
Oulun yliopisto

Kansallinen julkaisumetriikkaopas

Kansallinen bibliometriikkaseminaari 12.4.2022

Jani Sassali

FinnArma-julkaisumetriikkaverkosto/ Oulun yliopiston kirjasto



Oulun yliopisto

Mistä on kyse ‒ Oulun yliopistossa 2009 käyttöön otettu 

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva 

arviointi -opas

https://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi

‒ Kansallisessa vastuullinen metriikka –

työryhmässä syntyi ajatus oppaan 

päivittämiseksi kansalliseksi oppaaksi 

keväällä 2020

‒ Syksyllä 2020 FinnArma

julkaisumetriikkaverkoston tapaamisessa 

käynnistettiin työ kansallisen oppaan 

valmistamiseksi
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Oulun yliopisto

Kehittämisryhmä keväällä 2021 
‒ Työhön ilmoittautui mukaan 13 

organisaatiota

‒ Keväällä 2021 kehittämisryhmällä oli 6 

kokousta + lukuisia pienempien ryhmien 

kokouksia

‒ Kehittämisryhmä suunnitteli oppaan 

sisältörungon sekä käytännön 

toimenpiteet oppaan toteuttamiseksi

‒ Projektin www-sivu 

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

Kehittämis-
ryhmän 
keskeisimpiä 
päätöksiä

‒ Nimi pidettiin yksinkertaisena: 

Kansallinen julkaisumetriikkaopas

‒ Oppaan alustana/kotina CSC:n ylläpitämä 

Eduuni

‒ Toteutetaan ja ylläpidetään sekä 

suomeksi että englanniksi

‒ Kohderyhmänä henkilöt, jotka tarvitsevat 

työssään tai muussa toiminnassaan 

tietoa julkaisujen analysoimisesta ja 

siihen käytettävistä välineistä
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Oulun yliopisto

Oppaan sisältö 
jakautuu 
kuuteen 
päälukuun

‒ Vastuullinen julkaisumetriikka

‒ Julkaisumetriikan perusteita

‒ Analysoinnin kohteita

‒ Indikaattoreita

‒ Tiedonlähteet ja työkalut

‒ Metriikoita muista näkökulmista

Vastuullinen julkaisumetriikan käyttö lisäksi 

näkökulmana tai nostoina oppaan muissa 

luvuissa

Tarkempi sisällysluettelo toukokuulta 2021
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https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/192546902/Kansallinen%20julkaisumetriikkaopas%20-%20sis%C3%A4llysluettelo%2020210507.pdf?version=3&modificationDate=1623315859490&api=v2


Oulun yliopisto

Sisällön-
tuotantovaihe
syksy21-
kevät22

‒ Projektiryhmäksi laajempi joukko 

kehittäjiä mukana olevista 

organisaatioista (35 henkeä)

‒ Pääluvuilla vastuuorganisaatiot 

(vähintään 2/luku), jotka vastaavat 

lukujensa valmistumisesta

‒ Työn etenemistä seurattiin kuukauden 

välein nk. välietapeilla
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Oulun yliopisto

Eteneminen 
keväällä 2022

‒ Alkuvuosi ollut loppukiriä 

sisällöntuotannossa

‒ Pääsiäisestä alkaen eteneminen 2 viikon 

pituisissa jaksoissa

- 1.jakso: projektiryhmän sisäinen 

kommentointikierros

- 2.jakso: kommenttien läpikäynti ja sisällön 

muokkaus

- 3.jakso: projektin ulkopuolisten asiantuntijoiden 

kommentointikierros

- 4.jakso: kommenttien läpikäynti ja sisällön 

muokkaus
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Mikäli olette kiinnostuneita 

osallistumaan Kansallisen 

julkaisumetriikkaoppaan 

kommentointikierrokselle 16.-27.5., 

ottakaa yhteyttä jani.sassali@oulu.fi. 

mailto:jani.sassali@oulu.fi


Oulun yliopisto

Suomenkielinen 
opas julkaistaan 
15.6.

‒ Tilaisuus järjestetään etänä keskiviikkona 

15.6. klo 13 alkaen

‒ Lisätietoa tulee pian sivulle 

https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Kan

sallisen+julkaisumetriikkaoppaan+julkais

utilaisuus
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Oulun yliopisto

Mitä sen jälkeen 
kuin opas on 
julkaistu

‒ Oppaasta käännetään englanninkielinen 

versio

‒ Nykyinen projektiryhmä lopettaa 

toimintansa ja korvataan pysyvällä 

ryhmällä FinnARMA-

Julkaisumetriikkaverkoston alla

- Ryhmä vastaa oppaan ajantasaisuudesta ja 

päättää sisältöön tehtävistä muutoksista

- Ryhmä myös käsittelee opasta ja sen sisältöä 

koskevat kommentit sekä lisäys- ja 

muokkaustoiveet
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Komentteja tai 
palautetta?
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