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Oulun yliopisto

Mistä on kyse ‒ Oulun yliopistossa luotu Tieteellisiin 

julkaisuihin pohjautuvan arvioinnin opas

https://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi

‒ Historia

- Luotiin kirjaston vetämän Tutkimuksen työkalupakki -

yhteistyöhankkeen osana 2008-2009

- 11/2009-8/2012 Oulun yliopiston wikissä osana 

Tutkimuksen työkalupakkia

- 8/2012 Lähtien kirjaston Libguides-alustalla omana 

oppaanaan

‒ Pidetty yllä sekä suomeksi että 

englanniksi

‒ Käyttäjiä ympäri Suomen, mutta myös 

maailmalta
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Arviointioppaiden  katselukerrat kuukausittain 2014-2020

Evaluation based on scientific publishing Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi
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Top10 katsotuimmat sivut 1.10.-31.10.

6.11.20204

Lähde: Google Analytics 2.11.2020

Sivu Sivun katselut

/evaluatingpublications/articles 584

/julkaisujenarviointi/artikkelit 265

/julkaisujenarviointi/GS 192

/julkaisujenarviointi/scopus 149

/evaluatingpublications/citationanalysis 103

/evaluatingpublications/researchers 70

/julkaisujenarviointi/jufo 70

/evaluatingpublications/journals 62

/julkaisujenarviointi/Ulrichsweb 57

/evaluatingpublications/Scopus 56
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Top10 käyttäjien sijainti 1.10.-31.10.

6.11.2020 Lisää tarvittaessa alatunnistetekst5

Maa Sivun katselut

Philippines 153

United States 135

India 117

Finland 62

United Kingdom 48

Pakistan 27

Australia 26

Malaysia 24

Canada 21

Spain 21

Huom: englanninkielisen oppaan käyttäjien sijainti

Lähde: Google Analytics 5.11.2020
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Ongelmana 
ollut ajan tasalla 
pitäminen

‒ Tarvitaan lisäresursseja, johon liittyen on 

ollut puhetta saattaa materiaali 

kansallisesti ylläpidettäväksi

‒ Päivitystä kaivataan sisältöjen 

ajantasaistamiselle ja erityisesti 

vastuullisen metriikan käytön 

näkökulmien huomioimiseen

‒ Myös kaksikielisyys on asia, joka pitää 

miettiä tarkasti
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Tulevaisuus 
oppaan 
kehittäjien 
silmin

‒ Toive saada kovalla työllä tehty opas 

ajantasaiseksi ja myös pysymään 

sellaisena

‒ Rungon näkisimme mielellään pysyvän 

rakenteeltaan nykyisenkaltaisena

‒ Joudumme kuitenkin tarkastelemaan 

laajemmin silmin, mikä on oppaan 

varsinainen kohderyhmä jatkossa
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Startti 
kansalliselle 
ylläpidolle

‒ Alusta kansallisesti ylläpidettävälle 

oppaalle on tarjolla Eduunissa

- Finn-ARMA-tilassa:

- Bibliometriikkasivuston yhteydessä tai

- omana tilanaan

‒ Oulussa voimme hoitaa nykyisen oppaan 

siirtämisen uudelle alustalle
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Mutta miten 
jatketaan

‒ Kerättävä ne organisaatiot kokoon, jotka 

haluavat osallistua jatkossa yhteiseen 

oppaan ylläpitoon.

‒ Päätettävä oppaan kohderyhmä, eli 

kenelle se erityisesti suunnataan.

‒ Päätettävä ylläpidettävä/-t kieliversio/-t.

‒ Mietittävä tapa, miten päivitys ja jatkuva 

ylläpito koordinoidaan.
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