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▪ Kansallinen suositus julkaisumetriikan 

vastuullisesta käytöstä (2020)

▪ Kansallisen suosituksen julkaisumetriikan 

vastuullisesta käytöstä on laatinut 

monialainen työryhmä. Työryhmä aloitti 

toimintansa syyskuussa 2018 ja suositus 

valmistui helmikuussa 2020.

▪ Työryhmä perustettiin osaksi 

Tutkimushallinnon TUHA-verkostoa ja se 

toimi myös osana avoimen tieteen 

koordinaation Avoimen toimintakulttuurin 

asiantuntijaryhmää.
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Kansainväliset linjaukset

5 November 20213



Vastuullinen arviointi ja metriikka
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Kolme kansallista suositusta
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Kansainvälisten suositusten vertailu
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Arviointien laaja kokonaisuus

8

RAHOITUS-

MALLI

KILPAILTU 

HANKE-

RAHOITUS

TUTKIMUKSEN 

ARVIOINTI

(RAE)

KORKEAKOULUJEN 

TULOSOHJAUS- JA 

LAATUJÄRJESTELMÄT

VASTUUTAHO OKM SA, TEKES, 

säätiöt

Korkeakoulut Korkeakoulut

TARKOITUS Perusrahoi-

tuksen

allokointi

Laadukkaan 

tutkimuksen 

rahoittaminen

Vahvuudet, 

oppiminen ja 

kehittäminen

Rahoituksen 

allokointi

Rekrytointi, 

urapolku, 

hlökohtainen 

suoriutuminen, 

palkitseminen,

KOHDE Yliopisto Tutkija/ryhmä, 

organisaatio/ 

yksikkö  

Yliopisto, 

yksikkö, yhteisö

Tiedekunta, 

laitos

Tutkija

MENETELMÄ Indikaattorit 

(mm. JUFO)

ja strategiset 

tavoitteet

Asiantuntija-

arviointi

Asiantuntija-

arviointi ja 

bibliometriikka

(WoS/JUFO)

Asiantuntija-arviointi ja 

erilaiset mittarit (julkaisut, 

JUFO, JIF, ABS, jne.)



▪ Rahoitusmallissa käytetään 

tiedeyhteisön toteuttamaa JUFO-

luokitusta yliopistojen vuosittaisen 

vertaisarvioidun julkaisutuotannon 

(25 000 julkaisun) keskimääräisen 

laadun mittarina.

▪ Vastuullisen metriikan 

pääperiaatteiden mukaisesti JUFO-

luokitus mahdollistaa myös 

yliopistojen rahoituksen 

monimuotoisuuden ottaen 

kattavasti huomioon kaikki 

tieteenalat, julkaisutyypit ja -kielet. 

Vastuullista rahoitusmallin metriikkaa
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Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje
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▪ JUFO-luokitus on alun perin tarkoitettu 

suurten julkaisumäärien 

keskimääräisen laadun arviointiin.

▪ ”Yksiköiden tai yksittäisten tutkijoiden 

tutkimuksen laadun arvioinnin tulee 

Leidenin tutkimusmetriikka-manifestin 

ja Metric Tide-raportin suositusten 

mukaisesti perustua ensisijaisesti 

asiantuntija-arviointiin, mutta 

tutkimusmetriikkaa voidaan hyödyntää 

arvioinnin tukena”.

▪ Rajoitteet: Huomioitava JUFO-luokituksen 

käyttöä koskevat rajoitteet

▪ Monipuolisuus: Käytettävä muutakin 

tutkimusmetriikkaa mahdollisimman 

monipuolisesti ja tieteenalojen erot huomioiden

▪ Asiantuntemus: Hyödynnettävä kirjastojen 

ja/tai muuta bibliometriikan asiantuntemusta 

JUFO-luokituksen käytössä

▪ Läpinäkyvyys: Kerrottava henkilöstölle 

läpinäkyvästi, missä yhteydessä ja miten 

JUFO-luokitusta käytetään

▪ Soveltuvuus: Kuultava tutkijoita JUFO-

luokituksen soveltuvuudesta eri 

arviointitarkoituksiin heidän tieteen- tai 

tutkimusalallaan.



Making FAIReR Assessments Possible
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Thank you for your attention!

Any questions?


