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Agenda

• Tutkimusaineistot tutkimusmetriikan kohteina

• Dataviittaukset

• Yhteenveto

2



Tutkimusaineistot ovat

…tuoreempi lisäys julkaistaviin tutkimustuotoksiin

…määrältään ja volyymiltaan kasvussa 

…suuren potentiaalin omaavia uudelleenkäytön yms. näkökulmasta

…alati suuremman kiinnostuksen kohteena
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Tutkimusaineistot ovat

…meritoitumisen näkökulmasta onnettomia
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Miksi?

• Ei ole kyse arvostuksen puutteesta

• Vaatii tutkimuksen eri tahoilta toimenpiteitä ja työtä

o-> Meritoitumisen ongelmat eivät yhden tahon 
ratkaistavissa

• Tutkimusaineistojen käytön, vaikuttavuuden tai 

arvon havainnointi toistaiseksi hankalaa

oData-arkistot, viittaustietokannat ja 
tutkimustietojärjestelmät sisältävät vain osan 
tutkimusaineistoista

oYhteentoimivuudessa parannettavaa
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Tutkimusmetriikan näkökulmasta

• Mitä dysfunktioita tutkimusaineistojen 

tutkimusmetriikkaan liittyy?

• Katsaus eri sidosryhmien raportteihin 

tutkimusaineistojen metriikasta

• Metodina metasynteesi
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Lyhyesti

1. Tutkimusaineistojen ominaisuudet
rakeisuus, versiointi, roolit, aineistomuodot, viittausten 
käyttö

2. Julkaiseminen
viittauskäytännöt, julkaisumallit, alustojen hajanaisuus, 
salassapito/sensitiivisyys, arviointikäytäntöjen puute

3. Tekniset valmiudet
tunnisteiden merkitys, viitatun osan tunnistaminen, 
yhteentoimivuus, tiedonlouhinta

4. Tutkijan toiminta
meritoituminen, lisäresurssit, alojen käytännöt, 
aineistonhallinta, epäluulot

5. Arvottaminen
nykyisen metriikan käyttö, suhde muihin tuotoksiin, 
indikaattorit, läpinäkyvyys, tutkimuksen kokonaiskuva
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Dataviittaukset
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Miksi dataviittaukset ovat tärkeitä?

• Läpinäkyvyys, todentaminen ja löydettävyys

• Varmistus siitä, että data on saatavilla. Mieluiten avoimesti, 

mutta vähintään pysyvällä tunnisteella

• Yhteentoimivuus

• Uudelleenkäyttö

• Dataviittaukset yksi keskeinen askel metriikan 

mahdollistamiseksi

oMeritoituminen, arviointi, ansioituminen
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Kansallinen roadmap

• Data-asian kansalliskomitean (FCRD) tuottama selvitys, OKMn (ATT-

hanke) toimeksiannosta.

• Tavoitteena tuottaa tutkimusaineistojen viittausohje, joka linjassa 

kansainvälisen FORCE11 periaatteiden kanssa

• Lisäksi suosituksia periaatekohtaisesti että sidosryhmille (tutkijat, 

päättäjät, tutkimusorganisaatiot, data-arkistot, julkaisijat, kansalaiset) 
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Suositus
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Yhteenveto

• Tutkimusaineistojen kohdalla käytännöt tutkimusmetriikassa 

yhä alkutekijöissä

• Jos (kun) dataviittaus käytäntönä vakiintunut, miten 

ratkaistaan muun muassa:

oarvottaminen tutkimustuotosten sekä eri roolien välillä?

orakeisuuteen, versiointiin ja sensitiivisyyteen liittvät haasteet?

onykyisen metriikan käyttö ja indikaattorit?

ovastuullinen metriikka?
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Kiitos!
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github.com/CSCfi
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