myötä tiedon leviäminen ja 
tiedon saatavuus maailmassa muuttuivat radikaalisti. Thomson isi 
alkoi kehitellä uusia sovelluksia, ja vuonna 1997 se toi julkisuuteen 
Web of Science Core Collection -tietokannan, johon kuuluivat tuol-
loin Science Citation Index, Social Science Citation Index sekä Arts 
and Humanities Citation Index. Vuonna 2001 informaatiomaail-
man markkinoille tuotiin verkkopohjainen Web of Science, joka oli 
tuolloin myös Suomen yliopistokirjastoissa koekäytössä. Se todet-
tiin tärkeäksi ja hankittiin yliopistoyhteisöjen käyttöön vuoden 2002 
alussa. Pian siihen oli rakennettu erilaisia bibliometrisen analyysin 
välineitä, joilla Web of Science -datasta saattoi asiaan vähemmän-
kin perehtynyt tehdä näppärästi analyysejä. Näistä esimerkkinä on 
vuoden 2008 uutuus, jonka avulla oli mahdollista tehdä viittaus-
karttoja ja näin havainnollistaa julkaisujen välisiä yhteyksiä. Samana 
vuonna tietokantaan lisättiin myös ominaisuus, jonka avulla saatet-
tiin laskea tutkijoiden h-indeksejä. (h-indeksistä tarkemmin luvussa 
Viittausanalyysistä eteenpäin).

Yhtenä käännekohtana tutkijan ja tiedonhakijan työssä voidaan 
pitää vuosituhannen vaihdetta, kun Internetin kautta oli mahdollista 
käyttää näitä ajantasaisia jatkuvasti täydentyviä tietokantoja. Tämä 
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myös teki aiempaa useammalle tutkijalle, bibliometrikolle ja kirjas-
tojen tietoasiantuntijalle mahdolliseksi tehdä viittausanalyysejä uu-
della tavalla. Väittäisin, että tämä on ollut yhtenä tekijänä siinä, että 
viittausanalyysit tulivat niin suosituiksi myös tutkijoiden keskuudes-
sa ja tutkimuksen arvioinnissa. Tätä voidaan pitää käännekohtana 
myös tiedepolitiikan saralla.

Web of Science -tietokantaa on kritisoitu mm. siitä, että se on 
angloamerikkalainen. Vuonna 2004 eurooppalainen kustannus-
alan jättiyritys Elsevier perusti sen rinnalle vaihtoehdoksi Scopus-
tietokannan, joka mainosti itseään aluksi sillä, että se sisältää myös 
eurooppalaisia humanistis-yhteiskuntatieteellisiä lehtiä, kun Web of 
Science tunnettiin anglo-amerikkalaisten, pääasiassa lääketieteellis-
ten ja luonnontieteellisten lehtien viittaustietokantana. On toden-
näköistä, että tämä Scopus–tietokannan markkinoima tieteenalo-
jen joukon laajentaminen on vaikuttanut myös Web of Science-
tietokannan sisältöön. Vuonna 2016 Web of Science sisältää aiempaa 
enemmän humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen lehtiä ja myös 
kirjoja, mistä Book Citation Index -tietokannan perustaminen ker-
too. Tässä tapauksessa terve kilpailu on koitunut tiedonhakijan ja 
tutkijan onneksi.

Viime vuosina on näyttänyt siltä, että Web of Science ja Scopus 
ovat alkaneet muistuttaa niin paljon toisiaan, että ei olisi ihme, jos ne 
lähivuosina yhdistyisivät yhdeksi maailmanlaajuiseksi tietokannak-
si. Molemmissa kuitenkin englannin kieli on yksi keskeinen julkai-
sujen valintakriteeri, mikä entisestään pakottaa tutkijoita kirjoitta-
maan englanniksi, jos viittausanalyysit ovat jatkossakin tutkimuksen 
arvioinnin keskeisin väline. 

Jotain muutoksia onkin odotettavissa. Heinäkuussa 2016 Thomson 
Reuters kertoi myyvänsä tieteelliset aineistonsa ja mm. Web of Science 
-tietokannan kahdelle pääomasijoitusyhtiölle. Ostajat ovat Onex 
Corporation (Kanada) ja Baring Private Equity Asia (Hongkong). 
Asiantuntijat arvioivat, että uudet omistajat pilkkovat toiminnot ja 
myyvät ne eteenpäin. Erityisesti aasialaisilla markkinoilla on ollut 
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kiinnostusta mm. patenttitietokantaan (Butler 2016). On kiinnosta-
vaa nähdä, miten lopulta käy Web of Science -tietokannan.

Vuonna 2004 myös Google aktivoitui ja toi beta-version Google 
Scholar -tietokannasta, joka haravoi verkosta kielestä ja julkaisu-
tyypistä riippumatta tieteellisiä julkaisuja. Vuonna 2007 Ann-Wil 
Harzing esitteli verkossa Publish or Perish -ohjelman, joka käyttää 
Google Scholar -dataa ja jonka avulla saatetaan tarkastella yksit-
täisten tutkijoiden julkaisutoimintaa ja aktiivisuutta. Vuonna 2011 
Google vastasi tähän luomalla Google Scholar Citations -omi-
naisuuden. Google Scholar -tietokantaa on pidetty epäluotettava-
na tutkimuksen arvioinnin näkökulmasta mm. siitä syystä, että sen 
kattavuus ei ole tiedossa. Sen sisältö on enemmän sattumanvaraises-
ti muodostunut kuin Web of Science- ja Scopus-tietokantojen, jot-
ka ilmoittavat valintakriteerinsä ja listaavat niihin sisältyviä lehtiä. 

Viittaustietokantoja on kritisoitu mm. sitä, että ne kattavat pää-
asiassa aikakauslehtiä. Tähän huutoon vastattiin vuonna 2011, kun 
Web of Science -kokonaisuuteen lisättiin Book Citation index, jossa 
luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet ovat omina alatietokantoinaan. 
Keväällä 2016 Book Citation Index kattaa yhteensä 60 000 tieteel-
listä kirjaa vuodesta 2005 alkaen. Scopus on myös tallentanut yhä 
enemmän kirjoja, ja keväällä 2016 siihen sisältyi 120 000 kirjaa. Myös 
kirjojen osalta näissä tietokannoissa englannin kieli on ensimmäi-
nen valintakriteeri. Sen sijaan Google Scholar ja siihen perustuva 
Publish or Perish kattavat myös muunkielistä kirjallisuutta, ja näin 
ollen humanistit ja yhteiskuntatieteilijät seuraavat sitä mielellään. 
Näin myös kirjojen saamaa huomiota voidaan seurata. 

Web of Science -tietokanta ottaa huomioon myös julkisesti saa-
tavilla olevan tutkimusdatan ja sen saamat viittaukset. Vuonna 2012 
Web of Science sai uuden alatietokannan, Data Citation Index. Siinä 
on mukana kansainvälisesti merkittäviä data-arkistoja, myös suo-
malainen Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (fsd). Näin Thomson 
Reuters reagoi tutkijoiden tarpeeseen nostaa myös tutkimusdata ja 
siihen viittaaminen näkyväksi.
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Tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnin ja tarkas-
telun avuksi Thomson Reuters on kehittänyt Web of Science -tieto-
kantaan pohjautuvan InCites -analyysivälineen ja Elsevier Scopus-
tietokantaan perustuvan SciVal-analyysivälineen, jotka on 2010-luvun 
puoliväliin mennessä otettu käyttöön monissa yliopistoissa. Niiden 
käyttö perustuu mainittujen tietokantojen aineistoon, jota organisaa-
tioissa on tarkistettu ja korjattu. Se on räätälöity ja muokattu, eikä vält-
tämättä ole sama kuin kaikkien käytössä oleva data emotietokannoissa.

3.3 Erikoisalojen bibliografioista 
viitetietokannoiksi

1960- ja 1970-luvuilla tietotekniikan kehitys teki mahdolliseksi to-
teuttaa aiemmin mahdottomilta tuntuneita ideoita. Nyt alkoi syntyä 
eri tieteenaloille viitetietokantoja, ja bibliografisen tiedon hakeminen 
nopeutui ja helpottui merkittävästi. Tietokantoihin tallennettiin jul-
kaisuista bibliografiset perustiedot, usein myös lyhyt tai pitempi tii-
vistelmä. Viitetietokannoissa ei aluksi ollut tietoa julkaisujen saamis-
ta viittauksista, mutta viime vuosina niitäkin on alkanut ilmaantua.

Viitetietokantoja syntyi ensin luonnontieteiden aloille, kuten ke-
miaan ja fysiikkaan, sekä lääketieteeseen, joissa oli pitkä traditio bib-
liografiatoiminnassa ja referaattilehtien julkaisemisessa. Niinpä oli 
luontevaa, että ensimmäiset atk-pohjaiset informaatiojärjestelmät 
syntyivät juuri näille aloille. Nykyisin käytössä olevat viitetietokan-
nat, kuten medline ja ChemSpider, juontavat juurensa kauas.

Yhteiskuntatieteiden alalla viitetietokantoja perustettiin en-
sin kasvatustieteisiin, psykologiaan ja taloustieteisiin. Myös näil-
lä aloilla oli jo ennestään laadukkaita referaattilehtiä ja indekse-
jä. Viitetietokannat Psycinfo ja EconLit jatkavat tätä bibliografi-
sen tiedon kokoamisen ja välittämisen traditiota. Sosiologian alal-
la 1960-luvulla perustettu Sociological Abstracts -referaattilehti on 
nykyisen tietokannan edeltäjä.
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Samoja tietoja, joita aiemmin tallennettiin pienille korteille ja kir-
joitettiin paperiarkeille puhtaaksi, voitiin nyt tallentaa tietokoneella 
ja muodostaa niistä samalla tietokantoja, joista myös tiedonhaku oli 
nopeaa. Tietokannat olivat aluksi off line –tietokantoja, joista tilat-
tiin hakuja. Merkittävä muutos tiedon haussa ja jakamisessa oli se, 
kun kirjastoissa oli mahdollista tehdä hakuja satelliittien välityk-
sellä puhelinyhteyksiä käyttäen. Tämä oli kuitenkin kallista, koska 
hauissa oli aikaveloitus, mikä edellytti hakujen erityisen huolellista 
suunnittelua. Tiedonhaun rakentamista opetettiin kirjasto- ja in-
formaatiopalvelualan koulutuksissa, ja kirjastoissa kollegat opastivat 
toisiaan. Hakuja tekivät informaatioalan ammattilaiset.

Kun 1980-luvun lopulla viitetietokannat muuttivat muotoaan ja 
markkinoille tulivat cd-rom-tietokannat, tiedonhaussa ei tarvinnut 
enää miettiä hakuun käytettyä puhelinaikaa ja aikaveloitusta. Näin 
tietokantoja voitiin tarjota ilman informaatikon välissä oloa myös 
maallikoille, kirjaston käyttäjille, jotka oppivat tiedonhaun logiikan 
ja uudenlaisen tavan hahmottaa omaa tutkimuskohdettaan. Tämä 
oli iso harppaus kohti sitä, että muutaman vuoden kuluttua nämä 
samat ja muutkin jatkuvasti päivittyvät tietokannat olisivat kirjas-
toissa Internetin kautta kaikkien vapaasti käytettävissä.

3.4 Tieteelliset julkaisut ja kirjastot 
muuttuvat

Vuosituhannen vaihteen jälkeen oikeastaan kaikilla tieteenaloilla 
julkaisukulttuuri on muuttunut, muuttumassa tai siitä keskustellaan. 
Painetun aineiston rinnalle ja sitä korvaamaan on syntynyt elektro-
nisia lehtiä ja kirjoja, joita voi usein myös lukea teemoittain, hyp-
piä tekstistä kuvaan ja takaisin, parhaimmillaan loikata linkin kaut-
ta myös tutkimusdataan, ääneen tai videoihin. Erityisesti lääketie-
teen alalla aikakauslehdet ovat kokeneet melkoisen muutoksen ai-
emmasta. 
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Uusia tieteellisiä aikakauslehtiä syntyy koko ajan niin verkkolehtinä 
kuin painettuina. Myös vanhat lehdet saattavat yhdistyä tai lopettaa ko-
konaan. Uusia lehtiä syntyy usein uusille tieteen ja tutkimuksen aloille, kun 
niiden alojen tutkijat kokevat, etteivät saa ääntään kuuluville perin-
teisissä lehdissä. Usein kuitenkin tulee ongelmaksi se, että näitä uu-
sia lehtiä ei heti tai koskaan löydy kansainvälisistä viittaustietokan-
noista, joita käytetään tutkimuksen arvioinnin perustana.

1990-luvun puolivälissä ensimmäiset elektroniset tieteelliset aika-
kauslehdet ilmestyivät verkossa. Nämä lehdet tai lehtipaketit, joissa 
useampia saman kustantajan lehtiä tarjottiin yhtenä kokonaisuute-
na, olivat – kuten tieteellisen julkaisutoiminnan historiassa muuten-
kin näyttää tapahtuneen – luonnontieteiden ja lääketieteen aloilta. 
Yhteiskuntatieteissä taloustieteet ja psykologia olivat jälleen eturin-
tamassa. 

Kirjastot muodostivat konsortioita saadakseen yhdessä neu-
voteltua kustantajien ja välittäjien kanssa järkeviä hintoja ja op-
piakseen yhdessä niiden käyttöä ja uudenlaista sopimuskulttuuria. 
Verkkoaineiston hankinnan aloittaminen 1990-luvun lopulla oli sy-
säys uudenlaiselle yliopisto- ja tutkimuslaitoskirjastojen yhteistyöl-
le, joka on pakottanut murtamaan mm. keinotekoisia hallinnonalo-
jen välisiä rajoja ja rajoituksia. Aineistonhankintakonsortiot ovat ol-
leet alkuna FinELibin ja Kansalliskirjaston verkkopalvelujen synty-
miselle ja kehittämiselle. Kansalliskirjastoon keskitetty juridinen ja 
hankintaosaaminen on ollut sanan kaikissa merkityksissä arvokasta.

Vuosituhannen vaihteessa kiinnostus avoimeen tieteelliseen verkko-
julkaisemiseen alkoi nostaa päätään tiedeyhteisöissä. Kansainvälinen 
Open Access -liike syntyi, ja nyt avoin tiede on tutkimustiedon – 
niin datan kuin julkaisujenkin – välittämisessä vahva tekijä. Viisitoista 
vuotta myöhemmin Suomessa käynnistettiin opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke (2014) tiedon saatavuuden 
ja avoimen tieteen edistämiseksi. Hanke pohjautuu laajapohjaiseen 
ministeriöiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoit-
tajien yhteistyöhön, ja se toteutetaan yhteistyössä mm. Kansallinen 
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digitaalinen kirjasto (kdk) -hankkeen ja valtiovarainministeriön 
Avoimen tiedon ohjelman kanssa. Tavoitteeksi asetettiin, että vuonna 
2017 Suomi on yksi johtavista maista maailmassa tieteen ja tutkimuk-
sen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödyn-
netään laajasti yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on edistää tieteen 
ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen 
toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen 
ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. (Lisää tietoa: 
Avoin tiede ja tutkimus -verkkosivu avointiede.fi)

Avoin verkkojulkaiseminen on kulkenut maksullisten palvelujen 
rinnalla. Verkon kautta voidaan lukea monia lehtiä ja kirjoja, jotka 
eivät ole maksumuurien takana. Vanhojen aineistojen digitoiminen 
verkkoon vapaasti kenen tahansa käytettäväksi on lottovoitto eri-
tyisesti eri alojen ja ilmiöiden historiaa tutkiville. Tätäkin kirjaa kir-
joittaessani olen löytänyt verkkojulkaisuista uutta tietoa ja lähteiksi 
monia sellaisia aarteita, joita en olisi mistään suomalaisesta yliopis-
tokirjastosta saanut – enkä ehkä koskaan löytänytkään.

Julkaisujen helpompi saatavuus ja tuottaminen, Internet ja tieto-
teknologia yleensäkin ovat vaikuttaneet tutkijan työtapoihin: tie-
don hakuun ja tuottamiseen, tutkijoiden väliseen kommunikointiin, 
julkaisemiseen, palautteen antamiseen ja saamiseen. Myös sosiaali-
nen media on tullut monille tutkijoille luonnolliseksi osaksi työtä ja 
tieteellistä viestintää. He kirjoittavat blogeja ja osallistuvat enem-
män tai vähemmän muodollisesti tieteelliseen keskusteluun. Verkon 
kautta tutkijoiden on myös aiempaa helpompaa seurata sitä, miten 
heidän työnsä tuloksiin on reagoitu viittauksin, twiittauksin, tykkää-
misin ja kommentoinnein.

Kirjastoissa seurataan julkaisemisessa tapahtuneita muutoksia ja 
vastataan niihin. On ostettu laajoja kansainvälisiä ja kansallisia viit-
taus- ja viitetietokantoja, tilastoja ja dataa, e-lehtikokoelmia ja e-kir-
japaketteja. Samalla on luovuttu radikaalisti painetuista kirjoista ja 
lehdistä tai vähennetty niiden osuutta. Viime aikojen taloudellinen 
taantuma on valitettavasti hidastanut hyvin alkanutta e-julkaisemi-
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sen ja e-aineistojen tutkimuskäytön lisäämistä. Tuntuu, että vuo-
sikymmenten ajan muodostunut teknologiaoptimismiin perustuva 
kirjastopolitiikka on kokenut kolauksen. 

Myös tutkijoiden keskuudessa on herännyt huolestuneisuutta sii-
tä, ovatko aiempiin e-paketteihin sisältyvät vanhat vuosikerrat vielä 
yliopistoissa käytettävissä vai menetetäänkö nekin. Suomessa syk-
syllä 2015 tehdyt rajut leikkaukset yliopistojen ja kirjastojen mää-
rärahoihin ovat vaikuttaneet kouriintuntuvasti tutkimustiedon saa-
tavuuteen ja käytettävyyteen, ja niiden vaikutukset tuntuvat jo nyt 
monen tutkijan elämässä. Määrärahojen leikkaukset ovat herättä-
neet julkisuudessa poikkeuksellisen näkyvää keskustelua kirjastois-
ta, tutkimuksesta ja sivistyksestä, kun monet kirjastot ovat joutuneet 
luopumaan niistä arvokkaista aineistoista, joita ne ovat viime vuosi-
na innokkaasti käyttäjilleen markkinoineet. 

Tiedeyhteisö on oppinut käyttämään verkkojulkaisuja. Verkon 
kautta saavutettavilla elektronisilla lehdillä ja kirjoilla on monia etu-
ja, joilla niiden hankintaa yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin voidaan 
hyvin perustella. Niillä voi olla monta käyttäjää yhtaikaa ja niitä voi 
käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkoaineistoa on helpom-
pi päivittää kuin painettua, jolloin informaation on mahdollista olla 
ajantasaista. Myös uuden tiedon välittäminen verkossa on niin pal-
jon nopeampaa. Kirjastojen tilanahtauteen ja tilakuluissa säästämi-
seen on saatu ratkaisu, kun on voitu luopua fyysisestä aineistosta, 
poistaa sitä kokoelmista ja lahjoittaa kiinnostuneille.

Osa verkkoaineistosta on erittäin kallista, jos taustalla on harvi-
nainen aineisto ja kustantajan tai välittäjän yksinoikeus aineistoon. 
Kun viittaustietokantoja käytetään yhä useammin tutkimuksen ar-
viointiin ja sitä kautta välillisesti yliopistojen rahanjakoon, ne tie-
tokannat ja aineistokokoelmat, jotka sisältävät näitä korkealle ar-
vioituja julkaisuja, voivat myös hinnoitella itsensä varsin korkealle. 
Viime vuosina on näyttänyt siltä, että raja on tullut vastaan. 2010-lu-
vulla erityisesti maailmanvalloittaja Elsevier, joka omistaa julkaisu-
toiminnan lisäksi mm. Scopus–viittaustietokannan, Mendeley–tut-
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kijaverkostoitumisjärjestelmän ja monen yliopiston (mm. Helsingin 
yliopiston) käyttämän tutkimustietokannan taustalla olevan Pure –
järjestelmän, on saanut osakseen voimakastakin kritiikkiä ja boikot-
teja, joiden vaikutusta ja lopputulosta on  vielä vaikea nähdä. 

Tutkijoiden julkaisemisen kulttuuri on 20 vuodessa muuttunut. 
Kirjastot ovat siihen reagoineet, olleet kehityksessä mukana ja pyr-
kineet edistämään omalla tavallaan tutkimustyötä, tutkimuksen tu-
loksellisuutta ja tieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä. Kirjastot myös 
tekevät tiedeyhteisössä tunnetuksi uusia julkaisemisen muotoja ja 
näin kannustavat tutkijoita ja opiskelijoita uuteen kulttuuriin.

3.5 Tutkijat ja julkaiseminen eri 
tieteenaloilla

Miten lääketieteilijät julkaisevat ja tekevät tutkimusta? Entä huma-
nistit? Onko eri alojen tutkimusjulkaisut parempia kuin toiset? Tie-
teenalojen julkaisukulttuureja on tutkittu ja tutkimuksen tekemisen 
tapaa pohdittu monissa bibliometrikkojen ja tieteentutkijoiden ta-
paamisissa. Suomessa on tehty empiiristä tutkimusta mm. haastat-
telemalla tutkijoita ja julkaisutietokantoja tarkemmin analysoimalla 
ja vertaamalla (Puuska & Miettinen 2008; Puuska 2014).

Luonnontieteet ja lääketiede perustuvat usein laboratorioissa, 
koeasemilla tai tähtitorneissa tehtävään kokeelliseen tutkimukseen, 
työryhmiin ja ryhmätyöhön, joka on usein kansainvälistä ja moni-
tieteistä. Julkaisemisen kieli on yleensä tieteen lingua franca, englan-
ti, mikä edesauttaa tutkimustiedon nopeaa leviämistä maailmassa. 
Julkaisemisen foorumit ovat pääasiassa aikakauslehtiä ja konferens-
sijulkaisuja, ja nykyisin yhä useammin tutkimustulokset ilmestyvät 
verkossa, elektronisina julkaisuina. 

Teknisissä tieteissä ja tietojenkäsittelytieteessä tiedon nopea vä-
littyminen on tärkeää, ja niinpä näiden alojen tutkimustieto välit-
tyy tieteellisissä konferensseissa ja seminaareissa. Tärkeimmät jul-
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kaisut ovat usein konferenssijulkaisuja, jotka nykyisin ilmestyvät yhä 
useammin verkossa ja pääasiassa englannin kielellä.

Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä tutkimus voi olla empii-
ristä tai teoreettista, joskus tutkimusryhmissä tehtävää, mutta aika 
usein yksinäistä työtä kirjastossa, arkistossa tai tietokoneen äärellä. 
Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tuloksia jul-
kaistaan aikakauslehdissä, mutta edelleen myös kirjoissa. Julkaisut 
voivat olla painettuja, mutta yhä useammin myös verkkojulkaisuja, 
kuten luonnontieteisiin perustuvaa tutkimustakin käsittelevät jul-
kaisut. Tutkimusryhmät voivat tutkimusongelmasta riippuen olla 
kansainvälisiä ja monitieteisiä. Ne voivat olla myös kansallisia, ja 
tutkijat voivat olla yhden tieteenalan edustajia. Ja kansallinenkin tut-
kimus voi jollain alalla olla kansainvälistä huippua.

Kansallisista tai paikallisista ongelmista kertovat tutkimukset jul-
kaistaan usein kansallisella kielellä (ks. Tutkimuksen kansallinen teh-
tävä 2014). Englanniksi julkaistaan – tai hyväksytään julkaistavaksi 
– lähinnä sellaisia tutkimuksia, joiden tutkimuskohteena ovat kan-
sainvälisesti kiinnostavat aiheet, kuten kansainväliseen politiikkaan 
liittyvät kysymykset tai globaalit ongelmat. Suomalaisen tutkijan 
eu-politiikkaa käsittelevä artikkeli voi olla hyvinkin viitattu. Myös 
taloustieteen, psykologian ja kansainvälisen oikeuden kysymyksiä 
käsittelevät artikkelit herättävät kiinnostusta. Kansainvälisten leh-
tien ja kustantajien seulan läpäisevät myös sellaiset tutkimukset, jot-
ka käsittelevät jonkin teorian tai menetelmän kehittelyä.

Kansainvälistä näkyvyyttä saavat ne julkaisut, joissa yhteiskun-
tatieteilijä on mukana, silloin kun tutkitaan esimerkiksi terveyteen 
tai sairauteen liittyviä ongelmia. Suomalainen väestötieteilijä voi 
saada paljon viittauksia, jos hän on mukana kansainvälisessä tut-
kimusryhmässä, johon kuuluu arvostettuja lääketieteen tutkijoita. 
Kansainvälinen yhteistyö lisää tutkijoiden näkyvyyttä siten, että tut-
kimusartikkeleita julkaistaan kansainvälisissä tiedelehdissä, jolloin 
niiden saamien viittausten määrää on mahdollista seurata viittaus-
tietokannoissa (vrt. Forsman & Nane & Noyons 2014).
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Näkyvyyteen vaikuttaa myös se, onko tutkija mainittu julkaisun 
kirjoittajien joukossa. Joillakin aloilla artikkelin kirjoittajiin otetaan 
mukaan kaikki tutkimuksessa mukana olleet (Tamminen 2013), toi-
silla aloilla vain ne, jotka ovat julkaisun kirjoittaneet. Erityisesti 
luonnontieteissä ja lääketieteessä pidetään tärkeänä mainita kaikki 
tutkimukseen osallistuneet, ei vain kirjoittajia. Yhteiskuntatieteissä 
taas menetellään päinvastoin, ja niinpä usein se keskeinen henkilö, 
joka on tehnyt empiirisen tutkimuksen tietokoneajot, jää tekijöiden 
joukosta pois.

On kuitenkin sellaisia tieteenaloja, joissa tieteellisen tiedon vä-
littäminen tapahtuu seminaareissa ja konferensseissa, ja tutkimus-
tuloksia julkaistaan konferenssijulkaisuissa. Konferenssijulkaisut ja 
niiden saamat viittaukset sisältyvät kuitenkin aika sattumanvaraises-
ti Web of Science- tai Scopus-tietokantaan, vaikka niihin on viime 
vuosina koottu myös konferenssijulkaisuista tietoja. Lisäksi konfe-
renssien nimet saattavat vaihdella eri lähteissä, eikä säännöllises-
tikään vuosittain pidettävien konferenssien nimissä tunnu olevan 
standardoitua tapaa merkitä tietoja. Pääasiassa konferensseissa uutta 
tietoa välittäviä ja vaihtavia tieteenaloja ovat mm. tietojenkäsittely-
tiede ja tekniset tieteet laajemmin.

Humanistisia tieteitä on monia ja niissä on monenlaista julkai-
su- ja tutkimuskulttuuria. Kielitieteissä on paljon kansainvälistä yh-
teistyötä, mutta niiden alojen julkaisut ovat usein muun kuin eng-
lanninkielisiä. Ne eivät silloin pääse mukaan Web of Science- tai 
Scopus-tietokantaan. Myöskään julkaisujen saamat viittaukset eivät 
näy missään, jos niitä on kirjoissa tai vaikkapa suomenkielisissä leh-
dissä. Vaikka viittaustietokannat ovat viime vuosina sisällyttäneet 
myös kirjoja, kirjojen osuus ja kattavuus on vielä pientä, samoin nii-
den saamien viittausten määrä. 

Eri tieteenaloilla on myös tutkimuksen tekemisen tavasta riippu-
en erilainen viive julkaisun ilmestymisen ja sen saamien viittausta 
välillä. Kun luonnontieteissä viittauksia alkaa kertyä heti, humanis-
tisissa tieteissä ehkä vasta kolmen, viiden tai kahdenkymmenen vuo-

34



den kuluttua. Monet humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alo-
jen julkaisut ovat sellaisia, että tutkijat viittaavat niihin kymmenien 
tai satojenkin vuosien jälkeen siitä, kun ne on ensimmäisen kerran 
kirjoitettu.

Historiatieteissä tutkijat usein työskentelevät yksin, tekevät tutki-
musta monta vuotta ja julkaisevat lopulta kirjan. Jos arvioidaan ny-
kykriteerein tällaisen tutkijan työtä, hän näyttäisi olevan hidas, ei tee 
kunnolla tulosta, eikä hänen tutkimukseensa viitata – tai ainakaan 
viittauksia ei näy missään. Todellisuudessa asia on toisin. Yhden kir-
jan kirjoittaminen vastaa usean tieteellisen artikkelin kirjoittamista 
sekä laajuudeltaan että sen vaatimalta tutkimustyöltä. Tulokset myös 
kestävät aikaa, ja merkittäviin julkaisuihin voi viittauksia kertyä vielä 
vuosikymmenten jälkeen niiden ilmestymisestä.

Tieteellisen tiedon kasvu on humanistisilla ja yhteiskuntatieteel-
lisillä aloilla monasti hidasta ja edellyttää useiden vuosien tutkimus-
työtä mm. arkistoissa ja kirjastoissa. Kirjastoa onkin sanottu huma-
nistin laboratorioksi. Tämä heijastuu myös tutkimustiedon julkaise-
miseen. Ei ole niin kiire saada tuloksia julki, koska uusi tieto har-
voin vanhenee hetkessä. Humanististen alojen väitöskirjat ovat edel-
leen usein yhtenäisiä kirjoja, monografioita. Nuorille tutkijoille ne 
ovat eräänlaisia kisällinnäytteitä, jotka avaavat tiet tutkijayhteisöön 
ja saavat vanhemmilta kollegoilta arvostusta.

Yhteiskuntatieteiden aloilla väitöskirjat voivat edelleen olla kirjo-
ja, mutta usein myös artikkelikokoelmia, joissa on laajempi yhteen-
vetoartikkeli. Artikkelien on oltava tieteellisissä aikakauslehdissä il-
mestyneitä ja vertaisarvioituja. Kieli on usein englanti, mutta myös 
muunkieliset artikkelit on voitu hyväksyä. Tutkimusaihe määrittelee 
usein kielen ja sen, millä foorumilla tutkijan olisi parhainta julkais-
ta tutkimuksensa tuloksia. Julkaisumuoto riippuu paljon tieteenalan 
traditioista, tutkimusaiheesta ja tutkijan tavasta tehdä tutkimusta.

Jos luonnontieteissä ja lääketieteessä tutkimustulokset perustuvat 
empiriaan, kokeisiin ja näyttöihin, humanistisissa ja yhteiskuntatie-
teissä ne – myös empiiriset tutkimukset – perustuvat usein tulkin-
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toihin ja pohdintaan, keskusteluun aineiston kanssa. Samasta kyse-
ly- tai haastatteluaineistosta voidaan löytää erilaisia tuloksia, erilaisia 
totuuksia, kun eri tutkijat lähtevät niitä analysoimaan omista näkö-
kulmistaan. Tällä on perusteltu myös tutkimusdata-arkistojen ole-
massaoloa. Arkistot ja historiankirjat puhuvat tutkijoille, ja eri aikoi-
na samastakin aineistosta saatetaan tehdä erilaisia johtopäätöksiä.

Toisaalta, myös luonnontieteellisestä tutkimusaineistosta voi löy-
tyä myöhemmin jotain sellaista, mitä ne tutkijat, jotka ongelman pa-
rissa alkujaan toimivat, eivät osanneet edes ajatella. Myös tutkimus-
välineet kehittyvät ja tieto lisääntyy. Tähän ajatukseen pohjautuvat 
eri maissa ja tieteenaloilla toimivat tutkimusdata-arkistot: kerran 
kerättyä aineistoa voidaan käyttää uusiin tutkimuksiin ja vastaamaan 
uusiin kysymyksiin.

3.6 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 
suurelle yleisölle kirjoittaminen

Kaikilla tieteenaloilla tutkijat kirjoittavat paitsi toisille tutkijoille, 
myös suurelle yleisölle. He kirjoittavat artikkeleita aikakaus- ja sa-
nomalehtiin ja he kirjoittavat tietokirjoja, joissa esitetään tutkimuk-
sen ydintä tavalla, jonka ymmärtävät muutkin kuin oman alan spe-
sialistit. He kirjoittavat myös oppikirjoja kouluja ja yliopistoja varten. 

Suurelle yleisölle ja kansalaisille kirjoittaminen on tieteen yhteis-
kunnallista vaikuttamista. Monet tutkijat, jotka ovat kokeneet tar-
peelliseksi kertoa yleistajuisesti tutkimuksensa tuloksista muuallakin 
kuin tiedelehdissä, ovat olleet huolissaan siitä, että yliopistomaail-
massa ja tutkimuksen arvioinnissa on viime vuosina korostettu ja 
arvostettu vertaisarvioituja englanninkielisiä julkaisuja. Tutkijat ovat 
myös reagoineet tähän, ja mm. Helsingin yliopiston tutkimustieto-
kanta tuhat kertoo jo siitä, miten parin viime vuoden aikana kai-
killa aloilla on kirjoitettu vähemmän kotimaisilla kielillä ja vähem-
män yleistajuisia artikkeleita, oppikirjoja ja tietokirjoja kuin aikai-
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sempina vuosina. Mahdollista tietysti on myös se, että tutkijat eivät 
viitsi ilmoittaa rekistereihin sellaisia julkaisuja tai sellaista toimintaa, 
jota ei arvosteta niin, että ne toisivat yliopistolle tai omalle laitokselle 
rahoitusta. Myös tutkijoiden määrän väheneminen yliopistoissa vai-
kuttaa siihen, kuinka paljon julkaisuja tuotetaan vuodessa.

Jotain osviittaa julkaisutoiminnassa tapahtuneista muutoksista 
voidaan aavistaa, kun tarkastellaan lähemmin Helsingin yliopistoa, 
jossa tehtiin vuosia 2005 – 2010 koskeva laaja tutkimuksen arvioin-
ti. Siihen sisältyi myös bibliometrisiä analyysejä (Bibliometrics… 
2012). Leidenin yliopiston tieteen ja teknologian tutkimuksen kes-
kus cwts suoritti analyysin Web of Science -tietokannan aineis-
tosta, jota verrattiin vielä Helsingin yliopiston tutkimustietokannan 
tuhatin aineistoon. Niille aloille, joiden julkaisutoimintaa Web of 
Science ei riittävän hyvin kyennyt kuvaamaan, Helsingin yliopis-
ton kirjastossa tehtiin analyysit tuhat-tietokannasta. Näitä aloja 
edustivat humanistis-yhteiskuntatieteellisten sekä tietojenkäsittely-
tieteen tutkijayhteisöt. 

Vuonna 2014 tehtiin uusi bibliometrinen analyysi (Forsman & 
Nane & Noyons 2014). tuhat-tietokantaan tallennettua dataa tar-
kistettiin ja korjattiin, ja uusia indikaattoreita otettiin käyttöön. 

Edellisen analyysin aikana (2011) ei vielä ollut Julkaisufoorumia, 
vaan silloin käytettiin muissa maissa kehiteltyjä vastaavia jul-
kaisujen laatua kuvaavia ranking-järjestelmiä (Norja, Australia, 
European Science Foundation), joissa suomenkielisiä julkaisuja ei 
juurikaan ollut mukana. Vuonna 2014 laadulliset analyysit tehtiin 
Julkaisufoorumi-luokituksia käyttäen. (Forsman & Isaksson 2015)

tuhat-tietokannasta tehdyn bibliometrisen analyysin mukaan 
näyttää siltä, että suomenkielisten julkaisujen määrä on 2010-luvulla 
pudonnut ja jonkin verran myös ruotsinkielisten. Kotimaisille kie-
lillä ei julkaista niin kuin ennen. Vai onko niin, että tutkijat kat-
sovat, että kansallisilla kielillä ei ole merkitystä ja jättävät sellai-
sia julkaisuja koskevat tiedot tallentamatta tuhat-tietokantaan? 
Englanninkielisten julkaisujen määrä on noussut sekä absoluutti-
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sesti että suhteellisesti. 
Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijat ovat yleensä osallistu-

neet yhteiskunnalliseen keskusteluun ja julkaisseet sekä ammatil-
lisissa että yleistajuisissa lehdissä. He ovat myös kirjoittaneet suo-
menkielisiä kirjoja, ja yksi hyvin tyypillinen julkaisumuoto on ollut 
antologia, jossa useampi tutkija yhdessä kirjoittaa artikkeleita jon-
kin tutkimusaiheen ympäriltä. Joskus tieteellisiä artikkeleita sisäl-
tävät antologiat ovat olleet tutkijoiden toisilleen kokoamia juhla-
kirjoja. Suomenkielisten ja englanninkielisten julkaisujen määrä oli 
vuosina 2010 – 2012 suunnilleen sama, noin 500 julkaisua vuodessa. 
Kiinnostava havainto on, että vuonna 2013 suomenkielisten määrä 
putosi 26 %, kun englanninkielisten määrä hieman nousi. 

Vertaisarvioitujen artikkelien määrä koko yliopiston tasolla nou-
si vuoden 2010 39 %:stä vuonna 2013 45 %:iin. Yleistajuisten ar-
tikkelien määrä oli vuosina 2010 – 2012 noin tuhannen paikkeilla. 
Vuonna 2013 se oli pudonnut 825:een eli lähes 20 % vuodesta 2010. 
Valtiotieteellisessä tiedekunnassa vastaavasti vertaisarvioitujen tie-
teellisten artikkelien osuus oli noussut vuoden 2010 24 %:sta 32 %:iin. 
Yleistajuisten artikkeli määrä oli pudonnut vuoden 2010 151 artikke-
lista vuonna 2013 103:een eli noin kolmanneksella. 

Onko tutkijoiden julkaisemisen tavat nyt muuttuneet niin, että 
enää ei kirjoiteta kansallisilla kielillä edes niin sanotuissa pehmeissä 
tieteissä, humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä? Vai onko tämä ohi-
menevä ilmiö, jos yhteiskunnallinen vaikuttaminen julkaisemisen 
muodossa nousee suomalaisessa tiedepolitiikassa tärkeäksi?
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4 MITÄ ON BIBLIOMETRIIKKA?

Bibliometriikka (biblos=kirja, metro=mitata, kreikk.) voidaan mää-
ritellä yksinkertaisesti niin, että se on julkaisujen tilastollista ana-
lysointia, julkaisujen mittaamista. Bibliometriset tutkimukset koh-
distuvat tiedon tuottajiin (tutkijat, kirjoittajat), tuotteisiin (julkai-
sut), käsitteisiin (asiasanat, luokitukset, tekstissä tai otsikossa käyte-
tyt termit) sekä lähteisiin ja viittauksiin (kuka on viitannut, mihin 
on eniten viitattu jne.). 2010-luvulla bibliometriikan ala on laajentu-
nut altmetriikan myötä tiedon jakamisen tutkimiseen.

Bibliometrisin menetelmin pyritään löytämään tutkimuksen tilaa 
ja kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Lisäksi voidaan löytää tutki-
joiden ja tutkimusalojen välisiä yhteyksiä – yhteisjulkaisuja ja viit-
tauksia samoihin julkaisuihin tai tutkijoihin. Määrän indikaattoreita 
ovat mm. julkaisujen ja viittausten kokonaismäärä (määrät ja niiden 
kehitys jonain ajanjaksona) sekä julkaisujen ja viittausten määrä tut-
kijaa kohden (tieteellinen tuotanto suhteessa tutkimukseen käytet-
tyihin voimavaroihin). 

Laadun indikaattoreita ovat mm. viittausten suhteellinen määrä, 
jonkin yhteisön julkaisun saama viittausten määrä suhteessa maail-
man keskiarvoon jollain alalla (ns. kruunuindikaattori) sekä ”Top 5 
%” eli kuinka suuri osuus kohteena olevan yhteisön julkaisuista kuu-
luu tieteenalan eniten viitatuimpaan 5 %:iin. Tieteellisten lehtien laa-
tua kuvaavia indikaattoreita ovat mm. vaikuttavuuskerroin (Impact 
Factor) ja julkaisufoorumiluokitus. Vaikuttavuuskerroin kuvastaa 
siitä, kuinka monta kertaa jossain lehdessä julkaistuun artikkeliin 
keskimäärin viitataan tietyn ajan kuluessa jossain toisessa lehdessä. 
Julkaisufoorumiluokitus perustuu tieteenala-asiantuntijoiden muo-
dostaman paneelin antamiin arvioihin. Tieteellisen julkaisemisen ta-
poja, julkaisujen, kirjoittajien tai tieteenalojen välisiä yhteyksiä ja tut-
kimusverkostoja kuvaavat rakenteelliset eli struktuuri-indikaattorit.
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Bibliometrisissa analyyseissa käytetään aineistona tavallisim-
min laajoja viittaustietokantoja (Web of Science, Scopus, Google 
Scholar), eri tieteenalojen tietokantoja ja viime vuosina yhä useam-
min myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimustietokantoja. 
Bibliometrisen tutkimuksen tulokseen vaikuttaa se, millainen on 
käytettävän tietokannan sisältö, ovatko siihen sisältyvät tiedot oikein 
ja jopa se, miten tietokantaan tiedot on tallennettu, onko kirjoitusvir-
heitä tai kirjoittajan nimestä erilaisia vaihtoehtoja. Bibliometrisissa 
tutkimuksissa, ja etenkin silloin kun tehdään tutkimuksen arviointia, 
tietokannan laatu ja kattavuus ovat aivan olennaisia.

Bibliometriset tutkimukset eivät kerro koko totuutta tieteen-
alasta, tutkimuksen tuloksellisuudesta tai julkaisujen käytöstä, vaan 
ne ovat suuntaa antavia ja kuvailevia. Ne perustuvat siihen aineis-
toon, joka on käytettävissä ja käytetään. Tietokantojen ulkopuolel-
la on paljon sellaista tieteellistä viestintää, jota ei ole dokumentoi-
tu. Tutkimuksen arvioinnissa ei voi luottaa sokeasti bibliometrisiin 
analyyseihin, h-indekseihin, vaikuttavuuskertoimiin ja muihin tun-
nuslukuihin.

Bibliometristä tutkimusta ja analyysejä tehtiin Suomessakin jo 
1970-luvulla. Siihen kohdistui kritiikkiä eri suunnilta, ja innostus 
bibliometriikkaan vähitellen hiipui. Kritiikin kohteena olivat sekä 
käytetty data että analyyseistä tehdyt tulkinnat ja se, että tieteena-
lojen erilaisuutta ei aina otettu huomioon. Monien laadullisia me-
netelmiä suosivien yhteiskuntatieteilijöiden mielestä bibliometriik-
ka oli liiaksi luonnontiedelähtöistä (mm. Rautio & Suhonen 1981a; 
Kärki 1987, 55 – 56; Iivonen 1985) ja mm. Goffmanin ja Newillin (1964) 
ajatus informaation leviämisestä epidemian tavoin herätti vastustus-
ta. Vielä 1990-luvulla bibliometriikan osaajia Suomessa – muutamaa 
tutkijaa lukuun ottamatta – oli lähinnä yliopistojen lääketieteellisis-
sä kirjastoissa. 

Bibliometriikan uusi tuleminen 2000-luvun alussa ajoittuu 
Internetin leviämiseen, digitaalisten aineistojen luomisen ja tallen-
tamisen helppouteen ja siihen oivallukseen, että näin voidaan käte-
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västi saada kvantitatiivista tietoa tieteen kehityksestä ja tutkimuk-
sen tuloksellisuudesta. Tämän viime vuosina nousseen innostuksen 
myötä voidaan helposti ajatella, että bibliometriikka ja tutkimus-
metriikka yleensäkin olisivat 2000-luvun arviointiyhteiskuntaan 
liittyviä tuotteita.

Monet bibliometriikkaan liittyvät ajatukset, joita nyt voidaan 
osoittaa toteen, ovat olleet teoreettisesti ajattelevien kirjastonhoita-
jien ja tieteentutkijoiden mielessä jo viime vuosisadan alussa. Heille 
kuuluu kunniaa ja arvostusta siitä, että he kehittelivät julkaisuihin ja 
julkaisemiseen liittyviä teorioita jo ennen kuin käsitettä bibliomet-
riikka oli keksitty. He havaitsivat lainalaisuuksia, joita viime vuosi-
na on voitu varmistaa laajoista aineistoista tehdyissä bibliometrisis-
sa analyyseissä.

Edelleen haastavia ja mielenkiintoisia kysymyksiä herää. Voiko 
tiedettä todella mitata? Mitä julkaisut kertovat tutkimuksesta ja tut-
kijoista? Voiko eri tieteitä mitata samalla mitalla? Kumpi painaa 
enemmän, kilo kasvatustiedettä vai kilo kemiaa?

Bibliometriikan historiassa on havaittavissa käännekohtia, jol-
loin tapahtui jotain sellaista, joka vaikutti myöhempään kehityk-
seen. Nämä käännekohdat liittyvät usein siihen, että jotkut asiasta 
innostuneet ovat kohdanneet, vaihtaneet ajatuksia ja vieneet niitä 
eteenpäin. Mukana on ollut myös onnea ja sattumaa, eikä teknolo-
gian kehitystä voi tässä aliarvioida.

Voin kuvitella, miten innostuneita 1960-luvulla tieteentutkijat 
Derek J. de Solla Price ja Robert K. Merton olivat, kun he oivalsivat 
ne monet mahdollisuudet, joita Eugene Garfieldin luoma Science 
Citation Index – nykyisen Web of Science -tietokannan varhaisvaihe 
– tarjosi tieteentutkimukselle. Mutta ei vain viittaustietokantojen pe-
rustaminen, vaan myös se, että eri tieteenalojen bibliografiajulkaisuja 
alkoi olla tietokannan muodossa, tarjosi tutkijoille mahdollisuuksia 
tutkia tieteenalojen muodostumista, käsitteiden leviämistä, tieteena-
lojen saamia vaikutteita muilta tieteenaloilta. Price (1965) esitti aja-
tuksen tieteellisten julkaisujen verkostoista. Merton (1968) havaitsi 
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ilmiön, jota hän kutsui ”Matteus-efektiksi” eli ne saavat (paljon ar-
vostusta, kunniaa, viittauksia, mainetta), joilla jo ennestään on. 

Viittausanalyysien tekeminen on nykyisillä välineillä helppoa, no-
peaa ja halpaa. Jos tutkimuksen arvioinnissa pysytellään vain viit-
tausanalyyseissä ja julkaisujen määrän laskemisessa, jäädään kuiten-
kin paljosta paitsi. Jos halutaan hienosyisempää tutkimusta tieteen 
kehityksestä, vaikuttavuudesta ja verkostoista, olisi palattava tieteen-
tutkimuksen klassikkoihin ja perusteisiin. Se edellyttää tutkittavan 
tieteenalan syvällistä tuntemusta ja bibliometriikkaan perehtymistä, 
menetelmäosaamista, tulkinnan taitoa ja tutkijan pätevyyttä.

4.1 Historiaa ja käsitteitä

Ensimmäiset tieteelliset aikakauslehdet ilmestyivät vuonna 1665, 
Englannissa Transactions of the Royal Society ja Ranskassa Journal 
des Scavants. Ennen tieteellisten aikakauslehtien syntyä tiedemiehet 
lähettivät toisilleen kirjeitä, joissa he kertoivat tutkimustuloksistaan 
ja kommentoivat niitä. Oikeastaan tieteellinen kommunikaatio oli 
aika samanlaista kuin nyt, kun tutkijat lähettävät toisilleen sähkö-
postia ja toimivat sosiaalisessa mediassa. 

Tutkimusjulkaisujen määrää, käyttöä, keskeisiä julkaisuja ja julkaisu-
jen saamia viittauksia on tutkittu jo lähes sata vuotta. Vasta viime vuo-
sikymmenten aikana 1970-luvusta lähtien aineiston kerääminen on tie-
totekniikan ja tietokoneiden kehityksen myötä tullut helpommaksi ja 
kätevämmäksi. On tullut mahdolliseksi käyttää sekä bibliografista in-
formaatiota että kokotekstiaineistoa koneluettavassa muodossa. Näitä 
tiedostoja analysoimalla voidaan saada sellaista kvantitatiivista infor-
maatiota, jota kyselyjen tai tapaustutkimusten avulla ei olisi mahdollis-
ta saada (Borgman 1990, 11). Bibliometriset analyysit voivat vahvistaa 
kyselytutkimuksessa saatua tietoa tai kyseenalaistaa ennakkokäsityksiä.

Bibliometriikan historia ulottuu aina 1920-luvulle, jolloin E.W. 
Hulme toi keskusteluun ajatuksen tilastollisesta bibliografiasta 
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(Donahue 1973, 3 – 4). Kun Hulme (1923, 5) esitti Cambridgen yli-
opistossa vuonna 1922 pitämällään luennolla käsitteen tilastollinen 
bibliografia (statistical bibliography), hän näki sen liittyvän moder-
nin sivilisaation kasvuun ja bibliografioiden kokoamiseen. Tuolloin 
bibliografiat ulottuivat 1800-luvun alkuun. Hän toteaa, että bibliog-
rafisten aineistojen käyttöä ei ole täysin oivallettu tutkimusaineisto-
na (Hulme 1923, 9). 

Bibliometriikasta puhuttaessa on ollut vallalla käsitys, että biblio-
metriikka-sana olisi kehitelty ja keksitty vasta 1960- ja 1970-luku-
jen taitteessa. Sen isäksi on mainittu englantilainen tietotekniikasta 
kiinnostunut kirjastonhoitaja Alan Pritchard (1969). Kuitenkin jo 
vuonna 1934 belgialainen kirjastonhoitaja Paul Otlet esitti ranskan-
kielistä termiä ”bibliométrie” klassikoksi muodostuneessa kirjassaan 
Traité de Documentation (1934). Otlet ehdotti uuden tieteenalan pe-
rustamista, jonka hän määritteli ”kaikkien niiden näkökulmien tut-
kimiseksi, jotka liittyvät julkaisuihin ja kirjojen ja dokumenttien lu-
kemiseen”. Otlet esitti mm. sitä, että laskettaisiin kuinka usein tiet-
tyä kirjaa tai kirjoittajaa on luettu. Hän totesi, että matematiikka 
on tulossa mitä tärkeimmäksi useilla tieteenaloilla, myös biologias-
sa ja sosiologiassa, ja hän aavisteli, että näin kävisi myös kirjasto-
tieteessä (Rousseau, 2014). Sen (2015, 222) arvelee, että koska Paul 
Otlet´n ranskankielinen teos ei saanut huomiota englanninkielisessä 
maailmassa, ansio ja kunnia bibliometriikka-termistä lankesi Alan 
Pritchardille.

Otlet oli visionääri, joka mm. hahmotteli jo tuolloin maailmanlaa-
juisen tietoverkon. 1900-luvun alussa hän kehitti yhdessä kollegansa 
Henri La Fontaine’n kanssa yli sadan maan kirjastoissa käytetyn ja 
edelleen käytössä olevan ”kaikki tieteenalat kattavan” yleisen kym-
menluokituksen udk:n (Universal Decimal Classification). 

Kirjastotieteen varhaisia vaikuttajia oli intialainen matemaatikko 
ja kirjastotieteilijä S.R. Ranganathan, joka vuonna 1948 käytti ter-
miä ”librametry” kuvaamaan niitä kvantitatiivisia menetelmiä, joita 
käytetään kirjastojen hallinnossa ja palvelujen suunnittelussa (Erar 
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2002, 113). Librametry sisältää sekä kirjastojen toiminnan mittaami-
sen että dokumenttien mittaamisen (Ranganathan 1995). Hän esitti 
tämän termin tiettävästi ensimmäistä kertaa brittiläisen kirjastoseu-
ran Aslibin kokouksessa vuonna 1948, kun hän puheenvuorossaan 
kommentoi tieteentutkija J.D. Bernalia, joka oli omassa esitelmäs-
sään viitannut kirjastotilastoihin (Sen 2015, 222).

Termi ”bibliometrics” ilmestyi tieteelliseen keskusteluun siis vas-
ta vuonna 1969, jolloin Alan Pritchard (1969) esitti sitä käytettäväk-
si matemaattisten ja tilastollisten menetelmien soveltamisessa, kun 
tutkitaan kirjoja ja muita viestintävälineitä. Hän määrittelee edel-
leen: ”Bibliometriikan tehtävänä on valaista kirjoitetun viestinnän 
prosesseja sekä tieteenalan kehityksen luonnetta ja suuntaa (siinä 
määrin kuin se näkyy kirjoitetun sanan muodossa) laskemalla ja ana-
lysoimalla kirjoitetun viestinnän erilaisia näkökulmia”.

Pritchardin kanssa samoihin aikoihin neuvostoliittolaiset tutki-
jat Nalimov ja Mulchenko (1969) esittivät termiä skientometriik-
ka (”scientometrics”, venäjäksi ”naukometrija”). He määrittelivät sen 
”sellaisten kvantitatiivisten menetelmien käyttämiseksi, jotka käsit-
televät tieteen analysoimista, kun tiedettä tarkastellaan informaa-
tioprosessina” (Hajtun 1983, 7; Glänzel 2003, 6). Hajtun (1983) taas 
määrittelee skientometriikan tieteentutkimuksen yhdeksi opina-
laksi, joka mittaa tieteellistä toimintaa ja osoittaa sen objektiiviset 
kvantitatiiviset säännönmukaisuudet.

Skientometriikka tuli suosituksi 1970-luvulla erityisesti itäisen 
Euroopan maissa. Alan ensimmäinen tieteellinen lehti Scientometrics 
perustettiin Unkarissa vuonna 1978. Nykyisin se on informaatiotut-
kimuksen alalla yksi arvostetuimmista lehdistä, jossa julkaistut ar-
tikkelit saavat paljon viittauksia. 

Bibliometriikka-termiä on määritelty myöhemmin monin tavoin. 
Välillä sen ala on ollut kapeampi, välillä se on sulkenut sisäänsä mo-
nenlaista mittaamista. Broadus (1987) määrittelee bibliometriikan 
fyysisten julkaisujen tai bibliografisten yksikköjen tai vastaavien te-
osten kvantitatiiviseksi tutkimukseksi. 
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Näiden kahden termin – bibliometriikka ja skientometriikka – 
välinen ero on viime vuosikymmeninä hälventynyt, ja mm. Glänzel 
(2003) on todennut, että niitä voidaan käyttää lähes synonyymeinä. 
Suomen kieleen skientometriikka ei ole vakiintunut, vaan kun pu-
hutaan tieteen kvantitatiivisesta analysoinnista, puhutaan yleisem-
min metriikasta. Viime aikoina keskusteluun on tosin noussut myös 
termi ”tutkimusmetriikka”.

Myös bibliometriikan tiimoilla näyttäisi olleen 1970-luvulla idän 
ja lännen välistä kilpavarustelua. On luotu uusia termejä, joiden 
vivahteita on joskus pyritty tulkitsemaan. Informetriikka-termin 
omaksui tuolloin Neuvostoliiton tieteellisen ja teknillisen informaa-
tion keskus viniti (Vsesojuznyj Institut Nauchnoj i Tehnicheskoj 
Informacii). Se ymmärrettiin informaatiotutkimuksen varsin laa-
jaksi, yleiseksi osa-alueeksi, joka tarkastelee tieteen kommunikaa-
tioprosessien matemaattisia ja tilastollisia analyysejä. Myös sähköi-
sen median katsottiin kuuluvan informetrikan alaan, ja siten siihen 
sisältyi myös teksti- ja hypertekstijärjestelmien tutkiminen sekä kir-
jastojen lainausjärjestelmien, informaation tuottamisen prosessien 
ja tiedonhaun kvantitatiivisten puolien tutkiminen (Glänzel 2003).

 Termin infometriikka toi tieteelliseen keskusteluun Otto 
Nacke (1979), joka ehdotti sitä uuden tieteenalan uudeksi nimek-
si. Infometriikka tai informetriikka (info(r)metrics) on viehättänyt 
monia bibliometrikkoja, ehkä siitä syystä, että se laajentaa käsitys-
tä ja mielikuvaa tutkimusalasta kirjan ja kirjoitetun tekstin ulko-
puolelle. Toisaalta, nämä on myös nähty bibliometriikan alalajeina 
(Wormell 1998).

Vuosituhannen vaihteessa, kun Internet oli jo levinnyt laajalle ja 
sen kautta saattoi luoda, hakea ja saada uutta tietoa, informaatio-
tutkijat alkoivat kiinnostua verkon sisällön ja verkkosivujen välis-
ten linkkien tutkimisesta. Alettiin puhua verkkoaineistojen tutki-
misesta, webometriikasta (webometrics). Tämä termi esiintyi tiet-
tävästi ensimmäisen kerran Almindin ja Ingwersenin (1997) artik-
kelissa. Heidän mukaansa webometriikka ”tutkii tietoverkon luon-
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netta ja ominaisuuksia informetriikan uusia menetelmiä käyttäen”. 
Webometriikan rinnakkaisterminä on esiintynyt kybermetriikka 
(cybermetrics), joka on määritelty ”koko Internetin kvantitatiivi-
seksi tutkimukseksi” (Björneborg & Ingwersen 2001). Cybermetrics-
niminen verkossa ilmestyvä aikakauslehti perustettiin vuonna 1997.

2010-luvun alussa sosiaalinen media eri muodoissaan alkoi olla 
myös tutkijoiden arkipäivää ja yksi tieteellisen tiedon välittymisen ja 
keskustelun tapa. Nyt tutkijat eri puolilla maailmaa alkoivat pohtia 
vaihtoehtoista metriikkaa erityisesti tutkimuksen arviointiin pesiy-
tyneen viittausanalyysin rinnalle. Viittausanalyysi tutkii mennyttä 
maailmaa, aikaisemmin tehdyn tutkimuksen julkaisujen kautta saa-
maa huomiota. Tieteen nopea kehitys erityisesti luonnontieteiden 
ja lääketieteen aloilla alkoi edellyttää tietoa siitä, miten uuteen, juu-
ri ilmestyneeseen tutkimukseen kiinnitetään huomiota, mistä pu-
hutaan juuri nyt.

Yhtenä vastauksena viittausanalyysiä koskevaan kritiikkiin syntyi 
bibliometriikan uusi suuntaus, vaihtoehtoinen metriikka eli altmet-
riikka (altmetrics). Se muodostuu sanoista ”alternative (biblio)met-
rics” tai toisen tulkinnan mukaan ”article level (biblio)metrics”, kos-
ka siinä mitataan julkaisujen, ei lehden tai kirjoittajan, näkyvyyttä. 
Altmetriikka on nähty myös tietoverkkojen aikakaudella syntyneen 
ja siinä kasvaneen ns. webnatiivin sukupolven vastaiskuna aikansa 
eläneelle tutkimuskulttuurille. Monet tieteelliset kirjastot, samoin 
kuin kaupalliset informaatioalan yritykset, ovat luoneet omia järjes-
telmiään, joiden avulla voidaan seurata uusimman tutkimuksen saa-
maa huomiota sosiaalisessa mediassa (ks. esim. Forsman & Englund 
2014). Käännekohtana voitaneen pitää sitä, kun vuonna 2010 perin-
teistä bibliometriikkaa kritisoineet J. Priem, D. Taraborelli, P. Groth 
ja C. Neylon julistivat verkossa altmetriikkamanifestin, Altmetrics 
Manifesto (altmetrics.org/manifesto), jossa altmetriikan ideaa teh-
dään tunnetuksi.

Vaikuttaa siltä, että vaikka uusia termejä ja lähestymistapoja tie-
teellisten julkaisujen tilastolliseen analysointiin syntyy, bibliomet-
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riikka-termi pysyy ja säilyy. Se voidaan nähdä eräänlaisena sateen-
varjokäsitteenä, joka kokoaa alleen monenlaista julkaisuihin liittyvää 
tutkimusta ja menetelmää, aivan samoin kuin kirjasto on käsite, joka 
kattaa paljon muutakin kuin kirjoja ja painettua materiaalia. 

4.2 Bibliometriikan lähestymistapoja

Bibliometriikan alaa on tarkasteltu monista tieteen ja käytännön 
suunnista ja eri tavoin eri aikoina: muun muassa tieteentutkimuk-
sen, kirjastotyön, sisällönanalyysin, tutkimuksen ja tutkijoiden ar-
vioinnin näkökulmista (esim. Borgman 1990; Kärki & Kortelainen 
1996; Borgman 2000; Glänzel 2003; De Bellis 2014; Forsman & 
Laaksovirta 1988, 76 – 78).

1980-luvun alussa Schrader (1981) hahmotteli, että bibliometrii-
kassa on kaksi rinnakkaista tutkimustraditiota. Toisessa tarkastellaan 
erilaisia jakaumia ja se perustuu tilastollisiin lainalaisuuksiin ja ma-
temaattisiin malleihin. Tämän tradition edustajia ovat mm. Alfred J. 
Lotka, Samuel C. Bradford, George K. Zipf ja B.C. Brookes. Toinen 
traditio on käytännönläheisempi, ja se perustuu erilaisten lukujen ja 
asioiden välisten suhteiden laskemiseen. Tämän tradition edusta-
jia ovat mm. Eugene Garfield, Belver C. Griffith, Derek J. De Solla 
Price, Maurice Line, Francis Narin ja Henry Small.

1990-luvulla bibliometriikka alkoi saada jalansijaa myös tiedepo-
litiikassa. Wolfgang Glänzel (2003, 9 – 10) laajensi Schraderin näke-
mystä ja esitti kolme lähestymistapaa bibliometriikkaan. Ensinnäkin, 
bibliometriikkaa bibliometrikoille, joka on bibliometrisen perustut-
kimuksen alaa. Tähän kuuluu tilastollis-matemaattinen ja metodo-
loginen tutkimus. Tähän suuntaukseen katson Glänzelin ja hänen 
lähelleen kasvaneen tutkijayhteisön sijoittuvan.

Toisena Glänzel mainitsi bibliometrisen tutkimuksen, jossa kes-
keistä on tutkia jonkun tai joidenkin tieteenalojen tai tutkimustra-
ditioiden kehitystä. Tätä voidaan sanoa tieteentutkimukselliseksi 
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suuntaukseksi, jonka tutkijat ovat usein ensisijaisesti jonkin tieteen-
alan asiantuntijoita, eivät varsinaisesti bibliometrikkoja. He muo-
dostavat laajan ja kirjavan joukon, ja heidän kiinnostuksensa liitty-
vät usein tieteenalan kehitykseen tai tieteellisen tiedon leviämiseen. 
Tähän suuntaukseen kuuluviksi voidaan Glänzelin mukaan katsoa 
myös ne tutkijat, joka tutkivat tiedonhakua kvantitatiivisin mene-
telmin. 

Kolmantena suuntauksena, joka viimeisten 10 – 15 vuoden aikana 
on saanut runsaasti jalansijaa, on tiedepolitiikan ja tiedehallinnon 
käyttämä bibliometriikka. Tämä on tutkimuksen arvioinnin alaa, 
jossa tarkastellaan ja arvioidaan julkaisuja analysoimalla tieteellis-
tä toimintaa ja tutkimuksen tuloksellisuutta kansainvälisellä, kan-
sallisella ja organisaatioiden tasolla. Myös yksittäisten tutkijoiden 
julkaisuaktiivisuuden analysoinnin voidaan katsoa kuuluvan tähän 
ryhmään. Tiedepoliittisen suuntauksen eniten käyttämä menetel-
mä on viittausanalyysi eri variaatioineen ja aineistona kansainväli-
set viittaustietokannat Web of Science (Thomson Reuters) ja Scopus 
(Elsevier) sekä viime vuosina jossain määrin myös Google Scholar 
ja siihen perustuva Publish or Perish.

Tiedepolitiikan toimijoiden suosima, tutkimuksen arviointia ta-
voitteleva suuntaus, on saanut viime vuosina runsaastikin kritiikkiä. 
Viittausanalyysi ei kohtele kaikkia tieteenaloja tasapuolisesti, kaksi 
laajaa kaupallista tietokantaa on ollut pääasiallisena lähteenä ja tar-
kastelu on kohdistunut menneeseen aikaan, tutkimukseen joka on 
tehty jo muutama vuosi sitten ja julkaisuihin, jotka ovat saattaneet 
viipyä tiedelehtien toimitusten arvioinnissa useita kuukausia tai jopa 
vuosia. Samaan aikaan tutkimustulosten julkaiseminen ja tieteelli-
nen keskustelu ovat siirtyneet yhä enemmän verkkojulkaisemiseen 
ja sosiaaliseen mediaan.

Vaihtoehtoisia tapoja mitata julkaisuja ja tutkimuksen näkyvyyt-
tä on etsitty samalla kun vanhoja tapoja on kritisoitu. Uudet tutki-
mustulosten julkaisemisen tavat ovat innostaneet myös toisenlaiseen 
analysointiin ja arviointiin. Sosiaalista mediaa tarkasteleva vaihto-
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ehtoinen metriikka, altmetriikka, voidaan nähdään bibliometrii-
kan uusimpana suuntauksena ja yhtenä vastauksena bibliometriik-
kaan kohdistuneeseen kritiikkiin. Altmetriikka ei kuitenkaan pyri 
korvaamaan perinteistä bibliometriikkaa, vaan täydentämään sitä 
(Holmberg et al. 2015). Avoin tiede ja tutkimus -hanke esittelee tut-
kimusdataa tutkivan datametriikan (datametrics), joka näyttää ole-
van tulossa bibliometriikan sateensuojan alle. (avointiede.fi) 

4.3 Bibliometriikan varhaisvaiheet ja 
julkaisemiseen liittyviä lakeja

Bibliometriikan varhaisvaiheissa kehiteltiin ns. lakeja eli matemaat-
tisia malleja, joiden perusteella tehtiin päätelmiä mm. julkaisujen 
määrän kasvusta, tieteenalan tuotteliaista kirjoittajista ja alan kes-
keisistä julkaisuista. Nämä lait perustuivat usein luonnonilmiöissä 
tapahtuneisiin lainalaisuuksiin, ja niiden luonnontiedelähtöisyyttä 
on myös kritisoitu. Nämä lait eivät kuitenkaan ole tyhjästä tempais-
tuja. Nyt – vuosikymmeniä myöhemmin – tutkijoiden käytössä on 
laajoja bibliografisia tietokantoja ja viittaustietokantoja. Suuria jul-
kaisumääriä tutkittaessa voidaan todeta näiden lakien toimivan käy-
tännössä. Tulkintoja tehtäessä on hyvä kuitenkin ottaa huomioon 
muita vaikuttavia seikkoja, kuten tieteenalojen erilaisuutta ja tutki-
jayhteisöjen demografisia piirteitä.

4.3.1 Julkaisujen eksponentiaalinen kasvu

Tiettävästi ensimmäisen kerran toteamus tieteellisen tiedon valta-
vasta kasvusta on esiintynyt Sir Arthur Conan Doylen novellissa 
Suuri Keinplatzin koe (1885; ilmestynyt suomeksi teoksessa Hämä-
rätarinoita vuonna 1926). Matemaattisesti eksponentiaalinen kasvu 
voidaan esittää seuraavasti
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f(t)=aebt

Jossa 
f(t)= dokumenttien määrä
a= alkuperäisten dokumenttien määrä
e= kohdedokumentit
b= jatkuva kasvuvauhti
t= aika

(Tague & Beheshti & Rees-Potter 1981).

Julkaisujen määrän kasvu on kiinnostanut tutkijoita aina siitä 
saakka, kun tietoa julkaisuista on koottu luetteloihin. Bibliografiat, 
tietokannat, referaattilehdet ja kirjastojen luettelot ovat tarjonneet 
mahdollisuuksia tutkia kvantitatiivisesti julkaisutoiminnan muutok-
sia. Ajatuksellisesti bibliometriikan isänä pidetty E.W. Hulme to-
tesikin jo 1920-luvulla että bibliografisten aineistojen käyttöä ei ole 
täysin oivallettu tutkimusaineistona (Hulme 1923, 9). 

Derek J. de Solla Price kiinnostui 1960-luvun alkuvuosina tie-
don ja julkaisujen eksponentiaalisesta kasvusta, kun hänen ulottu-
villaan oli laajoja bibliografisia tietokantoja ja uudenlaisia tietopal-
veluja. Price havaitsi (1963), että kirjallisuuden määrä tieteenalas-
ta riippuen kaksinkertaistuu joka 10.-15. vuosi. 1960-luvulla alettiin 
puhua informaatioräjähdyksestä ja informaatiotulvasta. Tämä puhe 
jatkuu yhä, ja näyttääkin siltä, että siitä ilmiöstä on verkkojulkaise-
misen myötä tullut pysyvä.

Kun informaatioräjähdystä myöhemmin problematisoitiin, ha-
vaittiin, että taustalla on tutkijamäärien nopea kasvu. Voidaan olet-
taa, että kymmenkertainen määrä tutkijoita tuottaa kymmenker-
taisen määrän julkaisuja, vaikka yhtä tutkijaa kohden julkaisumää-
rät pysyvät samoina. Line (1981) totesi, että yhteiskuntatieteellisessä 
tutkimuksessa monografiakirjallisuuden määrä kasvaa lineaarisesti. 
Eksponentiaalisessa kasvussa voidaan todeta kyllästymisraja, jonka 
jälkeen kasvu hidastuu ja lakkaa (Price 1963, 19).
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Samalla tavalla voidaan nähdä uusien tutkimusalojen ja teemo-
jen kohdalla aluksi julkaisumäärän nopeaa kasvua. Alkuinnostuksen 
jälkeen julkaiseminen usein tasaantuu, ja uusia teemoja ja teorioita 
syntyy, ja ne taas vievät tutkijoita mukanaan. Tehdessäni bibliomet-
ristä analyysia sosiaalista pääomaa koskevasta tutkimuksesta, havait-
sin saman ilmiön julkaisujen – ja myös niihin kohdistuneiden viit-
tausten – määrän osalta. (Forsman 2005). Sosiaalisen pääoman käsite 
ei kuitenkaan osoittautunut päiväperhoksi, mitä 2000-luvun alku-
vuosina uumoiltiin, vaan edelleen sekä sitä käsittelevien julkaisujen 
että niiden saamien viittausten määrät ovat kasvaneet. 

4.3.2 Lotkan laki 

Bibliometriikan varhaisimpia havaintoja julkaisuihin liittyvistä lai-
nalaisuuksista on yhdysvaltalaisen matemaatikon, kemistin ja tilas-
totieteilijän Alfred J Lotkan hahmottelema ns. Lotkan laki, joka il-
mestyi Journal of the Washington Academy of Sciences -lehdessä vuon-
na 1926. Sen mukaan tieteellisessä kirjallisuudessa niiden tutkijoi-
den lukumäärä, jotka tuottavat n artikkelia (p) jonain tiettynä ajan-
jaksona, on 1/n2 niistä, jotka tuottavat yhden artikkelin (Lotka 1926).

p(n) = k/n2

k= vakio

Toisin sanoen pieni joukko tutkijoita julkaisee suuren osan kai-
kista tieteellisistä julkaisuista, ja tätä lakia on koeteltu useissa tutki-
muksissa vuosikymmenten ajan. Laki ei kuitenkaan selitä sitä, mik-
si jotkut tuottavat paljon, jotkut jonkin verran ja jotkut eivät juuri 
lainkaan. Tutkijoiden tuotteliaisuutta voidaan selittää yksilöllisellä 
taustalla (koulutus, vaikutteet, kirjoittamisen taito) tai tutkijan tieto-
ympäristöllä (tiedeyhteisö, kollegat, kirjastopalvelut). Tieteenalojen 
julkaisemiskulttuuri vaikuttaa ehkä eniten: luonnontieteissä ja lää-
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ketieteessä julkaistaan enemmän ja nopeammin kuin yhteiskunta-
tieteissä ja humanistisissa tieteissä. Tutkijoiden tuotteliaisuuteen 
voivat vaikuttaa myös tieteen ulkoiset tekijät, kuten tiedepoliittinen 
ohjaus tutkimusrahoituksen suuntaamisen avulla. Lotkan lakia on 
tarkasteltu myös yhteydessä suomalaiseen yliopistotutkimukseen ja 
tiedepolitiikan suuntautumiseen (Suomalaisen yliopistotutkimuk-
sen tuottavuus ja vaikuttavuus 2015).

4.3.3 Bradfordin laki

Bradfordin laki eli ”hajonnan laki” tarkastelee sitä, mitkä julkaisut 
ovat keskeisimpiä jollain alalla. Perustana on niiden artikkelien ko-
konaismäärä, jotka on julkaistu jonkin tietyn alan lehdissä. Bradfor-
din väittämä on seuraavanlainen: Jos tieteelliset aikakauslehdet jär-
jestetään aiheeseen liittyvien artikkelien mukaan alenevaan järjes-
tykseen, voidaan lehdet jakaa ydinvyöhykkeeseen, jossa olevat leh-
det ovat keskittyneet ko. aiheeseen, ja useisiin muihin, ydintä ym-
päröiviin vyöhykkeisiin, joissa olevat lehdet sisältävät saman määrän 
artikkeleita kuin ydin. Artikkeleita julkaisseiden lehtien määrä eri 
vyöhykkeissä kasvaa ytimeen verrattuna suhteessa 1:n:n2.

Bradfordin kaava on seuraavanlainen:

1:n:n2…. Bradfordin vakio riippuu tieteenalasta
R(n) = N log n/s (1nN)
Jossa
R(n) = aikakauslehtiartikkelien kokonaismäärä
N = aikakauslehtien kokonaismäärä
s = vakio (jollain tietyllä alalla)

Samuel C. Bradford oli brittiläinen matemaatikko ja kirjaston-
hoitaja, joka esitti julkaisujen hajontaa koskevan lakinsa vuonna 1934 
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Engineering-lehdessä ilmestyneessä artikkelissaan (Bradford, 1934). 
Alun perin hän oli kehittänyt lakinsa parantaakseen kirjastoissa tie-
topalveluja ja voidakseen löytää ns. ydinkokoelmat. Bradfordin laki 
on samankaltainen kuin taloustieteilijä ja sosiologi Vilfred Pareton 
1800-luvun lopulla kehittämä Pareton jakauma (80/20), jonka mu-
kaan 80 % vauraudesta keskittyy 20 %:lle väestöstä. Tätä on sanottu 
myös ”epäoikeudenmukaisen jakautumisen teoriaksi” ja sitä on tut-
kimuksissa sovellettu eri aloilla.

Bradfordin lain sovelluksessa on kuitenkin ongelmia. Miten ja 
miksi suhteellisen pieni määrä lehtiä edustaa jonkin alan ydintä? 
(ks. Jylhä-Pyykönen & Pirjetä & Soukari 1986, 54 – 55). Bradfordin 
lakia on käytetty yleisesti ryhmiteltäessä julkaisuja sen mukaan, mi-
ten paljon ne saavat viittauksia. Sitä on käytetty myös tutkittaessa 
käyttäjiä, toisin sanoen mikä tekee jostakusta ns. ydinkäyttäjän. On 
kysytty, voidaanko ihmisten lukemistottumuksia tarkastella analogi-
sesti joidenkin fysiikan ilmiöiden kanssa? Bradfordin laki on kieh-
tonut monia, saanut soveltajia ja seuraajia, mutta myös kriitikoita 
(Bibliometri 1986).

4.3.4 Zipfin laki 

George Kingsley Zipf oli Harvardin yliopistossa työskennellyt kie-
litieteilijä. Hän havaitsi tutkimuksissaan (Zipf 1936), että yleisin sa-
na esiintyy laajoissa tekstiaineistoissa kaksi kertaa niin usein kuin 
toiseksi yleisin sana, kolme kertaa useammin kuin kolmanneksi 
yleisin sana ja niin edelleen. Toisin sanoen n:nneksi käytetyimmän 
sanan (tai jonkin muun mitattavan yksikön, kuten äänteen) käyttö-
tiheys missä tahansa luonnollisessa kielessä on käänteisesti verran-
nollinen lukuun n. Matemaattisesti tämä voidaan ilmaista yhtälöl-
lä. Suureet A ja B ovat kääntäen verrannolliset. Silloin ovat suureet 
A  ja B-1 suoraan verrannolliset, jolloin niiden arvojen suhde on aina 
vakio k, ja siksi voidaan kirjoittaa
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A  : B –1  = = A B= k.A
B –1

Tällöin sanotaan, että ”suure A on kääntäen verrannollinen suuree-
seen B”. (Kaava lainattu artikkelista Zipfin laki, Wikipedia, 
24.3.2016)

Zipfin lakia on vuosien varrella testattu usein. Nyt kun tutkijoi-
den käytössä on laajoja kokotekstiaineistoja ja analyysimenetelmiä, 
on saatu vahvistusta tälle teorialle. Uusimpia on espanjalaisen tutki-
jaryhmän Matemaattisessa tutkimuskeskuksessa (crm) tekemä tut-
kimus, jossa testattiin Zipfin lain pätevyyttä analysoimalla yli 31 000 
englanninkielistä Gutenberg-verkkokirjaston teosta (Moreno-
Sánchez & Font-Clos & Corral 2016). Aiemmin samassa tutkimus-
laitoksessa lakia on testattu mm. pienemmällä, 10 teoksen aineistol-
la, joka sisälsi englanninkielistä, suomenkielistä, espanjankielistä ja 
ranskankielistä kaunokirjallisuutta (Corral & Boleda & Ferrer-i-
Cancho 2015). Massadata-analyysin perusteella 55 prosenttia teks-
teistä eli yli miljoonan sanan aineisto sopii täydellisesti Zipfin lakiin, 
jos pari harvinaisinta sanaa jätetään ottamatta huomioon. Jos kaikki 
sanat huomioidaan, laki pätee 40 prosenttiin aineistosta. 

Informaatiotutkimuksessa ja kirjastoalalla Zipfin lakia on hyö-
dynnetty lähinnä tiedonhaussa ja tiedonhauntutkimuksessa sekä ko-
koelmien arvioinnissa.

4.4 Bibliometriikan menetelmiä

Bibliometrisessä tutkimuksessa mm. lasketaan julkaisujen luku-
määriä, julkaisutyyppejä, kirjoittajien määriä ja julkaisujen kieltä ja 
tarkastellaan jonkin alan julkaisujen kumulatiivista kasvua, uusien 
asioiden leviämistä ja julkaisujen saamaa huomiota. Seuraavassa tar-
kastelen tavanomaisimpia tapoja tehdä bibliometristä tutkimusta. 
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4.4.1 Viiteanalyysi

Viiteanalyysin käsitteen alle kätkeytyy kaksi bibliometriikan mene-
telmää: lähdeanalyysi ja viittausanalyysi. Toisin sanoen, kaikkea viit-
taamiseen ja lähteisiin perustuvaa tutkimusta voidaan kutsua viite-
analyysiksi (Kärki & Kortelainen 1996, 14). Lähdeanalyysissä tar-
kastellaan julkaisuissa käytettyjä lähteitä (reference) ja viittausana-
lyysissä julkaisujen toisissa julkaisuissa saamia viittauksia (citati-
on). Lähdeanalyysissä tutkittava aineisto pysyy samana, sillä teok-
sen lähdeluettelo ei suurene tai pienene. Sen sijaan viittausanalyysin 
aineisto voi elää jatkuvasti, koska teos saattaa saada uusia viittauksia 
päivittäin ja jopa useiden vuosien jälkeen sen ilmestymisestä.

4.4.1.1 Lähdeanalyysi

Lähdeanalyysin aineisto kootaan julkaisujen lähdeluettelosta. Sitä 
on käytetty mm. kirjasto- ja tietopalvelualalla kirjaston kokoelmien 
arvioinnissa ja tieteentutkimuksessa tutkijan saamia vaikutteita tai 
tieteenalan julkaisukäytäntöjä tutkittaessa. Lähdeanalyysiä on käy-
tetty myös kartoitettaessa tieteellisen tiedon leviämistä tieteenalalta 
toiselle (Kärki & Kortelainen 1996, 15 – 16).

Kirjaston kokoelmien kattavuutta ja laatua on useissa yliopisto-
kirjastoissa tutkittu lähdeanalyysiä käyttäen. Aineistona on ollut 
yliopiston tutkijoiden käyttämiä julkaisuja (Hurme 1989) ja erityi-
sesti väitöskirjoja (mm. Nygren & Iivonen & Valtari & Heikkilä 
2008). Nygren kollegoineen toteaa, että väitöskirjat ovat hyvää tut-
kimusaineistoa, koska ne ovat itsenäisen tutkimustyön tuloksia ja 
jatko-opiskelun tuotoksia. Ne edustavat sekä yliopistossa tehtävää 
tutkimusta että opiskelua.

Lähdeanalyysiä on käytetty myös tutkittaessa lähteiden käyttöä 
eri tieteenaloilla ( Jääskeläinen 1985) tai sitä miten tieteellinen tieto 
leviää (Rautio & Suhonen 1981b). 
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4.4.1.1.1 Bibliograf inen kytkentä

Käsite bibliografinen kytkentä (bibliographic coupling) liittyy läh-
deanalyysiin. Sen mukaan tieteellisillä julkaisuilla on jotain yhteis-
tä, jokin suhde, jos niiden lähdeluettelossa on yksi tai useampi sama 
julkaisu. Tällöin nämä julkaisut todennäköisesti käsittelevät samaa 
aihepiiriä tai kertovat niiden kuulumisesta samaan tutkimustradi-
tioon tai koulukuntaan. Mitä useampia samoja julkaisuja lähdeluet-
telossa on, sitä vahvemmin nämä julkaisut ovet kytköksissä toisiin-
sa. Bibliografisen kytkennän käsitteen esitti ensimmäisenä M.M. 
Kessler (1963), joka piti sitä hyödyllisenä menetelmänä tutkittaessa 
asioiden välisiä yhteyksiä.

Bibliografinen kytkentä herätti pian myös kritiikkiä, joka liit-
tyy yleensäkin lähteiden käyttöön tutkimuksessa (esim. Martyn 
1964). Kaikilla lähteillä ei ole samanlaista merkitystä tutkimuksessa. 
Joitakin on todella käytetty, toiset saattavat olla lähdeluettelossa vain 
siksi, että nämä lähteet kuuluu mainita tässä yhteydessä, ja joskus 
lähteitä ei todellisuudessa ole edes luettu. Kärki ja Kortelainen (1996, 
16) toteavat, että vastauksena tähän kritiikkiin on kehitetty menetel-
mä, jota voidaan kutsua viittaamiskontekstin analyysiksi tai teksti-
viitteiden sisällönerittelyksi. Tällöin käydään läpi koko teksti ja luo-
kitetaan viitteet sen mukaan, lainataanko lähteestä teoreettista vai 
empiiristä informaatiota, missä tarkoituksessa lähdettä on käytet-
ty ja kuinka usein lähteeseen on viitattu. Näin menetellen on saatu 
tietoa mm. lähteiden käytöstä eri tieteenaloilla ( Jääskeläinen 1985).

4.4.1.2 Viittausanalyysi

Viittausanalyysi (citation analysis) on ehkä tunnetuin ja laajimmin 
käytetyin bibliometriikan menetelmistä. Viittausanalyysissä on käy-
tetty aineistona pääasiassa kansainvälisiä viittaustietokantoja, Web of 
Science, Scopus ja Google Scholar. Näistä kaksi viimeksi mainittua 
ovat 2000-luvun tuotteita, kun taas Web of Science -tietokannan juu-
ret ulottuvat 1960-luvulle ja Science Citation Index -tietokantaan.
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Ensimmäisen kerran viittausanalyysiä käyttivät Gross ja Gross 
(1927) arvioidessaan kemian alan ydinkokoelmaa. Myöhemmin viit-
tausanalyysi on ollut tieteentutkimuksessa ja informaatiotutkimuk-
sessa käytetty menetelmä, kun on haluttu tutkia sitä, mitkä teok-
set tai ketkä tutkijat ovat saaneet huomiota. Viittausanalyysin te-
kijöitä kiinnostaa usein se, mitkä julkaisut saavat paljon tai nopeas-
ti viittauksia ja mitkä herättävät kiinnostusta toisissa tutkijoissa. 
Viittausanalyysiä on käytetty myös perusteluna, kun on laadittu me-
nestyneiden tutkijoiden listoja (”most cited authors”) tai merkittä-
vien julkaisujen listoja (”most cited works”). Tällaiset listat kiinnos-
tavat tiedeyhteisön ulkopuolella myös mediaa, ja suurimmissa päi-
välehdissä uutisoidaankin siitä, jos suomalaisia tutkijoita on tällaisen 
listan kärjessä.

Viittausanalyysiä voidaan käyttää myös silloin, kun tutkitaan tie-
teessä tapahtuvaa ajatusten leviämistä, ja joskus voi käydä niin, että 
tutkimusta tehdessä löydetään myös sellaista, mitä ei alunperin et-
sitä. Van Raan (2004) esitti ajatuksen ”tieteen Prinsessa Ruususista”. 
Sen mukaan jotkut vuosia tai vuosikymmeniä aiemmin julkaistut 
teokset alkavat jostain syystä kiinnostaa tutkijoita ja saavat paljon 
viittauksia. Tämä uusi kiinnostus saattaa liittyä johonkin ihan eri 
asiaan kuin mikä oli alkuperäisen tutkimuksen ja julkaisun tarkoi-
tus. Joskus kyseessä voi olla kiinnostavaa julkaisua koskevan tiedon 
leviäminen tutkijoiden keskuudessa. Prinsessa Ruususia saattaa löy-
tyä etenkin humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilta, 
joissa julkaisuihin viittaaminen ja julkaisujen ilmestyminen on luon-
nontieteitä ja lääketiedettä hitaampaa ja unohdetut klassikot nouse-
vat pintaan yhä uudelleen (Forsman 2005; Forsman 2009).

Viittausanalyysiä käytettiin jo 1970-luvulla asiantuntija-arvioin-
nin rinnalla tutkijoiden rekrytoinnissa sekä yksittäisten tutkijoiden 
arvioinnissa ja vertailussa erityisesti luonnontieteiden ja lääketie-
teen alalla. Vuosituhannen vaihteessa sitä alettiin käyttää yhä enem-
män myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten toiminnan arvioinnissa. 
Myös eri maiden tutkimustoiminnan kansainvälisissä vertailuissa ja 
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maailman yliopistoja koskevien ranking-listojen laadinnassa viit-
tausanalyysi on ollut keskeinen väline.

Viittausanalyysiä kohtaan on esitetty kritiikkiä siitä saakka, kun 
sitä on tehty. 1970- ja 1980-luvun vaihteessa kritiikkiä herätti mm. 
viittaustietokantojen kattavuus ja angloamerikkalaisuus, tietojen 
kokoaminen ja sattumanvaraisuus (mm. Rautio & Suhonen 1981) . 
MacRoberts ja MacRoberts (1989) kritisoivat ajatusta siitä, että viit-
taus merkitsisi sitä, että kirjoittaja on käyttänyt dokumenttia. Lisäksi 
oletetaan, että julkaisuun viittaaminen kertoo siitä, että julkaisu olisi 
tasokas. Samoin ajatellaan, että parhaimpiin julkaisuihin viitataan. 
Kuitenkin saattaa olla niin, että julkaisuun viitataan siksi, että se on 
helposti saatavilla, se sisältyy johonkin tietokantaan tai se on kir-
joitettu sellaisella kielellä, jota julkaisuun viittaava hallitsee. Lisäksi 
oletetaan että viittaavan dokumentin sisältö liittyy viitattavaan do-
kumenttiin ja että kaikki viittaukset ovat keskenään samanarvoisia.

Lisäksi he muistuttavat, että tutkija ei aina muista mainita niitä 
julkaisuja, joista hän on saanut ideoita ja vaikutteita. Tällöin ollaan 
ns. hiljaisen tiedon äärellä. Myöskään informaaleihin vaikuttajiin ei 
viitata, ts. ne jäävät pimentoon, ellei niitä mainita esimerkiksi esipu-
heessa tai kiitoksissa. Väärät ja puolueellisetkin viittaukset ovat ylei-
siä, kun halutaan nostaa joitakin kirjoittajia esiin, vaikka heillä ei oli-
sikaan varsinaisesti ansiota tai tekemistä kyseisen julkaisun kanssa.

Viittauskäytännöt vaihtelevat eri tieteenaloilla ja tutkijayhteisöis-
sä. Viittausten tyypit ja tyylit vaihtelevat, ja siihen saattavat vaikuttaa 
tutkijan kansallisuus, julkaisuaika ja tutkimusala. Yleisenä trendinä 
näyttäisi olevan se, että viittauksia on yhä enemmän. Tutkijat kerto-
vat aiempaa useammin käyttämistään julkaisuista ja saamistaan vai-
kutteista ja antavat näin arvostusta edeltäjilleen. Tieteessä on usein 
viitattu Isaac Newtoniin, joka on sanonut: ”Jos olen nähnyt kauas, se 
johtuu siitä, että olen seissyt jättiläisten olkapäillä.”

Viittausanalyysin kohdistunut kritiikki on bibliometrikkojen pii-
rissä tunnettua ja se voidaan ottaa tutkimusta tehdessä huomioon. 
Monet vähemmän bibliometriikkaan perehtyneet tekevät helposti 
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suoraviivaisia johtopäätöksiä. Esimerkiksi se, että viittausten mää-
rää pidetään keskeisenä tutkijoiden ja tutkimuksen arvioinnissa, ei 
välttämättä kerro siitä, että tutkimus olisi myös laadukasta. Siitä se 
kertoo varmasti, että tutkimus on saanut huomiota.

Viittausanalyysiä on käytetty tutkimuksissa joskus ainoana me-
netelmänä, joskus yhtenä menetelmänä monista. Viittausanalyysin 
avulla voidaan myös tehdä johtopäätöksiä eri tieteenalojen viit-
tauskäytännöistä. Julkaisuja voidaan liittää tekijöihin, tutkimus-
organisaatioihin ja tieteenaloihin. (Kärki & Kortelainen 1996, 14) 
Viittausanalyysin oikea ja oikeudenmukainen tulkinta edellyttää 
tieteenalojen ja tutkimuskulttuurien tuntemusta. Usein kuitenkin 
– ehkä kiireessä tai tarkoitushakuisestikin – tyydytään mekaaniseen 
raportointiin ilman syvempää analyysiä.

4.4.1.2.1 Yhteisviittausanalyysi

Yhteisviittausanalyysi (co-citation analysis) on menetelmä, jonka 
avulla pyritään löytämään tutkimusverkostoja ja havainnollistamaan 
niiden kehitystä. Viittausverkostoja jäljittämällä voidaan löytää jon-
kin tietyn aiheen historiaa ja kehitystä artikkeliketjujen avulla. Yh-
teisviittausanalyysin tavoitteena on tehdä sellaisen verkoston raken-
ne tunnistettavammaksi ja saavutettavammaksi (Chen 2002, 144).

Yhteisviittausanalyysissä voidaan tunnistaa kaksi lähestymistapaa: 
dokumentteihin kohdistuva yhteisviittausanalyysi ja tekijöihin koh-
distuva yhteisviittausanalyysi. Small on tarkastellut tätä useissa ar-
tikkeleissaan (Small 1973; Small 1977; Small 2000; ks. myös Cawkell, 
2000, 185). Yhteisviittausanalyysin käyttökelpoisuutta on käsitellyt 
mm. Eugene Garfield (2001).

Dokumenttien yhteisviittausanalyysi perustuu oletukseen, että 
kaikkein validein ja reliaabelein indikaattori tieteellisen koulukun-
nan arvioinnissa on sen tuottamat dokumentit, jotka on julkaistu 
vertaisarvioiduissa julkaisuissa (Gmür 2002, 28). Vertaisarviointi on 
aiheeseen paneutuvaa asiantuntijatyötä, jolla varmistetaan julkaisu-
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jen laatu. Yhteisviitattujen julkaisujen kokonaisuus (cluster) edus-
taa oletuksen mukaan tutkimusalan tietoperustaa (knowledge base) 
(Small 1977).

Tekijöiden yhteisviittausanalyysiä on käytetty, kun on kartoi-
tettu tutkimusalan intellektuaalisia rakenteita (Chen 2002, 151). 
Perusoletuksena on se, että kahden tutkijan julkaisujen väliset yh-
teisviittaukset ovat käyttökelpoisia indikaattoreita kertomaan sitä, 
että nämä tutkijat kuuluvat samaan tai läheiseen tieteelliseen koulu-
kuntaan tai samaan tutkijaverkostoon, ns. näkymättömään korkea-
kouluun (Gmür 2002, 28). 

Yhteisviittausanalyysi aloitetaan siten, että valitaan ensin tutki-
muksen kohde ja lähestymistapa, joka voi perustua joko tekijöihin 
tai dokumentteihin. Useimmiten dokumentit ja tekijät valitaan sen 
perusteella, miten paljon niihin on viittaustietokannoissa (Web of 
Science, Scopus, Google Scholar) viittauksia (Gmür 2003, 29), toisin 
sanoen tutkitaan niitä julkaisuja, joihin on viitattu useimmin.

Kun dokumentit on valittu, määritellään yhteisviittausten mää-
rä. On useita tapoja, millä painottaa yhteisviittausten määrää. Näitä 
ovat korkeimmat yhteisviittausten absoluuttiset määrät, yhteisviit-
taukset arvioidaan suhteessa yhteisviittauskumppanien viittausmää-
riin tai yhteisviittaukset konvertoidaan Pearsonin korrelaatiokertoi-
miin, millä on myös standardoiva vaikutus. Tämä toimenpide vali-
taan, kun dokumenttien tai tekijöiden määrä on esimääritelty myö-
hemmin tehtävää faktorianalyysia tai moniulotteista skaalausta var-
ten. (Gmür 2003, 29 – 30).

Gmürin (2003, 30 – 31) mukaan yhteisviittausanalyysin historiassa 
on kehittynyt kaksi lähestymistapaa. Makrolähestymistapa perus-
tuu tavallisesti viittaustietokantoihin ja se kohdentuu tieteenalojen 
yleiseen rakenteeseen, ja siihen mitkä lainalaisuudet ovat tieteen ke-
hityksen taustalla. Tässä lähestymistavassa dokumenttipainotteinen 
(dokumenttiorientoitunut) on vallitseva.

Mikrolähestymistapa taas pyrkii kuvaamaan retrospektiivisesti 
yksittäisten tieteenalojen tai koulukuntien rakennetta ja historial-
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lista kehitystä. Tässä taas tekijäsuuntautunut (tekijäorientoitunut) 
lähestymistapa on valitseva. Tätä käyttäen tieteenalan rakenteet ja 
kehityslinjat piirtyvät sen merkittävimpien henkilöiden kautta.

Yhteisviittausanalyysissä, samoin kuin yhteissana-analyysis-
sä keskeinen käsite on klusteri, joka liittyy tulosten visualisointiin. 
Klusterien määrä, muoto ja niiden väliset yhteydet ovat sitä, mitä 
tulkitaan, kun pyritään löytämään verkostoja ja linkkejä. Klusteriksi 
sanotaan sitä viitteiden ryhmää, jossa viitteiden välillä on useita yh-
teyksiä, jotka muodostavat yhteisviittausverkoston. Gmür (2003, 32) 
nimeää klusterien perusmuodot, joita voidaan verkostoanalyysissä 
tunnistaa. (Klustereista tarkemmin visualisointia käsittelevässä lu-
vussa.)

4.4.2 Viittausanalyysistä eteenpäin

Viittausanalyysin heikkouksista on keskusteltu, kirjoitettu ja väitelty 
(Wouters 2014). Bibliometrikkojen keskuudessa on kehitelty hieno-
syisempiä menetelmiä ja indikaattoreita, jotka perustuvat viittauk-
siin. Tällaisia on kehitelty mm. Leidenin yliopiston tieteen ja tek-
nologian tutkimuskeskuksessa (cwts). Sen lisäksi on etsitty vaih-
toehtoisia tapoja tutkia tieteellistä toimintaa julkaisujen avulla. Näi-
tä ovat mm. laadullisen näkökulman tuominen määrälliseen analyy-
siin (De Bellis 2014, 30 – 33) sekä sosiaalisen median analysointiin 
suuntautunut vaihtoehtoinen metriikka, altmetriikka (Priem 2014, 
263 – 287).

2000-luvun alussa Kalifornian yliopistossa San Diegossa työsken-
nellyt fyysikko Jorge E. Hirsch esitti h-indeksin, jota on myös sanot-
tu kehittäjänsä mukaan Hirsch-indeksiksi. (Hirsch 2005). Se mää-
ritellään seuraavasti: ”Tutkijan h-indeksi on kokonaisluku, joka saa 
arvon h, mikäli kaikista hänen N julkaisustaan h julkaisuun on vii-
tattu muissa julkaisuissa h kertaa tai useammin ja loppuihin (N-h) 
julkaisuun h kertaa tai vähemmän.” 
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Ideana on ollut se, että h-indeksi kertoisi myös laadusta, siitä mi-
ten moni tutkijan julkaisu on saanut näkyvyyttä, koettu viittaami-
sen arvoiseksi. Kuitenkin siihen sisältyy tiettyjä varauksia: h-indeksi 
on vertailukelpoinen vain saman alan sisällä ja silloinkin vain samaa 
aihepiiriä tutkivien tutkijoiden keskuudessa. Myös tutkijan ikä vai-
kuttaa h-indeksin suuruuteen. Vanhemmalla tutkijalla on luonnol-
lisesti ollut enemmän aikaa olla tuloksellinen ja julkaista kuin aloit-
televalla tutkijalla.

Erityisesti luonnontieteissä ja lääketieteessä h-indeksi on herät-
tänyt ihastusta ja sitä on käytetty mm. tutkijoiden rekrytoinnissa 
yhtenä perusteena. Näillä aloilla voidaankin saada korkeita arvoja, 
kun taas humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla arvot ovat 
pieniä, koska sekä julkaisukulttuuri että viittauskäytännöt ovat niin 
toisenlaisia. Tutkijat julkaisevat harvemmin, usein kirjoja, muulla-
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kin kielellä kuin englanniksi, eivätkä julkaisut ja niiden saamat viit-
taukset pääse viittaustietokantoihin, joiden sisällä h-indeksit laske-
taan.

Hirschin ideoima h-indeksi ei kuitenkaan ole vakio, pysyvä, eikä 
objektiivinen totuus tutkijan hyvyydestä tai hänen julkaisujensa laa-
dusta. Tosiasia on, että h-indeksi muuttuu ajan myötä, ja se voidaan 
laskea kattamaan eripituisia ajanjaksoja. Indeksin kehittänyt Hirsch 
on myöhemmin tarkentanut h-indeksin käyttöä ja todennut näitä 
siihen liittyviä ongelmia (Hirsch & Buela-Casal 2014). 

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa h-indeksi on aika 
ajoin herättänyt kiivastakin keskustelua, kun on haluttu nostaa oma 
häntää tai vähätellä toisen ansioita. Yleensä keskustelun taustalla 
on ollut tietämättömyys käytettyjen tietokantojen kattavuudesta ja 
ymmärtämättömyys itselle vieraan tieteenalan julkaisukulttuurista.

4.4.3 Yhteissana-analyysi

Yhteissana-analyysi (co-word analysis) on kiehtova menetelmä, kun 
halutaan tutkia tieteessä tapahtuneita muutoksia ja tutkimusverkos-
tojen muodostumista. Erityisesti uusilla tieteenaloilla ja tutkimus-
kysymyksissä voidaan seurata sitä, miten tutkimusongelmissa siirry-
tään yleisimmistä kysymyksistä erityisiin tai milloin uusia näkökul-
mia ilmaantuu. Aiheet alkavat linkittyä toisiinsa, jopa tieteenalojen 
yli. Yhteissana-analyysissä on laadullisen bibliometriikan aineksia 
ja sen käyttäminen vaatii tutkittavan alan tuntemusta. Se on mene-
telmä, jota on käytetty Suomessa varsin vähän (Forsman 2005; Ke-
ränen 2004; Keränen 2005; Nykyri 2010; Ungern-Sternberg 1993), 
mikä lienee vaikuttanut siihen, että suomenkielinen terminologia ei 
ole vakiintunut. Mahdollista on myös se, että yhteissana-analyysiä 
on kehitetty Ranskassa, ja ranskankielinen kirjallisuus ei ole tavoit-
tanut suurelta osin englanninkielistä bibliometrikkojen maailmaa. 
Niinpä käsittelen yhteissana-analyysiä hieman perusteellisemmin 
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kuin viiteanalyysiä. Kerron sen juurista, sen käytöstä ja sen ympäril-
lä käydystä keskustelusta.

Alkujaan yhteissana-analyysiä on kehitetty Ranskassa 1980-luvul-
la. Yhteistyötä tekivät Centre de Sociologie de l’Innovation of the 
Ecole Nationale Superieure des Mines of Paris ja Ranskan kan-
sallisen tieteellisen tutkimuksen keskus cnrs (Centre National de 
la Recherche Scientifique). Heidän luomaansa systeemiä kutsuttiin 
nimellä leximappe. Ideana oli kartoittaa tieteenalojen dynaamista 
kehitystä. Yhdessä varhaisimmista tutkimuksista Bauin (1986) kar-
toitti vesiviljelyn (aquaculture) muutoksia vuodesta 1979 vuoteen 
1981. 

Yhteissana-analyysi bibliometriikan menetelmänä sai alkunsa tie-
teensosiologiasta, kun haluttiin tutkia tekstien roolia tieteellisessä 
tutkimuksessa. Tuolloin argumentoitiin, että vaikka tutkijat teke-
vät paljon muutakin kuin vain kirjoittavat artikkeleita ja raportteja, 
kirjoittaminen ja julkaiseminen ovat sekä keskeistä heidän työssään 
että edustavat sitä, miltä tiede näyttäytyy. Julkaisut ovat tieteen jul-
kisivu.

Yhteissana-analyysin kehittäjät väittivät myös, että tutkijat pyr-
kivät kirjoituksissaan luomaan linkkejä ongelmien, aiheiden, mene-
telmien, tutkimustulosten ja ratkaisujen välille. Samalla he pyrkivät 
vakuuttamaan heidän tutkimuksiaan arvioivia tutkijoita siitä, että 
nämä yhteydet ovat järkevästi perusteltuja. Sovellettuna tieteellisen 
tiedon muotoon tietyllä tutkimusalalla, tämän analyysin mukaan jäl-
kimmäistä voidaan nähdä verkostona tai suhteina, jotka ovat muo-
dostuneet kokoamalla kaikki ne suhteet, joita on löydetty tieteellis-
ten julkaisujen relevantissa joukossa. Jotkut näistä suhteista, ts. ne 
jotka esiintyvät useissa artikkeleissa, olisivat vahvempia kuin toiset. 
(Law & Bauin & Courtial & Whittager 1988, 252 – 253).

Yhteissana-analyysin taustalla on ollut myös tarve osoittaa perin-
teisen viittausanalyysin heikkouksia (Callon, Courtial, Turner and 
Bauin 1983, 191 – 196). Callon tutkijakollegoineen kritisoi tieteentut-
kimuksessa usein käytettyä kahtiajakoa tieteen sisäisiin ja ulkoisiin 
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tekijöihin. He puhuvat ongelmaverkostoista ja ehdottavat siinä yh-
teydessä yhteissana-analyysia, jonka avulla voidaan identifioida ja 
visualisoida näitä ongelmaverkostoja ja niiden kehitystä.

Heidän mukaansa “tieteellisen tai teknisen tekstin sanat linkit-
tyvät toisiinsa fraaseissa, ja niiden tarkoitus on viedä vakuuttavaa 
informaatiota tietylle tuottaja-lukija-joukolle, ts. tekstin lukijoille, 
jotka myös itse tuottavat tieteellistä tekstiä. Mutta tekstin tarkoi-
tuksena on myös ikään kuin syöttää tai tyrkyttää tutkimuksen tu-
loksia niin, että se vakuuttaa lukijan siitä, että hänen täytyy ottaa ne 
tulokset huomioon ja käyttää niitä hyväkseen.” (Callon & Courtial 
& Turner & Bauin 1983, 199). Tämän mukaan sanoilla olisi valtaa 
houkutella ja vietellä lukijaa, 

Callon kollegoineen puhuukin myös sanojen voimasta. Sana-
assosiaatiot onnistuvat, kun ne vakuuttavat lukijan tai kuulijan niin 
vahvasti, että 1) hänen on pakko kiinnostua tekstin sisällöstä ja esi-
tetystä informaatiosta; 2) hän on tilanteessa jossa hän ei voi (tai ei 
tahdo) kyseenalaistaa niitä tulkintoja ja päättelyä, jotka ovat johta-
neet hänet hyväksymään tutkimuksen tulokset. Niinpä sanat voivat 
valloittaa lukijan. “Tietyt sanat ja sana-assosiaatiot ovat vahvempia 
kuin graniitti, eikä lukija voi koota niin paljoa dynamiittia, että se 
voisi räjäyttää sen hajalle” (Callon & Courtial & Turner & Bauin 
1983, 199).

Yhteissana-analyysiä voidaan käyttää myös, kun halutaan ymmär-
tää ja kuvailla tutkimusaiheiden välisiä suhteita. Toisin sanoen, se 
on menetelmä, jonka avulla voidaan paljastaa se konteksti, jossa tut-
kimustoiminta tapahtuu, linkit joita tutkijat luovat omassa tutki-
muksessaan erilaisten aiheiden, menetelmien ja ratkaisujen välille. 
(Ungern-Sternberg 1994; Keränen 2004; Keränen 2005).

Yhteissana-analyysi liittyy kahteen tutkimussuuntaukseen. 
Ensimmäinen pyrkii kartoittamaan tieteellisen tutkimuksen raken-
netta, toinen tarkastelee sitä, miten tieteellinen julkaiseminen on 
monessa suhteessa samanlaista kuin kaunokirjallinen julkaiseminen. 
(Callon et al. 1983, 194)
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Kun toisen maailmansodan jälkeen tieteellisen tutkimuksen koh-
teet ja määrä lisääntyivät moninkertaisesti aiempiin vuosiin verrat-
tuna, yksittäisen tutkijan on ollut vaikea seurata eri tutkimussuu-
tausten kehitystä omallakin tieteenalallaan, lähitieteistä puhumatta. 
Myös tiedepolitiikan asiantuntijoilla on vaikeuksia hahmottaa tie-
teen dynamiikkaa ja muuttumista arvioidessaan tutkimuksen suun-
taamista. Yhteissana-analyysi voi toimia tässä suunnannäyttäjänä.

Yhteissana-analyysi on sisällönanalyysin muoto, joka käyttää sana- 
tai fraasiparien yhteisesiintymisiä tekstikorpuksessa identifioidak-
seen ideoiden välisiä yhteyksiä niillä aihealoilla, jotka näissä teks-
teissä esiintyvät (He 1999). Indeksejä, jotka perustuvat sanojen tai 
fraasien yhteisesiintymisten määrään, käytetään mittaamaan näiden 
välisiä suhteita. Näitä ovat sisältymisindeksi (inclusion) ja läheisyy-
sindeksi (proximity). Näihin indekseihin perustuen sanat tai fraasit 
ryhmitellään ja niiden pohjalta luodaan verkostokartta. Esimerkiksi 
sisältökarttaa käytetään korostamaan alan keskeisiä teemoja ja lähei-
syyskarttaa käytetään osoittamaan pienempien, keskeisten teemojen 
taakse kätkeytyvien alojen välisiä yhteyksiä.

Joitakin toisia indeksejä, kuten niitä jotka perustuvat sanojen 
esiintymistiheyteen tai keskeisyyteen, käytetään arvioimaan kunkin 
kartan muotoa, joka osoittaa, missä määrin kukin alue on rakentunut 
keskustan ympärille ja sen, miten kukin alue on keskeinen toisille. 
Eri aikoina syntyneitä verkostokarttoja vertaamalla voidaan jäljittää 
tieteen dynaamista kehitystä.

Yhteissana-analyysin yhteydessä on keskusteltu siitä, mitkä sanat 
parhaiten kuvastaisivat tutkimuksen sisältöä ja keskeisiä teemoja. 
Ovatko otsikkosanat parempia kuin asiasanat? Ja entä kokotekstin 
analysoiminen? (Forsman 2005, 84 – 87)

Tutkijat usein haluavat, että heidän julkaisunsa erottuvat tiedeyh-
teisössä. Niinpä he käyttävät erilaisia merkkejä tai signaaleja tullak-
seen huomatuksi. Voidaan olettaa, että otsikkosanoissa on voimaa, ja 
monet tutkijat tietävät tämän. Joskus otsikot ovat – erityisesti yhteis-
kuntatieteissä – hyvinkin kuvailevia tai jopa maalailevia. Silloin otsik-
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kosanat eivät auta tiedonhakijaa löytämään etsimäänsä, vaan hänen 
on luotettava asiasanoihin ja luokituksiin. Luonnontieteellisillä aloilla 
tutkijat taas ovat tietoisia sitä, miten tärkeää on valita julkaisun otsi-
kon sanat niin, että ne suurissa tietokannoissa sijoittuvat oikean luo-
kituksen alle. He nostavat otsikkoon tutkimuksensa keskeisiä termejä. 

Whittagerin (1989) mukaan tieteellisten artikkelien kirjoitta-
jat valitsevat oman alansa termit huolellisesti. Kun erilaisia terme-
jä käytetään samassa artikkelissa, se johtuu siitä, että kirjoittaja joko 
tunnistaa tai olettaa termien sisällöllisten merkitysten välillä olevan 
joitakin sellaisia suhteita, jotka ovat merkittäviä. Jos riittävän moni 
eri kirjoittaja sattuu tunnistamaan termien välillä saman suhteen, 
silloin voidaan olettaa, että tällä suhteella saattaa olla jotain merki-
tystä kyseisellä tieteenalalla. 

Asiasanojen käytöstä yhteissana-analyysissä Whittager esittää 
käsityksenään: ”Asiasanat, jotka koulutetut ja kokeneet indeksoijat 
ovat valinneet kuvaamaan artikkelien sisältöä, ovat itse asiassa luo-
tettavia, ja niinpä on mahdollista käyttää asiasanoja perusaineistona 
yhteissana-analyysissä.”

Otsikkosanat vai asiasanat -keskustelussa voidaan Whittagerin 
(1989, 489) tekemän analyysin perusteella todeta, että sekä otsikko-
sanat että asiasanat tuottavat johdonmukaisia ja hyödyllisiä tulok-
sia. Asiasanat tuottavat samanlaisen, mutta tarkemman kuvan kuin 
otsikkosanat. Otsikkosanat ovat lähempänä tutkijan omaa ajattelua 
kuin indeksoijan valitsemat asiasanat. Asiasanat, joita käytetään yh-
denmukaisesti tietokannan sisällönkuvailussa, luovat kuvaa tieteen-
alan tutkimuskysymysten verkostosta ja ovat erityisesti suuria ai-
neistoja tutkittaessa kiinnostavia. 

Kun kootaan tietokannoista aineistoa yhteissana-analyysiä var-
ten, on ensin määriteltävä se, mitä etsii ja mitä haluaa löytää. Irene 
Wormell (2000, 209) korostaa, että yhteissana-analyyseissä, joissa 
pyritään tekemään perusteellista historiallista katsausta jonkin tie-
teenalan kehityksestä, on eduksi käyttää kontrolloituja termejä, kun 
taas tutkimuksissa, joissa pyritään tarkastelemaan viimeaikojen ke-
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hitystä ja jäljittämään alan tämänhetkistä kielenkäyttöä (jargonia), 
vapaan tekstin (free text) käytöstä on hyötyä. Vapaa teksti voi olla 
otsikkosanoja tai julkaisun sisältämää tekstiä.

Niinpä kun uusi käsite tai termi syntyy jollain tieteenalalla, sitä 
käytetään usein otsikossa ja ehkä myös tiivistelmässä. Vie aikaa en-
nen kuin se on hyväksytty ja otettu käyttöön indeksoijien käyttämis-
sä kontrolloiduissa asiasanastoissa. Kun kartoitetaan tietokannoista 
tutkimusaineistoa, joka koskee esim. uuden käsitteen leviämistä, ai-
neiston kokoamisessa kannattaa käyttää ns. vapaatekstihakua, jol-
loin aineisto löytyy otsikoiden, tiivistelmien ja mahdollisesti koko-
tekstien kautta. Kun aineisto on koottu, yhteissana-analyysissä käy-
tetään asiasanoja (Forsman 2005, 66).

Asiasanojen ja otsikkosanojen käytön hyödyllisyyttä yhteissa-
na-analyysissä samoin kuin luokituskoodien valitsemista on tutkittu 
ja niitä on vertailtu (esim. Cambrosio 1993; Coulter 1998; Noyons & 
Van Raan 1998). Eri vaihtoehdoissa on hyviä puolia, ja se mitä vali-
taan analyysiin, riippuu siitä, mitä halutaan tutkia. Kokeneiden am-
mattitaitoisten indeksoijien antamat asiasanat ja luokitukset nou-
dattavat sovittuja käytäntöjä, asiasanastoja ja luokituksia. Ne ovat 
yleensä johdonmukaisesti annettuja ja tekevät tietokantakohtaisesti 
aineiston luotettavaksi. 

Asiasanojen valintaan liittyy pelko, että indeksoija saattaa työs-
sään heijastaa ennakkoluuloja ja näkökantoja, joita hän on omaksu-
nut koulutuksensa ja työkokemuksensa aikana (Law & Whittager 
1992, 422). Toinen pelko on se, että eri tietokantojen parissa työsken-
televät indeksoijat eivät ole johdonmukaisia valitessaan asiasanoja 
(King 1987; ref. Ding, Chowdhury & Foo 2000, 3). Nämä pelot ovat 
aiheellisia myös saman tietokannan sisällä, jos on useita indeksoijia, 
joiden kesken ei ole selkeitä pelisääntöjä. Mutta kaiken kaikkiaan 
voidaan ajatella, että hyvin rakennettua asiasanastoa käyttävät in-
deksoijat toimivat eettisesti ja johdonmukaisesti. 

Yhteissana-analyysin voi tehdä myös niin, että kootaan tutkimus-
aineisto poimimalla sanoja suoraan kokotekstidokumenteista tähän 
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soveltuvaa analyysiohjelmaa käyttäen. Sanat tai fraasit valitaan yh-
teissana-analyysiin edustamaan tietyn alan ydinaiheita. Tällä me-
todilla vältetään negatiivista indeksoijan vaikutusta sekä sitä, että 
asiasanastot ja luokitusjärjestelmät eivät ole ajantasaisia. Sanastojen 
ja luokitusten rakentamiseen menee paljon aikaa ja niiden ajan ta-
salla pitäminen suhteessa tieteenalan kehitykseen on joskus vaikeaa 
(Ding, Chowdhury & Foo 2000, 3).

4.4.4 Diffuusioanalyysi ja uusien ajatusten 
leviäminen

Uusimmat tutkimustulokset ovat uusissa tieteellisissä julkaisuissa, ja 
näihin julkaisuihin viitataan usein jo pian niiden ilmestymisen jälkeen. 
Joskus kuitenkin aikaisemmin ilmestyneet julkaisut nousevat uuden 
tutkimuksen kannalta tärkeiksi. Toisinaan ne voivat sisältää sellaista 
teoreettista tai käsitteellistä ajattelua, joka ei ajan myötä vanhene. 

Uusien ajatusten leviämistä tutkinut Diana Crane toteaa, että uu-
den paradigman kehittyminen on sekä intellektuaalinen että sosiaa-
linen prosessi, jossa uusia ideoita arvioidaan ja tutkimuksen normit 
asetetaan. Tutkimusalojen sosiaalista organisoitumista analysoitaes-
sa on havaittu, että kullakin tutkimusalalla muutamilla tutkijoilla on 
muita enemmän vaikutusta tiedon leviämisessä ja muita enemmän 
merkitystä uusien tutkijoiden innostamisessa ja saamisessa mukaan 
alalle. Niinpä tiettyä paradigmaa koskeva konsensus jollain alalla voi 
syntyä pienessä tutkijajoukossa, joka sitten siirtää tätä ajattelua mo-
nille muille (Crane 1975, 66 – 67).

Tekijät, jotka vaikuttavat uusien käsitteiden, ideoiden ja teorioi-
den leviämiseen tieteessä, näyttäisi olevan samanlaisia kuin ne teki-
jät, jotka vaikuttavat innovaatioiden leviämiseen yleensäkin (Rogers 
1995). On niitä ihmisiä, jotka ensimmäisinä tuovat uusia ajatuksia 
johonkin yhteisöön, ihmisiä jotka niistä innostuvat ja aina on myös 
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ihmisiä, jotka suhtautuvat kriittisesti ja varauksella uuteen. Diana 
Cranen (1975, 76) mukaan voidaan nähdä, että tieteellisen innovaa-
tion leviäminen muistuttaa uuden muodin leviämistä, jolloin uudes-
ta asiasta kiinnostuneiden tutkijoiden verkosto vähitellen kasvaa ja 
laajenee. Epäpersoonalliselta näyttävän tieteellisen tiedon kokonai-
suuden takana on laaja ihmisten välinen verkosto, joka seuloo kes-
keisen teeman tai paradigman kannalta uusia ajatuksia niin, että jot-
kut niistä leviävät laajemmalle joukolle ja useat jäävät unohduksiin.

Kaikilla tieteenaloilla on omat näkyvät tutkijansa, ja jotkut hei-
dän julkaisunsa jäävät alansa klassikoiksi. Meadows (1998, 101 – 102) 
viittaa tutkimukseen, joka koski 1920-luvulla ilmestyneitä fysiikan 
alan artikkeleita. Hän havaitsi, että niihin julkaisuihin, joiden ole-
tettiin muodostuvan klassikoiksi, viitattiin heti niiden ilmestymi-
sen jälkeen erittäin paljon. Tämä runsaiden viittausten aika ei kestä-
nyt kuitenkaan kauaa. Toisaalta sellaisia artikkeleita, joihin viitattiin 
yhtä paljon, mutta pitemmän ajanjakson kuluessa, ei nyt enää pide-
tä klassikkoina. Meadows olettaa, että syynä siihen on se, että nämä 
tärkeimmät saavutukset on jo otettu käyttöön myöhemmässä tut-
kimuksessa. Hänen mukaansa todella käänteentekevä työ – ajatus, 
teoria, käsite, tutkimustulos – omaksutaan niin nopeasti, että pian 
on tarpeetonta viitata alkuperäiseen kirjaan tai artikkeliin. Siitä on 
tullut omalla alallaan hiljaista tietoa.

Chen (2002, 1) toteaa, että tutkimuksen eturintama (research 
front) on ”se missä kohtaamme tuntemattoman”. Tätä käsitettä ovat 
eri tutkijat määritelleet, mutta heillä näyttäisi olevan suunnilleen sa-
manlainen ajattelu. Price (1965) käyttää käsitettä tutkimuksen etu-
rintama, kun hän tarkoittaa uusien julkaisujen ja niihin välittömästi 
viittaavien julkaisujen joukkoa. Persson (1994) määrittelee sen niiden 
artikkelien joukoksi, jotka on ryhmitelty niiden yhteisviittauskluste-
reiden perusteella, joihin ne viittaavat. Morris kollegoineen (2003) 
kritisoi näitä ja määrittelee tutkimuksen eturintaman sellaisten do-
kumenttien joukoksi, jotka pyrkivät viittamaan tiettyyn, ajasta riip-
pumattomaan perusdokumenttien joukkoon.
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Informaatiotutkimuksen alalla, kun on tarkasteltu diffuusioana-
lyysia, mainitaan yksi julkaisu, johon on paljon viitattu. Kyseessä 
on artikkeli, joka käsittelee happosadetta. Lancaster ja Lee (1985) 
käyttivät tutkimusaineistona tietokantoja jäljittääkseen happosadet-
ta käsittelevän kirjallisuuden kasvua ja tuolloin uuden käsitteen le-
viämistä kieleen. Samalla he tutkivat sitä, miten bibliometrisiä me-
netelmiä voidaan käyttää jonkin aiheen kehityksen jäljittämisessä. 

Lancaster and Lee (1985, 391) toteavat, että yksi selvä tapa tun-
nistaa uuden käsitteen vakiintuminen on se, että tarkastellaan tätä 
aihetta käsittelevän kirjallisuuden määrän kasvua tiettynä ajankoh-
tana. Käsitettä voidaan pitää vakiintuneena, kun sen esiintyminen 
saavuttaa jonkin tietyn määrän, joka on etukäteen määritelty.

4.5 Julkaisujen laatua kuvaavia 
indikaattoreita

4.5.1 Vaikuttavuuskerroin 

Vaikuttavuuskertoimen idean esittivät ensimmäisinä Eugene Gar-
field ja Irving H. Sher (1963). Vaikuttavuuskerroin, josta käytetään 
myös englanninkieliseen termiin (Impact Factor) pohjautuen muo-
toa impaktifaktori, on tieteelliselle lehdelle laskettava luku, joka las-
ketaan Web of Science -tietokannan sisällä. Se kuvaa sitä, kuinka 
monta viittausta artikkeli saa keskimäärin yhden vuoden aikana toi-
sissa samaan tietokantaan sisältyvissä ja samaan tieteenalaan luoki-
telluissa lehdissä. Korkean vaikuttavuuskertoimen katsotaan kerto-
van lehden tasosta ja arvostuksesta tiedeyhteisössä. 

Vaikuttavuuskerroin lasketaan jakamalla tietyn lehden kahden 
vuoden aikana ilmestyneiden artikkeleiden saama viittausten koko-
naismäärä artikkelien määrällä. Esimerkiksi vuoden 2008 vaikutta-
vuuskerroin perustuu vuosina 2006 ja 2007 julkaistuihin artikkeleihin 
tehtyjen viittausten keskimäärään vuonna 2008. Vaikuttavuuskerroin 
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voidaan laskea myös muille ajanjaksoille, esimerkiksi viiden vuoden 
vaikuttavuuskerrointa on käytetty.

Vaikuttavuuskerroin on herättänyt sekä ihastusta että kritiikkiä. 
Se perustuu Web of Science -tietokannan aineistoon ja siihen, mi-
ten tietokantaan valitut julkaisut ovat viitanneet samaan tietokan-
taan valittuihin julkaisuihin. Toisin kuin usein luullaan tai halutaan 
uskoa, se ei siis ole mikään objektiivinen mittari. Jokin monitietei-
nen lehti on saatettu luokitella useampaan tieteenalakokonaisuu-
teen, jolloin sen vaikuttavuuskertoimen arvo vaihtelee tieteenalasta 
ja sen alan viittauskäytännöistä riippuen. 

Tiedeyhteisössä on myös aika ajoin käyty keskustelua vaikutta-
vuuskertoimen manipuloinnista. On väitetty, että joidenkin lehti-
en välillä on sovittu, että viitataan toinen toistensa julkaisemiin ar-
tikkeleihin (Hoole 2014; Hemmingsson & Mygind & Skjennald 
& Edgren 2016). Myös jotkut tutkijat ovat kertoneet heihin koh-
distuneesta painostuksesta lehden julkaisijan taholta (Rice 2012). 
Tällainen keskustelu herättää helposti epäluuloa vaikuttavuusker-
toimen käyttöä kohtaan lehtien paremmuutta ja tutkijoiden ansioi-
tuneisuutta arvioitaessa. Väitetään, että myös Google Scholar -tie-
tokannan viittauksia on manipuloitu (Delgado Lopez-Cozar & 
Robinson-Garcia & Torres Salinas 2012). Tieteellisen lehden kor-
kea vaikuttavuuskerroin ei myöskään merkitse sitä, että kaikki leh-
dessä julkaistut artikkelit saisivat paljon viittauksia.

4.5.2 Vaihtoehtona Julkaisufoorumi

Yhtenä vastauksena siihen, että myös niiden tieteenalojen julkaisut, 
joiden osuus viittaustietokannoissa on vähäinen, tulisivat tutkimuk-
sen arvioinnissa näkyviksi, on luotu julkaisufoorumijärjestelmä. Sii-
nä tieteelliset aikakauslehdet, konferenssit ja kustantajat tasoluoki-
tetaan sen mukaan, miten tiedeyhteisö niitä arvostaa. Tämä laadul-
linen arviointi hyödyttää kaikkia tieteenaloja.
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jufo-luokitukset perustuvat siihen, miten eri tieteenaloja edusta-
vien arviointipaneelien jäsenet ovat valinneet ja pisteyttäneet lehtiä, 
kustantajia ja tieteellisiä konferensseja. Julkaisufoorumi on ollut ole-
massa vuodesta 2011 saakka ja vuoteen 2016 mennessä lehtien luo-
kituksia on nostettu ja laskettu, uusia lehtiä ja kustantajia on otettu 
mukaan ja joistakin on luovuttu. 

Julkaisufoorumin luokituksia ja lehtien vaikuttavuuskertoimia 
on vertailtu käyttämällä aineistona Web of Science -tietokantaa. 
Keskeinen tulos on se, että ”kun julkaisufooruminen laatuluokitusta 
verrataan viittaustietoihin, tulokset ovat karkealla tasolla yhdenmu-
kaiset”. Mitä suurempi on tarkastelun kohteena olevien julkaisu-
jen määrä, sitä paremmin tulokset kohtaavat (Auranen & Leino & 
Poropudas & Pölönen 2013, 5). Voidaan tietysti kysyä, kuinka paljon 
lehtien vaikuttavuuskertoimien tunteminen on vaikuttanut panee-
lien jäsenten arvioon lehtien laadusta. 

On helppoa arvioida tutkimusjulkaisujen tieteellistä näkyvyyttä, 
kun kyseessä ovat tieteenalat, joiden julkaisukulttuuriin kuuluu jul-
kaista artikkeleita arvostetuissa tiedelehdissä, jotka sisältyvät kansain-
välisiin Web of Science- tai Scopus-tietokantoihin. Helsingin yliopis-
ton vuosia 2005 – 2012/13 koskeneessa tutkimusjulkaisujen analyysissä, 
jonka toteutti cwts Leidenin yliopistossa, kävi ilmi, että luonnontie-
teen ja lääketieteen alalla yli 90 % julkaisuista sisältyy Web of Science 
-tietokantaan (Forsman & Nane & Noyons 2014). Kiinnostavimmat 
julkaisut saavat viittauksia ja näkyvyyttä nopeastikin, parhaassa ta-
pauksessa muutamassa päivässä. Tiedon kasvu on nopeaa, koska usein 
tutkimustulokset perustuvat aiempaan tutkimukseen. Mutta niillä tie-
teenaloilla, joiden keskeisimpiäkään lehtiä ei löydy näistä tietokan-
noista, on vaikeampi osoittaa tutkimuksen olevan laadukasta muuten 
kuin Julkaisufoorumin tasoluokituksia käyttäen.

Tutkimuksen arviointiin liittyvät bibliometriset analyysit ovat pit-
kään perustuneet kansainvälisiin viittaustietokantoihin, jotka ovat 
olleet edullisia luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuskult-
tuurin ja julkaisemisen tavan kannalta. Humanististen ja yhteiskun-

73



tatieteellisten alojen tutkijat ovat protestoineet – ja toisaalta pyrki-
neet sopeutumaan tähän muuttamalla osin omaa julkaisukulttuu-
riaan lähemmäksi luonnontieteitä.

Tiedeyhteisössä on myös kritisoitu sitä, että tutkimuksen arvi-
oinnissa on laskettu julkaisujen ja niiden saamien viittausten mää-
riä. Mutta voidaanko julkaisujen laatua mitata tai tehdä näkyväksi 
muuten kuin vertaisarvioinnilla?

Suomen Julkaisufoorumilla on esikuvansa Norjassa. Osallistuin 
Pohjoismaiseen bibliometriikan ja tutkimuksen arvioinnin semi-
naariin, joka pidettiin Oslossa vuonna 2002. Oma tutkimusaihee-
ni liittyi tuolloin tiedon leviämiseen ja tutkimusverkostoihin, mutta 
en voinut olla kiinnostumatta keskustelusta, jota käytiin julkaisujen 
arvioinnista. Siellä norjalaiset bibliometrikot Gunnar Sivertsenin 
johdolla pohtivat sitä, millä tavoin pienen maan ja pienen kieli-
alueen julkaisut tulisivat näkyviksi ja miten niiden arvostusta voi-
si lisätä; Web of Science kun kattaa norjalaisestakin tutkimukses-
ta vain englanninkieliset aikakauslehdet. Pienen kielialueen oman-
kielinen tutkimusjulkaiseminen jää huomiotta. Vuosina 2003 – 2004 
Universitets- og høgskolerådet (uhr) eli ns. Rektorkollegiet kehitti 
järjestelmän, jossa tieteelliset aikakauslehdet ja kustantajat arvioitiin 
tasoluokkiin (Sivertsen 2007). Norjalaisten lisäksi arvioituja lehtiä 
ja kustantajia oli monista maista. Tanska seurasi perässä, ja vuonna 
2009 syntyi Den bibliometriske forskningsindikator (bfi). 

 Australiassa kehiteltiin samaan aikaan vastaava tieteellisten leh-
tien ja konferenssien tasoluokitusjärjestelmä, Excellence in Research 
for Australia (era) joka otettiin käyttöön 2010 tutkimuksen arvioin-
nissa. Se sai kuitenkin tiedeyhteisössä osakseen voimakasta kritiik-
kiä. Australiassa päätettiin jo seuraavana vuonna luopua kokonaan 
tasoluokituksesta. Mallin katsottiin syrjivän monitieteisyyttä, kan-
sallisia tutkimuskohteita käsittelevää tutkimusta sekä erillis- ja ko-
koomateoksia tuottavia tieteenaloja (Auranen & Pölönen 2014, 19). 

European Science Foundation (esf) listasi humanististen alojen 
tiedelehtiä, ja näin syntyi vuonna 2007 European Reference Index 
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for the Humanities (erih). Kansainvälisestä yhteistyöstä kertonee 
se, että vuonna 2014 erih-tietokanta siirrettiin Norsk Senter for 
Forskngingsdata (nsd) ylläpidettäväksi esf:n ja nsd:n sopimuk-
sella, ja sen nimenä on nyt erih Plus. 

Julkaisufoorumijärjestelmällä on siis kansainvälisiä esikuvia. 
Suomessa aloitteen sen perustamisesta esitti Suomen yliopistot 
unifi ry. Sen toteuttaja on ollut vuodesta 2010 lähtien Tieteellisten 
seurain valtuuskunta, ja hanketta on tukenut myös opetus- ja kult-
tuuriministeriö. Ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 2011, ja sitä 
on sen jälkeen tiedeyhteisöstä tulleiden ehdotusten pohjalta päivi-
tetty. Vuosina 2010 – 2012 se toimi hankkeena, mutta nyt sen asema 
on vakiintunut.

Julkaisufoorumi-hankkeessa tavoitteena oli luoda järjestel-
mä, jossa tieteellisiä julkaisuja voidaan arvioida myös laadullises-
ti. Tuloksena on tieteellisten lehtien ja sarjojen sekä kustantajien ja 
konferenssien tasoluokitukset (lehdet ja sarjat tasot 1 – 3, kustantajat 
ja konferenssit 1 – 2). Taustalla on 23 eri tieteenaloja edustavaa asian-
tuntijapaneelia, joihin kuuluu 210 tiedeyhteisön nimeämää asian-
tuntijaa, jotka tekevät arviot. Paneelien jäsenten oletetaan tuntevan 
niitä aloja ja osaavan arvioida lehtien, konferenssien ja kustantajien 
tieteellistä tasoa ja merkitystä tiedeyhteisössä. Myös paneelin ulko-
puoliset voivat tehdä ehdotuksia julkaisufoorumille.

Esittelen seuraavassa lyhyesti Julkaisufoorumin periaatteita. 
Lehtien arvioinnissa asteikon arvo 1 tarkoittaa tieteellistä julkaisua 
(perustaso), arvo 2 johtavaa tieteellistä julkaisua ja arvo 3 tarkoittaa 
käytännössä kansainvälistä huippujulkaisua. Kustantajien arvioin-
nissa asteikon arvo 1 tarkoittaa tieteellistä kustantajaa, arvo 2 ar-
vostettua tieteellistä kustantajaa. Konferenssien tasoluokituksessa 2 
tarkoittaa erityisen arvostettua konferenssia. On huomattava, että 
arvot voivat muuttua eri vuosina, ja Julkaisufoorumin verkkosivuilta 
löytyvät ajantasaiset Excel-taulukot.

Kaikille lehdille, kustantajille tai konferensseille ei anneta mitään 
tasoluokitusta. Niinpä tasolle 1 sijoittuvat eri tieteenalojen keskei-
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simmät kotimaiset ja ulkomaiset lehdet ja sarjat, jotka täyttävät tie-
teellisen julkaisukanavan määritelmän. Tasolle 2 sijoittuu korkein-
taan 20 % paneelin lehdistä. Ne ovat eri tieteenalojen johtavia tie-
teellisiä lehtiä ja sarjoja. Joitakin suomen- tai ruotsinkielisiä lehtiä 
ja sarjoja on luokiteltu tasolle 2, koska niiden on todettu tavoitta-
van tieteenalansa kansainvälisen asiantuntijayleisön ja täyttävän ta-
son 2 kriteerit. Tasolle 3 valitaan korkeintaan 5 % paneelin kaikista 
lehdistä, jotka arviointipaneelit ovat katsoneet korkeatasoisimmiksi. 
Samalla logiikalla on kustantajat ja konferenssit sijoitettu tasoille 1 
ja 2. Tasolle 2 hyväksytään vain noin 10 % kaikista tieteellisiksi to-
detuista kustantajista.

Ensimmäinen arviointi herätti vilkasta keskustelua ja voimakas-
takin kritiikkiä helmikuussa 2012 pidetyssä seminaarissa, joka koko-
si runsain joukoin eri alojen tutkijoita ja asiantuntijoita (Ilva 2012). 
Seuraava julkaisufoorumin päivitysarviointi toteutettiin vuonna 
2014, ja sen mukainen luokitus tuli voimaan 2015. Siinä oli mukana 
uusia lehtiä, ja joidenkin vanhojen tasoa arvioitiin uudelleen; tie-
deyhteisön kritiikkiä oli kuunneltu. Päivityksiä tehdään joka neljäs 
vuosi, mutta täydennysehdotuksia voi tehdä jatkuvasti. Uusi luokitus 
ja sen käyttö herätti jälleen keskustelua helmikuussa 2015 pidetyssä 
seminaarissa (Lahikainen 2015). Nyt oli enemmän kokemusta nel-
jän vuoden takaiseen tilanteeseen, ja tiedeyhteisössä on nähty, että 
asioihin on mahdollista vaikuttaa. 

Julkaisufoorumin ideana on siis tuoda tutkimuksen arviointiin 
mukaan laadullinen näkökulma, joka perustuu tiedeyhteisön jäsen-
ten asiantuntijuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää sitä 
hyväksi arvioidessaan Suomen yliopistojen tieteen tasoa, ja julkai-
sufoorumiluokituksia käytetään nykyisin yliopistojen rahoituksen 
yhtenä perustana. 

Julkaisufoorumin verkkosivuilla on ohjeet sen käyttämiseen ja 
opastusta siihen, mihin sitä ei saisi tai pitäisi käyttää. Sen mukaan 
Julkaisufoorumi-luokitus on syntynyt tarpeesta arvioida tutkimus-
organisaatioiden tieteellistä julkaisutoimintaa määrän lisäksi myös 

76



laadullisesti. Luokitus soveltuu tutkimusorganisaatioiden, tutkimus-
alojen tai koko maan julkaisutuotannon makrotason tarkasteluihin. 
Julkaisufoorumijärjestelmän avulla ei kuitenkaan voida arvioida yk-
sittäisten julkaisujen laatua, vaan ainoastaan artikkeleita julkaisevien 
lehtien, kustantajien ja konferenssien laatua ja mainetta. Yliopistot 
ovat omissa arvioinneissaan käyttäneet julkaisufoorumia tiedekun-
ta- ja laitostasoilla, joskus myös yksittäisten tutkijoiden arvioinnis-
sa, mitä Julkaisufoorumi ei suosittele. (julkaisufoorumi.fi/fi/julkai-
sufoorumi) 

Julkaisufoorumijärjestelmä on hyödyllinen siinä, että se pyrkii 
löytämään parhaita tieteellisiä lehtiä, konferensseja ja kustantajia. 
Tutkijat voivat käyttää sitä tietoa hyväksi mm. pohtiessaan sitä, mis-
sä julkaista omia tutkimustuloksiaan. Julkaisufoorumin saama kri-
tiikki on koskenut mm. sitä, että se ei aina noteeraa tieteidenvälisiä 
julkaisuja tai uusia tiedelehtiä. Arviointipaneeleissa ei välttämättä 
ole kaikkien niiden kattamien tieteenalojen riittävää asiantuntemus-
ta. Niinpä erityisesti näiden julkaisujen kohdalla paneelien ulkopuo-
lisen tiedeyhteisön aktiivisuus on tärkeää. 

Julkaisufoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämä vä-
line kansallisessa tutkimuksen arvioinnissa. Luokitusta käytetään 
yliopistojen tuottamien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina 
opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitus-
mallissa vuodesta 2015 alkaen (okm:n asetus). Tieteellisten ja mui-
den julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 13 prosenttia yliopistojen 
perusrahoituksesta. Julkaisujen merkitys yliopistojen rahoituksessa 
on kasvanut merkittävästi vuoden 2013 jälkeen. Vuosina 2007 – 2009 
julkaisujen osuus oli vain 1,0  % ja vielä vuosina 2010 – 2012 1,7  %.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallissa vuo-
sille 2021-2024 julkaisujen osuus on kasvanut edelleen, ja nyt se on 
14%. Mallissa käytetään lisäksi kertoimia 0,1-4 julkaisufoorumin ta-
soluokkien 0-3 vertaisarvioiduille julkaisuille ja 0,1 muille julkaisuille. 
Tutkijoita kannustetaan avoimeen julkaisemiseen siten, että annetaan 
lisäkerroin 1,2 avoimesti saatavilla oleville vertaisarvioiduille julkaisuille.

77



 Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmalli  
vuodesta 2017. Lähde: okm:n tiedote 29.4.2016. 

Julkaisufoorumiluokitusten käyttöönotto on merkinnyt melkoista 
laadullista harppausta yliopistojen julkaisutuotannon arvioinnissa. 
Ei ainoastaan julkaisujen määrä ja tyyppi, vaan myös se, mikä kus-
tantaja tai lehti on julkaisun taustalla, merkitsee. Arvostetuissa leh-
dissä julkaistu artikkeli tai huippukustantajan julkaisema kirja saa 
muita suuremman painoarvon, ja julkaiseminen vaikuttaa aiempaa 
enemmän yliopistojen rahoitukseen. 

Huolestuttavana voi pitää sitä, jos yksittäisen yliopiston suurissa 
rakenteellisissa ratkaisuissa viitataan tai vedotaan voimakkaasti jul-
kaisufoorumiluokituksiin. Keväällä 2016, jolloin yliopistot ovat jou-
tuneet tekemään suuria leikkauksia, opetus- ja kulttuuriministeriön 
yliopistoille lähettämissä kirjelmissä pyydettiin mm. kiinnittämään 
huomiota laitoksiin, joiden tutkijoiden julkaiseminen alemman ta-
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son julkaisukanavilla suhteessa ko. tieteenalan valtakunnan tasoon 
oli liian alhainen. 

4.6 Datan laatu ja kattavuus

Bibliometrisessa tutkimuksessa tärkeintä on se data, tutkimusai-
neisto, josta analyysit tehdään. Mitä tietokanta kattaa? Sisältääkö 
se ne tieteenalat, joista halutaan tietoa? Mistä vuodesta tietokannan 
kattavuus alkaa? Miten uutta aineistoa siihen on ennättänyt? Miten 
täydellisesti julkaisut ovat mukana? Onko mukana myös tutkimus-
dataa ja data-arkistojen tietokantoja? Ovatko kaikki tarvittavat tie-
dot kirjattu oikein ja oikeisiin kohtiin eli tietokannassa oleviin kent-
tiin? Onko aineistoa kuvailtu? Onko teksti viimeisteltyä, oikoluet-
tua ja oikein kirjoitettua? Vastaako data sitä, mitä halutaan tutkia?

Kaikki nämä vaikuttavat lopputulokseen. Saadaanko sellaista tie-
toa, että sillä on arvoa ja merkitystä, kun vedetään johtopäätöksiä sii-
tä, mitkä tieteenalat maailmassa tai jossain yliopistossa menestyvät? 
Jos käytettävä data sisältää kymmeniätuhansia viitteitä, yksittäisillä 
virheillä ei tilastollisesti ole suurta merkitystä. Mutta jos datan suu-
ruus on muutama sata viitettä, virheiden painoarvo kasvaa. 

Jos halutaan tutkia kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdis-
sä ilmestyneiden luonnontieteellisten artikkelien saamaa huomiota, 
valitaan Web of Science -tietokanta ja tehdään viittausanalyysi. Jos 
halutaan tutkia samaa asiaa jonkin humanististen tieteiden alan nä-
kökulmasta, Web of Science ei riitäkään. Vaikka se kattaakin kan-
sainvälisiä huippujulkaisuja, se ei sisällä välttämättä niitä lehtiä ja 
kirjoja, joissa näihin artikkeleihin on viitattu.

Web of Science -tietokanta on useiden luonnontieteiden ja lää-
ketieteen tutkijoiden julkaisujen ja niiden saaman huomion ana-
lysointiin erittäin hyvä. Thed Van Leeuwen (2011) on analysoinut 
tietokannan sisältöä. Hänen mukaansa se jakautuu tieteenaloittain 
seuraavasti:
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Erinomainen 
(>80 %)

Hyvä 
(60 – 80 %)

Kohtalainen 
(40 – 60 %)

Vaatimaton 
(<40 %)

Biokemia ja  
molekyylibiologia

Biotieteet

Kemia

Kliininen lääketiede

Fysiikka ja tähtitiede

Soveltava fysiikka ja 
kemia

Biologia, eläintiede  
ja kasvitiede

Psykologia ja  
psykiatria

Geotieteet

Sosiaalilääketiede

Matematiikka

Taloustiede

Tekniset tieteet

Muut yhteiskunta-
tieteet

Humanistiset tieteet  
ja taiteen tutkimus

Web of Science -tietokannan kattavuus tieteenaloittain  
(Lähde: Thed van Leeuwen: The actual use of bibliometric indicators in 

research assessment procedures; cwts Graduate Course 2011)

Ei ole olemassa sellaista tietokantaa, jonka avulla voitaisiin tutkia 
edes lähes täydellisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten ar-
tikkelien saamia viittauksia. Scopus on sitä yrittänyt, mutta se kat-
taa lähinnä vain englanninkielistä aineistoa. Google Scholar pyrkii 
täyttämään tätä aukkoa, mutta senkin sisältö on sattumanvaraista. 
Eivät Googlenkaan lonkerot ulotu kaikkiin tieteellisiin kirjoihin ja 
artikkeleihin, joita maailmassa ja eri kielillä on ilmestynyt. Ja paine-
tut julkaisut jäävät ulkopuolelle.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla täytyy käyttää mui-
ta menetelmiä kuin viittausanalyysiä. Julkaisujen saamaa huomiota 
tiedeyhteisössä on tutkittava muulla tavoin kuin viittausten kautta.

Bibliometrisen tutkimuksen kohteena oleva data on usein laa-
ja kansainvälinen viittaustietokanta, kun tutkitaan tieteellisten jul-
kaisujen saamaa huomiota ja näkyvyyttä. Bibliometrinen tutki-
mus on muutakin kuin tutkimuksen näkyvyyttä ja viittausanalyysiä. 
Tutkimuksen tavoitteista riippuen tutkimusaineistona voi olla myös 
erikoisalan viitetietokanta, kirjastotietokanta, yksittäisen yliopiston 
tutkijoiden tutkimustietokanta tai tutkimusdatatietokanta. Nämä 
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tietokannat ovat loistavaa tutkimusaineistoa julkaisujen määrällis-
tä kasvua, tutkijaverkostoja ja tutkimusaiheiden muutoksia tutkit-
taessa.

Kvantitatiivista, tilastollista tutkimusta tehtäessä käytettävä data 
on tärkeää tarkistaa huolellisesti. Edes suuret kansainväliset tieto-
kannat, kuten Web of Science tai Scopus, eivät ole virheettömiä. 
Niissä tekijöiden nimiä voi olla kirjoitettuna monellakin eri taval-
la. Yksi esimerkki on sosiologi Pierre Bourdieu, jonka nimestä voi 
olla useita variaatioita. Kun tutkin Robert D. Putnamin julkaisujen 
saamia viittauksia, hänen etunimensä oli kirjoitettu monin tavoin 
tai etunimen kirjaimet olivat jopa jotain muuta kuin R.D. Jos olisin 
tyytynyt Web of Science -tietokannan antamiin tietoihin, tutkimuk-
seni tulokset olisivat ehkä olleet erilaisia kuin nyt, kun tarkistin ja 
korjasin tiedot. Myös yksinkertaisemmat nimet voivat olla virheel-
lisesti kirjoitettuja. 

Jos tutkitaan viitteiden saamia asiasanoja tai luokituksia, on olta-
va tarkkana myös niissä. Tietokantojen sisällönkuvailijat tekevät vir-
heitä, niin ihmiset kuin indeksoivat koneetkin, jotka ovat ihmisten 
kehittelemiä. Yhtenä esimerkkinä on Web of Science -tietokannasta 
löytynyt pohjoismaita ja hyvinvointiyhteiskuntaa käsittelevä julkai-
su, jonka otsikossa oli ”Nordic States”, mutta asiasanaksi oli tullut 
”United States”.

Bibliometrisen tutkimuksen aineistona olevat tietokannat voivat 
olla yksittäisten tieteiden tai tieteenalakokonaisuuksien erikoistie-
tokantoja, kuten sosiologiaa ja sen lähitieteitä sisältävä Sociological 
Abstracts tai lääketieteen tietokanta Medline. Näitä tietokantoja 
käytettäessä tutkitaan niiden kattamien tieteenalojen kysymyksiä, 
jotka voivat liittyä julkaisujen kasvuun tai tutkimusaiheisiin. Tutkija 
tietää mitä etsii ja yleensä tuntee alaa ja aihetta.

Kun tutkimusaineistona on monitieteinen tietokanta, kuten viit-
taustietokannat Web of Science tai Scopus, on tärkeää tietää, mitä 
tieteenaloja ne kattavat ja kuinka hyvin. Vasta silloin voidaan tehdä 
perusteltuja johtopäätöksiä analyysien tuloksista. Jos tietokanta kat-
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taa yli 90 % jonkun yliopiston lääketieteen alan julkaisuista, voidaan 
tutkimuksen määrästä, julkaisujen saamista viittauksista ja tieteen-
alapainotuksista bibliometrisen analyysin jälkeen tehdä yleistyksiä 
ja vetää luotettavia johtopäätöksiä. 

Mutta jos sama tietokanta kattaa alle 15 % saman yliopiston hu-
manististen alojen tieteellisistä julkaisuista, ei alan tutkimuksen 
määrästä, laadusta tai painotuksista voida tehdä sellaisia päätelmiä, 
joiden perusteella voitaisiin arvioida tutkimuksen tuloksellisuutta 
tai hyvyyttä. Samassa yliopistossa ei pidä verrata keskenään näitä 
tieteenaloja niin, että esimerkiksi päätettäisiin tukea lääketieteel-
listä tutkimusta, mutta lakkauttaa humanistinen tutkimus koko-
naan, koska Web of Science -tietokanta kattaa niin hyvin yliopis-
ton lääketieteen ja niin huonosti humanististen alojen tutkijoiden 
julkaisuja.

On vaarallista, jos tällaisiin päätelmiin ajaudutaan kansallisella 
tasolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia käyt-
tävät mainittuja kansainvälisiä viittaustietokantoja tieteen tilan ja 
tutkimuksen tuloksellisuuden arvioinnissa. Viittausanalyysit ker-
tovat, että lääketiede ja luonnontieteet saavat paljon viittauksia, 
mutta humanistiset ja yhteiskuntatieteet eivät. Jos tieteenalojen 
julkaisukulttuurista tai tutkimuskohteesta johtuen julkaisut eivät 
mahdu em. tietokantojen valintakriteerien sisälle, paljon julkaisu-
ja ja niiden saamaa huomiota jää piiloon. Bibliometrisen analyy-
sin tekijän ja tulkitsijan on tunnettava tutkimuksessa käytettävä 
data. Hänen on tunnettava myös eri tieteenalojen julkaisukulttuu-
rin ominaispiirteitä. Myös tekijyyden määrittely vaihtelee suuresti 
tieteenaloittain.

4.6.1 Muutokset tutkittavissa kohteissa

Tutkittavissa kohteissa saattaa tapahtua sellaisia muutoksia, jotka 
tekevät julkaisutoiminnan ajalliset vertailut mahdottomiksi. Sellai-
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nen on mm. yliopiston organisaatiomuutos, jolloin tiedekuntia tai 
laitoksia lakkautetaan, yhdistetään tai perustetaan. Tällaista raken-
teellisten muutosten myllerrystä on nähty monissa maissa, ja myös 
Suomessa erityisesti 2000-luvun aikana. Helsingin yliopistossa teh-
tiin rakenteita mullistava organisaatiomuutos vuonna 2010, mistä 
seurasi se, että bibliometrisin menetelmin ei voida tutkia jonkin lai-
toksen julkaisutoiminnan muutoksia esim. vuodesta 2005 vuoteen 
2015. Tämä vaikutti mm. siihen, miten Leidenin yliopiston ja Hel-
singin yliopiston kirjaston toteuttama vuosia 2005 – 2011/12 koske-
va julkaisuanalyysi toteutettiin (Forsman & Noyons & Nane 2014).

Laitosten nimet voivat muuttua ja yliopistot yhdistyä. Mutta 
myös tutkijat voivat muuttaa nimensä. Tutkijoiden julkaisutoi-
mintaa tutkittaessa nimenmuutokset voivat vaikuttaa tuloksiin, jos 
näistä muutoksista ei tiedetä. Naisilla voi olla useitakin sukunimiä: 
tyttönimi, puolison sukunimi, kaksoisnimi tai aikaisempi suku-
nimi. Tunnetun suomalaisen sosiologin Elina Haavio-Mannilan 
julkaisuja voi löytyä bibliografioista ja tietokannoista myös ni-
millä E. Haavio-Mannila, Elina Haavio, E. Haavio, mahdollisesti 
myös Elina Mannila tai E. Mannila. Erityisesti silloin, kun teh-
dään bibliometristä analyysia vakanssien haun yhteydessä tai tut-
kimusrahoituksesta päätettäessä, tällaisilla seikoilla on merkitystä. 
Sukupuolesta riippumattakin tutkijan tunnistaminen voi olla vai-
keaa, jos hän käyttää etunimistään erilaisia muotoja, kuten Robert 
Merton, Robert K. Merton tai R.K. Merton. Jotta tutkija voidaan 
luotettavasti identifioida, on viime vuosina kehitelty tutkijoiden 
identifiointia helpottavia järjestelmiä, joita käsittelen tarkemmin 
näkyvyyspalveluja käsittelevässä luvussa.

Mitä enemmän ja useammin julkaisutietoja ja bibliometriikkaa 
käytetään tutkimuslaitosten tai yksittäisten tutkijoiden toiminnan 
ja tuloksellisuuden arvioinnissa, sitä tärkeämpää on varmistaa käy-
tettävän datan sopivuus arviointiin sekä sen laatu ja oikeellisuus. 
Etenkin silloin sillä on merkitystä, kun tuloksia käytetään päätök-
senteon tukena.
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4.7 Visualisointi ja kuvat

Bibliometristen analyysien tuloksia esitetään usein yksittäisinä nu-
meroina tekstin sisällä, taulukkoina ja tilastoina. Ne tulevat kuiten-
kin usein paremmin ymmärretyiksi, kun tulokset esitetään kuvina 
tai karttoina. Marjo T. Nurminen viittaa kirjassaan Maailma piir-
tyy kartalle (2015, 16) karttahistorioitsijoiden J.B. Harley ja David 
Woodwardin (1987) määritelmään: ”Kartat ovat graafisia esityksiä, 
jotka helpottavat asioiden, käsitteiden, olosuhteiden, prosessien tai 
tapahtumien spatiaalista ja välimatkoja koskevaa ymmärtämistä ih-
misten maailmassa”. Tämä määritelmä sopii mielestäni myös mui-
hin kuin maantieteellisiin karttoihin. Se sopii yhteissana-analyysin 
havainnollistamiseen, käsitteiden läheisyyden ja toisiinsa liittymi-
sen kuvaamiseen. Se sopii erilaisten verkostojen esittämiseen ja jul-
kaisuihin liittyvien ilmiöiden kehityksen kuvaamiseen.

Tieteen visualisointia, josta englannin kielessä käytetään sekä ter-
miä ”science visualization” että ”mapping science” (Leydesdorff 2014, 
167), on käytetty eri yhteyksissä jo kauan. Viime vuosikymmeni-
nä mahdollisuudet siihen ovat informaatioteknologian kehityksen 
myötä lisääntyneet sekä käytettävissä olevan datan että erilaisten 
kehittyneiden visualisointiohjelmien ansiosta. 

Visualisointiohjelmia on useita, monet verkosta vapaasti saatavia 
ja jotkut niistä sisältyvät jo valmiina viite- ja viittaustietokantoihin. 
Tästä esimerkkinä on Web of Science -tietokantaan muutama vuo-
si sitten luotu mahdollisuus kuvata graafisesti sekä julkaisun käyt-
tämät lähteet että ne julkaisut, jotka ovat kyseiseen julkaisuun vii-
tanneet. Näin voidaan nähdä sekä ne julkaisut, joista kirjoittaja on 
saanut vaikutteita ja joihin hän on viitannut, että ne julkaisut, joihin 
hänen kirjoittamansa artikkeli tai kirja on vaikuttanut ja jotka ovat 
siihen viitanneet. 

Käytän tässä luvussa esimerkkeinä eri tutkimuksissa tekemiä-
ni visualisointeja sekä kuvakaappauksia tietokantojen esimerkeistä. 
Olen omissa kuvissani ja kartoissani käyttänyt niissä yksinkertaises-
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ti Excel- tai Bibexcel-ohjelmaa. Osa visualisointiohjelmista tuot-
taa yksinkertaisia, mutta havainnollisia graafisia esityksiä. Jo Excel-
ohjelmassa on mahdollisuuksia monenlaisiin kuviin, kuten ympyröi-
hin, pylväisiin ja trendejä kuvaaviin viivakaavioihin. 

Exceliin pohjautuvaa Bibexcel-ohjelmaa voi käyttää Exceliä mo-
nipuolisemmin. Bibexcel-ohjelman on kehittänyt erityisesti biblio-
metrisiin analyyseihin emeritus professori Olle Persson Uumajan 
yliopistosta ja se on verkosta vapaasti ladattavissa. (homepage.uni-
vie.ac.at/juan.gorraiz/bibexcel) Bibexcel-ohjelman avulla ja kun sii-
hen liittää Pajek-ohjelman voidaan hahmottaa eri värein, viivoin ja 
kuvioin julkaisujen tekijöiden, sisällönkuvailussa käytettyjen asiasa-
nojen ja viittausten välisiä suhteita. Esimerkiksi yhteissana-analyy-
sin verkostoja kuvaavissa esityksissä ympyröiden koko kertoo siitä, 
kuinka paljon sanoja esiintyy tutkittavassa datassa. Ympyröiden lä-
heisyys kertoo siitä, miten usein nämä sanat esiintyvät samassa do-
kumentissa, viivat ympyröiden välillä kertovat sanojen välisistä yh-
teyksistä, ja mitä paksumpi viiva on, sitä vahvempi on myös yhteys 
sanojen välillä. Kuvia voi myös havainnollistaa värein. 

Uudemmissa bibliometrisiä analyysejä varten luoduissa ohjel-
missa on kehitelty erilaisia tapoja havainnollistaa samaa asiaa mm. 
eri värivyöhykkein. Leidenin yliopiston Tieteen ja tekniikan tutki-
muskeskuksessa (cwts) kehiteltyä VOSviewer-ohjelmaa käyttäen 
voidaan korostaa Web of Science -tietokannasta eri aikoina teh-
tyjen tiedonhakujen avulla esimerkiksi sitä, mitkä tieteenalat ovat 
jossain yliopistossa tulipunaisen ”kuumia” eli nousevia aloja, mit-
kä taas sinertäviä ja viileämpiä aloja. Leidenin yliopiston verkkosi-
vuilla on kerrottu visualisoinnin mahdollisuuksista ja tarjotaan tar-
kempaa opastusta VOSviewer-ohjelmaan. (www.vosviewer.com) 
Visualisointiohjelmia on useita, ja niitä tuntuu kehittyvän samalla, 
kun verkostoanalyysi herättää kiinnostusta. 
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4.7.1 Taulukot kertovat

Yksinkertaisin tapa kuvata ja vertailla jotain asioita on esittää ne 
taulukkona. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan Helsingin yliopis-
ton eri tiedekuntien tutkijoiden julkaisuissa keskimääräistä kirjoit-
tajien lukumäärää ja sen kehitystä vuosina 2010 – 2013. Aineisto on 
koottu Helsingin yliopiston tuhat-tutkimustietokannasta ja ana-
lyysi liittyy Helsingin yliopistossa tehtyyn vuosien 2005 – 2012/13 
julkaisutoimintaa koskevaan bibliometriseen analyysiin.

2010 2011 2012 2013

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 4.7 5.0 4.7 5.0

Eläinlääketieteellinen tiedekunta 5.3 5.9 5.1 7.4

Farmasian tiedekunta 5.7 6.8 5.8 6.1

Humanistinen tiedekunta 1.3 1.3 1.4 1.4

Keskushallinto 2.0 3.3 2.1 2.1

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 4.4 3.2 4.0 4.3

Lääketieteellinen tiedekunta 8.9 8.3 9.0 9.6

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 4.6 4.8 5.0 5.2

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 5.5 5.2 5.1 7.8

Oikeustieteellinen tiedekunta 1.2 1.1 1.2 1.3

Svenska social- och kommunalhögskolan 1.7 1.6 1.7 1.8

Teologinen tiedekunta 1.3 1.3 1.2 1.2

Valtiotieteellinen tiedekunta 1.7 1.8 1.9 2.0

Koko HY 4.3 4.3 4.4 5.2

Tämä taulukko kertoo tieteenalojen välisistä eroista tutkimuksen 
tekemisessä ja tutkimuskulttuurissa. Luonnontieteissä, lääketietees-
sä, eläinlääketieteessä, farmasiassa, biotieteissä sekä maatalous- ja 
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metsätieteissä tutkijat työskentelevät ryhmissä, usein laboratorioissa 
tai joskus observatorioissa, ja ryhmät ovat monasti myös kansainvä-
lisiä. Sen sijaan edelleen, vaikka viime vuosina on kannustettu yh-
teistyöhön ja isompiin tutkijayhteisöihin (esim. Evaluation… 2012), 
humanistit, oikeustieteilijät, teologit ja yhteiskuntatieteilijät työs-
kentelevät ja julkaisevat yksin tai kaksin tai ainakin pienissä ryh-
missä. Käyttäytymistieteilijöiden julkaisemisen tapa on lähellä luon-
nontieteitä, mikä selittynee mm. sillä, että psykologit ovat usein mu-
kana kansainvälisissä hankkeissa ja tekevät paljon yhteistyötä mm. 
lääketieteilijöiden kanssa. 

4.7.2 Kasvu ja muutokset

Julkaisujen määrässä ja julkaisujen ominaisuuksissa tapahtuvia 
muutoksia voidaan tarkastella kuvioiden avulla. Seuraavassa ku-
vassa tarkastellaan Helsingin yliopiston julkaisujen määrää vuosina 
2010 – 2013 sekä sitä, millä kielellä ne on julkaistu. Kuvion alla on li-
säksi taulukko, josta voi tarkistaa absoluuttiset luvut. 

2010 2011 2012 2013

Koko HY 10247 10526 10534 9779

Englanti 6118 6335 6499 6372

Muu 408 337 316 291

Ruotsi 281 307 257 239

Suomi 3440 3547 3462 2877
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Tämän mukaan julkaisujen kokonaismäärä laski hieman vuonna 
2013. Englanninkielisten julkaisujen määrä pysyi aiempien vuosien 
tasolla, kun taas suomenkielisten määrä väheni. Myös ruotsinkielis-
ten ja muunkielisten julkaisujen määrä on vähentynyt aiemmasta.

4.7.3 Piirakat puhuvat

Piirakkakuviot ovat havainnollisia, kun halutaan tehdä vertailuja 
joidenkin alojen tai ajanjaksojen välillä. Seuraavassa esitetään jul-
kaisujen kieli ja tarkastellaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisen 
tiedekunnan tutkijoiden julkaisuja vuonna 2013. Yli puolet julkai-
suista on kirjoitettu englannin kielellä, hieman alle puolet suomeksi 
ja vain 4 % muilla kielillä.

Language social sciences 2013

Suomi
41 %

Unkari
0 %

Venäjä
0 %

Viro
0 %

Espanja
1 %

Kreikka
0 %

Monikielinen
0 %

Saksa
0 %

Ranska
1 %

Ruotsi
2 % Muu / Ei

tiedossa
0 %

Englanti
55 %

Lähde: Forsman 2014
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Seuraavassa kuvassa näkyy vertailuna humanistisen tiedekunnan 
tutkijoiden kielien kirjoja. Näistä julkaisuista suuri osa ei koskaan 
päädy viittaustietokantoihin, eikä näin ollen tuota tutkijoille ja tie-
dekunnalle ansaitsemaansa huomiota ja tunnustusta. Alle puolet jul-
kaisuista on englanninkielisiä, ja ne, joissa on 0 % tarkoittaa sitä, että 
julkaisuja on, mutta vähemmän kuin 1 % kaikista. Englanninkielisten 
osuus on 36 % ja suomenkielisten 44 %. Muilla kielillä on julkaistu 
20 % kaikista, ja kieliä on lähes 20.

Language humanities 2013

Suomi
44 %

Unkari
0 %

Tsekki
0 %

Tanska
0 %

Venäjä
3 %
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0 %
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0 %

Latina
0 %

Monikielinen
0 %

Muu / Ei tiedossa 1 %
Saksa
2 %

Ranska
2 %

Norja
1 %Portugali 0 %

Ruotsi
8 %

Englanti
36 %

Lähde: Forsman 2014

4.7.4 Ajatusten leviäminen ja kumulatiivinen kasvu

Julkaisujen määrän kehitystä vuosittain kuvataan käyrin ja kaavioin. 
Julkaisujen kumulatiivista kasvua, joka kuvaa mm. jonkin tietyn 
alan, aihepiirin tai idean leviämistä, voidaan kuvata niin, että lisä-
tään aina edellisen vuoden määrään kunakin vuonna ilmestyneiden 
uusien julkaisujen määrä. 
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Seuraavassa esimerkissä on kuvattu sosiaalista pääomaa käsittelevien 
julkaisujen esiintyminen Web of Science -tietokannassa ja julkaisu-
jen määrällinen kasvu vuosina 1986 – 2003. Sosiaalisen pääoman käsi-
te tuli 1990-luvulla suosituksi erityisesti yhteiskuntatieteissä. Se levisi 
pian myös muille tieteenaloille, mm. lääketieteeseen ja käyttäytymis-
tieteisiin. Sosiaalinen pääoma oli niin uusi käsite 1990-luvulla, että se 
sisältyi vain harvoihin asiasanastoihin. Web of Science -tietokannassa 
asiasanoitus on ollut sattumanvaraista ja hataraa, sillä tässä tietokan-
nassa on pidetty tieteenalaluokituksia tärkeämpinä. Niinpä sosiaalista 
pääomaa käsittelevät julkaisut on poimittu tietokannasta komennolla 
(”social capital” anywhere), jolloin ohjelma on hakenut julkaisuja, joi-
den nimessä tai tiivistelmässä on esiintynyt sanapari ”social capital”. 

Ensimmäinen Web of Science -tietokantaan sisältyvä sosiaalista 
pääomaa käsittelevä julkaisu (Bourdieu: The forms of capital) on vuo-
delta 1986. Kuva esittää julkaisujen määrän kasvua ensimmäisten 18 
vuoden aikana, vuosina 1986 – 2003. Alempi viiva kertoo kunakin 
vuonna ilmestyneiden julkaisujen määrän, ylempi kuvaa kumulatii-
vista kasvua. Kumulatiivista kasvua esittävä käyrä kertoo myös sii-
tä, miten nopeasti tai hitaasti jokin käsite tai idea leviää julkaisujen 
kautta ja miten kasvu vähitellen hidastuu. Tässä esimerkissä kasvu 
jatkuu edelleen.
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4.7.5 Viittausanalyysin tulosten visualisointi

Citations to Putnam's works in the Web of Science 
in 1994-2003
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PUTNAM RD, 1993

PUTNAM RD, 1995

PUTNAM RD, 2000,

All social capital
publications

PUTNAM RD, 1993 1 3 12 46 46 54 69 96 85 84

PUTNAM RD, 1995 0 0 5 17 40 33 27 48 44 52

PUTNAM RD, 2000, 0 0 0 0 0 6 18 37 59 97

All social capital
publications

12 27 37 61 102 127 150 220 250 292

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lähde: Forsman 2005

Viittausanalyysin tuloksia voidaan havainnollistaa mm. siten, että 
tarkastellaan rinnakkain jotain aihetta käsitteleviä julkaisuja ja niis-
sä esiintyneitä viittauksia alan klassikkoihin tai muuten uusia aja-
tuksia herättävinä pidettyihin teoksiin. Sosiaalista pääomaa käsit-
televässä tutkimuksessani (Forsman 2005) tein viittausanalyysejä 
siitä, miten eräisiin alan merkittävinä pidettyihin teoksiin on vii-
tattu Web of Science -tietokannassa olevissa sosiaalista pääomaa 
käsittelevissä julkaisuissa. Seuraavassa kuviossa näkyy julkaisujen 
määrä vuosina 1994 – 2003 ja niissä esiintyneet viittaukset Robert 
D. Putnamin teoksiin Making democracy work – civic traditions in 
modern Italy (1993), Bowling alone – America’s declining social capi-
tal (1995) ja Bowling alone – the collapse and revival of American com-
munity (2000). Vuonna 1997 eli 3 – 4 vuotta ilmestymisensä jälkeen, 
Putnamin ensimmäiseen teokseen viitattiin lähes kaikissa sosiaalista 
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pääomaa käsittelevissä teoksissa. Sen jälkeen viittausten määrä ta-
soittui ja uusia teoksia, joihin viitattiin, ilmestyi sekä Putnamilta että 
sosiaalisen pääoman seuraavan sukupolven tutkijoilta.

4.7.6 Verkostot ja suhteet

Bibliometristen analyysien visualisoinnissa ehkä kiinnostavim-
pia ovat erilaisten verkostojen ja suhteiden kuvaaminen. Kuvioiden 
muodot, erilaiset klusterit, asioiden lähekkäisyys ja niitä yhdistä-
vien sidosten vahvuus voivat kertoa enemmänkin kuin sanallises-
ti osataan ilmaista. Verkostoanalyysit voivat kertoa tiedeyhteisös-
tä, tieteellisistä koulukunnista, asioiden välisistä yhteyksistä, tutki-
musaiheiden vahvuudesta. Kun verkostoanalyysejä tehdään jostain 
aiheesta eri aikoina, voidaan nähdä mahdollisia muutoksia ja ha-
vaita kehityksen suuntia. Verkostoanalyysejä taitavasti käyttämällä 
voidaan myös ennakoida sitä, mihin tutkimuksessa ollaan menossa. 

Yhteisviittausanalyyseissä aineisto kootaan viittaustietokannoista 
Web of Science tai Scopus. Yhteissana-analyyseissä kiinnostavim-
mat analyysit tulevat eri tieteenalojen erikoistietokannoista, joissa 
on hyvät asiasanastot ja tieteenala-asiantuntijoiden tekemää asia-
sanoitusta.

Yhteisviittausanalyysin avulla voidaan nähdä koulukuntia. Ketkä 
tutkijat viittaavat samoihin julkaisuihin? Keiden tutkijoiden julkai-
suihin tai mihin julkaisuihin viitataan samoissa teoksissa? Entä mi-
ten kuviot muuttuvat, jos samasta asiasta tehdään uusi analyysi muu-
taman vuoden kuluttua? 

Jatkan aloittamallani teemalla ja tarkastelen sosiaalista pääomaa 
käsittelevien vuosina 1986 – 95 ja vuonna 2002 ilmestyneiden jul-
kaisujen yhteisviittauskarttaa. Kartta kertoo siitä, mihin julkaisui-
hin sosiaalista pääomaa käsittelevissä julkaisuissa on viitattu vuo-
sina 1986 – 96 ilmestyneissä, Web of Science -tietokantaan sisälty-
vissä julkaisuissa. Näistä James S. Colemanin julkaisut ovat eniten 
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viitattuja ja keskiössä, ja niihin useat viittaavat alan klassikkoina. 
Mutta myös Bourdieu’n julkaisut, samoin kuin 1970-luvun alussa 
ilmestyneet Granovetterin julkaisut, ovat saaneet paljon viittauk-
sia. Monet, jotka ovat viitanneet Colemaniin, ovat viitanneet myös 
Granovetterin ja Bourdieu’n julkaisuihin. Kuvion reunoille on tässä 
yhteydessä uudelleen löydettyjen 1970 – 80-luvun teosten lisäksi il-
mestynyt uudempana A. Portesin Amerikan siirtolaisia käsittelevä 
tutkimus.

Lähde: Forsman 2005

Gmür (2003) on tarkastellut yhteisviittausanalyysissä sitä, mitä 
kuvioiden muodot kertovat. Tämä kuvio on tähden muotoinen ja 
sitä hallitsevat keskellä olevat Colemanin teokset. Tästä voidaan 
erottaa Bourdieu’n lukijat ja 1970-luvun alun Granovetterin tun-
tijat. Putmanin myöhemmin klassikoksi osoittautunut julkaisu saa 
vielä vain vähän viittauksia, ja ne sisältyvät samoihin teoksiin kuin 
viittaukset Colemaniin.

2000-luvun alussa kuvio hieman muuttuu. Edelleen Coleman 
klassikkona on keskiössä, mutta rinnalle ovat vahvasti nousseet 
Putnamin julkaisut sekä jo muutamaa vuotta aiemmin nousussa ol-
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lut Portes. Myös Kawachin tutkijaryhmän sosiaalista pääomaa, tu-
lonjakoa ja kuolleisuutta käsittelevä teos (1997), joka muuten nyt 
vuonna 2016 on viitatuin sosiaalista pääomaa käsittelevä julkaisu 
Web of Science -tietokannassa, erottuu selvästi.

Tämä kuvio alkaa muistuttaa jo täydellistä klusteria, jossa viittauk-
sia julkaisujen välillä on paljon. Varovasti voidaan jo puhua sosiaali-
sen pääoman koulukunnan muodostumisesta. 

Lähde: Forsman 2005
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4.7.7 Sanojen verkostot 

Yhteissana-analyysin avulla voidaan tarkastella sitä, mitkä asiat, kä-
sitteet ja termit liittyvät toisiinsa tietyssä valitussa julkaisujoukos-
sa. Samaan aihepiiriin kuuluvista julkaisuista yhteissana-analyysejä 
voidaan myös tehdä eri aikoina ja näin tarkastella sitä, ovatko kes-
keiset teemat tai aiheiden väliset yhteydet muuttuneet – tai onko 
noussut uusia tutkimusaiheita

Seuraavat yhteissana-analyysit on tehty Psycinfo-tietokannasta. 
Aineistona on sosiaalista pääomaa käsittelevät julkaisut. 
Esimerkkivuosina tietokannan tesauruksessa eli asiasanastossa ei vie-
lä ollut ”social capital” -asiasanaa. Niinpä julkaisuja koskeva tiedon-
haku tehtiin vapaatekstihakuna samoin kuin Web of Science -tie-
tokannasta diffuusioanalyysin yhteydessä eli ”social capital” saattoi 
esiintyä otsikossa, abstraktissa ja mahdollisissa vapaissa asiasanoissa.

Yhteissana-analyysit ovat vuosilta 1998 ja 2002. Näissä voidaan 
havaita muutoksia sekä asioiden välisissä yhteyksissä että siinä, mi-
ten uusia teemoja on alkanut syntyä.

Lähde: Forsman 2005
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Vuonna 1998 näytti olevan erilaisia tutkimusaiheita, jotka käsitte-
livät mm. perhesuhteita, sosiaalista verkostoitumista, mielenterveyt-
tä ja luottamusta. Mitään kaikille yhteistä vahvaa aluetta ei ollut, ja 
kuvio muistuttaakin rengasta, jossa on satelliitteja, joiden välillä on 
ohut yhteys. Vuonna 2002 eri teemojen välillä näyttää olevan enem-
mänkin yhteyksiä. Vahvoina nousevat yhteisöt, sosiaaliset verkostot 
ja organisaatiot sekä koulutukseen, ympäristöön, terveyteen ja per-
heeseen liittyvät teemat.

 Lähde: Forsman 2005

4.7.8 Uusimpia visualisointivälineitä – vosviewer

Seuraava esimerkki on Helsingin yliopiston vuosia 2005 – 2012/13 
koskevasta julkaisuanalyysistä. Kuvassa näkyy Helsingin yliopiston 
tutkijoiden kansainvälinen yhteistyö tieteenalakokonaisuuksittain. 
Lääke- ja biotieteissä kansainvälisyys on suurinta ja myös luonnon-
tieteissä se on vahvaa. Humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden kan-
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sainvälinen yhteistyö siten kuin se ilmenee julkaisuun kirjoittami-
sena, on vähäistä.

Tämä kuva on toteutettu cwts:ssä Leidenin yliopistossa kehitel-
lyn visualisointivälineen vosviewer avulla.

Helsingin yliopiston kansainvälisen yhteistyön osuus tieteenaloittain. 
(Lähde: Forsman & Nane & Noyons 2014, 28)

Tässä kirjassa tarkoituksenani ei ole opastaa minkään yksittäisen 
ohjelman käyttöön, vaan olen esittänyt joitakin esimerkkejä ja mah-
dollisuuksia. Esimerkit pohjautuvat omiin tutkimuksiini ja julkai-
suanalyyseihin, joita olen tehnyt mm. Helsingin yliopiston tutki-
muksen arvioinnissa. Visualisointityökalut ja muutkin bibliometri-
sen tutkimuksen välineet kehittyvät nopeasti, ja hyvän opastuksen 
niiden käyttöön saa ohjelmien verkkosivuilta. Cobo, López-Herrera, 
Herrera-Viedma ja Herrera (2011) ovat vertailleet visualisointiin 
käytettäviä ohjelmia ja niiden ominaisuuksia. Jos on mahdollisuuk-
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sia, kannattaa osallistua työpajoihin tai kursseille, joissa välineiden 
käyttöä harjoitellaan. Ja kurssin jälkeen tärkeää on alkaa heti käyt-
tää oppimiaan ohjelmia ja työkaluja, jotta niistä tulisi arkista rutiinia 
bibliometrikon työssä.



5 BIBLIOMETRIIKAN TEKIJÖITÄ JA 
TULKITSIJOITA

5.1 Bibliometriikan akateeminen tutkimus 
Suomessa

1970-luvulla – samaan aikaan kuin muuallakin maailmassa – biblio-
metriikka ja tieteellinen julkaisutoiminta alkoivat kiinnostaa myös 
suomalaisia tutkijoita ja suomalaista akateemista yhteisöä. Miten 
julkaisuja mittaamalla voitaisiin saada uutta tietoa tai lisätietoa tie-
teen kehityksestä? Voidaanko bibliometriikan avulla saada sellaista 
tietoa, josta olisi hyötyä myös tieteellisissä kirjastoissa, kun pohdi-
taan kokoelman laatua tai kun harkitaan parhaiden uusien lehtien 
tilaamista tai kirjojen hankkimista? Voisivatko julkaisut kertoa jo-
tain myös tutkimuksen tuloksellisuudesta? Miten eri menetelmät 
soveltuvat erilaisiin tarpeisiin?

Ensimmäisiä akateemisia tutkimuksia olivat Pirjo Suutarisen suo-
malaisen lääketieteellisen sarjan käyttöä ulkomailla käsitellyt kir-
jastotieteen ja informatiikan laudaturtyö (1975) ja samasta aihepii-
ristä syvennetty lisensiaatintyö (1978). Samoihin aikoihin Mariam 
Ginman tutki kirjallisuuden leviämistä ja kirjallisuuden valintaan 
liittyviä kysymyksiä laudaturtyössään (1975) ja syvensi tutkimusai-
hettaan lisensiaatintyössään (1978). Molempien tausta ja kotipesä oli 
Lääketieteellisessä keskuskirjastossa, mutta he saivat tutkimustaan 
varten rahoitusta Suomen Akatemiasta. Vaikka tutkimusaiheet liit-
tyvät lääketieteen julkaisemiseen ja kirjaston kokoelmiin, ne myös 
toivat uutta tietoa tutkimusmenetelmistä ja bibliometriikasta yleen-
sä. Ginmania ja Suutarista voidaan pitää bibliometriikan uranuur-
tajina Suomessa.
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Bibliometrinen tutkimus herätti myös kritiikkiä erityisesti yhteis-
kuntatieteilijöiden keskuudessa. Sosiologit Pertti Rautio ja Pertti 
Suhonen (1981a ja 1981b) tarkastelivat viiteanalyysia yhteiskunta-
tieteiden tietovirtoja käsitelleen hankkeen yhteydessä. Myös tämä 
hanke sai rahoitusta Suomen Akatemiasta. Sen yhtenä osana oli 
Oili Kokkosen tutkimus yhteiskuntatieteiden sekundaarijulkaisuis-
ta (1981), joka hyväksyttiin myös kirjastotieteen ja informatiikan li-
sensiaatintyönä.

Kritiikistä huolimatta bibliometristä tutkimusta tehtiin myös 
1980-luvulla. Lähdeanalyysiä käyttivät Tampereen yliopiston eng-
lantilaisen filologian kirjallisuusaiheisten pro gradujen lähteitä tut-
kinut Taina Jääskeläinen (1985), tiedotustutkimuksen formaalia tie-
teellistä kommunikaatiota tarkastellut Riitta Kärki (1986) ja tutkijoi-
den käyttämää kirjallisuutta analysoinut Raija Hurme (1989). 

1980-luvulla Terttu Luukkonen tutki Suomen Akatemiassa 
viittausanalyysiä ja sen käyttöä tieteellisessä kommunikaatiossa. 
Tutkimusten tuloksena syntyi edelleenkin viittauksia ja kansain-
välistä huomiota saava tieteensosiologian väitöskirja (Luukkonen 
1990).

1990-luvun alkuvuosina Sara von Ungern-Sternberg toi suomalai-
sen tiedeyhteisön tietoisuuteen ranskalaisten tieteensosiologien ke-
hittämän yhteissana-analyysin, kun hän tarkasteli Åbo Akademissa 
hyväksytyssä väitöskirjassaan tieteidenvälisyyttä biotekniikan alal-
la (Ungern-Sternberg 1994). Yhteissana-analyysiä väitöskirjoissaan 
ovat myöhemmin käyttäneet Maria Forsman (2005) tutkimusver-
kostoja tarkastelevassa ja Susanna Nykyri (2010) monikielisen tesau-
ruksen rakentamista koskevassa tutkimuksessa. Tutkimukset toteu-
tettiin Åbo Akademissa Suomen Akatemian rahoituksella ja Sara 
von Ungern-Sternbergin johdolla. Koska Suomessa yhteissana-ana-
lyysi ja verkostoanalyysi eivät olleet informaatiotutkimuksen alalla 
juurikaan tunnettuja, pohjoismaiset jatkokoulutusseminaarit ja bib-
liometriikka-workshopit olivat erittäin tärkeitä tiedon saannissa ja 
oppimisessa.
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1990-luvulla Terttu Kortelainen tarkasteli Oulun yliopistossa hy-
väksytyssä lisensiaatintyössään kansainvälisiä piirteitä suomalaisissa 
tieteellisissä kausijulkaisuissa (Kortelainen 1993). Väitöskirjassaan, 
jossa hän käytti menetelmänä mm. diffuusianalyysiä, tutkimuskoh-
teena oli suomalaisen tieteellisen lehden kansainvälinen leviäminen 
(Kortelainen 1999). 

1990-luvun merkittäviä bibliometriikan alan väitöskirjoja oli Ylva 
Lindholm-Romantschukin tutkimus, joka käsitteli humanististen 
ja yhteiskuntatieteiden alalla ideoiden leviämistä tieteiden sisällä 
ja niiden välillä. Hän väitteli Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa 
vuonna 1994, ja hänen väitöskirjansa julkaistiin postuumisti talvella 
1998 (Lindholm-Romantschuk 1998).

Vuosituhannen vaihteessa alettiin keskustella Internetistä pait-
si tiedon lähteenä myös tutkimuksen kohteena. Verkkoaineistoa 
koskeva tutkimusmenetelmä nimettiin webometriikaksi, jota Kim 
Holmberg (2009) käytti paikallishallinnon verkostoitumista koske-
vassa Åbo Akademissa hyväksytyssä väitöskirjassaan.

2000-luvulla tiedepolitiikan ja tieteen tutkijat alkoivat kiinnos-
tua bibliometriikasta. Tutkimushankkeet liittyivät usein opetus- ja 
kulttuuriministeriön tiedontarpeisiin ja saivat ministeriöltä myös ra-
hoitusta. Näiden hankkeiden pohjalta syntyi akateemisia väitöskir-
joja. Hanna-Mari Puuska (2014) vertaili eri tieteenalojen julkaisu-
kulttuureja ja julkaisemisen tapoja. Tieteelliseen julkaisutoimintaan 
liittyy myös Otto Aurasen (2014) väitöskirja.

2010-luvulla bibliometrisin menetelmin on tehty opinnäytteitä 
myös ammattikorkeakouluissa. Lisäksi on kiinnostavaa se, että muu-
tamissa Oulun yliopistossa tehdyissä lääketieteen alan väitöskirjois-
sa on tehty bibliometrisin menetelmin julkaisuanalyysejä.

Eri tieteenaloilla on tehty bibliometristä tutkimusta tieteenalan ke-
hityksestä, suuntaviivoista ja julkaisuihin viittaamisesta. Tässä olen 
esitellyt informaatiotutkimuksen ja tieteentutkimuksen alalla tehtyä 
opinnäytetutkimusta. Ne kertovat myös siitä kiinnostuksesta, jota bib-
liometriikkaa kohtaan on eri aikoina ollut akateemisessa maailmassa. 
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On vuosia, jolloin kiinnostus on ollut vähäistä. Uusien menetelmien 
ja ajatusten tunnetuksi tekeminen tiedeyhteisössä on usein ollut sel-
lainen käännekohta, joka on vaikuttanut myös käytännön sovelluksiin 
kirjastoissa ja tiedepolitiikan kentällä. Tutkimuksen arviointi yliopis-
toissa on herättänyt informaatiotutkimuksen laitoksia, ja bibliomet-
riikan opetusta on viime vuosina alettu tarjota aiempaa enemmän.

5.2 Bibliometriikka tutkimushallinnossa

Bibliometriikkaa on käytetty useiden maiden tutkimushallinnos-
sa tieteen tuloksellisuuden ja näkyvyyden arvioinnissa. Ajatuksena 
on ollut tarkastella sitä, miten tieteeseen sijoitetut investoinnit ovat 
tuottaneet tulosta. Onko tutkimuksesta ollut hyötyä? Bibliomet-
riikka on kytkeytynyt yhteiskunnan muutoksiin, talouteen ja siihen, 
millaista tutkimusta rahoittajat saavat vastineeksi. 

Tutkimuksen arviointia on käytetty tiedehallinnossa eri mais-
sa jo 1950-luvun lopulla. Yksi keskeinen teema on ollut perustut-
kimuksen ja soveltavan tutkimuksen vertailu, jota on tarkasteltu 
useissa tutkimuksissa erityisesti 1950 – 1970-luvulla. 1980-luvulla py-
rittiin ymmärtämään paremmin tutkimusprosessia ja innovaatioi-
den syntymistä. 1990-luvulla tutkimuksen vaikuttavuuden mittaa-
minen kiinnosti tutkijoita ja tiedehallintoa. (Marjanovic & Hanney 
& Wooding 2009) 2000-luvulla tutkimuksen arviointi on liittynyt 
tutkimuksen tuloksellisuuteen, näkyvyyteen ja tutkimusrahoituksen 
tehokkaaseen käyttöön.

Britanniassa tehtiin ensimmäinen laaja tutkimuksen arvioin-
ti (Research Assessment Exercise, rae) jo pääministeri Margaret 
Thatcherin hallituskaudella vuonna 1986, ja se uusittiin vuonna 
1989, jolloin metodologiaa oli kehitelty pitemmälle (Martin 2008). 
Britanniassa tutkimuksen arviointia ja bibliometrisiä analyysejä on 
käytetty tiedepoliittisen päätöksenteon tukena. Tämä sai myös kri-
tiikkiä osakseen ja menetelmiä onkin sen jälkeen kehitelty. 2000-lu-
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vulla bibliometriikan käyttö tutkimuksen arvioinnissa on levinnyt 
eri maihin, myös Suomeen.

Metriikan käyttö tiedepolitiikassa on tullut houkuttelevaksi, kun 
tarjolla on ollut viittaustietokantoja Web of Science ja Scopus, joissa 
jo itsessään olevien työkalujen kautta on voitu tehdä bibliometrisiä 
analyysejä ilman, että on tarvinnut perehtyä vaativampiin analyy-
siohjelmiin. Bibliometriikkaa on ollut helppoa käyttää. Aina ei kui-
tenkaan ole pohdittu sitä, miten ja mistä aineistosta nuo luvut muo-
dostuvat ja olisiko dataa syytä tarkistaa, muokata ja korjata.

Lane, Largent ja Rosen (2014, 399) pohtivat bibliometriikan käyt-
töä tiedepoliittisessa arvioinnissa. He toteavat, että ensinnäkään bib-
liometriikka ei kuvaa tieteellistä toimintaa kaikessa sen moninai-
suudessaan, johon liittyy tiedon luominen, välittäminen ja omaksu-
minen. Toiseksi, bibliometriikan käyttö luo tutkimuksen tekijöille 
väärät kannustimet ja saattaa edistää huonoa tiedettä ja tieteen te-
kemisen tapaa. Heidän näkemyksensä on se, että bibliometriikkaa ei 
koskaan ole tarkoitettukaan mittamaan suoritusta. Bibliometriikka 
on luotu luokittelemaan dokumentteja käyttäen eri menetelmiä, jot-
ka antavat mahdollisuuden kirjasto- ja informaatioalan asiantunti-
joille tehdä määrällistä analyysiä tieteellisestä ja teknillisestä kirjal-
lisuudesta. Tieteellinen toiminta on tiedon luomista, välittämistä ja 
omaksumista, ja koska ei ole olemassa järkevää tapaa mitata tieteel-
listä toimintaa, bibliometriikka on valittu palvelemaan tätä tarvetta.

5.2.1 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Bibliometriikan hyödyntäminen on kiinnostanut tiedehallintoa 
myös Suomessa. Bibliometristen aineistojen käytettävyyttä yliopis-
tojen julkaisujen laadun ja luotettavuuden arvioinnissa pohdittiin 
opetusministeriön raportissa (Poropudas & Miettinen & Salovuo-
ri & Pasanen 2007), minkä jälkeen käynnistyi Tiedekota-työryh-
män työskentely (Tiedekota-työryhmän raportti 2008). Työryh-
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mä esitti mm. yliopistojen julkaisukeruujärjestelmän yhtenäistämis-
tä, jota vei eteenpäin vuosina 2009 – 2011 opetus  ja kulttuuriminis-
teriön raketti tutki -hankkeeseen (raketti.csc.fi/ tutki) kuulu-
nut jure-projekti. Siinä toimi neljä työryhmää: sitaatioindeksityö-
ryhmä, tieteenalatyöryhmä, sisältöryhmä ja tekninen ryhmä. juren 
taustalla oli mm. kansallisen julkaisurekisterin aikaansaaminen 
(tutki-osahankkeen ohjausryhmän loppuraportti 2011; Korkea-
koulujen kansallisen julkaisurekisterin perustaminen 2011). Tämän 
jatkoksi perustettiin jure ii (vuosina 2012 – 2014), joka tarkasteli mm. 
tutkijan identifiointiin liittyviä kysymyksiä (raketti-tutki-osa-
hanke. ii vaiheen loppuraportti 2014).

2000-luvulla opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut useita 
bibliometriikkaan ja tieteelliseen julkaisemiseen liittyviä hankkeita. 
Ministeriöllä on ollut myös vahva rooli kansallisen Julkaisufoorumi-
hankkeen aikaansaamisessa. Ministeriön hyväksymässä yliopistojen 
rahanjakomallissa julkaisujen merkitys on viime vuosina korostunut 
entisestään. Julkaisujen määrän lisäksi kiinnitetään huomiota julkai-
sujen laatuun. Jo aiemmin, kun yliopistoilta on kerätty kota-tieto-
kantaan vuosittain tietoja julkaisumääristä, niissä on eritelty julkai-
sutyyppejä. Julkaisutyyppiluokituksia on tarkistettu vastaamaan pa-
remmin todellisuutta, ja Julkaisufoorumin tasoluokitusten merkitys 
laadun mittarina on korostunut. Eniten arvostetaan artikkeleita, jot-
ka on julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä, jotka kuulu-
vat korkeimpiin jufo-kategorioihin. Tällä tavoin kannustetaan tut-
kijoita korkeatasoiseen tutkimukseen ja kansainvälisyyteen. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö hyväksyi keväällä 2016 yliopistojen rahanjako-
mallin, joka on voimassa vuodesta 2017 lähtien. Sen mukaan minis-
teriön yliopistoille jakamasta rahoituksesta 13 % tulee julkaisuista. 
(Rahoitusmallia on esitelty Julkaisufoorumia käsittelevässä luvussa) 
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/04/rahoitusmalli2017.html 
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5.2.2 Suomen Akatemia

Suomen Akatemiassa kiinnostuttiin bibliometriikasta jo 1970-lu-
vulla, jolloin mm. lääketieteellinen toimikunta rahoitti bibliometris-
tä tutkimusta, jota tekivät tutkijat Mariam Ginman ja Pirjo Suutari-
nen. Myös Yhteiskuntatieteellinen toimikunnan rahoittamassa suo-
malaisen yhteiskuntatieteen kehitystä koskevassa laajassa tutkimus-
hankkeessa, jonka vastuulliset tutkijat olivat Pertti Rautio ja Pertti 
Suhonen, tehtiin bibliometrisiä analyysejä ja arvioitiin niiden – ja 
erityisesti viiteanalyysin käyttöä. 

Ensimmäisen tieteenala-arvioinnin kohteeksi otettu ala Suomessa 
oli epäorgaaninen kemia. Eräiden arviointia läheltä seuranneiden 
mukaan ala valikoitui valtion luonnontieteellisessä toimikunnassa 
arvioinnin kohteeksi, koska monet pitivät sitä ongelmallisena ja hei-
kosti kehittyneenä. Arviointiprosessi käynnistettiin pian valtion tie-
deneuvoston kannanoton jälkeen vuonna 1982, jossa suositeltiin tie-
teenalakohtaisten arviointien aloittamista Suomen Akatemian toi-
mesta pohjoismaisten esimerkkien mukaisesti (Valovirta 2001, 19). 

Bibliometriikkaan on tukeuduttu mm. tutkijanvakanssien täy-
töissä Suomen Akatemian lääketieteellisessä toimikunnassa 
(Viittausanalyysi… 1985; Hongisto 1985), ja tämä myös herätti kes-
kustelua viittausanalyysin käytöstä (Iivonen 1985a; Iivonen 1985b). 
1980-luvun lopulla tutkittiin viittausanalyysiin liittyviä ongelmia 
tutkimuksen arvioinnissa (Luukkonen 1990). Tutkimuskohteena 
olivat suomalaisten lääketieteellisten julkaisujen saamat viittaukset. 
Tämä oli kansainvälisestikin kiinnostavaa tutkimusta, jonka tuot-
tamiin julkaisuihin viitataan edelleen. Tutkimusta tehtiin Suomen 
Akatemian ja Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella ja 
sen yhtenä tuloksena oli Terttu Luukkosen tieteensosiologian alaan 
kuuluva väitöskirja.

Bibliometriikan merkitys tuli aiempaa tärkeämmäksi, kun vuo-
desta 1997 lähtien akatemiassa alettiin tehdä säännöllisesti tutki-
muksen arviointia, jossa on käytetty myös bibliometrisiä menetel-
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miä. Vuonna 1997 tieteelliset toimikunnat tekivät kukin oman laajan 
erillisraporttinsa. Niissä tarkasteltiin tutkimuksen tilaa ja kehittä-
mistarpeita tutkimusaloittain, minkä lisäksi laadittiin yhteenveto-
raportti. Sen jälkeen Tieteen tila ja taso -raportteja on tehty vuosi-
na 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, ja viimeisin ilmestyi vuonna 2014. 
Vuodesta 2000 lähtien raportit ovat saatavissa verkosta. (Lähde: 
Suomen Akatemian verkkosivut www.aka.fi/fi/tiedepoliittinen-toi-
minta/tieteen-tila/aiemmat-arvioinnit/ viitattu 20.4.2016)

Helmikuussa 2016 Suomen Akatemia julkaisi uuden huippuyk-
sikköohjelmansa, ja siinä yhteydessä julkistettiin myös päättyneistä 
huippuyksiköistä tehty bibliometrinen analyysi. Se on tehty julkai-
suaktiivisuuden ja julkaisujen vaikuttavuuden näkökulmasta, ja sen 
toteutti Leidenin yliopiston tieteen ja teknologian tutkimuskeskus 
cwts. Analyysin mukaan huippuyksiköissä tehty tutkimus on sel-
keästi laadukkaampaa kuin vastaava alan muu suomalainen tutki-
mus. Huippuyksiköiden korkea tieteellinen tuotanto ei kuitenkaan 
riitä nostamaan suomalaisen tieteen tasoa yli maailman keskiarvon. 
Lisäksi selvityksestä käy ilmi, että huippuyksiköiden julkaisujen tie-
teellinen vaikuttavuus on korkeimmillaan silloin, kun kirjoittajina 
on mukana kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. (Tirronen 2016) 
Toisin sanoen, niihin julkaisuihin viitataan useammin kuin jos kir-
joittajina olisi vain suomalaisia tutkijoita.

Suomen Akatemia on tehnyt bibliometriikan ja tutkimuksen ar-
vioinnin alalla tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Tilastokeskuksen kanssa sekä pohjoismaisten kumppanien ja erityi-
sesti Nordforskin kanssa.

5.3 Yliopistot

Myös eri yliopistoissa on tehty viime vuosina tutkimuksen arvioin-
tia toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tueksi. Tällöin bibliomet-
risiä analyysejä on teetetty mm. Leidenin yliopiston tieteen ja tek-
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nologian tutkimuskeskuksessa cwts:ssä, jossa on käytettävissä laa-
jojen kansainvälisten viittaustietokantojen (Web of Science ja nyt 
myös Scopus) ns. raakadataa ja jossa on jo vuosia kehitelty erilaisia 
tieteen arvioinnin mittareita. Täten on ollut mahdollista tehdä kan-
sainvälisiä ja tieteenalakohtaisia normalisointeja, ts. on voitu analy-
soida sitä, miten ko. yliopiston julkaisujen määrä ja niiden saamat 
viittaukset suhteutuvat kansainväliseen tasoon kullakin tieteenalal-
la. Näin yliopistot ovat voineet asemoida itsensä kansainvälisessä 
tiedeyhteisössä.

Yliopistojen kirjastot ovat 2010-luvulla olleet vahvasti mukana 
yliopistojen tutkimuksen arvioinnissa, Aalto-yliopisto edelläkävi-
jänä jo edellisen vuosikymmenen lopulla (Striving…(2009). Turun 
yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhdistyessä tehtiin myös 
bibliometristä analyysiä (Laine 2010), mutta siinä kirjasto ei vielä 
ollut mukana. Sen sijaan uusimmassa vuosia 2010 – 2013 koskevassa 
arvioinnissa kirjastolla oli jo vahva rooli. 

2010-luvulla ainakin Hankenin, Helsingin yliopiston, 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen 
yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tritonian ja Turun yli-
opiston kirjastot ovat tarjonneet asiantuntemustaan tutkimuksen ar-
vioinnin bibliometriikassa ja samalla lisänneet omaa tietämystään 
ja kokemustaan. Eri kirjastoissa on myös kehitelty erilaisia julkai-
suanalyysin ratkaisuja riippuen siitä, millaisia tutkimustietokantoja 
niillä on ollut käytettävissä. Nämä ovat täydentäviä analyysejä niille 
tieteenaloille, joille viittausanalyysit eivät riitä.

Helsingin yliopisto oli ensimmäinen suomalainen yliopis-
to, jossa käytettiin myös oman yliopiston tutkimustietojärjestel-
mään tallennettuja julkaisutietoja hyväksi tutkimuksen arvioinnissa 
(International… 2012). Vuosia 2005 – 2010 koskevassa kansainväli-
sessä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen arvioinnissa yliopiston oma 
tuhat-tutkimustietojärjestelmä oli keskeisessä roolissa, ja yliopis-
ton kirjaston asiantuntijat toteuttivat siitä aineistosta tehdyt analyy-
sit (Forsman 2012, 259 – 288). Vastaavan mallin mukaan bibliomet-

107



risiä analyysejä tutkimuksen arvioinnin yhteydessä on tehty mm. 
Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Turun yliopistossa, ja 
niissä kaikissa kirjastolla on ollut merkittävä rooli. Näin on tehty 
myös näkyväksi se, miten kirjastoissa on julkaisuihin ja niiden ana-
lysointiin sekä tietokantoihin ja niiden arviointiin asiantuntemusta 
ja osaamista.

5.3.1 Yliopistokirjastot

5.3.1.1 Bibliometriikka ja kokoelmatyö

Yliopistokirjastoissa bibliometrisiä menetelmiä on käytetty hyväksi 
monin tavoin. Ne ovat olleet hyödyksi, kun on pohdittu kirjaston ti-
lojen riittävyyttä ja kirjallisuuden määrän kasvua (ks. esim. Meado-
ws 2005). Kirjallisuuden vanheneminen on yksi sellainen, joka on as-
karruttanut ja jolla on eri tieteenaloilla erilainen merkitys (Line & 
Sandison 1974). Tutkimuskirjallisuuden käyttöä on tutkittu mm. viit-
tausanalyysin avulla sekä lainauslukuja tarkkailemalla. Näiden ana-
lyysien tulokset ovat saattaneet johtaa karsintoihin ja aineiston pois-
toihin kirjastossa. Aineiston käytön väheneminen voi johtua mones-
ta syystä, ja onkin tärkeää selvittää se, onko kyseessä tiedon vanhe-
neminen vai se, että jokin tutkimussuuntaus ei juuri nyt ole muodis-
sa (Meadows 2005; Line 1977). Myös eri tieteenalojen erot on syy-
tä tunnustaa ja tunnistaa. Line (1979) tutki yhteiskuntatieteilijöiden 
viittauskäytäntöjä 1970-luvun lopulla ja totesi, että uudempaan kirjal-
lisuuteen viitataan useammin kuin vanhempaan. Luonnontieteilijät 
käyttävät aikakauslehtiä ja viittaavat erityisesti uusimpaan tutkimuk-
seen, mutta humanistit lukevat kirjoja ja heille usein vanhatkin kir-
jat ovat tärkeitä. Yhteiskuntatieteilijät sijoittuvat tutkimusten mukaan 
siihen väliin aikakauslehtien ja kirjojen käyttäjinä.

Maurice B. Line on tuonut esiin mm. sen, että kun kirjastossa 
pohditaan kirjan käyttöä, olisi mietittävä myös niitä kustannuksia, 
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mitä kirjan käyttö kirjastossa aiheuttaa sekä pohtia hyllytilaa, jonka 
kukin julkaisu vie (Line 1977). 1980-luvulla Line (1986) jatkoi tutki-
muksiaan ja totesi, että 30 %:a yliopistokirjastoihin ostetuista kirjois-
ta ei käytetty kahden vuoden kuluessa niiden ostamisesta. Voidaan 
kysyä, onko kirjasto käyttöä varten vai hankitaanko aineistoa ”var-
muuden vuoksi”? Niinpä aineiston valinta ja arviointi ovat tärkeitä. 
Jos kokoelmia ei arvioida, kirjastonhoitajat luottavat älylliseen ar-
vailuun ja tutkijoiden tekemiin hankintaehdotuksiin. Linen mukaan 
(2001) yleisellä tasolla tehdyt viittausanalyysit eivät välttämättä ol-
leet paikallisesti kirjastoihin sovellettavissa. Jos kirjastoissa halutaan 
tehdä perusteellista tutkimusta kokoelmien arvioinnissa, bibliomet-
riset tutkimukset vaativat aikaa ja ponnisteluja. Vuosituhannen vaih-
teessa Line pohti sitä, mitä kirjastoissa merkitsee siirtyminen e-leh-
tiin. Onko painettuja julkaisuja koskevalla bibliometrisellä tutki-
muksella merkitystä e-lehtien kannalta?

15 vuotta myöhemmin yliopistokirjastoissa on tapahtunut e-ku-
mous, kun painetuista kirjoista ja lehdistä on siirrytty yhä enemmän 
e-lehtiin ja e-kirjoihin. Näiden aineistojen käyttöä voidaan seurata 
myös tietokantoihin sisältyvien laskurien avulla. 

5.3.1.2 Bibliometriset palvelut tiedeyhteisölle

Bibliometriset palvelut ovat Suomen yliopistokirjastoissa arkipäi-
vää. Vielä muutama vuosi sitten ne miellettiin lähinnä professuu-
rien täyttöön liittyvien viittausanalyysien tekemiseksi. Edelleen teh-
dään niitäkin, mutta myös yliopistojen tutkimushallinnolle, tiede-
kunnille ja laitoksille tuotetaan laajoja tutkimuksen arviointiin liit-
tyviä analyysejä.

Suomen yliopistokirjastoissa bibliometrisiä palveluja on tarjottu 
tiedeyhteisölle jo 1970-luvulta lähtien. Bibliometriikkaa on käytetty 
mm. tutkijoiden arvioinnissa ja erityisesti virkojen täytöissä. Näin 
on ollut erityisesti lääketieteellisissä kirjastoissa. Analyyseissä käy-
tettiin aluksi painettuja Science Citation Index- ja Journal Citation 
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Report -julkaisuja. 1980-luvulla tietokannat tuotettiin cd-rom-le-
vyinä, mikä helpotti tiedonhakuja ja analyysejä. 2000-luvun alussa 
Science Citation Index, Social Science Citation Index ja Arts and 
Humanities Citation Index yhdistettiin Internetissä toimivaksi Web 
of Science -tietokannaksi, mikä oli bibliometristen palvelujen kan-
nalta suuri edistysaskel. Tämä myös vähitellen vaikutti siihen, että 
tutkijat ja muut bibliometristä tietoa tarvitsevat saattoivat tehdä it-
sekin yksinkertaisia analyysejä, jolloin kirjaston rooli muuttui vähi-
tellen analyysien tekijästä opastajaksi ja neuvojaksi.

Lääketieteellisessä keskuskirjastossa tehtiin 1970-luvulla myös bib-
liometristä tutkimusta (Ginman 1975; Suutarinen 1975; Suutarinen 
1978; Suutarinen 1980) mm. Suomen Akatemian rahoituksella (ks. 
edellä). Tutkimushankkeiden tuloksena syntyneitä julkaisuja hyväk-
syttiin myös Tampereen yliopistossa kirjastotieteen ja informatii-
kan opinnäytteiksi. Ginman ja Suutarinen jatkoivat bibliometristä 
tutkimusta vielä 1980-luvulla. Terkon perinne jatkui, ja 2000-luvun 
alussa Terhi Sandgren (2003) tutki pro gradu -työssään bibliomet-
risten indikaattorien ja tieteellisten lehtien käytön välistä suhdetta 
Terveystieteiden keskuskirjastossa.

Yksittäisiä tutkijoita ja tutkijayhteisöjä on varmasti aina kiin-
nostanut oman tutkimuksen näkyvyys ja se, onko joku toinen tut-
kija käyttänyt hyväksi tutkimuksen tuloksia tai innostunut niistä. 
Tiedeyhteisön kirjastoilta pyytämät analyysit keskittyivät alussa lä-
hinnä siihen, ketkä ovat viitanneet jonkun tutkijan omiin artikke-
leihin. Toisaalta tutkijoita on kiinnostanut se, mikä tieteellinen lehti 
olisi paras valinta oman artikkelin julkaisemiselle. Tiedeyhteisöissä 
on hiljaista tietoa siitä, mitkä ovat alan parhaat lehdet, ja sitä tietoa 
välitetään vanhemmilta tutkijoilta nuoremmille. Mutta uusilla, tie-
teidenvälisillä aloilla tällaista traditiota ei välttämättä ole vielä syn-
tynyt, ja niinpä tarvitaan muuta tietoa, jota kirjasto voi tarjota.

Viime vuosina, kun tutkijoiden tuottavuutta on analysoitu mm. 
vakanssien täytöissä, on oivallettu se, että tutkijoiden tunnistaminen 
tietokannoissa on tärkeää, jotta kunnia menisi sille, jolle se kuuluu. 
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Researchid, orcid ja vastaavat järjestelmät ovat herättäneet kysy-
myksiä. Suomessa on keväällä 2016 valittu virallisesti yhteiseksi jär-
jestelmäksi orcid (Tutkijatunniste.fi). (Tästä enemmän näkyvyys-
palveluja ja tutkijan tunnistamista käsittelevässä luvussa). orcidin 
ympärille on perustettu kansallinen konsortio, johon kuuluu toista-
kymmentä tutkimusorganisaatiota ja koordinoijana Tieteen tieto-
tekniikan keskus csc. On selvää, että sen käytön ja hyödyn opasta-
minen luontuu tieteellisille kirjastoille.

On ehkä vaikea sanoa, kumpi oli ensin: bibliografisten viite- ja 
viittaustietokantojen helpompi käyttö avoimessa verkkoympäristös-
sä vai julkaisutoiminnan merkityksen lisääntyminen tutkimuksen 
arvioinnissa. Joka tapauksessa 2000-luvulla bibliometriikasta on tul-
lut keskeinen väline tutkimuksen arvioinnissa. Tietokannat ja työka-
lut ovat kehittyneet, monipuolistuneet ja aiempaa laajemmin saata-
villa. Kysynnän lisääntyessä niitä myös kehitellään jatkuvasti.

5.3.1.3 Osaamisen kehittäminen

Kirjasto- ja informaatioalan yliopistollisessa koulutuksessa bib-
liometriikan osuus ja merkitys on vaihdellut sen mukaan, kuinka 
opetusta antavilla laitoksilla on ollut asiaan kiinnostusta ja osaa-
via opettajia. Kun bibliometriset analyysit alkoivat kiinnostaa laa-
jemmin tiedeyhteisöä ja kirjastoilta kysyttiin asiantuntemusta myös 
tutkimuksen arvioinnissa, kaikilla yliopistokirjastoissa työskentele-
villä ei ollut osaamista, eikä perustietojakaan. Tätä puutetta on pai-
kattu sekä kirjastojen sisäisillä koulutuksilla että yliopistokirjasto-
jen yhteistyönä.

Yliopistokirjastojen bibliometriikkaosaamisen kannalta tärkeää 
on ollut kirjastojen välinen organisoitunut yhteistyö. Suomen yli-
opistokirjastojen neuvoston (syn) tutkimuksen tuen verkoston oh-
jausryhmä perustettiin vuonna 2011, ja sen toimintaan on kuulunut 
paneutua tutkimuksen tukemisen palveluihin, mm. bibliometriik-
kaan. Tavoitteena on ollut myös bibliometristen ja julkaisuihin poh-
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jautuvien arviointipalvelujen terminologian käytön selkiinnyttämi-
nen ja yhtenäistäminen. Lisäksi se on jakanut tietoa tutkimuksen 
arvioinnista, julkaisemisesta, bibliometriikasta ja tutkimusdatasta ja 
näin luonut yhteyksiä tieteellisten kirjastojen välillä erilaisissa tutki-
muksen tuen palveluissa. Yhtenä tavoitteena on ollut edistää biblio-
metristen menetelmien osaamista, ja syn onkin järjestänyt vuodes-
ta 2012 lähtien useita seminaareja, osin yhdessä Suomen tieteellisen 
kirjastoseuran kanssa. Vuosina 2014 ja 2015 seminaarit järjestettiin 
yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tieteen tietotekniikan 
keskus csc:n kanssa. Keväällä 2016 järjestettiin verkossa seuratta-
via seminaareja eli webinaareja mm. altmetriikasta ja rekrytointien 
tueksi tehtävistä analyyseistä.

Vuoden 2014 seminaaria varten syn:n tutkimuksen tuen verkos-
tossa kartoitettiin yliopistokirjastojen bibliometrisiä palveluja ja 
osaamista. Ohjausryhmä lähetti yliopistokirjastoille elokuussa 2014 
kyselyn bibliometrisistä palveluista. Kyselyssä kartoitettiin edellisen 
puolentoista vuoden ajalta bibliometriset toimeksiannot (2013-kesä 
2014). Osa tuloksista perustuu arvioon, sillä tilastointi ei ollut kai-
kissa kirjastoissa yhdenmukaista tai kattavaa. Ryhmän puheenjoh-
taja, ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki (2014) esitteli seminaarissa 
kyselyn tuloksia.

Jos lääketieteelliset kirjastot ovat olleet bibliometriikan uranuur-
tajia, nyt kaikki yliopistokirjastot tarjoavat tiedeyhteisössään bib-
liometrisiä palveluja, joskin osaamisen taso sekä tekijöiden että toi-
meksiantojen määrät vaihtelevat kirjastoittain. Kyselyn vastauksista 
kävi ilmi, että jossakin kirjastossa oli kaksi bibliometriikan osaajaa, 
toisessa 15. Kaikki yliopistokirjastot tekevät viittausanalyyseja, etsivät 
tutkijoiden h-indeksejä ja lehtien vaikuttavuuskertoimen arvoja ja 
laskevat artikkelien ja kirjojen saamia jufo-luokituksia. Yleisin on 
toimeksianto, jossa tehdään kaikki nämä analyysit.

Analyysien tilaajia ovat olleet yksittäiset tutkijat ja tutkijayhteisöt, 
yliopistojen tiedehallinto ja johto, tutkimuksen arvioinnin ohjaus-
ryhmät sekä tiedekuntien ja laitosten hallinto. Lisäksi kirjastoissa 
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on tehty bibliometrisiä analyysejä myös yliopistojen ulkopuolisille 
tutkimuslaitoksille.

Tutkimushallinnon tarvitsemia bibliometrisiä analyysejä on pyy-
detty mm. seuraaviin tarkoituksiin: tutkimuksen arviointiin, yliopis-
ton tai tiedekunnan sisäisen rahanjaon valmisteluun, yksikön tu-
losneuvottelun valmisteluun, rekrytointiin ja tulospalkkaukseen. On 
vertailtu saman tieteenalan yksiköitä keskenään ja yliopiston yksi-
köitä yleensä. On kartoitettu sitä, mitkä ovat jonkin laitoksen ylei-
simpiä julkaisufoorumeita, laskettu tekijöiden määrät julkaisuissa ja 
laadittu termikarttoja tutkimushankkeita varten.

Bibliometrisissä analyyseissä käytetään sekä laajoja kansainvälisiä 
tietokantoja että kansallisia tutkimusrekistereitä ja yliopistojen omia 
tutkimustietokantoja. Eri lähteistä kootut tiedot täydentävät toisiaan. 

Osaamisen taso kirjastoissa on muutamassa vuodessa noussut hui-
masti. Yhä useampi tietoasiantuntija on myös bibliometriikan asian-
tuntija, jonka tiedoilla ja taidoilla on kysyntää. Kirjastojen edustajia 
on yliopistojen tutkimustiedon tuotantoa käsittelevissä ryhmissä ja 
kansallisissa tutkimuksen tuen ja hallinnon verkostoissa ja työryh-
missä. Useissa yliopistoissa sekä yliopiston että kirjaston johto näkee 
julkaisutoiminnan arvioinnin olevan yksi kirjaston ydintehtävistä, 
jota halutaan tukea.

Sitä mukaa kun laajoja viittaustietokantoja on kehitelty helppo-
käyttöisemmiksi, myös tutkijat, opiskelijat ja tutkimushallinnon edus-
tajat voivat tehdä itse yksinkertaisia perusanalyysejä. Syvällisemmät 
analyysit, jolloin käytetään tietokantojen raakadataa, vaativat sekä 
sisällöllistä että tilastotieteellistä osaamista. Perusanalyysienkin tul-
kinta edellyttää usein konsultointia ja neuvontaa. Niinpä yliopis-
tokirjastoissa on opastettu käyttäjiä viittaustietokantojen käyttöön, 
viittausanalyyseihin ja tulosten tulkitsemiseen. Erityisesti tutkijoita 
on kiinnostanut oma ja kollegoiden h-indeksi. Mikä se on? Mistä se 
kertoo? Miten se lasketaan? Myös julkaisujen vaikuttavuuskerroin ja 
jufo-luokitus kiinnostavat, kun mietitään omalle artikkelille sopi-
vaa lehteä. Mistä ne löytää? Mihin luvut perustuvat?
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Tutkijoiden ja opiskelijoiden mahdollisuudet tehdä itsenäisesti 
bibliometrisiä analyysejä on vaikuttanut myös siihen, että kirjastois-
sa annetaan eritasoista bibliometriikkakoulutusta sekä yksittäisinä 
tietoiskuina että osana muuta tiedonhankintakoulutusta. Koulutusta 
on annettu kandidaatti-, maisteri- ja jatko-opiskelijoille opinnäyte-
työn seminaarissa ja usein ne kuuluvat opetusohjelmaan. 

Kirjastohenkilökunnan koulutus on ollut monenlaista ja usein 
ajankohtaiseen tarpeeseen tarttuvaa. Akateeminen koulutus infor-
maatiotutkimuksen opintojen yhteydessä on vaihdellut yliopistojen 
osaamisen ja kiinnostuksen mukaan, mutta viime vuosina siinäkin 
on aktivoiduttu.

syn järjesti ensimmäisen kaikille avoimen kaksipäiväisen biblio-
metriikkakurssin vuonna 2012 minkä jälkeen on tehty yhteistyötä 
muiden toimijoiden, kuten Suomen tieteellisen kirjastoseuran, ope-
tus- ja kulttuuriministeriön ja Tieteen tietotekniikan keskuksen (csc) 
kanssa. Tavoitteena on ollut osaamisen jakaminen. Lisäksi biblio-
metriikkaan liittyviä seminaareja ovat 2010-luvulla järjestäneet edellä 
mainittujen lisäksi mm. Tieteellisten seurojen valtuuskunta (jufo-se-
minaarit). Kirjastojen asiantuntijoita on osallistunut Leidenin yli-
opiston cwts:n (Centre for Science and Technology Studies) kou-
lutuksiin sekä pohjoismaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin. Myös 
benchmarkkaus toiseen yliopistokirjastoon, toisen yliopistokirjaston 
antama koulutus ja neuvonta sekä kirjastossa järjestetty itseopiskelu 
ja opintopiirit ovat kehittäneet osaamista ja taitoja.

Osaamisen saavuttamisessa ja ylläpitämisessä tärkeänä on pidetty 
sitä, että tunnetaan tietokannat ja niiden mahdollisuudet ja rajoit-
teet. On tunnettava myös oman yliopiston julkaisutietokannan ra-
kenne, mahdollisuudet ja rajoitteet. Lisäksi yliopiston oman tieto-
kannan julkaisudatan on oltava kunnossa, ja usein kirjastolla onkin 
siitä osavastuu, kun kirjastoissa tallennetaan tai tarkistetaan tutki-
joiden julkaisutietoja. 

On myös tunnettava terminologia ja indikaattorit: mitä ne ovat, 
missä yhteydessä niitä voi käyttää. On tunnettava asiakastarpeet, tie-
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teenalojen julkaisukäytännöt ja niiden vaikutus bibliometriikkaan. 
Lisäksi on hallittava datan käsittelytaitoa ja tunnettava erilaisia oh-
jelmia. Työssä on etuna työprosessin standardointi ja matemaattinen 
ja tilastotieteellinen osaaminen ja ymmärtäminen. Bibliometriikka 
vaatii tekijöiltään aikaa ja keskittymistä, tutkijan otetta ja tutkimus-
eettistä asennoitumista.

Tulevaisuudennäkymät kirjastoissa näyttävät olevan bibliometrii-
kan suhteen valoisat. Yliopistoissa tehtyjen tutkimuksen arviointien 
myötä kirjastojen asiantuntemus on tullut tutuksi yliopistoyhteisös-
sä, ja toimeksiannot kirjastoille ovat lisääntyneet kaikilla tieteena-
loilla. Uusia mahdollisuuksia tarjoaa altmetriikka, ja myös ajatus tut-
kimusdataan viittaamisesta on myötätuulessa. Yhteistyö yliopiston 
tutkimushallinnon kanssa kasvaa, sillä on nähty, että yliopiston toi-
minnan ohjauksessa tarvitaan yhä useammin myös julkaisuanalyy-
sejä. Samalla muodostuu tutkimushallinnon, tutkijoiden ja kirjaston 
asiantuntijoiden välille yhteinen kieli, ymmärrys ja asiantuntijuuden 
jakaminen. (Forsman & Kytömäki 2015)

Bibliometriikan ymmärtäminen ja oppiminen ovat innostaneet alan 
ammatillisia ja tieteellisiä yhdistyksiä. Informaatiotutkimuksen yh-
distyksen joka toinen vuosi järjestettävissä Informaatiotutkimuksen 
päivillä on alusta saakka (2010) ollut bibliometriikkaan keskittynyt 
työryhmä. Suomen tieteellinen kirjastoseura perusti vuonna 2011 
tutkijapalveluiden työryhmän, joka on järjestänyt seminaareja myös 
bibliometriikan tiimoilta. Seminaareja on järjestetty myös eri yhdis-
tysten ja verkostojen yhteistyönä.

5.4 Moniammatillista kohtaamista

Bibliometriikka on yhdistänyt asiasta kiinnostuneita yli maantie-
teellisten ja ammatillisten rajojen. Yhtenä esimerkkinä kansainvä-
lisyydestä on pohjoismaisten bibliometrikkojen yhteistyö ja yhtey-
denpitäminen, joka alkoi vuonna 1996 pienen tutkijajoukon aloit-
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teesta ja joka nyt 20 vuotta myöhemmin on kasvanut bibliomet-
riikan tutkijoita, tiedehallinnon edustajia ja kirjastoasiantuntijoita 
kokoavaksi kansainväliseksi konferenssiksi. Alkujaan sen nimi oli 
”Nordic Workshop on Bibliometrics”, vuonna 2003 ”Nordic Work-
shop on Bibliometrics, Informetrics and Research Policy" ja vuon-
na 2004 ”Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy”. 
Helsingissä 2012 pidetyssä seminaarissa osallistujia oli noin 120 ja 
he edustivat tutkijoita, kirjastoasiantuntijoita, tiedepolitiikan sekä 
julkaisutoiminnan asiantuntijoita. Seminaari järjestetään vuoronpe-
rään eri pohjoismaissa ja toistaiseksi se on ollut osallistujille mak-
suton.

Suomessa on pidetty vuodesta 2014 lähtien eri asiantuntijaryh-
miä kokoavia bibliometriikkaseminaareja, jossa järjestäjinä on ollut 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Tieteen tietotekniikan keskus csc 
ja Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Seminaarit on tarkoitettu 
kaikille kiinnostuneille ja osallistujien joukossa on ollut myös alan 
tutkijoita. Näin on luotu mahdollisuus vuoropuheluun, uuden tie-
don välittämiseen ja ymmärrykseen toisen ammattikunnan taidois-
ta, kiinnostuksesta ja aikaansaannoksista (Forsman & Lehto 2014; 
Kumpulainen 2015).
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6 BIBLIOMETRIIKKA 
TUTKIMUKSEN ARVIOINNISSA

Kun puhutaan tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnista, voidaan 
erottaa erilaisia ja eritasoisia arviointeja. Maailman yliopistoja ver-
rataan keskenään, ja sitä varten on kehitetty ns. yliopistorankingit. 
Yliopistojen ja tutkimuslaitosten sisällä vertaillaan tiedekuntien, 
laitosten ja tutkijayhteisöjen tuloksellisuutta ja paremmuutta. Ne 
voivat olla myös laajoja kansainvälisiä arviointeja, joissa on mukana 
myös asiantuntijapaneeleja. Ja yksittäisiä tutkijoita arvioidaan hei-
dän hakiessaan tutkimusrahoitusta tai tutkijan vakansseja. 

6.1 Tutkijoiden arviointi

Tutkijat joutuvat arvioitaviksi aina, kun he hakevat tutkimusrahoi-
tusta tai tutkijan vakanssia. Arvioijia ovat toiset tutkijat, jotka ovat 
oman alansa asiantuntijoita. Keskeisiä ovat julkaisut: niiden määrä, 
niiden saamien viittausten määrä ja niiden laatu, jota mitataan sen 
mukaan, miten laadukkaissa lehdissä artikkelit ovat ilmestyneet tai 
miten arvostettu kustantaja on kirjan julkaissut. Laadun mittarei-
na käytetään yhä useammin lehtien vaikuttavuuskertoimia tai leh-
tien, kustantajien tai konferenssien sijoittumista julkaisufoorumin 
tasoilla. 

Tutkijan uraa tavoittelevalle on tärkeää saada julkaistua vertaisar-
vioituja aikakauslehtiartikkeleita arvostetuissa tiedelehdissä. Niiden 
määrä samoin kuin niiden saamien viittausten määrä vaikuttaa ural-
la etenemiseen ja tutkimusrahoituksen saamiseen. Tutkimusaihe voi 
kuitenkin olla myös sellainen, että tutkimustuloksia on tärkeää vä-
littää myös muita kanavia käyttäen tieteellisen tiedon soveltajil-
le ja kansalaisille. Joskus myös tutkimuksen rahoittaja edellyttää, 
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että tutkimustuloksista kerrotaan myös tiedeyhteisön ulkopuolella. 
Tutkimusjulkaisuilla on sekä tieteellistä että yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta. Eri tieteenaloilla julkaisukulttuuri ja julkaisemisen ta-
vat ovat kuitenkin erilaisia. Tämä näkyy selvästi eri yliopistoissa teh-
dyissä tutkimuksen arvioinnin julkaisuanalyyseissä. Joillakin aloilla 
kirjoitetaan pääasiassa englanninkielisiä vertaisarvioituja tieteellisiä 
artikkeleita, jolloin ne pääsevät kansainvälisiin viittaustietokantoi-
hin ja tulevat sitä kautta näkyviksi. Toisilla aloilla tuotetaan pää-
asiassa kirjoja ja niitäkin monasti muilla kuin englannin kielellä, jol-
loin mahdollisuudet päästä viittaustietokantoihin ja siten tieto viit-
tausten kerääntymisestä jäävät piiloon. 

Arto Mustajoki (2013) tarkasteli viittaustietokantojen kattavuut-
ta, kun hän vertaili Suomen Akatemian muutaman humanistis-yh-
teiskuntatieteellisen alan huippututkijan saamia julkaisu- ja viittaus-
määriä Web of Science -tietokannassa ja Google Scholariin poh-
jautuvassa Publish or Perish -tietokannassa. Psykologian alan huip-
pututkija Mikko Samsin julkaisuja ja niiden saamia viittauksia oli 
runsaasti sekä Web of Science -tietokannassa että Publish or Perish 
-tietokannassa. Sen sijaan pienemmän tieteenalan, papyrologian, 
kansainvälisesti arvostetun huippututkijan Jaakko Frösenin julkai-
suja ei ollut lainkaan Web of Science -tietokannassa, koska niitä 
lehtiä, joissa hän tutkimustuloksiaan julkaisee, ei sisälly tuohon tie-
tokantaan. Publish or Perish -tietokannassa hänellä oli 50 julkaisua 
ja 73 viittausta; ala on pieni, tutkijoita vähän ja viittauskulttuurikin 
erilainen kuin psykologiassa (Mustajoki 2013, 147 – 165).

Jos Jaakko Frösen nyt hakisi professuuria ja arvioijat tukeutuisi-
vat vain Web of Science -tietokannassa näkyviin viittauksiin, miten 
hänen kävisi? Toisaalta, hänen alansa muutkaan tutkijat eivät juuri 
näy viittaustietokannoissa. Mutta jos alan tutkijoiden saamien viit-
tausten määrää käytettäisiinkin kriteerinä oppiaineen säilymisen tai 
lopettamisen puolesta, silloin ollaan lavealla tiellä.

Miten tutkija sitten löytää ne parhaat julkaisukanavat, joiden 
kautta voi tuoda omaa tutkimustietoaan ja tietämystään esille? Eri 
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tieteenaloilla on hiljaista tietoa siitä, missä kannattaa julkaista tai 
”missä meidän alalla on ollut tapana julkaista”. Myös arvostetut kus-
tantajat tunnetaan tutkijapiireissä. Vanhemmat tutkijat ovat välittä-
neet tätä tietoa tiedeyhteisön jäseniksi kasvaville nuoremmille.

Monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen lisääntyessä tutki-
jat ovat etsineet uusia kanavia ja saattaneet myös perustaa itse uusia 
lehtiä, jos vanhojen joukossa ei tuntunut olevan sopivia foorumeita. 
Myös pienkustantajia syntyy täydentämään tieteellisen kirjallisuu-
den kustantajien kenttää.

Erilaisten mittareiden käyttö tutkijoiden arvioinnissa herättää 
jatkuvasti keskustelua. Bibliometristen menetelmien ohella tutki-
joiden vertaisarviointi näyttäisi viehättävän edelleen – tai jälleen 
(Mustajoki 2016).

Julkaisufoorumiluokituksilla on ollut merkitystä tutkijoiden 
rekrytoinnissa. Tutkijoiden välillä on tehty vertailuja sen mukaan, 
minkä julkaisufoorumiluokituksen mukaisissa lehdissä he ovat jul-
kaisseet. Uusien ja monitieteisten tai tieteidenvälisten lehtien on 
vaikea päästä mukaan julkaisufoorumiin. Näillä aloilla tutkimusta 
tekevien keskeisetkin lehdet voivat jäädä luokittelematta, ja näin ai-
nakin teoriassa on mahdollista, että mekaaninen julkaisujen laske-
minen luokitusten mukaan tuottaa epäoikeudenmukaisia tuloksia. 
Toki asiantuntijoiden arvioinnin merkitys on suuri, ja on toivotta-
vaa, että se toteutuu.

Ongelmatonta ei ole sekään, että tutkijoita ohjataan julkaisemaan 
ns. korkeatasoisilla foorumeilla. Kaikkein korkein jufo-taso aika-
kauslehdissä, taso 3, tarkoittaa käytännössä englanninkielisiä kan-
sainvälisiä tiedelehtiä. Vain yksi suomalainen lehti on hyväksytty täl-
le tasolle: teologian alaan kuuluva Temenos. On tieteenaloja, joiden 
huippulehdet eivät välttämättä ole englanninkielisiä, eivätkä siten si-
joitu tälle tasolle. Tällä ohjauksella myös tiedekirjojen julkaiseminen 
kotimaisilla kielillä ei ole suositeltavaa. Voidaankin pohtia sitä, onko 
tämä syynä siihen, että mm. Helsingin yliopistojen julkaisuanalyy-
seissä on 2010-luvulla havaittavissa vähenemistä kotimaisilla kielillä 
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julkaisemisessa, kirjojen kirjoittamisessa ja yleistajuisten artikkelien 
kirjoittamisessa (Forsman 2014; Lahikainen 2016; Helsingin… 2016, 
10). Heiluttaako häntä koiraa?

6.2 Yliopistojen arviointi

Yliopistoille erilaiset arvioinnit ovat nykyisin tärkeitä. Niiden avul-
la voidaan osoittaa rahoittajille, että ollaan tehty tulosta ja parhaas-
sa tapauksessa edistytty aiemmista vuosista. Arviointeja tekevät eri 
maissa tiedehallinnon lisäksi yksittäiset yliopistot ja tutkimuslaitok-
set. 2010-luvulla laajoja yliopistoarviointeja, joissa myös bibliomet-
riikka on ollut vahvassa roolissa, on tehty lähes kaikissa Suomen 
yliopistoissa. Tutkimuksen arviointi näyttää tulleen tiedeyhteisöön 
jäädäkseen. 

Yliopistolle itselleen arviointi on tärkeää. Tärkeää on myös se, mi-
ten yliopisto suhteuttaa itsensä Suomen ja maailman muihin yli-
opistoihin. Tosin voidaan pohtia sitä, kuinka paljon Suomessa po-
liittisten päättäjien suhtautuminen tieteeseen ja tieteelliseen koulu-
tukseen nykyisin enää motivoi olemaan hyvä tai paras. Vähennetyt 
voimavarat näkyvät varmasti seuraavien vuosien tutkimuksen arvi-
oinneissa. Jos nyt menestyksestä on rangaistu – kuten moni suoma-
lainen yliopistotutkija varmasti kokee – niin miten päättäjät suh-
tautuvat siihen, että enää yliopisto ei menestykään entiseen tapaan? 

Yksittäisille tutkijoille ja tutkijayhteisöille näkyvyys on tärkeää, 
mutta ei ehkä sillä tavalla, mihin päättäjät pyrkivät. Hyvin tehdys-
tä työstä saa mielihyvää ja toisten tutkijoiden arvostus kannustaa. 
Tutkijat haluavat saada tuloksensa näkyville sille foorumille, mikä 
heistä on parhain ja soveliain. Se voi olla vertaisarvioitu artikkeli 
tieteellisessä aikakauslehdessä, tieteellinen kirja, popularisoitu tiede-
kirja, artikkeli erikoisalan lehdessä tai kannanotto sanomalehdessä. 
Se voi olla myös haastattelu televisiossa tai radiossa, esitelmä tieteel-
lisessä konferenssissa tai asiantuntijoille järjestetyssä seminaarissa. 
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Tapoja on monia, ja niille tutkijat varmasti toivovat arvostusta myös 
yliopistoarvioinneissa. 

6.3 Yliopistorankingit eli miten sijoituimme 
tänä vuonna?

Yliopistoja Suomessa ja maailmalla on vertailtu eri tavoin varmasti 
niin kauan kuin yliopistoja on ollut olemassa. Tutkijat ja opiskelijat 
ovat tienneet ja kertoneet toisilleen, mikä yliopisto on hyvä, missä 
ovat innostavat opettajat, missä kannustava ilmapiiri ja missä hyvät 
mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä. On lähdetty Pariisiin, Oxfor-
diin ja Kaliforniaan.

Jossain vaiheessa alettiin ajatella, että kaikenlainen määrällinen 
mittaaminen kertoisi yliopistojen hyvyydestä. 2000-luvun alussa 
alettiin kehitellä ranking-järjestelmiä , jotka ovat perustuneet pää-
asiassa julkaisuihin ja niiden saamiin viittauksiin kansainvälisissä 
viittaustietokannoissa. Nämä ovat olleet suotuisia niille yliopistoil-
le, joissa on luonnon- ja lääketiedettä, kansainvälisiä tutkijayhteisö-
jä ja joiden tutkijat saavat julkaistua englanninkielisiä artikkeleita 
arvostetuissa aikakauslehdissä. Koska tällainen arviointi herätti kri-
tiikkiä, ranking-listojen kriteerejä on muuteltu ja lisätty. On lasket-
tu opettaja-oppilas-suhteita, on pyydetty opiskelijoilta arviointeja 
opetuksen tasosta, on laskettu Nobel-palkintojen määrää ja käytetty 
asiantuntijoista koostuvia arviointipaneeleja. 

Kilpailu tieteessä on kovaa. Maailman yliopistot kilpailevat kes-
kenään opiskelijoista, rahoituksesta, tutkimuksen herättämästä kiin-
nostuksesta ja arvostuksesta. Kilpaillaan keskinäisestä paremmuu-
desta ja suosituimmuudesta. 

Yliopistorankingeja on julkaistu vuodesta 2003, ja ensimmäinen 
niistä oli Shanghai Jiao Tong University (sjtu) – Academic Ranking 
of  World Universities (arwu). Sen jälkeen on perustettu useita muita 
ranking-listoja, joissa painotetaan hiukan eri asioita. Tunnetuimpia 
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Shanghain listan lisäksi ovat Times Higher Education (2004-), 
qs World University Rankings (2010-), Taiwan Ranking (2007-), 
scimago /Scopus (2009-) ja Leiden Ranking (2008-). Uusimpiin 
kuuluu Webometrics Ranking of World Universities, jota on jul-
kaistu vuodesta 2009. 

Shanghain listalla Nobel-palkinnoilla on painoarvoa, samoin 
monitieteisissä Nature- ja Science-lehdissä julkaistuilla artikkeleilla. 
Times Higher Education taas painottaa viittausten määrää, mutta 
myös tutkimuksen ja opetuksen maineella on merkitystä. qs pitää 
tärkeänä mm. kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden osuutta, 
joskin myös Scopus-tietokantaan pohjautuvan viittausten määrän 
painoarvo on huomattava. Taiwan korostaa julkaisujen näkyvyyttä, 
ja mm. kahden vuoden h-indeksi on siinä erittäin tärkeä, mikä taas 
on niiden yliopistojen etu, joissa on nopeasti kehittyviä luonnon-
tieteitä ja lääketiedettä, joissa viittauksia alkaa kerääntyä nopeas-
ti. scimagossa on mukana myös tutkimuslaitoksia, ja kärjessä ovat 
Kiinan, Venäjän ja Ranskan tiedeakatemiat.

Ranking-listoilla laskutavat ja indikaattorit saattavat muuttua, sa-
moin käytettävät tietokannat, ja tällaiset muutokset vaikuttavat lop-
putulokseen. Times Higher Education vaihtoi Web of Science -tie-
tokannan Scopukseen vuonna 2015 ja Taiwan muutti viittausindek-
sin laskutapaa. Niinpä vertailut vuodesta toiseen eivät aina anna oi-
keaa kuvaa siitä, mitä on tapahtunut.

Helsingin yliopisto on koko maailman rankingeissa sijoittunut 
vuonna 2015 eri listoilla eri sijoille: Shanghain mukaan sijalle 67, Times 
Higher Education toi sijan 76, qs:ssa sijoituttiin sijalle 96 ja Taiwanissa 
sijalle 69. Vuonna 2016 Helsingin yliopisto oli yltänyt Shanghain lis-
talla jo sijalle 56. Vuonna 2019 sijoitukset olivat hieman pudonneet: 
Shanghai 63, Times Higher Education 96, QS 107 ja Taiwan 90. 
Yliopiston tavoitteena on päästä maailman 50 parhaan yliopiston jouk-
koon. Kiinnostavaa nähdä, millä listalla ja milloin se toteutuu.

Ranking-listat eivät ole yksiselitteisiä, ja niissä ja niiden tulkin-
nassa on monenlaisia ongelmia. Kaikki listat kattavat vain osan kri-
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teereistä, yleensä pelkän tutkimuksen. Opetus ja yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus jäävät silloin ulkopuolelle. Ranking-listat myös katta-
vat vain osan tieteenaloista. Joskus ne voivat olla tarkoitushakuisia 
ja aina ne heijastavat menneisyyttä ts. historiaa ja aikaisempia ansi-
oita. Ne eivät kuvasta tämän hetken tilannetta, eivätkä välttämättä 
viitoita tulevaisuutta. Erilaiset organisaatiouudistukset tai henkilös-
töryhmien määrittelemiset uudella tavalla saattavat vaikuttaa siihen, 
miten yliopisto sijoittuu listalla aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Seuraavassa tarkastelen lähemmin eri listoja ja mitä asioita ne si-
sältävät vuonna 2016. Tietoja on koottu sekä ranking-listojen että 
parhaana suomalaisena yliopistona menestyneen Helsingin yliopis-
ton verkkosivuilta (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/mika-yli-
opistoranking).

6.3.1 Shanghai-ranking (arwu)

Shanghai Jiao Tong -yliopiston julkaisema arwu-yliopistovertailu 
perustuu tutkimusta ja yliopistojen historiallista mainetta kuvaaviin 
indikaattoreihin. Indikaattorit ja niiden painoarvot ovat seuraavat: 

Nobel- ja Fields-palkittujen opiskeluyliopistot (10 %), Nobel- 
ja Fields-palkittujen yliopistot, joissa tutkija työskenteli palkinnon 
myöntöaikaan (20 %), artikkeleiden viittausindeksit (20 %), Nature- 
tai Science-lehdissä ilmestyneet artikkelit (20 %), ”Highly Cited (top 
1 %)” eli eniten viittauksia saaneet tutkijat  (20 %) sekä edelliset suh-
teessa koko akateemisen henkilökunnan määrään (10 %). 

Fields-mitali on myönnetty vuodesta 1936 lähtien joka neljäs vuosi 
2 – 4 alle 40-vuotiaalle ansioituneelle matemaatikolle, ja sitä pidetään 
matematiikan Nobel-palkintona. Helsingin yliopisto menestyy parhai-
ten viittausindekseissä ja huonoiten Nobel- ja Fields-indikaattoreissa. 
Tämä vertailu on luonteeltaan melko vakaa ja yliopistojen sijoitukset 
eivät siinä vaihdu kovin nopeasti. Shanghai-rankingista on myös ole-
massa alueellisia ja tieteenalakohtaisia versioita.
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6.3.2 Times Higher Education -ranking (the-ranking)

Nykymuodossaan Times Higher Education -rankingia alettiin jul-
kaista vuonna 2010. Osatekijät ja niiden painoarvot ovat:

Opetus (30 %), johon sisältyvät mainearvio (yliopiston opetusmai-
ne muiden silmissä), akateeminen henkilöstö per opettajat, tohtorin 
tutkinnot per alemmat tutkinnot, tohtorin tutkinnot per akateemi-
nen henkilöstö sekä tulot per akateeminen henkilöstö. Tutkimus (30 
%), johon sisältyvät mainearvio (=yliopiston tutkimusmaine muiden 
silmissä), julkaisut per akateeminen henkilöstö ja tutkimusrahoitus 
per akateeminen henkilöstö. Julkaisujen saamat viittaukset muodos-
tavat 30 %, yhteydet teollisuuteen 2,5 % ja kansainvälistyminen 7,5 %.

Tässä Helsingin yliopisto menestyy parhaiten viittauksissa ja huo-
noiten yhteyksissä teollisuuteen. the-ranking on ollut luonteeltaan 
melko vakaa. Vuonna 2015 rankingissa aiemmin käytetty Web of 
Science -viittaustietokanta vaihdettiin Scopus-tietokantaan, mikä 
tuo muutoksia tuloksiin. Koska bibliometrisissa analyyseissä käy-
tetty data on erilainen, aiempia tuloksia ei voida verrata nykyisiin.

6.3.3 qs-yliopistovertailu 

Aiemmin Times Higher Education -julkaisussa ilmestynyt vertai-
lu kulkee nykyään taustaorganisaationsa Quacquarelli Symondsin 
mukaan nimettynä. qs-vertailun indikaattoreita ovat:

Yliopiston mainearvio muiden yliopistojen silmissä (40 %), yliopiston 
maine työnantajien silmissä (10 %), julkaisujen saamat viittaukset per 
akateeminen henkilöstö (20 %), opiskelija–opettaja-suhdeluku (20 %) 
sekä kansainvälisyys (ulkomaalaiset opiskelijat ja henkilökunta) (10 %)

Helsingin yliopisto saa tällä listalla parhaat arvosanat opiskeli-
ja–opettajasuhteessa ja huonoimmat ulkomaalaisten opiskelijoiden 
määrässä. Viittausindeksin laskutapaa muutettiin vuonna 2015, mikä 
oli epäedullinen Helsingin yliopiston vahvuusalueilla ja vaikutti yli-
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opiston sijoituksiin heikentävästi. qs-yliopistovertailussa on vuosit-
tain enemmän vaihtelua kuin muissa rankingeissa sillä rankingin in-
dikaattoreista suurin painoarvo on subjektiivisilla mainearvioinneil-
la. Mainearvioiden vastaajajoukko vaihtuu vuosittain.

6.3.4 Taiwan-ranking 

Taiwan-ranking perustuu yksinomaan tutkimukseen. Sen vahvuus 
on monipuolinen indikaattorivalikoima ja se soveltuu siten erityises-
ti tutkimuspainotteisten yliopistojen vertailuun. Indikaattoreita ovat:

Artikkeleiden määrä 11 viime vuoden aikana (10 %), viimeisen 
vuoden artikkelien määrä (15 %), julkaisujen saamien viittausten 
määrä 11 viime vuoden aikana (15 %), julkaisujen saamien viittaus-
ten määrä 2 viime vuoden aikana (10 %), viittausten keskiarvo 11 vii-
me vuoden aikana (10 %), h-indeksi 2 viime vuoden aikana (10 %), 
eniten viitattujen julkaisujen ”Highly-Cited Papers” määrä 11 viime 
vuoden aikana (15 %), sekä artikkeleiden määrä viime vuonna kor-
kean vaikuttavuuskertoimen julkaisuissa (15 %).

Helsingin yliopistolle parhaan tuloksen indikaattoreista tuovat 
viittausten määrä viimeisen 11 vuoden aikana ja h-indeksi. Helsingin 
yliopiston osalta huonoin on viittausten keskiarvo viimeisen 11 vuo-
den aikana. Monipuolisten ja osittain pidemmän aikavälin indikaat-
toreiden ansioista yksittäisen yliopiston sijoitus vuodesta toiseen on 
Taiwan-rankingissa melko vakaa.

6.3.5 Webometrics Ranking of World Universities (wrwu)

wrwu julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, ja siinä arvioi-
daan nimensä mukaisesti yliopistojen verkkosivuja ja niiden näky-
vyyttä. Sen tavoitteena on kannustaa yliopistoja ja tutkijoita verk-
kojulkaisemiseen ja näkyvyyteen. Analyysit tehdään kahdesti vuo-
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dessa, tammikuun ja heinäkuun ensimmäisellä viikolla, ja ne julkais-
taan kuukauden viimeisellä viikolla. wrwu:n taustalla on espanja-
lainen Cybermetrics Lab, tutkimusryhmä, joka kuuluu organisaa-
tioon Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic). 

wrwu analysoi uusinta tietoa, ja heinäkuun 2016 analyysit onkin 
tehty heinäkuun tilanteen mukaan. Jos muut ranking-listat tarkaste-
levat menneisyyttä, voidaan wrwu:n kertovan varsin hyvin tämän-
hetkisestä tilanteesta. Indikaattoreita ovat:

Verkkosivujen kokonaismäärä Googlen mukaan; pdf-tiedostot 
poisluettuna (10 %), näkyvyys (50 %), avoimuus;  pdf-tiedostojen ko-
konaismäärä Googlen perusteella (10 %), laadukkuus; scimago-da-
tan perusteella (top 10 % viitatuinta julkaisua tieteenalan mukaan) 
viiden vuoden aikana (30 %).

Helsingin yliopisto sijoittui tammikuussa 2016 julkaistulla listalla 
sijalle 65, heinäkuussa se oli pudonnut sijalle 87.

6.3.6 Miten ranking-listoihin pitäisi suhtautua?

Ranking-listojen tulkitsemiseen liittyy monia ongelmia, joita mm. 
Arto Mustajoki on pohtinut ja analysoinut (Mustajoki 2010; Fors-
man 2014). Yliopistot ovat tieteenaloiltaan ja tavoitteiltaan erilai-
sia, mutta nämä erilaiset tavoitteet eivät heijastu rankingeissä. Ran-
king-listat voivat väärällä tavalla homogenisoida yliopistojen tavoit-
teita. Lisäksi jos yliopisto pyrkii menestykseen rankingeissä, se saat-
taa edellyttää yliopiston strategiasta poikkeavia toimia. Näitä ovat 
mm. nobelistien ostaminen yliopistoon tai pyrkimys saada tutkijat 
julkaisemaan erityisesti Science- ja Nature-lehdissä. Rankingien mu-
kanaan tuoma kilpailu voi vaikuttaa mm. niin, että suuret kysymyk-
set jäävät tutkimatta, kun tutkijoiden täytyy tehtailla paljon artikke-
leita. Julkaisukäytännöt yksipuolistuvat, jos kerätään tietoisesti pis-
teitä. Kilpailu lisää vilpin riskiä. Myös Open Science -ajatus tiedon 
ja datan jakamisesta vaarantuu kilpailun vuoksi. Lisäksi on mahdol-
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lista, että syntyy tieteenalaklikkejä: tutkijat kirjoittelevat toisilleen 
artikkeleita, joihin voi tulla paljon viittauksia, mutta tiede ei varsi-
naisesti etene. Ihminen oppii nopeasti toimimaan niin kuin hänen 
toivotaan toimivan ja mistä häntä palkitaan.

Ranking-listoja lukevat yliopistoväen lisäksi median edustajat. 
Television uutislähetyksissä kerrotaan Suomen yliopistojen sijoit-
tumisesta eri listoilla, ja Helsingin Sanomat tekee näkyviä juttuja 
uusien yliopistorankingien ilmestyttyä. Ranking-listoja on kiinnos-
tavaa seurata, mutta niihin ei ehkä kannattaisi suhtautua liian va-
kavasti. Rankingeja on monenlaisia ja eri kriteerit vaikuttavat niissä 
eri lailla. Näitä kriteerejä ei yleensä uutisissa tuoda esiin, vaan ker-
rotaan vain, miten suomalaiset yliopistot ovat sijoittuneet edellisiin 
vuosiin ja toisiinsa verrattuina. Toimittajat tuntuvat rakastavan lis-
toja, joilla yliopistot, poliittiset puolueet tai formulakuskit asetetaan 
järjestykseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön uusi rahoitusmalli julkistettiin 
keväällä 2016, ja siinä oli pieniä muutoksia edelliseen. Myös vuosia 
2021–2024 koskevassa rahoitusmallissa on muutoksia. Merkittävin 
tiedepoliittinen kannanotto on se, että avoimesti saatavilla oleville 
vertaisarvioiduille tieteellisille julkaisuille annetaan lisäkerroin 1,2. 
Rahoitusmallit ja ranking-listat tuntuvat toimivan tutkijoille kep-
peinä tai porkkanoina ja siten ne myös suuntaavat tieteen tekemis-
tä. Ehkäpä tieteessä ei kuitenkaan kannata liikaa laskelmoida näiden 
mallien tai listojen vuoksi, vaan pyrkiä tekemään hyvää tutkimusta 
ja etsiä uutta tietoa ja ymmärrystä maailmasta. Arviointikriteerit ja 
arvioinneissa käytetty data muuttuvat, ja muutaman vuoden kulut-
tua saatetaankin palkita jostain ihan muusta kuin nyt. 
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7 UUSIA TUULIA JA 
VAIHTOEHTOJA

7.1 Näkyvyyspalvelut ja tutkijan 
tunnistaminen

Kun tehdään bibliometristä analyysiä yksittäisen tutkijan julkaisuis-
ta ja muusta tuotannosta, on tärkeää osata erottaa juuri hänen teok-
sensa muiden samannimisten tai samalla alkukirjaimella alkavien 
tutkijoiden teoksista. Samoin, kun tehdään laajoja tutkimuksen ar-
viointeja yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa tai valtakunnallisella ta-
solla, on tärkeää osata erottaa eri organisaatioissa – tai jopa saman 
organisaation sisällä – toimivat samannimiset henkilöt. Tutkijat voi-
vat myös vaihtaa nimeään, monet naiset jopa useita kertoja uran-
sa aikana. On tärkeää ja oikeudenmukaista osata tunnistaa saman 
henkilön tuottamiksi julkaisuiksi, viittauksiksi, tutkimusdataksi ja 
muiksi aikaansaannoksiksi nämä eri nimillä eri aikoina ilmestyneet. 
Myös silloin, kun tutkija ylittää tieteenalojen rajoja ja tekee yhteis-
työtä toisten tieteenalojen tutkijoiden kanssa ja julkaisee lehdissä, 
jotka eivät ole hänen perinteistä omaa alaansa, on tärkeää, että hä-
net tunnistetaan ja hän saa ansaitsemaansa arvostusta. 

Bibliometrikkojen keskuudessa tästä on keskusteltu jo kauan, kun 
on tutkittu tutkijoiden yhteisjulkaisemista ja yhteistyötä (Isaksson 
2014). Myös tutkimushallinnossa on pohdittu tutkijan tunnista-
mista samaan aikaan, kun tutkimuksen arviointi on tullut entistä 
tärkeämmäksi (Siren 2015). Näin on tapahtunut eri puolilla maail-
maa, ja niinpä lähinnä kaupallisissa organisaatioissa ja tietokantojen 
tuottajien piirissä on alettu kehittää tutkijan tunnistamiseen liitty-
viä järjestelmiä, ns. näkyvyyspalveluja. Näkyvyyspalveluja ovat esim. 
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orcid, Researcherid, Scopus Author Identifier, Google Scholar, 
AcademiaEdu, Mendeley. Tutkijoiden tunnistamisen lisäksi niiden 
keskeisenä ajatuksena on se, että tutkijat jakaisivat verkkoyhteisös-
sä omia tutkimustuloksiaan ja julkaisujaan muille ja saisivat samalla 
näkyvyyttä, palautetta ja herättäisivät ehkä keskusteluakin. On kiin-
nostavaa nähdä, syntyykö tämänkaltaisia palveluja lisää vai nouseeko 
niistä yksi muita vahvemmaksi.

7.1.1 orcid

orcid (Open Researcher and Contributor id) on kansainvälinen 
tutkijantunnistejärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti tieteelli-
sen julkaisemisen ja tutkijan tietojen hallinnan tarpeisiin. Sen taus-
talla on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on rekisteröity Yh-
dysvaltoihin. orcid on syntynyt suurten tieteellisten kustantajien 
aloitteesta, ja mukana ovat mm. laajojen viittaustietokantojen taus-
talla olevat Elsevier (Scopus) ja Thomson Reuters (Web of Scien-
ce), joilla tosin kummallakin on omat tutkijantunnistejärjestelmän-
sä. orcid on otettu käyttöön vuonna 2012. 

Tutkija voi liittyä orcidiin maksutta, luoda oman tunnuksensa 
ja hallita omia tietojaan. Myös organisaatiot voivat liittyä siihen jä-
seneksi, ja ne voivat luoda tunnisteita tutkijoiden puolesta. orcid 
on otettu käyttöön kansallisella tasolla mm. Ruotsissa, Portugalissa, 
Australiassa, Tanskassa ja nyt myös Suomessa, jossa liittymistä en-
nakoiva selvitys tehtiin vuonna 2013 ja lisäselvitys 2015. Toukokuussa 
2016 perustettuun ja 1.6.2016 jäsenkautensa aloittaneeseen kansalli-
seen orcid-konsortioon on kesään 2016 mennessä liittynyt 12 suo-
malaista tutkimusorganisaatiota sekä Tieteen tietotekniikan keskus 
csc, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta 
myös konsortion koordinaattorina.

(orcid verkkosivu orcid.org/about/what-is-orcid; 
Suomen orcid: tutkijatunniste.fi)
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7.1.2 Researcherid

Researcherid on Web of Science -tietokantaan liittyvä tutkijantun-
niste, jonka tutkija voi itse luoda hallitakseen omia julkaisujaan ja 
tietojaan sekä seuratakseen julkaisujensa saamia viittauksia ja omaa 
h-indeksiään. Tutkija voi myös tunnistaa mahdollisia yhteistyö-
kumppaneitaan ja välttää väärän identifioinnin. Researcherid lin-
kittyy myös orcid-järjestelmään. 

(www.researcherid.com/Home.action)

7.1.3 Scopus Author Identifier

Scopus Author Identifier on vastaava Scopus-tietokantaan sisälty-
vä tutkijantunnistejärjestelmä, jossa tutkija saa oman identifikaatio-
numeronsa, jonka alle voidaan hänen julkaisunsa ryhmittää. Scopus 
Author Identifier linkittyy orcidiin.

(help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2845/p/8150/c/8750) 

7.1.4 Google Scholar

Myös Google Scholar sisältää mahdollisuuden luoda oman tutki-
jatunnisteensa. Koska Google Scholar seuraa laajasti verkossa ole-
via julkaisuja ja niiden saamia viittauksia, tämän tutkijantunnisteen 
käyttöönotto on erittäin hyödyllinen sellaiselle tutkijalle, joka jul-
kaisee useilla kielillä ja eri tyyppisissä julkaisuissa. Etenkin tilan-
teessa, jossa vertaillaan esim. professuurin hakijoita yhteiskuntatie-
teiden tai humanististen tieteiden alalla, tämä on osoittautunut ar-
vokkaaksi ja tutkijan näkökulmasta oikeudenmukaiseksi. 

(Scholar.google.com)
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7.1.5 AcademiaEdu

Academia.edu on tutkijoille luotu sovellus, jonka avulla voidaan tut-
kijoiden kesken jakaa tietoja julkaisuista. Sen tavoitteena on edistää ja 
nopeuttaa tieteellistä tutkimusta. Tutkijat käyttävät sitä jakaakseen tut-
kimustietoa, seuratakseen tutkimuksensa vaikuttavuutta ja jäljittääk-
seen niiden tutkijoiden julkaisuja, joita he haluavat seurata ja joiden 
kanssa he ovat samassa verkostossa. Tutkijat saavat sähköpostiinsa tie-
toa siitä, kun joku on lukenut tai kommentoinut heidän julkaisujaan.

(www.academia.edu) 

7.1.6 Mendeley

Mendeley on ilmainen viitteidenhallintajärjestelmä ja akateeminen 
sosiaalinen verkosto, jossa voi luoda oman profiilisivun ja perustaa 
ryhmiä. Sitä voi käyttää myös artikkelien kirjoittamisessa ja viittei-
den hallinnassa, ja sen avulla voi seurata oman tutkimuksensa vai-
kuttavuutta. Mendeleyn taustalla on nykyisin Elsevier ja se on yh-
teydessä Scopus-tietokantaan ja Altmetrics-järjestelmään. 

(www.mendeley.com)

7.2 Tutkimuksen arvioinnin kritiikkiä ja 
mahdollisuuksia 

Yliopistoissa tehdyissä tutkimuksen arvioinnissa on yleensä käytet-
ty asiantuntijapaneeleita, jotka ovat arvioineet mm. tiedeyhteisön 
toimintaa, kuunnelleet opiskelijoiden arviointeja opetuksesta ja lu-
keneet tutkijayhteisöjen itsearviointeja. Paneelit ovat lisäksi arvioi-
neet tutkijoiden julkaisuja ja yliopiston ja laitosten julkaisutoimin-
taa. Perinteisiä menetelmiä ovat olleet bibliometriset analyysit, lä-
hinnä julkaisujen määriä ja niiden saamia viittauksia koskevat ana-
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lyysit. Viime vuosina on alettu soveltaa myös laadullisia, täydentä-
viä ja vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten mm. lehtien ja kustantajien 
tasoluokituksia. Vähitellen on alettu ottaa käyttöön altmetriikan eli 
vaihtoehtoisen metriikan menetelmiä. Myös tutkimusdataa analy-
soiva datametriikka on herättänyt kiinnostusta.

Datametriikasta yhtenä tutkimuksen arvioinnin menetelmänä 
puhuttiin 2010-luvulla paljon. Jo vuonna 2012 Web of Science -ko-
konaisuuteen perustettiin Data Citation Index. Näyttää kuitenkin 
siltä, että dataan viittaaminen ei vielä ole kaikille tutkijoille tuttua, 
vaikka vuonna 2018 Data-asian kansalliskomitea julkaisikin dataan 
viittaamisen tiekartan ”Tracing data : Data citation roadmap for 
Finland”. Dataa koskevat viittausanalyysit eivät ole tulleet luonte-
vaksi osaksi tutkimuksen arviointia. Tieteellisille julkaisijoille ke-
väällä 2020 laadittu ohje vastuullisesta aineisto- ja datapolitikasta 
saattaa sysätä eteenpäin datametriikkaa yleensä ja ehkä myös yhtenä 
tutkimuksen arvioinnin välineenä.

Bibliometriikka on määritelty jo aiemmin tässä kirjassa. Se on 
yksinkertaistettuna kvantitatiivisten menetelmien kokonaisuus, jota 
käytetään tekstien ja informaation tutkimisessa ja mittaamisessa. 
Laadullista näkökulmaa on kaivattu jo ainakin 1980-luvulta saakka, 
jolloin mm. yhteissana-analyysia ja muita verkostoanalyysejä kehi-
teltiin. Laadullista näkökulmaa edustaa myös julkaisufoorumin ar-
viointiasteikkojen hyväksikäyttö.

Bibliometriset analyysit kertovat siitä, mitä on tapahtunut, mitä 
on tutkittu ja mitä on julkaistu. Sen näkökulma on menneessä. 
Nopeasti muuttuvilla tieteenaloilla ja siellä, missä uuden tiedon no-
pea leviäminen on tärkeää, on etsitty tapoja tutkia sitä, mitä juu-
ri nyt tapahtuu. Millaista keskustelua käydään? Sosiaalinen media 
ja tietoverkot kaiken kaikkiaan ovat nyt antaneet mahdollisuuksia 
seurata lähes tosiaikaista keskustelua. Jos halutaan tutkia tutkimuk-
sen vaikuttavuutta ja sen herättämää tieteellistä ja yhteiskunnallis-
ta keskustelua sekä sitä, mihin suuntaan tutkimus näyttäisi olevan 
menossa, altmetriikka voisi olla ainakin joillakin tieteenaloilla siihen 
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vaihtoehto. Nyt siihen vaikuttavat olevan tyytyväisiä ne, jotka hyöty-
vät myös perinteisestä bibliometriikasta (Nykyri & Vainikka 2016).

7.3 Miten arvioida humanistis-
yhteiskuntatieteellistä tutkimusta?

Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijat julkaisevat 
tutkimustuloksiaan suurelta osin kirjoissa. Googlen arvion mukaan 
vuonna 2010 maailmassa oli noin 130 miljoonaa kirjaa (Tekniikka 
ja talous 9.8.2010). Vuoden 2016 heinäkuussa esitetyn arvion mu-
kaan maailmassa ilmestyy 2,2 miljoonaa kirjaa vuodessa, ja julkaisu-
jen määrä kasvaa erityisesti kehitysmaissa.

Vain pieni osa maailmassa julkaistuista tieteellisistä kirjoista pää-
tyy viittaustietokantoihin, ja niiden saamat viittaukset lasketaan sen 
perusteella, miten kyseiseen tietokantaan sisältyvät julkaisut ovat vii-
tanneet näihin kirjoihin. Viittaustietokannoista voi tehdä myös ana-
lyysiä niiden julkaisujen lähteistä, jotka sisältyvät viittaustietokantaan, 
vaikka lähteet itse eivät sisältyisikään. Näin esimerkiksi voidaan tutkia, 
kuinka paljon Web of Science -tietokantaan sisältyvissä julkaisuissa 
on viittauksia sosiologi Max Weberin kirjoihin. Kirjojen – ja varsin-
kaan äskettäin ilmestyneiden – viittausten kautta saama huomio ei 
kerro suinkaan koko totuutta kirjojen näkyvyydestä ja niiden merki-
tyksestä tiedeyhteisössä, mutta jotain kuvaa ne voivat antaa. 

Elliot Green (2016) on tutkinut Google Scholar -tietokannasta 
viitatuimpia yhteiskuntatieteilijöiden kirjoittamia kirjoja. Kaikkein 
viitatuin (81 000 viittausta) oli Thomas S. Kuhnin The structure of 
scientific revolutions (1962) ja ennen vuotta 1950 ilmestyneistä viita-
tuin (40 000 viittausta) oli Karl Marxin Das Kapital (1867 – 1894). 
Tämä kertoo mm. siitä, että yhteiskuntatieteissä palataan yhä uudel-
leen klassikkoihin ja niitä ”Prinsessa Ruususia” herätellään aika ajoin. 

Sekä Scopus- että Web of Science -tietokannat sisältävät englannin-
kielistä kirjallisuutta. Kolmas viittausanalyyseissä käytetty tietokanta, 
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Google Scholariin perustuva Publish or Perish sisältää myös muunkie-
listä kirjallisuutta, ja niinpä humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen 
tutkijat suosivat usein sitä, kun he haluavat seurata omien julkaisujensa 
saamaa huomiota. – Tässäkin on syytä muistuttaa siitä, että viittauk-
set lasketaan tietokannan sisällä. On paljon vain painetussa muodos-
sa olevia julkaisuja, joissa olevat viittaukset muihin julkaisuihin eivät 
koskaan näy missään tilastoissa ja bibliometrisissa analyyseissä. Näiden 
julkaisujen näkyvyyttä ei viittausanalyysin avulla voida osoittaa.

Viime vuosina painettujen kirjojen rinnalla on alettu julkaista 
yhä enemmän elektronisia kirjoja (e-kirjat), jotka voivat olla erilai-
sissa tallennusmuodoissa, mutta yhä useammin verkkojulkaisuina. 
E-kirjojen alkuvaiheissa monet tutkijat suhtautuivat niihin epäluu-
loisesti peläten tulevansa plagioiduiksi. Kustantajat taas pelkäsivät, 
että jos kirja tai lehti on verkossa luettavissa, kukaan ei enää halua 
ostaa painettua versiota. 

Viimeaikaisen kehityksen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, 
että kun tieteellinen julkaisu on verkossa, se saa usein enemmän 
huomiota kuin vain painettu julkaisu. On myös mahdollista, että 
verkossa oleva julkaisu lisää painetun julkaisun myyntiä ja voi toi-
mia eräänlaisena mainoksena tai ”sisäänheittona” kirjan maailmaan. 
Verkkojulkaisuja on mukava selata ja niistä on kätevää etsiä yksittäi-
siä tietoja, mutta edelleen useat meistä lukevat mielellään painettua 
kirjaa, jos kirja on luettava kokonaan. 

On oletettu, että nuoret, 1990-luvulla tai sen jälkeen syntyneet ns. 
webnatiivit, lakkaisivat lukemasta painettuja kirjoja. Useissa viimeai-
kaisissa tutkimuksissa on kuitenkin saatu sellaisia tuloksia, että myös 
nuoret ihmiset lukevat painettuja kirjoja. Britanniassa tehdyn tutki-
muksen mukaan 64 % iältään 16 – 24-vuotiaista nuorista lukee mie-
luummin painettuja kuin e-kirjoja (Eyre 2015). Samanlaisia tuloksia 
on saatu Suomessa syksyllä 2016 ilmestyvässä Lukukeskuksen teke-
mässä nuorten lukemista koskevassa tutkimuksessa (Fröman 2016).

Tutkijoiden työskentelytavat ovat muuttuneet parissa vuosikym-
menessä radikaalisti siitä, mitä ne olivat aikaisemmin (Forsman 2001; 
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Asplund 2015). Tietotekniikan kehittymisen ja mahdollisuuksien 
monipuolistumisen ansiosta tutkijat työskentelevät yhä enemmän 
älylaitteilla verkkomaailmassa, usein ajasta ja paikasta riippumatta.

Tämä myös vaikuttaa siihen, miten haetaan ja käytetään lähtei-
tä omassa tutkimuksessa. Verkkoympäristössä on helppoa etsiä tie-
toa, käyttää sitä ja viitata verkosta löytyviin kirjoihin, artikkeleihin 
ja muihin lähteisiin. Oletettavasti tämä myös kannustaa tutkijoita 
julkaisemaan omia tutkimuksiaan avoimesti verkossa. Varjopuolena 
voidaan nähdä se, että viitataankin vain niihin julkaisuihin, jotka 
löytyvät verkosta ja helposti, eikä enää etsitä kirjastojen hyllystä.

On jo aiemmin todettu, että viittausanalyysi ei ole oikeudenmu-
kaisin tapa arvioida humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutki-
muksen saamaa näkyvyyttä ja arvostusta. Rinnalle on tutkimuksen 
arvioinnissa otettu mm. yliopistojen omat tutkimustietokannat, joita 
on analysoitu laadullisemmin.

Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten julkaisujen oikeu-
denmukaiseen arviointiin ovat monet tutkijat etsineet ratkaisuja. 
Linmans (2009) esittää, että humanististen alojen arvioinnissa ei 
käytettäisi julkaisuun viittaamisen määrää, vaan tekijään viittaami-
sen määrää. Tällöin yksittäinen julkaisu ei nousisi tärkeäksi vaan te-
kijän koko tuotanto. Yhteisviittausanalyysi (keihin kaikkiin on vii-
tattu usein yhdessä) liittyy tähän samaan. Näin voidaan nähdä tut-
kijoiden mahdolliset koulukunnat ja löytää hengenheimolaisuus.

Huolimatta siitä, että sekä Web of Science että Scopus ovat lisän-
neet kirjojen osuutta, kirjoissa olevat viittaukset eivät kovin hyvin 
sisälly niihin. Kirjoihin viitataan kirjoissa, joita kirjoitetaan monil-
la kielillä, mutta näihin tietokantoihin hyväksytään vain englannin-
kielisiä julkaisuja. Linmans esittääkin tätä paikkaavan indikaattorin, 
jolla voidaan mitata tutkijan vaikuttavuutta eli miten paljon hänen 
kirjojaan on hankittu eri maiden tieteellisiin kirjastoihin. 

Myös se olisi kiinnostavaa tietoa, miten kirjoja on valittu kurssi-
kirjoiksi. Kurssikirjat voivat olla tieteenalan klassikkoja tai uusinta 
tutkimustietoa. Toisaalta hankinnat voivat heijastaa kirjaston ko-
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koelmapolitiikkaa ja yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa tehtävän 
tutkimuksen painotuksia sekä sitä, millä kielillä tutkijat osaavat lu-
kea tieteellistä kirjallisuutta. Tieteellisiin kirjastoihin pyritään hank-
kimaan uutta tutkimuskirjallisuutta pian niiden ilmestymisen jäl-
keen, kun taas viittauksia alkaa esiintyä vasta myöhemmin, usein 
muutama vuosi kirjan ilmestymisen jälkeen. Näin on etenkin hu-
manistisissa tieteissä. Joka tapauksessa kirjastojen luettelot voivat 
kertoa bibliometrikolle kiinnostavia asioita. 

Kolmantena tuotteliaisuuden indikaattorina Linmans pitää sitä, 
montako sivua on julkaistu vuodessa. Tosin tällä(kin) voi olla eri 
tieteenaloilla erilainen merkitys. Joillakin aloilla on tapana kertoa 
tutkimustuloksista lyhyesti, toisilla ollaan runsassanaisempia. Eri 
tieteenalojen arviointiin liittyvässä bibliometrisessa tutkimuksessa 
alan tutkimus- ja julkaisukulttuuri, tieteen tekemisen tavat ja tut-
kimukseen viittaaminen tulisi aina ottaa huomioon. Eri tieteenalo-
jen vertaileminen keskenään on kuin vanhassa kompakysymyksessä: 
Kumpi painaa enemmän, kilo höyheniä vai kilo rautaa?

Yhtenä tapana arvioida tieteellisten kirjojen merkitystä on tarkas-
tella niiden saamia arvioita ja esittelyjä tieteellisissä lehdissä, blo-
geissa tai sosiaalisessa mediassa. Tämä on jo laadullisempaa biblio-
metriikkaa ja vaatii enemmän työtä ja asiantuntemusta kuin viit-
tausanalyysien tekeminen tietokannoista. 

Tutkimuksen arvioinnissa olisi mahdollista käyttää yhtenä kritee-
rinä myös sitä, onko tutkimuksen aikana koottu aineisto, tutkimus-
data, saatavilla jossain data-arkistossa ja onko se muiden tutkijoiden 
käytettävissä. Data-arkistoihin tallennettuun dataan viittaamista on 
mahdollista analysoida tutkimalla arkistojen tietokantoja. Dataan 
viittaamista voidaan analysoida myös Web of Science -tietokantaan 
sisältyvän Data Citation Indexin avulla. Tätä indeksiä on koottu vain 
muutaman vuoden ajan, ja se voidaan nähdä toistaiseksi vain yhtenä, 
muita analyysejä tukevana mahdollisuutena. 

Tietokantoihin on rakennettu ohjelmia, joiden avulla nähdään 
helposti, onko jotain verkossa olevaa kirjaa tai artikkelia avattu lu-
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ettavaksi tai ladattu omalle koneelle. Näitä lukuja voidaan tarkastel-
la lähemmin ja luoda mm. useimmin avattujen listaa samalla tavalla 
kuin viittaustietokannoissa on useimmin viitattuja julkaisuja tai kir-
joittajia. Myös maininnat ja tykkäykset Facebookissa, Twitterissä tai 
muualla sosiaalisessa mediassa voidaan laskea. Silloin puhutaan jo 
julkaisujen ”tässä ja nyt” saamasta huomiosta ja altmetriikasta, josta 
on tarkemmin toisaalla tässä kirjassa. 

Tutkijoiden työn tuloksille – ovatpa ne kovan luonnontieteen tai 
pehmeän humanistisen tieteen alalta – tulee antaa sen ansaitsemaa 
arvostusta. Tarvitaan reilua arviointia kaikille aloille ja kunkin alan 
lähtökohdista. Tutkijalle on tärkeää, että häntä arvostetaan, hänen 
tutkimuksiaan luetaan ja niihin viitataan. Tärkeää on, että tutkimus-
alaa tuntevat kollegat kannustavat ja arvostavat.

Tutkimuksen arvioinnissa on myös kysymys rahasta, kun tar-
kastellaan asiaa yliopiston tai tutkimuslaitoksen näkökulmasta. 
Monialaisissa yliopistoissa on tärkeää kaikkien alojen tasapuoli-
nen kohtelu. Tieteenalojen erilaisuus on seikka, joka otetaan ny-
kyisin yhä useammin huomioon myös tieteen ja tutkimuksen ar-
vioinnissa. Näin tehtiin mm. Helsingin yliopiston laajassa, vuosia 
2005 – 2010 koskevassa tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioin-
nissa (Evaluation… 2011) ja pari vuotta myöhemmin tehdyssä, vuo-
sia 2010 – 2013 koskevassa bibliometrisessa analyysissä (Isaksson & 
Forsman 2015; Forsman & Nane & Noyons 2014). Kuitenkin on 
houkuttelevaa ja halpaa käyttää tutkimuksen arvioinnissa helppoja 
menetelmiä ja helposti saatavaa dataa eli kansainvälisiä viittaustieto-
kantoja, jotka ovat edullisia luonnontieteille ja lääketieteelle ja anta-
vat niiden alojen julkaisemisesta oikeansuuntaisen kuvan.

Aiemmin on jo mainittu, että Publish or Perish -analyysiväline 
pohjautuu Google Scholariin, joka kattaa kaikenlaista ja kaikenkie-
listä tieteellistä tietoa, jota verkosta löytyy. Siihen on rakennettu myös 
mahdollisuus viittausanalyysiin ja Hirsch-indeksin laskemiseen. Juuri 
tämä Google Scholarin aineiston monenlaisuus ja monikielisyys vie-
hättää humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä, joiden tutkimusaiheet 
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saattavat olla sellaisia, että tuloksia kannattaa julkaista muullakin kuin 
englannin kielellä, kuten esimerkiksi ranskaksi, saksaksi, venäjäksi tai 
japaniksi. Heidänkin julkaisunsa saavat näkyvyyttä.

Google Scholar ja Publish or Perish ovat herättäneet kysymyksiä 
ja kritiikkiä viittausanalyysin datana ja välineenä. Kysymykset ovat 
liittyneet aineiston kattavuuteen: Kuka tietää, mitä se sisältää? Kuka 
on aineiston valinnut ja millä kriteereillä? Mikä on julkaisujen laatu?

Mutta voidaan kysyä myös, kuka todella tietää, millä kriteereillä 
lehtiä ja kirjoja on valittu Web of Science- ja Scopus-tietokantoihin? 
Mitä muuta julkaisuilta edellytetään kuin englanninkielisyyttä? 
Kaikkien taustalla on kaupallinen yritys, jolla on omat intressit ja 
toisaalta myös mahdollisuudet valita tietokantaan aineistoa. Monelle 
humanistille ja yhteiskuntatieteilijälle Google Scholar / Publish or 
Perish on parempi kuin ei mitään. Ja niillekin, joiden edustamat alat, 
kuten psykologia tai taloustiede, sisältyvät melko hyvin viittaustie-
tokantoihin, Google Scholar ja Publish or Perish tarjoaa täydentä-
vän näkökulman. Eiväthän kaikki taloustieteilijätkään julkaise vain 
englanniksi.

7.4 Entä altmetriikka vaihtoehtona?

Eri alojen tutkijoiden keskuudessa on usein kritisoitu tapoja, joilla 
mitataan tutkimuksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Erityisesti hu-
manististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijat ovat olleet tyy-
tymättömiä, mutta muillakin tieteenaloilla on etsitty vaihtoehtoja 
perinteiselle arvioinnille. 

Viittausanalyysien saaman kritiikin syitä ovat olleet mm. se, että 
ne ovat tietokantakohtaisia, kansainväliset viittaustietokannat kat-
tavat paremmin lääketieteen ja luonnontieteiden alat ja kohtelevat 
eri tieteenaloja eri tavalla riippuen siitä, millainen julkaisukulttuuri 
niissä on. Myös viittauksiin perustuva h-indeksi, jota käytetään tut-
kijoiden vertailussa viittausanalyysien yhteydessä, on saanut kritiik-
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kiä. Eri tietokannat ja eri laskentatavat antavat erilaisia tuloksia, eikä 
tutkijoiden keskinäisessä kilpailussa aina muisteta kertoa, mistä läh-
teestä luvut ovat peräisin ja miten ne on laskettu. (ks. esim. Helsingin 
Sanomien mielipidesivuilla käyty keskustelu 11.-13.11.2013 sekä kes-
kustelun jatkuminen Yhteiskuntapolitiikka-blogissa (blogi.thl.fi)

Samoin Journal Impact Factor (jif) eli tieteellisten lehtien vaikut-
tavuuskerroin on herättänyt kritiikkiä tiedeyhteisössä, kun huhuja sen 
mahdollisista manipuloinneista on levinnyt tutkijoiden keskuudessa. 
Myös se, miten jif todella lasketaan, on herättänyt kysymyksiä tiede-
yhteisössä (Tamminen 2013). Vain osa korkean vaikuttavuuskertoimen 
lehdissä olleista artikkeleista saa paljon viittauksia, kun taas suurin osa 
saa muutamia viittauksia tai ei lainkaan. Tässä pätee Lotkan laki.

Viittausten hitaus, mikä osin liittyy vertaisarvioinnin ja julkaise-
misen hitauteen, on myös kiusannut tutkijoita. The Economist -leh-
dessä 8.6.2013 tuotiin esiin vertaisarvioinnin hitaus, ja siitä syntyikin 
kiihkeää keskustelua. Viittausanalyysit kertovat menneestä ajasta, 
tutkimuksesta joka on usein jo päättynyt, kun tutkijoita kiinnos-
taa enemmän se, mitä tapahtuu nyt, mistä keskustellaan, miten tut-
kimuksiin reagoidaan ja mihin suuntaan tieteessä ollaan menossa. 
Perinteinen vertaisarviointi on koettu aikansa eläneeksi myös siksi, 
että se suosii sovinnaista ja perinteistä tieteen tekemistä ja saattaa 
jopa estää uusien ajatuksien ja tutkimustulosten julkituloa.

Yhtenä vastauksena tähän kritiikkiin on esitetty bibliometriikan 
uutta suuntausta altmetriikkaa (altmetrics), joka muodostuu sanois-
ta alternative (biblio)metrics tai – toisen tulkinnan mukaan – article 
level (biblio)metrics, koska siinä mitataan julkaisujen – ei lehden 
tai kirjoittajan – näkyvyyttä. Altmetriikka on kiinnostanut biblio-
metrikkoja, informaatioalan asiantuntijoita ja tutkimuksen arvioijia. 
Aiheesta on viime vuosina järjestetty seminaareja, tehty pilottitutki-
muksia ja kirjoitettu perusteoksia ja käytännön oppaita (Holmberg 
2016; Tatterstall 2016; Nykyri & Vainikka 2016).

Altmetriikka on nähty myös webnatiivin sukupolven vastaiskuna 
aikansa eläneelle tutkimuskulttuurille. Vuonna 2010 julistettiinkin 
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verkossa manifesti, Altmetrics Manifesto (altmetrics.org/manifesto), 
jossa perustellaan uudenlaisen otteen tarpeellisuutta.

Altmetriikan avulla yritetään löytää vastauksia siihen, mitä tieteessä 
tapahtuu juuri nyt. Mistä keskustellaan? Mikä kiinnostaa toisia tut-
kijoita, mikä kansalaisia? Voidaanko näin kenties saada selville tutki-
muksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tai ainakin sen saamaa kiin-
nostusta ja huomiota? Yhtenä ideana on se, että ei vain julkaistaisi 
tutkimustietoa, vaan tehtäisiin tutkimusta julkiseksi, tunnetuksi laa-
jemminkin kuin vain tutkijapiireissä. Ihanteena on tieteen avoimuus.

Altmetriikassa keskeistä on verkossa käytävä keskustelu, sosi-
aalinen media. Millaista tieteellistä keskustelua tarjoavat Twitter, 
Facebook, Linkedin? Entä kirja-arvostelut, sanomalehdet ja blogit? 
Tai linkit tutkimusdataan ja data-arkistoihin? Altmetriikan avulla 
voidaan seurata sitä, montako kertaa tutkimuksen tuotos (artikke-
li, kirja jne.) saa viittauksia, twiittauksia, tykkäämisiä, jakoja, kirjan-
merkkejä. Samoin, montako kertaa sitä katsotaan, ladataan, maini-
taan jossain, suositellaan, ja kuinka monta kertaa sitä arvioidaan tai 
siitä keskustellaan. 

Näitä lukuja kerätään laajasta, avoimessa verkossa olevien palvelu-
jen joukosta, joihin sisältyy esimerkiksi Open Access-lehtiä, viittaus-
tietokantoja, tutkimustiedon näkyvyyspalveluja ja sosiaalista mediaa. 
Näkyvyyspalvelujen – kuten orcid, Researcherid, Google Scholar, 
AcademiaEdu, Mendeley – perusajatuksena on se, että tutkijat jakai-
sivat verkkoyhteisössä omia tutkimustuloksiaan ja julkaisujaan muil-
le ja saisivat samalla palautetta ja herättäisivät ehkä keskusteluakin. 

Näkyvyyspalvelujen merkitystä tutkimustiedon leviämisessä yh-
teiskunta- ja humanistisissa tieteissä on tutkittu. Mohammad ja 
Thelwall (2013) tutkivat Mendeley-näkyvyyspalvelua ja vertasivat 
sitä Web of Science -tietokannan viittauksiin. He totesivat näky-
vyyspalvelun lisäävän tutkimustiedon välittymistä tieteiden välil-
lä ja nopeammin kuin perinteisten viittausten kautta. Parhaiten se 
kuitenkin toimi niissä tieteissä, jotka ovat lähempänä ns. kovia tie-
teitä (psykologia, taloustieteet) ja heikoimmin perinteisissä huma-
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nistisissa tieteissä (filosofia, uskontotiede, kirjallisuudentutkimus). 
Mohammad ja Thelwall toteavatkin lopuksi, että humanististen ja 
yhteiskuntatieteellisten alojen osalta altmetriikan merkityksestä tar-
vitaan vielä varmasti lisää erityisesti kvalitatiivista tutkimusta.

Samanlaisia tuloksia on saatu Helsingin yliopiston kirjastossa 
tehdyssä tutkimuksessa (Nykyri & Vainikka 2016). Altmetriikka-
palveluja kehitettiin kirjastossa aluksi lääketieteilijöiden tarpeisiin 
muutama vuosi sitten, ja myöhemmin sitä laajennettiin koskemaan 
myös humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aloja. Keskeinen tulos on se, 
että altmetriikka toimii hyvin samoilla tieteenaloilla kuin viittausa-
nalyysikin. Valmiit ohjelmat, kuten PlumX, eivät sittenkään vastaa 
humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden toiveisiin.

Altmetriikka antaa mahdollisuudet luoda datavetoisia tarinoita 
tutkimuksen rahoittajille ja hallinnolle. Tutkijat voivat nähdä, ketkä 
puhuvat heidän tutkimuksistaan, mitä he sanovat niistä, ja jopa kuin-
ka he aikovat käyttää niitä hyväksi erilaisiin tieteellisiin, kaupallisiin, 
poliittisiin ja julkisiin tarkoituksiin. Näin tutkijat voivat myös löytää 
potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja saada rakentavaa palautetta 
niiltä, jotka ovat kiinnostuneita ko. tutkimuksesta. Altmetriikka an-
taa myös mahdollisuuden demokraattiseen julkiseen tarkasteluun, 
jossa tutkimuksen tuloksia voivat analysoida ja arvioida kaikki ne, 
jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun (Loria 2013).

Webnatiivi tutkijasukupolvi ajattelee ja työskentelee eri tavalla 
kuin “paperiorientoitunut”. Voidaan kysyä, ovatko nuoret tutki-
jat nykyisin aikaisempien sukupolvien tutkijoita anarkistisempia? 
Uskaltavat he rikkoa sääntöjä? Nuoret ovat tottuneet kommentoi-
maan ja keskustelemaan myös tutkimustuloksista sosiaalisessa me-
diassa. Uskovatko he enemmän tieteen avoimuuteen ja aikamme 
Open Data -ajatteluun, jonka mukaan tutkimustulokset ja tutki-
musdata on tarkoitettu julkaistaviksi kaikille? Yliopistokirjastojen 
ja myös tutkimuslaitosten kirjastojen kannattaakin seurata näitä 
muutostrendejä ja etsiä uutta roolia ja uusia näkemyksiä tiedeyh-
teisössä. 
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7.5 Nouseeko yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus?

Viime vuosina – oikeastaan koko 2010-luvun aikana – tutkimuk-
sen arvioinnissa ja tutkimusrahoituksessa ovat painaneet arvoste-
tuissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistut vertaisarvi-
oidut artikkelit. Niistä on annettu enemmän suorituspisteitä, kun 
tiedehallinnossa on vertailtu yliopistoja, ja ne ovat myös tuottaneet 
yliopistoille rahoitusta. Myös yksittäisten tutkijoiden arvioinnis-
sa – tutkimusvakansseja täytettäessä – ne ovat painaneet enem-
män kuin muut julkaisut. Samaan aikaan kuitenkin yhtenä yli-
opistojen tehtävänä on ollut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
kehittäminen ja lisääminen (ks. esim. Helsingin yliopiston strate-
gia 2017 – 2020).

Tämä politiikka on herättänyt paljon keskustelua sekä Suomessa 
että muualla maailmassa tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
merkityksestä, paikallisilla kielillä julkaisemisesta ja ylipäänsä kir-
jojen tekemisestä. Mitä arvostetaan? Kannattaako tutkijan käyttää 
enää aikaa ja energiaa siihen, että kirjoittaa tieteellisen tutkimuksen 
tuloksista yleistajuisesti suomen tai ruotsin kielellä? Millaisesta jul-
kaisusta saa rahaa ja arvostusta? Millaista tutkimusta tuetaan?

Alankomaissa tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut 
vuodesta 2015 lähtien entistä tärkeämpi menestyksen mittari tut-
kimuksen arvioinnissa. Vähemmän merkitystä annetaan julkaisu-
jen määrälle, kun taas enemmän huomiota kiinnitetään siihen, mi-
ten kunnianhimoisesti ja laadukkaasti tutkimusta on tehty. Nämä 
ovat keskeisiä asioita keväällä 2014 julkaistussa ohjelmassa Dutch 
Standard Evaluation Protocol .

Protokollan tavoitteena on taata, parantaa ja tehdä näkyvämmäksi 
tieteellisen tutkimuksen laatua ja merkitystä Alankomaiden yliopis-
toissa ja tutkimuslaitoksissa. Keskeisiä ovat tutkimuksen tieteellinen 
laatu, yhteiskunnallinen merkitys ja tutkimusryhmien toimintasuun-
nitelman toteutettavuus. Protokollan taustalla ovat Alankomaiden 
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yliopistot, tiedettä rahoittava nwo ja Alankomaiden kuninkaallinen 
tiedeakatemia knaw.

Samaan aikaan Suomessa on edelleen korostettu kansainvälistä 
julkaisemista, ja Web of Science -tietokannasta tehdyt analyysit ovat 
olleet niin Suomen Akatemian kuin opetus- ja kulttuuriministeri-
önkin Suomen tieteen tilaa koskevien analyysien perustana. Myös 
yliopistoissa tehdyt tutkimuksen arvioinnit ja bibliometriset analyy-
sit ovat – ihan loogisesti – käyttäneet samoja tietokantoja, joskin in-
dikaattorit ja analyysivälineet ovat vaihdelleet (Helsinki 2012 ja 2014; 
Oulu 2014; Tampere 2014). 

Tieteellisten seurojen valtuuskunnan (tsv) Julkaisufoorumissa 
yhtenä tavoitteena on ollut tuoda esiin tieteellisten julkaisujen laa-
tu, ja myös muiden kuin kansainvälisiin viittaustietokantoihin Web 
of Science ja Scopus sisältyvien lehtien ja kirjojen. Lehtien, kus-
tantajien ja konferenssien rankingit tuovat lisävalaistusta julkaisu-
jen laatuun. Hanke on toiminut tiiviissä yhteydessä opetus- ja kult-
tuuriministeriön kanssa. Julkaisufoorumin pisteytyksillä on vaiku-
tusta yliopistojen rahanjakoon. Tämä tiedetään yliopistoissa hyvin, 
ja tutkijoita on eri tavoin kannustettu julkaisemaan niissä lehdissä 
ja niiden kustantajien kirjoissa, jotka ovat saaneet korkeita arvoja. 
Oletuksena – tai toiveena – on, että tutkijat voivat vaikuttaa siihen, 
miten yliopisto, tiedekunta tai laitos saa julkista rahoitusta.

Onko tämä vaikuttanut tutkijoiden toimintaan? Julkaisevatko he 
enemmän kansainvälisissä julkaisuissa kuin ennen? Ovatko kotimai-
silla kielillä ilmestyvät, ammatillisissa lehdissä julkaistut tai yhteis-
kunnallista keskustelua herättävät kirjoitukset vähentyneet? Kuinka 
ohjaava vaikutus opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjakomallilla 
ja Julkaisufoorumilla on?

Suomalaisessa tiedepoliittisessa keskustelussa on aivan viime aikoi-
na – samalla kun tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusta on leikattu 
isoilla saksilla – nostettu esiin tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikut-
tavuus. Sen mittaamista on ollut hankalampi kehittää kuin tieteelli-
sen perustutkimuksen tulosten arviointia. Tieteen ja tutkimuksen avoi-
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muus ja tutkimustulosten julkaiseminen muuallakin kuin tieteellisillä 
foorumeilla ovat tulleet keskusteluun (mm. Olli Rehn hs 20.1.2016). 
Sellaisissa käytäntöä lähellä olevissa yhteiskuntatieteissä kuin sosiaali-
politiikassa ja taloustieteissä ja muitakin kuin tutkijoita kiinnostavissa 
humanistisissa tieteissä kuten historiatieteissä, on ollut tapana julkaista 
tutkimustuloksia kotimaisilla kielillä, ammatillisissa julkaisuissa ja kult-
tuurilehdissä, jopa sanomalehdissä. Niiden saamaa huomiota tai niiden 
merkitystä ei ole pidetty niin tärkeänä, että olisi kehitetty mittareita tai 
annettu niille korkea ranking-arvo esimerkiksi Julkaisufoorumin luoki-
tuksissa. Ovatko politiikan tuulet nyt kääntämässä tässä suuntaa? 

Tämän kirjan ensimmäistä painosta kirjoittaessani kesällä 2016 
Suomen hallitus oli leikannut tuntuvasti yliopistojen määrärahoja ja 
kannusti samalla toiminnan tehostamiseen, soveltavaan tutkimuk-
seen ja vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa (Grahn-Laasonen 
2015). Nuo toimenpiteet herättivät monia kysymyksiä. On kiinnosta-
vaa nähdä, miten tutkijat reagoivat. Miten tämä vaikuttaa julkaise-
miseen? Ja millä tavoin toiminnan muutos otetaan huomioon tutki-
muksen arvioinnissa? Millaisia uusia indikaattoreita opetus- ja kult-
tuuriministeriö tulee lähivuosina kehittämään? Onko Alankomaiden 
uusista käytännöistä malliksi suomalaiseen tiedepolitiikkaan? 

Nyt, kirjoittaessani toista painosta keväällä 2020, on ehkä varhais-
ta tehdä johtopäätöksiä siitä, miten vuosina 2015-2019 toimineen 
Juha Sipilän hallituksen päätökset leikata yliopistojen ja tutkimuk-
sen määrärahoja todella ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat tieteen te-
kemiseen Suomessa. Tuolloin tutkimushenkilöstön määrää vähen-
nettiin ja tutkimuslaitoksia lakkautettiin. Tutkimustyö on pitkäjän-
teistä ja tutkimuksen tuloksia julkaistaan viiveellä siitä, kun tutkimus 
on valmistunut. Myös viittaukset julkaisuihin vievät aikansa, joskin 
tässä tieteenalojen välillä on eroja.

On kuitenkin nähty monien johtavien, kansainvälistä yhteistyö-
tä tekevien suomalaisten tutkijoiden siirtyneet muiden maiden yli-
opistoihin, joissa heillä on ollut Suomen yliopistoja paremmat edel-
lytykset työskennellä.

145



Helsingin yliopiston sijoitus maailman yliopistojen joukossa on 
parissa vuodessa pudonnut jonkin verran eri ranking-listoilla. Syitä 
tuohon pudotukseen voidaan arvailla. Edelleen Helsingin yliopisto 
on useimmilla listoilla maailman yliopistoista parhaiden joukossa, 
sijoittumisen vaihdellessa 63. ja 107. välillä. Sijoittuminen Euroopan 
yliopistojen joukossa liikkui vuonna 2019 22. ja 36. välillä.

7.6 Bibliometrikot aktivoituvat  
– Leidenin manifesti

Ennen 2000-luvun alkua tutkijoiden arviointi oli pääasiassa ver-
taisarviointia, jota saatettiin täydentää bibliometrisillä analyyseillä. 
Tuolloin bibliometriset analyysit vaativat ehkä nykyistäkin enem-
män tieteenalan asiantuntemusta ja tilastollisten menetelmien hal-
lintaa. Kun Web of Science, Scopus ja Google Scholar tulivat laa-
jemmin käyttöön maailmassa, niiden pohjalta tehtyjen analyysien 
merkitys alkoi korostua, joskin laajoissa tutkimuksen arvioinneissa 
(esim. Helsingin yliopisto 2005 – 2010) asiantuntijapaneelien ja ver-
taisarvioinnin merkitys oli edelleen suuri. 

Välineiden käytön helppous on houkutellut myös helppoihin ja hal-
poihin ratkaisuihin. Bibliometrikkojen keskuudessa on harmiteltu jo 
kauan sitä, miten huonosti päätöksentekijät ja muut bibliometristen 
analyysien käyttäjät tuloksia tulkitsevat. Samoin ja tähän liittyen myös 
se, miten analyysissä käytettävän datan laatu, kattavuus ja oikeellisuus 
otetaan huomioon. Jopa tutkijat, jotka ovat omissa tutkimuksissaan 
tarkkoja ja huolellisia käyttämästään datasta, saattavat vetää yksinker-
taistettuja johtopäätöksiä bibliometrisistä analyyseistä.

Myös erilaisten ranking-listojen huoleton ja kritiikitön käyttö on 
herättänyt monissa asiantuntijoissa suuttumusta ja huolta. Ranking-
listoihin vedoten yliopistot pyrkivät nostamaan profiiliaan ja kilpai-
lua kuin formularadoilla, vaikka ei aina tiedetä, mihin mittareihin 
tulokset perustuvat. 
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Näitä ongelmia käsiteltiin erityisesti humanististen ja yhteiskunta-
tieteiden näkökulmasta Helsingissä vuonna 2012 pidetyssä pohjois-
maisessa seminaarissa Workshop on Bibliometrics for ssh. Seminaarin 
pääpuhujan Diana Hicksin puheenvuoroissa tuotiin näitä ongelmia 
esille tutkimustiedon kautta. Myös muilla tieteenaloilla on kannettu 
huolta, sillä mm. tietojenkäsittelytieteen, matematiikan ja teknisten 
tieteiden tutkimuksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden osoittaminen 
ei käy perinteisin menetelmin.

Keväällä 2015 Leidenin yliopistossa pidettiin tieteentutkijoiden ja 
bibliometrikkojen konferenssi, jossa laadittiin julkilausuma, Leiden 
Manifesto (Hicks et al. 2015). Sen ovat allekirjoittaneet arvostetut 
bibliometrikot Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman, Sarha 
de Rijcke ja Ismael Rafols. He olivat jo vuosien ajan pohtineet bib-
liometriikkaa tutkimuksen arvioinnissa ja olleet huolissaan siitä, että 
usein bibliometriikkaa käytetään ymmärtämättömästi ja pintapuo-
lisesti tiedepolitiikassa ja tutkimuksen ohjauksessa. Huolena on ol-
lut mm. se, että arviointia johtaa enemmänkin data kuin arviointi-
taito. He laativat Leidenin tutkimusmetriikkamanifestin, johon he 
kokosivat kymmenen periaatetta metriikkapohjaisen tutkimuksen 
arvioinnin parhaiksi käytännöiksi. Nämä periaatteet ovat seuraavat:

• Määrällisen arvioinnin pitäisi tukea laadullista asiantuntija-
arviointia.

• Tarkastele suoritusta suhteessa instituution, ryhmän tai 
tutkijan omiin tavoitteisiin ja toiminta-ajatukseen.

• Ota huomioon, että paikallisesti merkittävä tutkimus voi olla 
huippututkimusta.

• Huolehdi, että aineiston kerääminen ja analyysiprosessit ovat 
avoimia, läpinäkyviä ja selkeitä.

• Anna arvioitaville mahdollisuus tarkistaa data ja analyysit.
• Ota huomioon tieteenalojen erot julkaisemisessa ja 

viittauskäytännöissä.
• Yksittäisen tutkijan arvioinnin tulee perustua hänen 
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portfolionsa laadulliseen tarkasteluun.
• Vältä väärin kohdistettua konkretiaa ja epäluotettavaa 

tarkkuutta.
• Tunnista arviointijärjestelmään kuuluvat arvioinnin ja 

indikaattorien vaikutukset.
• Tutki ja päivitä indikaattoreita säännöllisesti.

Leidenin manifestin kirjoittajat toteavat, että jos näitä periaat-
teita noudatetaan, tutkimuksen arvioinnilla voi olla tärkeä osa tie-
teen ja sen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisessä. 
Tutkimusmetriikka voi tarjota ratkaisevan tärkeää tietoa, mutta 
tämä määrällinen tieto ei saa muuttua työvälineestä itse tavoitteeksi.

Leidenin manifesti käännetään syn:n tutkimuksen tuen ohjaus-
ryhmässä myös suomeksi, ja sen toivotaan tulevan bibliometriikkaa 
käyttävien ja tulkitsijoiden avuksi ja ohjenuoraksi. Vastaavanlaisen 
ohjeistuksen on Ruotsin yliopistokirjastojen bibliometriikan työ-
ryhmä laatinut joulukuussa 2015. Siinä viitataan Leidenin manifes-
tin lisäksi myös joulukuussa 2012 julkistettuun San Franciscon julis-
tukseen (San Francisco Declaration on Research Assessment). 

Manifesteissa tehdään näkyväksi huoli bibliometriikan väärinkäy-
töstä ja halutaan ohjata oikeaan ja rehelliseen toimintaan. Tällaiset 
manifestit ovat tärkeitä, ja niiden viesti tulisi saada kuuluviin sekä 
niille, jotka tekevät työssään bibliometrisiä analyysejä, että niille, jot-
ka niiden tuloksia käyttävät päätöksenteossa. Tuloksia tulkittaessa on 
hyvä kysyä, miksi tämä on näin? Kaiken tutkimuksen ja analyysin pe-
rustana on avoimuus, luotettavuus ja rehellisyys. Reilut pelisäännöt!

7.7 Määrällisen ja laadullisen yhdistäminen

Jo aiemmin tässä kirjassa on tuotu esiin laadullisen ja määrällisen lä-
hestymistavan yhdistämisen merkitys. Bibliometrisessa tutkimuk-
sessa, kuten myös tutkimuksen arvioinnissa, määrällisen ja laadulli-
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sen aineiston ja lähestymistavan yhdistäminen antaa monipuolisen 
kuvan aiheesta. Määrällinen data kertoo sellaista, jota muuten ehkä 
vain aavisteltaisiin. Numerot, tilastot ja kaaviot tekevät arvailut nä-
kyviksi. Laadullinen lähestymistapa, tilastollisen analyysin liittämi-
nen oikeaan kokonaisuuteen ja asiayhteyteen, kontekstiin, taas tuo 
ymmärrystä tilastolliseen dataan ja numeroiden taakse.

Määrällisen ja laadullisen lähestymistavan yhdistäminen tieteen 
tutkimuksessa ja tutkimuksen arvioinnissa vaatii enemmän työtä ja 
asiantuntemusta kuin pelkän määrällisen analyysin, kuten viittausa-
nalyysin, tekeminen. Niinpä usein tyydytään määrälliseen analyysiin 
ja annetaan numeroiden kertoa puolestaan niitä sen kummemmin 
tulkitsematta. Tällöin kuitenkin mm. tieteenalojen välinen erilaisuus 
saattaa jäädä huomioimatta. Yhden monitieteisen yliopiston sisäl-
lä saatetaan tehdä vääriä johtopäätöksiä, ja pahimmassa tapauksessa 
ymmärtämättömästi lakkauttaa viittausanalyysissä huonosti pärjän-
neitä oppiaineita ja tiedekuntia tai irtisanoa tutkijoita.

7.8 Tutkimuksen arviointi on tullut 
jäädäkseen

1990-luvulla syntynyt ns. webnatiivi sukupolvi suhtautuu varmasti 
moniin tutkimuskulttuurin ilmiöihin eri tavalla kuin vanhemmat tut-
kijat, jotka viime vuosikymmeninä ovat käyneet läpi monia muutok-
sia työssään ja työtavoissaan. Nuorille tutkijoille myös tutkimuksen 
arviointi saattaa olla luonnollinen osa työtä, yksi aikamme arvioin-
tiyhteiskunnan ilmiöistä. Ovathan nuoret tutkijat tottuneet jo kou-
luaikoina olemaan arvioinnin kohteina ja arvioimaan myös itseään.

Näyttää siltä, että monien tutkimuksen arvioijien ajatuksenkul-
ku on ollut seuraavanlainen: ”Julkaisun saamat viittaukset kertovat 
näkyvyydestä. Näkyvyys merkitsee rahaa tutkimukselle. Niinpä viit-
taukset tuovat tutkimusrahoitusta.” Mutta kertovatko viittaukset 
aina tutkimuksen hyvästä laadusta? Entä pitäisikö kaikkien tutkijoi-
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den julkaista englanninkielisiä artikkeleita kansainvälisissä lehdissä, 
jotka sisältyvät viittaustietokantoihin? Kumpien pitäisi nyt arvioida 
itseään, tutkijoiden vai tiedepolitiikan tekijöiden?

Pitäisikö tutkijoiden muuttaa tutkimuskulttuuria, johon ovat kas-
vaneet ja joka on heidän alalleen luonteva? Entä jos tämä on mah-
dotonta kaikkien tutkijoiden kohdalla? Kuka määrittelee ja valitsee 
huiput? Julkaise tai tuhoudu – tätä keskustelua on viime vuosina 
käyty tieteen tekijöiden parissa (ks. esim. Karvonen & Kortelainen 
& Saarti 2014).

Vai pitäisikö tiedepolitiikan tekijöiden ajatella uudella tavalla ja löy-
tää uusia mahdollisuuksia tutkimuksen arviointiin? Perinteinen tutki-
muksen arviointihan perustuu menneelle ajalle ja tutkimukselle, joka 
on tehty ehkä vuosia sitten. Historia on tärkeää, mutta se mitä tapah-
tuu tässä ja tänään luo tietä tulevalle kehitykselle. Tämän päivän tekijät 
tarvitsevat tutkimukseensa tukea voidakseen viedä tiedettä eteenpäin. 

Yhteiskunnassamme monia asioita arvioidaan. On johdonmukais-
ta, että myös tutkimuksen arviointi on vakiintunut ja löytänyt paik-
kansa tiedeyhteisössä. Tieteenaloja arvioidaan (Tieteen tila ja Suomen 
Akatemia), yliopistoja arvioidaan (okm), tutkijayhteisöjä arvioidaan 
(Helsingin yliopiston kansainvälinen arviointi 2011) ja yksittäisiä tut-
kijoita arvioidaan heidän hakiessaan tutkijanvakansseja. 

Mutta ovatko arvioinnin menetelmät oikeita ja oikeudenmukai-
sia? Kokevatko tutkijat saavansa arvioinnin jälkeen palkkioita hyväs-
tä työstä? Vai lannistaako nykyinen tiedepolitiikka niin paljon, että 
ei kannata juosta olemattoman porkkanan perässä piiskan liehuessa 
poliitikon kädessä.

7.9 Tiedeyhteisön tavoitteet 2020-luvulla: 
vastuullisuus, avoimuus ja eettisyys

2010-luvun puolivälissä bibliometriikkaan ja tutkimuksen arvioin-
tiin liittyvä keskustelu Suomessa ja kansainvälisesti johti käytän-
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nön toimiin ja tiedeyhteisössä yhteisesti valmisteltuihin julistuksiin, 
suosituksiin ja ohjeisiin. Joulukuussa 2012 oli julkaistu dora-julis-
tus, joka esitti suosituksia tutkimuksen arvioinnin laadun paranta-
miseksi tiedeyhteisön eri toimijoille tutkijoista tiedekustantajiin. 
Keväällä 2015 viisi bibliometrikkoa ja tieteentutkijaa julkaisi Leide-
nin Manifestin, joka antaa suosituksia vastuullisen metriikan käyt-
töön tutkimuksen arvioinnissa. Molemmat julistukset käännettiin 
myös suomen kielelle tiedeyhteisön toimesta. Keväällä 2020 doran 
on allekirjoittanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Suomen 
Akatemian lisäksi useat Suomen yliopistot.

Tutkimuspalvelujen alalla Suomessa on toiminut usean vuoden 
ajan kaksi yhteistyöorganisaatiota, joilla on ollut hiukan erilainen 
painotus toiminnassaan. Suomalaisten yliopistojen tutkimuspalvelu-
jen yhteistyöverkosto Finn-arma (Finnish Association of Research 
Managers and Advisors) perustettiin vuonna 2012. Sen tarkoitukse-
na oli suomalaisten yliopistojen tutkimuspalvelujen yhteistyön, pal-
veluiden ja alan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Tämä tar-
koitti erityisesti tutkimusrahoituksen palveluja, juridisia palveluja, 
yrittäjyys- ja innovaatiopalveluja sekä osia tutkimushallinnosta.

Pari vuotta myöhemmin, keväällä 2014 perustettiin korkeakoulun 
laaja-alainen yhteistyöverkosto tuha (Tutkimuksen tuen ja hallin-
non verkosto). tuhan toiminnan ideana on tuoda ”ruohonjuurita-
son osaajat yhteen, vahvistaa heidän osaamistaan ja näin parantaa 
asiakkaiden eli tutkijoiden saamaa palvelua”.  Tuhan toiminnan 
piiriin ovat kuuluneet muun muassa bibliometriikka ja tutkimuksen 
arviointi. Viime vuosina laadittujen julistusten, suositusten ja ohjei-
den syntymisessä keskeisessä asemassa on ollut juuri tuha. 

Vuoden 2020 alussa nämä kaksi tutkimuksen tuen verkostoa, 
Finn-arma ja tuha yhdistyivät. Nimeksi otettiin kansainvälisen 
tunnistettavuuden takia Finn-arma. Uuden organisaation toimin-
takenttään kuuluvat muun muassa avoimen tieteen koordinointi, 
julkaisumetriikka, tutkimuksen arviointi ja tutkimusetiikka. Siihen 
kuuluu myös Suomen yliopistokirjastojen verkosto fun. 
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Tutkimuksen ja tieteen avoimuus oli tiedepolitiikan keskeisiä ky-
symyksiä 2010-luvun lopulla. Asiaa valmisteli ensin opetus- ja kult-
tuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke, joka toimi vuosina 
2014-2017. Hankkeen päätyttyä perustettiin vuonna 2018 Avoimen 
tieteen kansallinen koordinaatio Tieteellisten seurain valtuuskun-
nan yhteyteen.

Tutkimusdatan avoimuus ja vastuullinen jakaminen nousivat nyt 
tärkeiksi.  Vuoden 2020 alussa julkaistiin ohjeita ja suosituksia, jotka 
saattavat muuttaa tutkimusdatan merkitystä tiedeyhteisössä muun 
muassa meritoitumisen kannalta ja tutkimuksen arvioinnin näkö-
kulmasta.  Näitä ovat tieteellisille julkaisijoille laadittu ohje vastuul-
lisesta aineisto- ja datapolitiikasta sekä Tutkimuseettisen neuvotte-
lukunnan (tenk) suositukset tutkijan ansioluettelon laatimiseksi. 

tenk:n suosituksissa on nostettu esiin myös muut tutkimuksen 
tuotokset kuin julkaisut, mikä tarkoittaa muun muassa tutkimus-
työn osana koottuja aineistoja, dataa. Lisäksi yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta koskevassa kohdassa korostetaan avoimen tieteen ja tut-
kimuksen edistämistä, johon kuuluvat myös tutkimus- ja tietoai-
neistojen tuottaminen ja vastuullinen jakaminen. Merkittävää on, 
että Suomen Akatemia suosittelee tämän mallin käyttämistä aka-
temian hauissa, mikä saattaa vähitellen vaikuttaa kulttuurin muu-
tokseen suomalaisessa tiedeyhteisössä. Tutkimusdatan arkistointi 
ja vastuullinen jakaminen tuntuvat vielä olevan monelle tutkijalle 
herkkiä asioita.

2020-luvulle tultaessa vastuullinen tiede on tutkimusyhteisöissä 
noussut keskustelujen ja toiminnan kohteeksi. Tutkimuksen ja tie-
teen avoimuus, eettisyys, saavutettavuus sekä tieteen ja yhteiskun-
nan vuorovaikutus ovat nyt asioita, joita tiedeyhteisössä arvostetaan. 
Julistusten, suositusten ja ohjeiden avulla voidaan nostaa ja tehdä 
näkyväksi tieteen ja tutkimuksen arvioinnissa piileviä ongelmia. 
Käytännössä kulttuurin muutos saattaa kuitenkin olla hidas prosessi.
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8 LOPUKSI

Tieteelliset julkaisut ovat kiehtovia. Ne ovat näkyvä, käsin kosketel-
tava tulos tehdystä tutkimuksesta. Ne myös kertovat tieteestä usein 
enemmän kuin mitä niiden sisältämä teksti tarjoaa. 

Kun tieteellisiä julkaisuja alkoi olla paljon, niiden määrällinen 
analysointi alkoi kiinnostaa tutkijoita. Kuinka paljon jollain alalla on 
julkaistu tiettynä aikana? Kuinka paljon joku tutkija on julkaissut? 
Onko julkaisu kiinnostanut muita tutkijoita? Onko sitä joku toinen 
käyttänyt lähteenä? Onko siihen viitattu? Miten julkaisun saamien 
viittausten määrä on kasvanut? Milloin paljon viitattuun julkaisuun 
ei enää viitatakaan? Mitä silloin on tapahtunut? 

Tutkimustyötä tekeviä kiinnostaa, miten heidän tutkimuksensa 
otetaan vastaan. Lukeeko niitä kukaan? Kommentoidaanko niitä? 
Käyttääkö joku muu tutkija minun tutkimustuloksiani hyväksi? 

Meitä ihmisiä kiinnostavat toisten ihmisten väliset yhteydet ja 
verkostot – myös tieteessä. Ketkä tutkijat kirjoittavat yhdessä? Ketkä 
viittaavat samoihin julkaisuihin? Voisiko näin löytyä koulukuntia ja 
uusien tutkimusalojen syntyä? Voisinko minä löytää verkoston, jo-
hon kuulua? Mitkä aiheet nousevat jollain tieteenalalla suosituiksi? 
Miten ne liittyvät toisiin tutkimusaiheisiin? Miten käsitteet leviävät 
tieteenaloilta toisille?

Julkaisut tutkimustyön näkyvinä tuloksina kiinnostavat myös tie-
teen tutkijoita ja rahoittajia. Niin on ollut varmasti aina, mutta eri-
tyisesti 2000-luvun tiedepoliittisessa keskustelussa ja päätöksente-
ossa julkaisut ovat nousseet niin keskeiseen asemaan, että ne vaikut-
tavat tutkimusrahoitukseen? Voidaanko tiedepoliittisilla ratkaisuilla 
ja erilaisilla palkitsemistavoilla muuttaa eri tieteenalojen julkaise-
miskulttuuria? 

Kun maailman yliopistoja asetetaan paremmuusjärjestykseen ran-
king-listoja rakentamalla, julkaisut ja niiden saamat viittaukset vai-
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kuttavat tulokseen. Mutta ovatko ranking-listojen laadinnassa tut-
kimusaineistona käytetyt tietokannat parhaita ja oikeudenmukai-
simpia lähteitä, jos niistä puuttuu monien tieteenalojen keskeisiä 
julkaisuja? Vai ovatko ne vain niin helposti saatavilla? Mennäänkö 
siitä, missä aita on matalin ja näin saadaan yliopistot kilpailemaan 
listojen ehdoilla?

Bibliometriikka on julkaisujen tilastollista tutkimusta. Julkaisut 
voivat olla kirjoja tai lehtiä, painettuja tai elektronisia, verkkojulkai-
suja tai fyysisiä esineitä. Ne voivat olla laajoja tutkimuksia tai kom-
mentoivaa tieteellistä keskustelua. Julkaisemisen tavat muuttuvat ja 
bibliometriikkaan kehittyy sen myötä uusia metriikkoja.

Tässä kirjassa olen halunnut avata sitä, mitä bibliometriikka on, 
missä ovat sen juuret ja miten se on kehittynyt. Bibliometriikka 
on vastannut tieteessä ja tutkimuksessa tapahtuneisiin muutoksiin. 
Bibliometriikan käännekohtiin, ylä- ja alamäkiin ovat myös vaikut-
taneet ne aineistot ja analyysimenetelmät, joita tutkijoilla on ollut 
käytettävissä. Internetin myötä valtavien kaupallisten tietokantojen 
tultua yhä useampien ulottuville, mahdollisuudet bibliometrisiin 
analyyseihin ovat houkutelleet myös muita kuin asiaan perehtynei-
tä ammattilaisia.

Bibliometristen analyysien tulkinta ei aina ole helppoa. On ym-
märrettävä tieteenalan kehitystä, tunnettava sen keskeisiä vaikut-
tajia ja tiedettävä jotain alan tutkimuskulttuurista. Ketkä pääsevät 
mukaan julkaisun tekijäluetteloon? Eri tieteenaloilla on myös omat 
traditionsa siinä, missä järjestyksessä ovat tekijöiden nimet. Miten 
on tapana viitata aiempiin tutkimuksiin? Miten nopeasti viittauksia 
alkaa eri tieteenaloilla ilmaantua? Ja viittauksethan eivät aina ker-
ro tutkimuksen laadusta, vaan sen näkyvyydestä. Viittaukset voivat 
merkitä myös kriittistä keskustelua, ja jos viittausten luonnetta to-
della halutaan selvittää, on mentävä viittaavien julkaisujen sisään, 
analysoitava niiden sisältöä.

Bibliometriikasta, informaatiotutkimuksen, tieteentutkimuksen ja 
kirjastoalan ammattilaisten käyttämästä menetelmästä, on 2000-lu-
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vulla tullut suosittua laajemminkin. Aiemmin sitä käytettiin mm. 
kirjastojen kokoelmien arviointiin ja tieteenalojen kehityksen ana-
lysointiin. Kansainvälisestikin suhteellisen pienen ja erikoistuneen 
tutkijajoukon ulkopuolella harva tiesi tai oli edes kiinnostunut bib-
liometriikasta. Mutta tämän vuosituhannen alussa alkoi tapahtua. 
Käännekohtana voidaan pitää sitä, kun Internetin myötä tietokan-
nat tulivat entistä useamman ulottuville. Viime vuosina bibliomet-
riikkaa on käytetty yhä enemmän ja myös monipuolisemmin tutki-
joiden ja tutkimuksen arvioinnissa, tiedepoliittisessa päätöksenteos-
sa ja tutkimusrahoituksen suuntaamisessa.

Mikä on tehnyt bibliometriikasta niin suosittua? Helppoa oli-
si vastata, että digitaalisten tietokantojen ja erityisesti viittaustieto-
kantojen saatavuus ja käytettävyys. Helppoa olisi sanoa myös, että 
onhan julkaisujen tilastollinen analysointi kätevä tapa seuloa jyvät 
akanoista, parhaat tieteenalat ja tutkijat niistä vähemmän parhaista. 
Näin saadaan selville, ketkä tutkijat ja mitkä tieteenalat julkaisevat 
eniten ja ketkä ja mitkä saavat eniten viittauksia. 

Bibliometriikasta ja erityisesti viittausanalyysistä alkoi tulla suo-
sittua kuitenkin vähitellen. Tietoa välittyi tutkijoilta tiedepoliitikoil-
le seminaareissa ja keskusteluissa. Eri maissa tiedehallinto alkoi kiin-
nostua tutkimuksen konkreettisten tulosten eli julkaisujen mittaa-
misesta. Julkaisujen määrän lisäksi viittausten määrät alkoivat kiin-
nostaa, mikä asetti odotuksia ja kehittämistarpeita viittaustietokan-
noille. Vanhimman viittaustietokannan, yhdysvaltalaisen Thomson 
Reutersin tuottaman Web of Science, rinnalle Elsevier perusti kil-
pailevan eurooppalaisen Scopus-tietokannan ja pian joukkoon liittyi 
Ann-Wil Harzingin kehittämä Scholar Googleen perustuva väline 
Publish or Perish. Tietokantoihin kehitellään uusia välineitä, joiden 
avulla on helppo laskea muutamassa sekunnissa viittausmääriä ja 
tarkastella erilaisia tieteestä kertovia indikaattoreita.

Tietokantojen käyttöoikeudet ja mahdollisuudet laajoihin bib-
liometrisiin analyyseihin alkoivat olla haluttuja. Erityisesti eri mai-
den tiedehallinnossa, samoin kuin bibliometrisiä analyysejä teke-
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vissä kaupallisissa yrityksissä, himoittiin viittaustietokantojen raa-
kadataa, jota muokkaamalla, tarkistamalla ja virheitä korjaamalla oli 
mahdollista saada tarkempaa tietoa kuin viittaustietokantoihin ra-
kennettujen bibliometristen työkalujen avulla. Viittaustietokantoja 
omistavat yritykset näkivät tässä markkinaraon, kehittivät palveluja 
ja tarjosivat välineitä, mutta myös osasivat hinnoitella niitä. 

Näyttää siltä, että vähitellen on tullut tilanne, jossa tiedepoliitti-
set päätöksentekijät ovat tietokantojen tuottajien talutushihnassa. 
Samoin kuin lehtien hinnoittelu on ollut karkaamassa kirjastojen 
käsistä, myös viittaustietokantojen ja niihin rakennettujen, erikseen 
ostettavien analyysivälineiden hinnat nousevat.

2010-luvun alussa bibliometrikot alkoivat viittaustietokantoihin 
kohdistuneen kritiikin pohjalta kehittää vaihtoehtoista bibliomet-
riikkaa, altmetriikkaa. Sen ajateltiin tuovan jotain uutta, uusia ta-
poja. Yksittäisissä kirjastoissa kehiteltiin omia ratkaisuja. Mutta 
myös altmetriikassa tietokantoja omistavat firmat näkivät mahdol-
lisuutensa. Pian markkinoille ilmestyi monipuolisia, laajoja aineis-
toja käyttäviä välineitä, joilla voidaan tehdä altmetrisiä analyysejä 
sosiaalisessa mediassa liikkuvasta tieteellisestä keskustelusta ja tut-
kimusjulkaisujen saamasta huomiosta. Nyt kysytään, onko altmet-
riikkakaan oikeudenmukaisen julkaisujen arvioinnin pelastus? Vai 
voidaanko se nähdä yhtenä täydentävänä metriikkana tutkimuksen 
näkyvyyden arvioinnissa?

Bibliometriikka tutkimuksen arvioinnissa liittyy tutkimusrahoi-
tuksen käytön arviointiin ja rahoituksen suuntaamiseen uuteen tut-
kimukseen. On kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan bibliometriik-
kaa viedään. Ketkä suunnan määrittelevät, tietokantojen tuottajat, 
tiedepolitiikan toimijat vai akateeminen yhteisö? 
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9 KÄÄNNEKOHTIA JA 
VIRSTANPYLVÄITÄ

Bibliometriikan ja julkaisemisen historiassa voidaan nähdä het-
kiä ja tilanteita, jolloin on tapahtunut jokin muutos, joka taas on 
johtanut johonkin toiseen muutokseen ajattelutavassa, välineiden 
käytössä, analysoitavan aineiston saatavuudessa tai tiedeyhteisös-
sä. Olen koonnut seuraavaan sellaisia julkaisutoimintaan ja bib-
liometriikkaan liittyviä käännekohtia ja virstanpylväitä, jotka ovat 
vaikuttaneet omaan ajatteluuni ja käsityksiini. Tärkeimpiä lähtei-
tä ovat Rousseau (2015; verkkosivu) ja Roemer & Borchart (2015). 
Jotkut käännekohdat ovat julkaisutoiminnan ja bibliometriikan 
historiasta kiinnostuneiden keskuudessa muodostunutta hiljaista 
tietoa ja osa itse elettyä ja koettua, kun historian lehdet ovat vie-
ressä havisseet.

1448 Johannes Gutenberg perustaa kirjapainon Mainziin.

1545 Konrad Gesner julkaisee ensimmäisen monitieteisen biblio-
grafian Bibliotheca Universalis.

1665 Ensimmäiset tieteelliset aikakauslehdet syntyvät: 
Philosophical Transactions of the Royal Society (Englanti) 
ja Journal des Sçavans (Ranska).

1830 Ensimmäiset referaattilehdet ilmestyvät Saksassa: 
Pharmaceutisches Zentralblatt ja Chemisches Zentralblatt.

1896 Pareton laki: 80/20, jonka mukaan 80 % vauraudesta keskit-
tyy 20 %:lle väestöstä; vaikuttanut Bradfordin lakiin.

1922 E.W. Hulme esittää käsitteen tilastollinen bibliografia (sta-
tistical bibliography).
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1926 Alfred J. Lotka esittää ajatuksen, että pieni joukko tutkijoi-
ta julkaisee suuren osan kaikista tieteellisistä julkaisuista; ns. 
Lotkan laki.

1927 Gross ja Gross käyttävät viittausanalyysiä kemian alan ydin-
kokoelman tutkimisessa.

1934 Samuel C. Bradford tarkastelee sitä, mitkä julkaisut ovat 
keskeisimpiä jollain alalla. Syntyy ns. Bradfordin laki eli ’ha-
jonnan laki’.

Paul Otlet käyttää termiä bibliometriikka (bibliométrie) 
teoksessaan Traité de Documentation.

1935 Georg Konrad Zipf esittää, että laajoissa tekstiaineistois-
sa yleisin sana esiintyy kaksi kertaa niin usein kuin toiseksi 
yleisin sana, kolme kertaa useammin kuin kolmanneksi ylei-
sin sana jne. Tämän ns. Zipfin lain hän muotoilee teokses-
saan The Psychobiology of Language.

1936 Hulsey Cason ja Marcella Lubotsky osoittavat tutkimukses-
saan lehtien välisen ristiinviittausverkoston olemassaolon.

1948 Herman Fussler esittää keskeisten ns. avainlehtien (’key 
journals’) olemassaolon kemian ja fysiikan lehtiä tutkies-
saan.

Termi dokumentaatio (documentation) esiintyy ensim-
mäisen kerran Bradfordin julkaisussa, jonka nimi on 
Documentation.

Claude Shannon esittää viestinnän matemaattisen teorian.

S.R. Ranganathan esittää julkaisujen ja kirjastojen kvantita-
tiivista tutkimusta kuvaavaa termiä ’librametrics’, jota voi-
daan pitää bibliometriikan synonyyminä.
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1955 Eugen Garfield esittää ajatuksen tieteellisten julkaisujen 
viittausindeksistä, Citation Indexes for Science.

1956 R.M. Fano esittää ensimmäisenä bibliografisen kytkennän 
(bibliographic coupling) idean. 

1961 Eugene Garfield perustaa uuden organisaation Institute for 
Scientific Information (isi).

1961 – 65 M.M. Kessler tekee bibliografista kytkentää tunnetuksi.

1963 Science Citation Index perustetaan

Derek J. De Solla Price kirjoittaa teoksen Little Science, Big 
Science, joka vaikuttaa voimakkaasti tieteen ja informaation 
tutkijoiden ajatteluun.

Eugene Garfield ja Irving H. Sher esittävät tieteellisten leh-
tien vaikuttavuuskertoimen ( Journal Impact Factor) idean.

1964 W. Goffman ja V.A. Newill esittävät ajatuksen informaation 
tartunnasta ja epidemialuonteesta.

1965 Derek J. De Solla Price kirjoittaa teoksen Networks of 
Scientific Papers, joka vaikuttaa tutkijoiden välisiä verkosto-
ja koskevaan ajatteluun ja tutkimukseen.

1968 Robert Merton kirjoittaa Matteus-efektistä, joka on vaikut-
tanut tieteensosiologiseen ja informaatiotutkimuksen ajatte-
luun

1969 V.V Nalimov ja E.M. Mulchenko esittävät kirjassaan tie-
teen mittaamista kuvaavan termin: venäjänkielinen ’nauko-
metrija’, englanniksi ’scientometrics’.

Alan Pritchard pohtii tilastollista bibliografiaa (statistical 
bibliography) ja esittää sitten julkaisujen tilastollista ana-
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lyysiä kuvaavan toiminnon ja alan termiksi bibliometriikkaa 
(bibliometrics).

1973 Social Science Citation Index perustetaan

Henry Small (usa) ja Irina Marshakova (Neuvostoliitto) 
esittävät kumpikin tahollaan yhteisviittauksen idean.

1975 isi julkistaa sci Journal Citation Reports, joissa on laskettu 
tietokantaan sisältyvien lehtien vaikuttavuuskertoimet

M.J. Moravcsik ja P. Murugesan kirjoittavat julkaisuihin 
viittaamisen eri tyypeistä ja funktioista.

1976 Journal Citation Reports sisällytetään isin tietokantoihin.

1977 isi lisää tietokantoihin myös muuta aineistoa kuin perintei-
siä tieteellisiä artikkeleita.

1978  Scientometrics-lehti perustetaan Unkarissa.

Arts & Humanities Citation Index perustetaan.

1979 O. Nacke esittää termiä informetriikka

1983 M. Callon, J-P. Courtial, W. Turner Ja S. Bauin esittävät yh-
teissana-analyysin (co-word analysis) idean. 

Van Raan ja Moed kollegoineen tekevät arviointeja yliopis-
tojen tutkimusryhmistä.

1988 isi julkistaa Science Citation Index -tietokannan cd-rom-
version

1988 – 92 Kiinassa perustetaan laaja alueellinen viittaustietokanta.
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1992 Thomson Scientific & Healthcare ostaa isi:n, ja samalla sen 
nimeksi tulee Thomson isi.

1996 Ensimmäinen pohjoismainen bibliometriikkaseminaari 
Nordic Bibliometric Workshop pidetään Helsingissä.

1997 Thomson isi julkistaa uuden online-tietokannan Web of 
Science Core Collection.

Tomas C. Almind ja Peter Ingwersen esittävät verkon ana-
lysointia kuvaamaan termiä webometriikka.

Verkon analysointia kuvaamaan esitetään samaan ai-
kaan myös termiä kybermetriikka (cybermetrics), ja 
Cybermetrics-niminen lehti ja keskustelufoorumi ilmestyy 
verkossa.

2002 Web of Knowledge julkistetaan.

2003 Ensimmäinen yliopistoranking Shanghai Jiao Tong 
University (sjtu) — Academic Ranking of World 
Universities (arwu) julkistetaan.

2004 Elsevier julkistaa Scopus-tietokannan, joka nähdään Web of 
Science -tietokannan eurooppalaisena kilpailijana.

2005 isi pudotetaan firman nimestä pois ja siitä tulee Thomson 
Scientific.

Jorge E. Hirsch keksii h-indeksin tutkimuksen tulokselli-
suuden määrittelyn välineeksi.

2006  Norjassa otetaan käyttöön tieteellisten julkaisujen tasoluo-
kittelu, joka on ollut Suomen Julkaisufoorumin esikuvana.

Elsevier julkistaa Scopus Author Identifier -tutkijantunnis-
tejärjestelmän.
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2007 Thomson Corporation ostaa Reuters Group’in ja siitä tulee 
Thomson Reuters.

Ann-Wil Harzing julkistaa ensimmäisen version Google 
Scholarin dataa käyttävästä bibliometrisestä analyysiohjel-
masta Publish or Perish.

2008 Uusi h-index-metriikka lisätään Web of Knowledge -alustal-
le.

Thomson Reuters lisää viittauskartta-työkalun Web of 
Scence -viittaustietokantaan. 

Thomson Scientific julkistaa Researcherid-tutkijantunnis-
tejärjestelmän, joka liittyy Web of Science -viittaustietokan-
taan.

Mendeley-näkyvyyspalvelu perustetaan.

2009 Tanskassa otetaan käyttöön Norjan mallin mukaan julkaisu-
jen tasoluokitus.

Elsevier julkistaa Scopus-viittaustietokantaan liittyvän 
SciVal-analyysivälineen.

Thomson Reuters julkistaa Web of Science -viittaustieto-
kantaan liittyvän InCites-analyysivälineen.

2010 Suomessa unifi, Opetus – ja kulttuuriministeriö sekä 
Tieteellisten seurain valtuuskunta (tsv) käynnistävät 
Julkaisufoorumin hankemuotoisena.

Altmetriikka-manifesti julkistetaan verkossa ja altmetriikas-
ta aletaan puhua vaihtoehtoisena metriikkana.

2011 Thomson Reuters julkistaa Book Citation Index-
tietokannan.
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Google ilmoittaa uudesta Google Scholar Citations -toi-
minnosta. 

2012 Thomson Reuters julkistaa Data Citation Index -tietokan-
nan. Mukana on myös Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
Suomesta.

orcid-tutkijantunnistejärjestelmä perustetaan.

dora-julistus (San Francisco Declaration on Research 
Assessment) tieteellisen toiminnan arvioinnista.

2013 tsv ottaa vastuun Julkaisufoorumista, joka otetaan käyttöön 
osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen ja kor-
keakoulujen rahanjakomallia.

Thomson Reuters julkistaa Scientific Electronic Library 
Online Citation Index -tietokannan.

Elsevier ostaa Mendeley-näkyvyyspalvelun.

Ensimmäinen bibliometriikan eri toimijoita kokoava semi-
naari Suomessa järjestetään. Järjestäjinä opetus- ja kulttuu-
riministeriö, Tieteen tietotekniikan keskus (csc) ja Suomen 
yliopistokirjastojen neuvosto (syn).

2014 Thomson Reuters lanseeraa toisen sukupolven InCites-
välineen, johon sisältyvät Essential Science Indicators ja 
Journal Citation Reports.

2015 Leidenin bibliometriikka-manifesti julkistetaan.

2016 Thomson Reuters myy Web of Science -tietokannan Onex 
Corporation- ja Baring Private Equity Asia- nimisil-
le pää- omasijoitusyhtiöille. Kaupan seurauksena Thomson 
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Reutersilta ostetulle Intellectual Property & Science -liike-
toiminnalle annetaan nimeksi Clarivate Analytics.

Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti julkaistaan suomen 
kielellä. (Syn)

orcid-tutkijantunnistejärjestelmä otetaan Suomessa käyt-
töön kansallisella tasolla.

2018 dora-julistus julkaistaan suomen kielellä.   

Tracing data : Data citation roadmap for Finland (FCRD)

2019 Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin (Tieteellisten seu-
rain valtuuskunta).

2020 Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytös-
tä. (tuha-verkosto).

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025.

Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja 
datapolitiikan laatimiseksi julkaistaan (Tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta).
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10 BIBLIOMETRIIKKAAN JA 
JULKAISUIHIN LIITTYVÄÄ 
SANASTOA

Bibliometriikkaan ja julkaisutoimintaan liittyvä sanasto on osin va-
kiintumatonta suomen kielessä. Sanojen merkitys on usein epäselvä 
myös niille, jotka niitä käyttävät työssään. Olen koonnut tähän joi-
takin keskeisiä sanoja ja termejä ja avannut niiden sisältöä.

Altmetriikka Vaihtoehtoista bibliometriikkaa, joka tar-
kastelee erityisesti sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvaa tieteen ja tutkimuksen saamaa 
huomiota. Muodostuu sanoista ”alterna-
tive (biblio)metrics” tai toisen tulkinnan 
mukaan ”article level (biblio)metrics”, kos-
ka siinä mitataan julkaisujen, ei lehden tai 
kirjoittajan, näkyvyyttä. 

Bibliografia Yleisin merkitys on kirjoja tai muita do-
kumentteja sisältävä luettelo. Muita mer-
kityksiä ovat julkaisujen kuvailemisen taito 
tai toiminto sekä julkaisuja koskeva tutki-
musala.

Bibliografinen kytkentä Lähdeanalyysiin liittyvä käsite, joka tar-
koittaa sitä, että jos usealla tieteellisellä jul-
kaisulla on lähdeluettelossa yksi tai useam-
pi sama julkaisu, niiden välillä on jotain 
yhteistä. Ne saattavat kuulua samaan kou-
lukuntaan tai tutkimustraditioon.
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Bibliometriikka Julkaisujen tai muiden dokumenttien tilas-
tollista, määrällistä (kvantitatiivista) tutki-
musta. Viime vuosina on tuotu esiin myös 
laadullinen (kvalitatiivinen) näkökulma.

Data-arkisto Arkisto, joka tallentaa, kokoaa, säilyttää ja 
välittää jatkokäyttöön elektronisessa muo-
dossa olevia tutkimusaineistoja. Yhtenä 
ideana on tutkimustiedon avoimuuden 
edistäminen. Data-arkistoja on eri tie-
teenaloilla ja eri maissa. Suomessa mer-
kittävä toimija on Yhteiskuntatieteellinen 
tietoarkisto (fsd). Ks. myös tutkimusdata.

Datametriikka Tutkimusmetriikkaa, jossa analysoinnin 
kohteena on tutkimuksessa koottu aineis-
to, data, tai siihen kohdistuvat viittaukset 
muissa julkaisuissa.

Diginatiivi Ks. webnatiivi.

Dokumentaatio Tiedon analysointia, tallentamista ja hakua 
kuvaava termi. Käsitteet kirjallisuuspalve-
lu, informaatiopalvelu ja tietopalvelu ovat 
historiallisesti dokumentaation ajatukselle 
pohjautuvia palvelutoimintoja kirjastoissa 
ja tietopalvelulaitoksissa.

Dokumentti Bibliometriikan ja julkaisutoiminnan yh-
teydessä käytettynä dokumentti tarkoittaa 
mitä tahansa informaation välittämiseen 
tarkoitettua tuotetta, joka voi olla missä ta-
hansa tallennusmuodossa, kuten esim. sa-
vitauluna, kirjana tai elektronisena julkai-
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suna. Dokumentti voi olla mm. kirjoitettua 
tekstiä, kuvaa tai ääntä.

h-indeksi Jorge E. Hirsch esitti h-indeksin, jota on 
myös sanottu kehittäjänsä mukaan Hirsch-
indeksiksi. Se määritellään seuraavasti: 
”Tutkijan h-indeksi on kokonaisluku, joka 
saa arvon h, mikäli kaikista hänen N julkai-
suistaan h julkaisuun on viitattu muissa jul-
kaisuissa h kertaa tai useammin ja loppuihin 
(N-h) julkaisuun h kertaa tai vähemmän.” 

Impact Factor Ks. vaikuttavuuskerroin

Indeksi Bibliometriikassa indeksi tarkoittaa luette-
loa tai tietokantaa. Ks. myös Sitaatioindeksi.

Indikaattori Laadullinen mittari, jonka avulla kuvataan 
jotain asiantilaa yksinkertaisesti ja selkey-
teen pyrkien. Ks. myös tiedeindikaattori.

Info(r)metriikka Informaatiotutkimuksen osa-alue, joka 
tarkastelee laajasti tieteellisen tiedon väli-
tystä matemaattisia ja tilastollisia menetel-
miä käyttäen. Informetrikan alaan on kat-
sottu kuuluvan sähköisen median ja teks-
ti- ja hypertekstijärjestelmien tutkiminen 
sekä kirjastojen lainausjärjestelmien, infor-
maation tuottamisen prosessien ja tiedon-
haun kvantitatiivisten puolien tutkiminen.

jufo Ks. Julkaisufoorumi-hanke.

Julkaisufoorumi Tieteen arkikielessä julkaisufoorumilla tar-
koitetaan sitä välinettä, jossa tutkija julkai-
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see tutkimustuloksiaan. Julkaisufoorumi voi 
olla mm. tieteellinen lehti, ammatillinen 
lehti, sanomalehti, kirja tai radio-ohjelma.

Julkaisufoorumi-hanke Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisu-
foorumi-hankkeessa tavoitteena oli luoda jär-
jestelmä, jossa tieteellisiä julkaisuja voidaan 
arvioida myös laadullisesti. Tuloksena on tie-
teellisten lehtien ja sarjojen sekä kustantaji-
en ja konferenssien tasoluokitukset (lehdet 
ja sarjat tasot 1 – 3, kustantajat ja konferens-
sit 1 – 2). Tiedeyhteisön edustajat ovat tehneet 
arvioinnin. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
käyttää Julkaisufoorumin tasoja (jufo-luo-
kitukset) yliopistojen rahanjaossa yhtenä kri-
teerinä.

Julkaisumetriikka Termiä on alettu käyttää 2010-luvulla bib-
liometriikan rinnalla. Ks. bibliometriikka.

Kybermetriikka Koko Internetin kvantitatiivista tutkimus-
ta. Ks. myös webometriikka.

Lähdeanalyysi Bibliometrinen menetelmä, jonka avulla 
tarkastellaan julkaisuissa käytettyjä lähteitä. 
Ks. viiteanalyysi ja bibliografinen kytkentä.

Metadata, metatieto Tietoa tiedosta, kuvailevaa tietoa. 
Kirjastoissa tehty dokumenttien luette-
lointi on metadatan tuottamista. 

Monografia Yhden tai useamman kirjoittajan jostain 
aiheesta kirjoittama tieteellinen teos, joka 
ilmestyy kirjan muodossa.
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Normalisointi Bibliometriikassa normalisointi tarkoittaa 
sitä, että julkaisujen saamat viittausmäärät 
suhteutetaan tieteenalan, julkaisutyypin ja 
julkaisuvuoden mukaan kansainväliseen 
tasoon. Normalisoidussa viittausindeksissä 
arvo 1 tarkoittaa kansainvälistä tasoa, mut-
ta jos arvo on >1, se tarkoittaa sitä, että viit-
tausten määrä on kansainvälisen tason ylä-
puolella ja vastaavasti <1 kertoo siitä, että 
ne ovat kansainvälisen tason alapuolella.

Ranking Termi, jota käytetään kun asioita tai ilmi-
öitä verrataan keskenään ja ne asetetaan 
paremmuusjärjestykseen. Yliopistoranking 
arvioi ja asettaa maailman yliopistoja järjes-
tykseen. Tieteellisten lehtien ranking-lis-
tat asettavat lehtiä eri kriteerein järjestyk-
sen tai antavat niille tasoluokituksen (vrt. 
Julkaisufoorumi-hanke).

Referee-käytäntö Ks. vertaisarviointi.

Sitaatioindeksi Viittaustietokannasta käytetty nimitys. 
Engl. Citation Index. Ks. myös viittaustie-
tokanta. 

Skientometriikka Tieteen kvantitatiivista tutkimusta, kun 
tiedettä tarkastellaan informaatioproses-
sina. Suomen kielessä ei ole vakiintunutta 
termiä, mutta viime aikoina on keskuste-
luissa esiintynyt sana tutkimusmetriikka.

Tiedeindikaattori Tieteen tilaa kuvaava mittari.
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Tiedeyhteisö Tieteen tekijöiden ja tieteessä toimivien 
usein epämuodollinen yhteisö. Puhutaan 
myös jonkin maan, tieteenalan tai yliopis-
ton tiedeyhteisöstä. Englannin kielessä 
käytetty ’invisible college’, näkymätön kor-
keakoulu, voidaan nähdä tiedeyhteisön sy-
nonyyminä.

Tietoarkisto Ks. data-arkisto.

Tutkimusdata Tutkimusta tehdessä koottua ja muokat-
tua aineistoa. Tutkimusdata voi olla mm. 
kvantitatiivista, kvalitatiivista, numeroita, 
tekstiä, kuvaa, ääntä.

Tutkimusmetriikka Ks. skientometriikka. 

Vaikuttavuuskerroin Tieteelliselle lehdelle laskettava luku, joka 
lasketaan Web of Science -tietokannan si-
sällä. Se kuvaa sitä, kuinka monta viittaus-
ta artikkeli saa keskimäärin yhden vuoden 
aikana toisissa samaan tietokantaan sisäl-
tyvissä ja samaan tieteenalaan luokitelluis-
sa lehdissä. Korkean vaikuttavuuskertoi-
men katsotaan kertovan lehden tasosta ja 
arvostuksesta tiedeyhteisössä.

Webnatiivi Nimitystä käytetään sukupolvesta, joka 
on syntynyt Internetin maailmaan ja jol-
le tietoverkkojen ja tietoteknologian paris-
sa toimiminen on luontevaa ja arkipäivää. 
Puhutaan myös diginatiivista sukupolvesta.

Webometriikka Tutkii tietoverkon ominaisuuksia ja luon-
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netta informetriikan uusimpia välineitä 
käyttäen. Ks. myös kybermetriikka.

Vertaisarviointi Tieteellisessä julkaisemisessa käytössä ole-
va tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähe-
tetyt artikkelit arvioivat sekä julkaisusar-
jan toimitus että sen valitsemat ulkopuo-
liset asiantuntijat. Vertaisarviointia käyte-
tään myös mm. tutkijan rekrytoinnissa ja 
yliopistojen toiminnan arvioinnissa. 

Viiteanalyysi Bibliometrinen menetelmä, joka kattaa 
kaksi lähestymistapaa: lähdeanalyysin ja 
viittausanalyysin. 

Viitetietokanta Tietokanta, joka sisältää julkaisuja koske-
via viitteitä ja bibliografista kuvailutietoa. 
Viitetietokannoissa ei tavallisesti ole tietoa 
julkaisujen saamista viittauksista (vrt. viit-
taustietokanta), mutta joissakin tietokan-
noissa niitäkin voi olla uusimpien julkai-
sujen kohdalla.

Viittausanalyysi Bibliometrinen menetelmä, jonka avulla 
tarkastellaan julkaisujen saamia viittauksia 
ja siten niiden saamaa huomiota Ks. viite-
analyysi ja yhteisviittausanalyysi.

Viittaustietokanta Bibliografinen tietokanta, joka sisältää jul-
kaisuja koskevia kuvailutietoja (metatie-
toa), julkaisujen saamia viittauksia toisissa 
julkaisuissa ja viittauksia niihin lähteisiin, 
joita tietokantaan sisältyvä julkaisut ovat 
maininneet.
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Yhteissana-analyysi Bibliometriikan menetelmä, joka tarkaste-
lee sana- tai fraasiparien esiintymistä jul-
kaisuissa. Yhteissana-analyysi voidaan teh-
dä asiasanojen, luokitusten, otsikkosanojen 
ja myös tekstissä esiintyvien sanojen jou-
kosta. Laadullinen lähestymistapa biblio-
metriikassa.

Yhteisviittausanalyysi Menetelmä, jonka avulla pyritään löytä-
mään tutkimusverkostoja tai koulukuntia 
sen perusteella, miten joihinkin julkaisui-
hin tai tutkijoihin on viitattu toisissa jul-
kaisuissa. Ks. viittausanalyysi.

Yliopistoranking Ks. ranking.
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