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HY TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 
2018-2019

• Helsingin yliopiston tutkimuksen arvioinnin tarkoituksena on 
• selvittää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, 
• auttaa tulevien tutkimusmahdollisuuksien tunnistamisessa ja 
• tukea uudistumista.

• Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoja, jotka auttavat parantamaan 
tutkimuksen laatua ja edistämään Helsingin yliopiston strategista päätöksentekoa 
yksiköissä, tiedekunnissa ja yliopistotasolla. 

• Arviointi kattaa kaiken Helsingin yliopistossa tehtävän tutkimuksen.
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• Laadullinen arviointi, jossa paljon yhteistä Alankomaissa käytetyn SEP (Standard 

Evaluation Protocol) –arviointikehikon kanssa.

• Lähtökohtana on, että arviointi noudattaa sekä Leidenin manifestin että DORA:n

periaatteita.

• Arvioinnin teemat

1. Tutkimuksen tieteellinen laatu

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

3. Tutkimusympäristö ja yksiköiden toimintakyky

• Arviointi kohdentuu arvioitavien yksiköiden tutkimustoimintaan kokonaisuutena, ei 

yksittäisten tutkijoiden suorituksiin.

• Arviointiaineistona yksiköiden laatimat itsearviointiraportit ja metrinen aineisto.
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ITSEARVIOINTI, METRISET 
AINEISTOT

• Keskeinen dokumentti on kunkin yksikön laatima, yksikön toimintaa kuvaava 
itsearviointi. 

• Itsearviointia tukevat yksikkökohtaiset, henkilöstöä, rahoitusta ja julkaisutoimintaa 
kuvaavat metriset aineistot. Metristen aineistojen rooli on laadullista 
asiantuntija-arviointia tukeva.

• Julkaisutoimintaa kuvaavat bibliometrinen analyysi tilattiin CWTS:ltä niille yksiköille 
osalta, joiden tieteenaloille menetelmät soveltuvat.

• Kaikille yksiköille lisäksi julkaisujen tilastot ja tärkeimpien julkaisujen 
nimeäminen/luettelot. 
• Tilastointi JUFO-luokitusta hyödyntäen.

• Metriset aineistot toimitettiin yksiköille tukemaan itsearvioinnin laatimista.
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FACULTY PUBLICATIONS, NUMBERUNIT PUBLICATIONS, NUMBER
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

 JUFO Level 3 9 10 14 17 18 22

 JUFO Level 2 42 47 68 70 51 45

 JUFO Level 1 55 66 88 60 96 103

 JUFO Level 0 19 24 14 13 8 11

 No JUFO classification 5 9 7 10 13 17

Total 130 156 191 170 186 198

Figures include publications of Unit staff where at least one author of the publication had a contract 
with the Unit on March 1st, 2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 JUFO Level 3 213 231 245 215 223 162

 JUFO Level 2 424 482 449 467 475 434

 JUFO Level 1 634 807 765 758 823 729

 JUFO Level 0 222 212 161 137 192 160

 No JUFO classification 145 164 130 102 101 109

Total 1,638 1,896 1,750 1,679 1,814 1,594

Figures include publications where the affiliation of at least one author is or belongs to the Faculty.
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FACULTY DEGREES, NUMBER

2013 2014 2015 2016 2017

Third-cycle (doctoral) degrees 65 67 89 80 73

Granted permits to pursue doctoral degree 84 90 92 83 86

Second-cycle (master’s) degrees 313 266 338 312 289

SELECTED PROJECTS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Academy of Finland Centres of Excellence 1 - - - - -

Number of selected externally funded projects at the Unit.

8.4.2019Research Assessment 2018-2019 / RAO 7

Category Scientific Quality Societal Impact Research Environment and Unit 
Viability

Excellent The Unit has outstandingly strong 
research, with world leading 
qualities. The Unit has a track 
record of multiple discoveries, 
creative findings or conceptual 
openings.

In the Unit, there is clear understanding 
of the role and positioning of their 
research in society. The Unit has 
identified audiences and stakeholders as 
well as activities to reach them. The 
outcomes provide convincing evidence. 

The Unit is excellently positioned for 
the future. Operations and procedures 
are of outstanding quality, 
transparent and comprehensively 
shared in the Unit.

Very good The Unit conducts very good, also 
internationally recognised research. 
The Unit has a track record of solid 
discoveries, findings or openings. 

In the Unit, there is understanding of the 
role and positioning of their research in 
society. The Unit has identified audiences 
and stakeholders. There are activities to 
reach them and proof of successful 
outcomes.

The Unit is very well positioned for 
the future. Operations and procedures 
are of very good quality, transparent 
and shared in the Unit.

Good The Unit conducts good research in 
terms of scientific standard, mainly 
national but possessing potential of 
international recognition. 

Activities and outcomes exist but not in a 
consistent manner. The Unit has not yet 
developed understanding of the role and 
positioning of their research in society or 
identified audiences and stakeholders. 

The Unit is adequately positioned for 
the future. Operations and procedures 
are of good quality and shared 
occasionally in the Unit.

Weak The Unit does not achieve sufficient 
results in its field.

Audiences and stakeholders have not 
been identified and there is only little 
activity or outcomes. The Unit has not 
defined their role or positioning in 
society. 

The Unit is not adequately positioned 
for the future. Operations and 
procedures are not systematic in the 
Unit.



HUOMIOITA JULKAISUTIETOJEN 
KÄYTÖSTÄ

• Vain harva yksikkö (39:stä) oli täysin hyödyntänyt CWTS:n tekemiä analyysejä. 
• Esimerkkejä rajoituksista: Aineiston poiminnan taustaa ei oltu ymmärretty, kritiikkiä 

aineiston, analyysimenetelmän tai indikaattorin luotettavuuteen, korostettu julkaisujen 
IF-indikaattoria viittausten sijasta... 

• Jotkut yksiköt sivuuttivat bibliometriikan ja esittivät viittauksia esim. Nature & 
Science-julkaisujen lukumäärään, Highly Cited Researchers-tilastoihin, yksittäisten 
tutkijoiden Google Scholar-viittauksiin tai h-indekseihin, yliopistorankeihin tai 
muihin (itselle edullisiin) indikaattoreihin.

• JUFO-luokitellun tilastoaineiston hyödyntäminen vaihtelevaa.
• Metriikan luonteen todelliseen ymmärtämiseen ja sen vastuulliseen käyttöön on 

valitettavasti vielä matkaa.
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LISÄTIETOJA:
anssi.malkki@helsinki.fi

RAUH@helsinki.fi
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