
JULKAISUTIEDONKERUUN 
YHTEISTYÖTYÖRYHMÄN 
TOIMINTA JA YHTEISTYÖ 

FinnARMA-TUHA -verkoston webinaari 1.4.2020

Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän puheenjohtaja Anna-Kaarina Linna / Turun yliopisto



Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta 
ja yliopistollisilta sairaaloilta keräämien julkaisutietojen tarkoitus 
on tuottaa tietopohjaa suomalaisen tutkimusjärjestelmän 
tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. 
Ministeriö käyttää korkeakouluilta kerättäviä julkaisutietoja 
tietopohjana yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavan 
perusrahoituksen laskennassa, sekä muussa tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan seurannassa ja ohjauksessa. 

Kerättävät julkaisutiedot ovat avoimesti selailtavissa JUULI-
julkaisutietoportaalissa. Vuonna 2016 käyttöönotetun 
valtakunnallisen VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta julkaisutiedot 
ovat saatavilla myös muihin palveluihin, esim. Suomen Akatemian 
verkkoasiointi. Lisäksi VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttöönotto 
on muuttanut julkaisutiedonkeruun ympärivuotiseksi toiminnaksi, 
koska se mahdollistaa tietojen lataamisen palveluun reaaliajassa. 
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Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä on FinnARMA-TUHA -verkoston 
alainen vuodesta 2016 alkaen toiminut asiantuntijaverkosto 
organisaatioiden julkaisutiedonkeruun vastuuhenkilöille ja julkaisutietoja 
käsitteleville asiantuntijoille. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut 
Jenni Kokko Jyväskylän yliopistosta (2016-2017) ja Anna-Kaarina Linna 
Turun yliopistosta (2018 alkaen).

Työryhmä jakaa osaamista ja keskustelee julkaisujen luokitteluun ja 
raportointiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä etäkokouksissa, joita 
järjestetään keskimäärin joka toinen kuukausi.

Ryhmän sähköpostilistalle kuuluu 120 henkilöä. Ryhmän yhteydessä 
toimii lisäksi oma taidealan julkaisujen alatyöryhmä.

Työryhmä tapaa vuosittain korkeakoulujen KOTA-seminaarin yhteydessä. 
Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäinen julkaisutiedonkeruun esipäivä 
yhdessä OKM:n ja VIRTA-julkaisutietopalvelun kanssa.
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Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokousten keskeinen aihe 
ovat organisaatioissa esiin tulleet konkreettiset julkaisuesimerkit, 
joiden raportointiin tiedonkeruun käsikirjan ohjeet eivät anna 
suoraa vastausta. Tyypillisiä ongelmia aiheuttavat mm. ristiriita 
julkaisun sisällön, kohderyhmän ja tiedonkeruussa vaadittavien 
metatietojen välillä tai epävarmuus julkaisun raportointi-
kelpoisuudesta. Kokouksissa käytävän keskustelun ja erilaisten 
tulkintojen kautta pyritään muodostamaan linjauksia, joihin kukin 
julkaisutietoja raportoiva organisaatio voi sitoutua. 

Mikäli linjaus ei ole täysin voimassa olevan tiedonkeruukäsikirjan 
mukainen, toimitetaan ehdotus ministeriölle kommentoitavaksi. 
Ministeriön hyväksymät linjaukset julkaistaan työryhmän 
wikisivustolla. 

Linjauskeskustelujen kautta ministeriö saa ajantasaista tietoa 
tiedonkeruun määritelmien päivitystarpeesta ja mahdollisuuden 
selkiyttää tulkinnanvaraisia kohtia tiedonkeruun käsikirjassa. 
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Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä toimii 
yhtenä asiantuntijaelimenä kun tiedonkeruun 
käsikirjaa julkaisujen osalta päivitetään. Ryhmä 
osallistuu aktiivisesti käsikirjan määritelmien 
laadintaan joko pyydettäessä tai usein myös 
aktiivisesti itse ehdottaen niiden päivittämistä. 
Esim. tällä hetkellä yhteistyöryhmässä toimii 
erillinen työryhmä, joka laatii ehdotusta I-luokan 
(Audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja 
viestintätekniset ohjelmat) julkaisujen uusiksi 
määritelmiksi ja luokkaan kuuluvien julkaisujen 
kuvaamiseksi. Mikäli ministeriö hyväksyy 
ehdotukset, tulevat ne mahdollisesti sisältymään 
jo 2020 vuoden käsikirjaan.

Uuden VIRTA-tietomallin käyttöönotto 2021 
huomioidaan myös I-luokan määrittelytyön 
yhteydessä.
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