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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

‒ Syksyllä verkoston tapaamisessa 

käynnistettiin työ oppaan 

muokkaamiseksi kansallisella tasolla 

ylläpidettäväksi
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Oulun yliopisto

Kehittämisryhmä 
‒ Työhön ilmoittautui mukaan 13 

organisaatiota

‒ Kokousmuistiot ja muu info sivulla 

https://wiki.eduuni.fi/x/Vgh6Cw

‒ Tammikuusta lähtien kehittämisryhmällä 

ollut 6 kokousta + lukuisia pienempien 

ryhmien kokouksia

‒ Keskiössä sisällysluettelon ja käytännön 

järjestelyjen suunnittelu
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Oppaan tuleva 
sijainti ja nimi

‒ Alustakysymys yksi ensimmäisistä 

ratkaistavista asioista ja alusta asti ainoa 

varteenotettava vaihtoehto oli CSC:n

ylläpitämä Eduuni ja siellä 

Bibliometriikka-osio 

https://wiki.eduuni.fi/x/uodhAw

‒ Nimi pidettiin yksinkertaisena: 

Kansallinen julkaisumetriikkaopas
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Oppaan perus-
ominaisuuksia

‒ Jatkossakin tarjolla sekä suomeksi että 

englanniksi

‒ Kohderyhmänä henkilöt, jotka tarvitsevat 

työssään tai muussa toiminnassaan 

tietoa julkaisujen analysoimisesta ja 

siihen käytettävistä välineistä
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Oppaan sisältö 
jakautuu 
kuuteen 
päälukuun

‒ Vastuullinen julkaisumetriikka

‒ Julkaisumetriikan perusteita

‒ Analysoinnin kohteita

‒ Indikaattoreita

‒ Tiedonlähteet ja työkalut

‒ Metriikoita muista näkökulmista
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Sisällön-
tuotantovaihe

‒ Opas on näkyvissä ja muokattavissa vain 

kehitystyöhön osallistuvien 

organisaatioiden nimetyillä jäsenillä

‒ Pääluvuilla vastuuorganisaatiot 

(vähintään 2/luku), jotka vastaavat 

lukujensa sisällöntuotannosta

‒ Alalukujen sisällöt vapaasti valittavissa

‒ Ohjeistusta tulossa ja lisätään työn 

edetessä

‒ Slack-väline ryhmän keskusteluun

‒ Työn etenemistä seurataan n. kuukauden 

välein asetettavien välietappien avulla, 

joihin kutsutaan kaikki kirjoitusoikeudet 

tilaan omaavat
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Mitä sen jälkeen 
kuin opas on 
valmis

‒ Opas julkistetaan, ”sitten kun se on 

valmis”

‒ Nykyistä kehittämisryhmää vastaava 

ryhmä jää toimintaan -> sisällön 

seuranta- ja ylläpitovastuu

‒ Uusia organisaatioita otetaan mukaan 

missä vaiheessa tahansa
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Komentteja tai 
palautetta?
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