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1. Julkaisutiedonkeruu
Tämä ohje koskee valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden vuoden 2016
julkaisujen tiedonkeruuta. Tiedot kerätään maaliskuussa 2017.
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tietohallintolain (10.6.2011/20110634),
valtiovarainministeriön siitä antamien ohjeiden (VM/1531/00.01.02.03/2012) sekä
valtioneuvoston valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksesta
kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 tekemän periaatepäätöksen nojalla valmistellut
korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruun yhtenäistämistä.
Myös yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat olleet valmistelun piirissä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on kerännyt julkaisutietoja yliopistoilta vuodesta 2011 ja
ammattikorkeakouluilta vuodesta 2012 alkaen. Julkaisutiedonkeruun laajentaminen
toteutetaan asteittain siten, että kukin tutkimusorganisaatio liittyy siihen omien
valmiuksiensa mukaan. Julkaisutiedonkeruun laajentamisen pilotoinnissa mukaan liittyi
neljä tutkimuslaitosta (THL, METLA, MTT ja SYKE) sekä kaikki viisi yliopistollista
sairaalaa. Näiden organisaatioiden vuoden 2014 julkaisutiedot kerättiin keväällä 2015.
Tämän ohjeistuksen lisäksi OKM on koonnut julkaisutiedonkeruusta erillisen
tutkijaohjeistuksen, joka on suunnattu ensisijaisesti tutkijoille auttamaan tutkijaa
ymmärtämään opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun periaatteita.

1.1. Tietojen toimittaminen
Julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A-E toimitetaan XML-tiedonsiirtona VIRTAjulkaisutietopalvelun kautta. Tiedonkeruuseen poimitaan ne uudet julkaisut vuosilta
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2015–16, jotka on siirretty tietovarantoon 15.3.2016–xx.3.2017 ja joiden Julkaisun tila koodi on 2. Julkaisu-XML-tiedoston voi halutessaan muodostaa mallitiedoston
mukaisesta CSV-tiedostosta käyttämällä CSV-XML-muuntotyökalua, jonka tarkemmat
asennus- ja käyttöohjeet löytyvät täältä. Ohjeita CSV-tiedoston muodostamiseen ja
käsittelyyn löytyy täältä.
OKM määrittää tietoihin julkaisufoorumiluokituksen julkaisujen viitetietojen pohjalta.
Kohdassa 3.3.3.29 kerättävää tietoa julkaisufoorumiluokituksesta käytetään tämän
määrittelyn pohjalla. Mikäli kerättävissä tiedoissa on selkeitä puutteita, jotka estävät
julkaisujen julkaisufoorumitasojen määrittelyn, ministeriö varaa oikeuden tarkistuttaa
tietoja organisaatioilla. Erityisesti tämä koskee konferenssijulkaisujen tietoja.

1.2. Tietosisältö
Tässä ohjeistuksessa kuvatut julkaisutiedonkeruun määritelmät koskevat ensisijaisesti
opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruuta. Yksittäisillä organisaatioilla saattaa olla
erilaisia tarpeita ja määritelmiä julkaisutietojen keruussa. Opetus- ja
kulttuuriministeriö käyttää tietoja tiedepolitiikan valmisteluun.
Julkaisun tekijyys
Julkaisutietojen keräämisellä halutaan saada tietoa suomalaisten
tutkimusorganisaatioiden tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.
Täten tiedonkeruun kohteena olevien julkaisujen tulee A) pohjautua tekijöiden
tutkimus- ja asiantuntijatyöhön ja B) tekijöillä ja tutkimus- ja asiantuntijatyöllä tulee
olla yhteys tutkimusorganisaatioon. Esimerkiksi pelkästään harrastus-, järjestö- tai
liiketoimintaan liittyviä julkaisuja, jotka eivät perustu tutkimustoimintaan, ei
raportoida. Myöskään pelkästään markkinointiviestintään tarkoitettuja julkaisuja ei
raportoida. Julkaisun tulee sisältää uutta tieteellistä, ammatillista tai taiteellista sisältöä
siten, ettei sitä aikaisemmin ole julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.
Näin ollen esimerkiksi julkaisuarkistoon (esim. arXiv.org) tallennettu julkaisu voidaan
raportoida sen ilmestyttyä lehdessä tai muussa raportoitavassa muodossa.
Yhteys organisaatioon edellyttää, että tekijä on organisaatioon palvelussuhteessa
julkaisua koskevan tutkimus- ja kirjoitustyön aikana, tai että organisaatio on
voimavarojen ja työympäristön (laitteet,aineistot, tutkimusryhmä) tai ohjauksen kautta
olennaisesti mahdollistanut julkaisun teon (esim. apurahatutkijat). Käytännössä yhteys
organisaatioon todetaan useimmiten tekijän julkaisussa mainitseman affiliaation
perusteella (eli tekijä mainitsee julkaisussa organisaation nimen). On kuitenkin
tapauksia, joissa tekijälle ei ole em. yhteyttä organisaatioon, vaikka affiliaatiotieto onkin
mainittu julkaisussa tai tekijällä on yhteys organisaatioon, vaikka affiliaatiotietoa ei ole
mainittu julkaisussa. Organisaatiolla on vastuu tunnistaa julkaisuihin merkityistä
affiliaatioista oikeat affiliaatiot. Mikäli julkaisu ei sisällä tekijöiden affiliaatiotietoja,
kirjoittajan tulee todeta kirjallisesti olevansa palvelussuhteessa, taikka yhteys
organisaatioon tulee todeta henkilöstöjohtajan toimesta tai palvelussuhderekisteristä.
Julkaisut kirjataan sille organisaatiolle, jossa julkaisuun liittyvä tutkimustoiminta on
pääasiallisesti tehty, vaikka tutkija olisi siirtynyt toiseen organisaatioon ennen julkaisun
ilmestymistä.
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Julkaisun teon olennainen mahdollistaminen muuten kuin palvelussuhteen kautta
vaihtelee tieteenaloittain, mutta yleisesti ottaen pelkkä työhuoneen luovuttaminen
tutkijan käyttöön ei vielä tarkoita olennaista mahdollistamista.
Mikäli tekijän nimeä ei ole varsinaisessa tekijälistassa, mutta tekijä on osa julkaisuun
merkittyä konsortiota (consortium) tai ryhmää (study group), julkaisu voidaan
raportoida, mikäli konsortio tai tutkimusryhmä esiintyy kirjoittajanimenä ja sen
osallistujaluettelo ja kunkin osallistujan affliaatiot on julkaisussa purettu auki. Mikäli
tutkijan nimi esiintyy esimerkiksi ainoastaan acknowledgements-osiossa, julkaisua ei
raportoida.
Yhteisjulkaisuissa raportoidaan sen kaikki kirjoittajat, mutta julkaisutietojen
vertailukelpoisuuden vuoksi yhteisjulkaisut kirjataan opetus- ja kulttuuriministeriön
tiedonkeruissa vain kertaalleen organisaatiota kohden. (Esim. mikäli organisaatiolla x
on 3 kirjoittajaa yhdessä julkaisussa ja organisaatiolla y on 1 kirjoittaja samassa
julkaisussa, julkaisu kirjataan tiedonkeruissa kertaalleen kumpaakin organisaatiota
kohti).
Julkaisulla täytyy olla aina ulkopuolinen julkaisija, eli tekijän itsensä kustantamia
omakustanteita tai omilla kotisivuilla julkaistuja dokumentteja ei raportoida. Myöskään
esimerkiksi yksittäisen kirjaston julkaisuarkiston kautta tekijän itse julkiseksi saattamia
julkaisuja ei raportoida, mikäli julkaisemisesta ei ole päättänyt tutkijasta riippumaton
ulkopuolinen taho.
2. Julkaisu
Seuraavassa esitellään joitakin käsitteitä, joita käytetään julkaisutiedonkeruun
ohjeistuksessa ja julkaisutyyppiluokituksessa . Käytetyt käsitteet ja määritykset ovat
yhdenmukaisia julkaisufoorumihankkeessa käytettyjen käsitteiden kanssa.
Tutkimuslaitoksilta ja yliopistollisilta sairaaloilta kerättävät julkaisut voidaan niiden
käyttötarkoituksen mukaan karkeasti erottaa neljään ryhmään;
•
•
•
•

julkaisut, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa
(julkaisutyypit A-C),
julkaisut, jotka ovat tarkoitettu levittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa
ammattiyhteisön käyttöön (julkaisutyyppi D)
julkaisut jotka levittävät tieteellistä ja ammatillista tietoa ympäröivään
yhteiskuntaan (julkaisutyyppi E)
opinnäytteet (julkaisutyyppi G)

Julkaisut luokitellaan em. ryhmiin julkaisukanavien ja julkaisukanavien kohdeyleisön
perusteella. Varsinkin tieteellisten julkaisujen ja ammatillisten julkaisujen osalta
kohdeyleisöt saattavat olla osin samoja, lisäksi kummassakin ryhmässä julkaistut
yksittäiset artikkelit saattavat olla hyvinkin samantyyppisiä. Selkeyden vuoksi
ammatillisen julkaisun määritelmän yhteydessä on lueteltu muutama esimerkki
ammattiyhteisölle suunnatusta julkaisusta. Poikkeuksen yllämainittuun muodostavat
ammattilehdet, joissa julkaistaan myös vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Mikäli
ko. lehdet ovat luokiteltu julkaisufoorumin tasoille 1-3, niissä julkaistut vertaisarvioidut
tieteelliset artikkelit merkitään julkaisutyyppeihin A1 tai A2, huolimatta siitä, että ko.
lehdet on ensisijaisesti suunnattu ammattiyhteisölle (esim. Duodecim, Suomen
4

lääkärilehti, Liikunta ja tiede). Muuten ko. lehtien vertaisarvioimattomat artikkelit
merkitään julkaisutyyppiin D1 (artikkeli ammattilehdessä).
Julkaisufoorumi luokittelee tasoille 1-3 kaikkien tutkimusalojen keskeisimmät
tieteelliset julkaisukanavat (lisätietoja luokituksesta:
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/). Julkaisufoorumin tieteellisen julkaisukanavan
määritelmä on yhdenmukainen OKM:n tiedonkeruun kanssa. Julkaisukanavan
tieteellisyyden lisäksi julkaisufoorumissa arvioidaan myös julkaisukanavan
paikallisuutta ja merkityksellisyyttä suomalaisen tutkimuksen näkökulmasta, joten
tasot 1-3 eivät kata kaikkia ko. määritelmän täyttäviä tieteellisiä julkaisukanavia.
Tämän mukaisesti julkaisufoorumin tasoille 1-3 sijoitetut lehdet, sarjat ja
kirjakustantajat ovat yllämainittuja tieteelliselle yhteisölle suunnattuja julkaisukanavia
(ks. myös yllämainitut poikkeustapaukset), mutta julkaisukanava voi olla tieteellinen,
vaikkei se olisikaan sijoitettu julkaisufoorumihankkeen tasoille 1-3.
Julkaisufoorumihankkeessa tasoille 1-3 luokiteltujen tieteellisten julkaisukanavien lista
on nähtävillä ja ladattavissa osoitteessa http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php.
Mikäli julkaisu on ilmestynyt/on ilmestymässä tieteellisellä julkaisukanavalla, jota ei
ole luokiteltu julkaisufoorumissa, ko. julkaisukanavaa voidaan ehdottaa arvioitavaksi
Julkaisufoorumin ehdotussivun kautta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/ehdota.php.
Alla on määritelty tarkemmin tieteellinen julkaisu, ammatillinen julkaisu ja
yleistajuinen julkaisu (em. ryhmät 1-3).

2.1. Tieteellisen julkaisun määritelmä
Julkaisutyyppiluokittelussa on käytetty termiä tieteellinen julkaisu, jolla tarkoitetaan
em. ryhmään 1 kuuluvia julkaisuja. Tieteellisiä julkaisuja yhdistää seuraavien kolmen
ehdon täyttyminen.
Julkaisun täytyy tuottaa uutta tietoa suhteessa muuhun aiempaan tutkimustietoon
samasta asiasta.
Julkaisu täytyy olla esitettynä muodossa joka antaa mahdollisuuden tutkimustulosten
todentamiseen ja/tai niiden käyttöön uudessa tutkimuksessa ja jonka avulla toiset
tutkijat voivat arvioida tutkimustuloksia ja käyttää niitä omassa työssään.
Julkaisun julkaisukanava on erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisuun, ja
sillä on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä
vertaisarviointikäytäntö. (Huom. Tieteellisillä julkaisukanavilla voidaan julkaista myös
vertaisarvioimattomia julkaisuja).
Kaikkia kriteerejä sovelletaan kullekin tieteenalalle muodostuneiden vakiintuneiden
käytäntöjen mukaan.

2.2. Ammatillisen julkaisun määritelmä
Ammatillisella julkaisulla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimukseen ja
kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Ammatillisten julkaisujen
pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään.
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Tieteellisten julkaisujen ja ammatillisten julkaisujen kohdeyleisöt saattavat olla osin
samoja, ja lisäksi kummassakin ryhmässä julkaistut yksittäiset artikkelit saattavat olla
hyvinkin saman tyyppisiä. Ammatillisen julkaisun määrittelemiseksi ei ole olemassa
vakiintuneita tapoja. Alla on kolme ohjeellista ehtoa, joiden täyttyminen yhdistää
ammatillisia julkaisuja:
•
•
•

Julkaisu tuottaa uutta tietoa ammatillisen yhteisön käyttöön. Julkaisun tuottamia
tietoja ei ole aikaisemmin julkaistu vastaavassa muodossa.
Julkaisu on julkisesti saatavilla
Julkaisukanavalla on olemassa toimituskunta / julkaisija, joka päättää
julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista

Ammatillisia julkaisukanavia ovat esimerkiksi seuraavat ammattilehdet:
Metsälehti, Käytännön maamies, Sosiaalitieto, Kehittyvä elintarvike, Acatiimi,
Journalisti, Arkkitehti, Sairaanhoitaja, Puutarha & kauppa, Ulkopolitiikka ja Opettaja.
Ammatillisiksi julkaisuiksi raportoidaan myös erilaiset poliittisen tai ammatillisen
päätöksenteon tueksi tuotetut tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvat
selvitykset ja raportit, joiden tilaaja ja kustantaja on tyypillisesti julkinen taho, kuten
ministeriö, virasto tai valtion tutkimuslaitos. Ne merkitään julkaisutyyppiin D4.

2.3. Yleistajuisen julkaisun määritelmä
Yleistajuisilla julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimus- ja
kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle ja joiden sisällön ymmärtäminen ei
edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan. Esimerkkejä yleistajuisista julkaisuista ovat
yleistajuiset kirjat, julkiseen keskusteluun osallistuvat kirjoitukset sanomalehdissä,
yleistajuisissa aikakauslehdissä ja verkkoalustoilla.
Joissakin tapauksissa yleistajuisen ja ammatillisen julkaisukanavan välinen ero on
vakiintumaton. Lähtökohtaisesti yleistajuisen ja ammatillisen julkaisun erottaa
toisistaan julkaisukanavan kohdeyleisö tai vaihtoehtoisesti julkaisukanavaa/lehteä
julkaisevan järjestön jäsenistö. Mikäli julkaisukanavan kohdeyleisö tai julkaisevan
järjestön jäsenistö ei ole rajattu tiettyyn ammattiryhmään, julkaisukanavan julkaisut
luokitellaan lähtökohtaisesti yleistajuisiksi julkaisuiksi.

2.4. Vertaisarviointi
Tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa
tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan
asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten
tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Julkaisutiedonkeruussa edellytetään, että
vertaisarviointi täyttää seuraavat kriteerit:
•

Julkaisun arvioijat ovat olleet riippumattomia suhteessa arvioitavaan
käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita
tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole julkaisusarjan (lehti tai
kirjasarja) tai julkaisun (kokoomateos, lehden erikoisnumero,
konferenssijulkaisu) toimittajia.
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Prosessissa on arvioitu aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa,
tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja
uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
Arvioitavana on ollut koko julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus, ei pelkästään abstrakti
tai ote.
Kirjoittaja on saanut vertaisarvioinnista kirjallisen referee-lausunnon (alkuperäinen
lausunto tai toimituskunnan/päätoimittajan tiivistelmä).
Vertaisarviointi tulee voida epäselvissä tapauksissa todistaa kirjallisen lausunnon
perusteella. Vertaisarviointia edellytetään julkaisutyyppeihin A1, A2, A3, A4, C1 ja C2
raportoitavilta julkaisuilta. Jos kotimainen tiedekustantaja käyttää TSV:n
vertaisarviointitunnusta, tunnuksen käyttöönottoajankohdan jälkeen edellä
mainittuihin julkaisutyyppeihin raportoidaan ainoastaan tunnuksella merkityt
artikkelit ja erillisteokset (http://www.tsv.fi/tunnus/listaus.php).
Huom. Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen myös vertaisarvioiduilta
kokoomateosartikkeleilta (A3) edellytetään, että arvioitsija on ulkopuolinen ja
kirjoittajasta riippumaton (ei kirjan toimittaja). Lisäksi myös tieteellisiltä erillisteoksilta
(C1) edellytetään vertaisarviointia.

2.5. Konferenssijulkaisu
Konferenssijulkaisulla tarkoitetaan säännöllisesti toistuvassa konferenssissa
esitettäväksi ja julkaistavaksi hyväksyttyjen artikkelien kokoelmaa, joka julkaistaan
konferenssin omassa julkaisusarjassa tai ulkopuolisen tiedekustantajan tai konferenssin
järjestäjän toimesta (ks. alla oleva taulukko). Tämä on tyypillinen julkaisumuoto
tietojenkäsittelytieteessä ja tekniikan aloilla. Konferenssijulkaisun julkaisija voi olla:
konferenssin taustalla oleva tieteellinen yhteisö tai järjestö, jolloin julkaisu julkaistaan
joko
•
•
•

yhteisön omassa sarjassa, jolla on ISSN, tai
yhteisön tukemana, mutta ei sarjajulkaisuna, jolloin julkaisulla ei ole ISSNnumeroa, mutta on ISBN-numero.
konferenssin järjestävä paikallinen host-organisaatio, esim. yliopisto. Tällöin
julkaisulla on yleensä vain ISBN.

ulkopuolinen taho, kuten esim. Springerin Lecture Notes in Computer Science –sarja.
Ulkopuolisten kustantajien sarjoihin voidaan myös valita eri konferenssien tärkeimpiä
julkaisuja. Tällöin julkaisulla on yleensä monografia- tai sarjajulkaisun ISSN.
Konferenssijulkaisu ei ole tyypillinen julkaisumuoto yhteiskunta- ja humanistisissa
tieteissä tai luonnon- ja lääketieteissä. Ainutkertaisen tapahtuman esitysten pohjalta
valmistetun kokoomateoksen artikkelit merkitään kokoomateosartikkeleiksi.
Tieteellisissä lehdissä julkaistut artikkelit, vaikka ne perustuisivat konferenssissa
pidettyyn esitykseen, merkitään aina lehtiartikkeleiksi.Edellä mainituissa tapaukssa
myös julkaisufoorumitaso määräytyy ko. julkaisutyypin käytännön mukaisesti.
Konferenssijulkaisujen julkaisufoorumitason määritetään aina tapahtuman
vakiintuneella nimellä Julkaisufoorumissa luokitellun konferenssin perusteella.
Konferenssijulkaisun julkisuus määritetään samoin kuin muidenkin julkaisujen, eli
julkaisun täytyy olla julkisesti saatavilla. Pelkästään yksittäisen kirjaston aineistoissa
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(esim. julkaisuarkisto) tai tutkijan kotisivuilla julkisena oleva julkaisu ei ole julkisesti
saatavilla. Myöskään pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka
ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla.
CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen
olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
Konferenssijulkaisuissa julkaistaan erilaajuisia julkaisuja. Opetus- ja
kulttuuriministeriön tiedonkeruissa otetaan huomioon vain täydelliset kirjalliset
versiot konferenssiesitelmistä (full paper). Full paper määritellään alalla vallitsevan
käytännön mukaan, sivumäärä ei ole ainoa ratkaiseva tekijä. Konferenssiesitelmien
abstrakteja, laajennettuja abstrakteja (extended abstract), postereita tai Powerpointesityksiä ei oteta huomioon. Luokkaan A4 kuuluvat vain sellaiset artikkelit, joiden
vertaisarviointi on suoritettu koko käsikirjoituksen, ei vain tiivistelmän perusteella.
Konferenssijulkaisun tärkeimmät viitetiedot on esitelty seuraavan sivun taulukossa
(tiedonkeruun pakolliset tiedot on määritelty sivun 24 taulukossa). Säännöllisesti
toistuvan konferenssin vakiintunut nimi esiintyy tyypillisesti emojulkaisun nimessä.
Julkaiseva taho

Julkaisufoorumin Esimerkki
määrittämisessä
hyödynnettävät
tiedot

Lehden/
sarjan
nimi

ISSN ISBN

Emojulkaisun Kustantaja JufoID konferenssin
nimi
nimi

Konferenssin
taustalla
oleva
tieteellinen
yhteisö tai järjestö
–
julkaistaan
konferenssin
omassa
ISSNtunnuksella
varustetussa
proceedingssarjassa

Konferenssin
vakiintunut nimi /
Emojulkaisun nimi
/ ISSN / JufoID

2011
IEEE
73rd
Vehicular
Technology
Conference
(VTC Spring)

IEEE VTS ... 1550- 978-1- 2013
IEEE
Vehicular 2252 4673- 77th Vehicular
Technology
6337-2 Technology
Conference
Conference
(VTC Spring)

Konferenssin
taustalla
oleva
tieteellinen
yhteisö tai järjestö
–
julkaistaan
yhteisön
tukemana, mutta
ei sarjajulkaisuna

Konferenssin
vakiintunut nimi /
Emojulkaisun nimi
/ JufoID

2012
9th
International
Conference
on
the
European
Energy
Market
(EEM)

978-1- 9th
4673- International
0832-8 Conference on
the European
Energy Market
(EEM 2012)
Florence 1012 May 2012

Institute of 70631 International
Electrical
Conference
and
on
the
Electronics
European
Engineers
Energy
Market

Konferenssin
järjestävä
paikallinen
isäntäorganisaatio,
joka voi vaihtua
vuosittain

Konferenssin
vakiintunut nimi /
Emojulkaisun nimi
/ JufoID

2011
9th
Nordic
Symposium
on Building
Physics
(NSB)

978952152575-9

Tampere
71208 Nordic
University
Symposium
of
on Building
Technology
Physics

Ulkopuolinen taho, Konferenssin
joka voi vaihtua vakiintunut nimi /
vuosittain
Emojulkaisun nimi
/ JufoID

2013
44th
International
colloquium
on automata,
languages
and
programming
(ICALP)

Proceedings of
the 9th Nordic
Symposium on
Building
Physics NSB
2011,
Tampere,
Finland,
29
May - 2 June
2011
Lecture
0302- 978-3- Automata,
Notes
in 9743 642Languages,
Computer
39206- and
Science
1
Programming
40th
International
Colloquium,
ICALP 2013,
Riga, Latvia,
July
8-12,
2013
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Institute of 57589 IEEE
Electrical
vehicular
and
technology
Electronics
conference
Engineers

Springer

58014 International
colloquium
on automata,
languages
and
programming

2.6. Sähköinen julkaisu

Vain sähköisessä muodossa jaetuista dokumenteista (esim. verkkolehdet, -alustat)
raportoidaan ainoastaan ne, jotka täyttävät muille julkaisuille asetetut yleiskriteerit
sekä julkaisutyyppikohtaiset kriteerit (esim. ISSN-tunnuksen ja ISBN-numeron
suhteen). Kukin julkaisu merkitään vain kerran, vaikka sillä olisikin useampi
ilmestymismuoto (esim. sähköinen ja painettu).

2.7. Käännökset ja uudet painokset
Omien tai muiden tekstien käännöksiä ei pääsääntöisesti oteta huomioon
julkaisutiedonkeruussa. Ainoan poikkeuksen muodostaa käännös, jonka yhteydessä
joissa toimittajalla/kääntäjällä on laaja johdanto tai esipuhe, tällöin johdanto merkitään
luokkaan A3, B2, D2 tai E1. Myöskään julkaisujen uusia painoksia tai verkkojulkaisujen
päivityksiä ei huomioida, mikäli julkaisua ei ole merkittävästi muokattu edelliseen
painokseen nähden.

2.8. Julkaisuvuosi
Julkaisuvuosi tarkoittaa pääsääntöisesti vuotta, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä
kertaa versiona, jossa on täydelliset viitetiedot. Erityisesti tieteellisten
aikakauslehtiartikkeleiden osalta julkaisuvuosi voidaan määritellä kahdella eri tavalla,
ks. seuraava kappale. Julkaisuvuosi on yleisesti näkyvissä julkaisussa. Jos näin ei ole,
julkaisijan täytyy voida todentaa julkaisuvuosi. Julkaisuvuosi tarkoittaa julkaisuun
merkittyä julkaisuvuotta, joka saattaa olla eri kuin vuosi jona julkaisu on fyysisesti tai
sähköisesti saatavilla.
Julkaisu voidaan julkaista A) vain elektronisessa muodossa (online only), B)
elektronisessa ja painetussa muodossa sekä C) vain painetussa muodossa. Tieteelliset
aikakauslehdet julkaisevat usein hyväksyttyjä ja vertaisarvioituja artikkeleita
sähköisessä muodossa (online first, publish ahead of print, jne) ennen artikkelin
sisältävän lehden julkaisua. Usein näillä versioilla on eri julkaisuvuosi. Eri
organisaatioissa on erilaisia käytäntöjä sen suhteen, missä vaiheessa ja miten julkaisut
merkitään organisaation julkaisurekisteriin. OKM:n tiedonkeruussa julkaisuvuosi
määritetään organisaation oman käytännön mukaisesti, julkaisuvuosi voi täten olla joko
ns. online first version julkaisuvuosi tai painetun version julkaisuvuosi. Ns. online first –
artikkeleiden osalta täydelliset viittaustiedot tarkoittavat DOI-tunnistetta ja ISSNtunnusta. HUOM. Organisaatioiden vastuulla on, että julkaisu raportoidaan vain yhden
kerran, ts. jo kertaalleen raportoidun elektronisen artikkelin painettua versiota ei enää
raportoida uudelleen.
Julkaisutiedonkeruuseen otetaan mukaan vain ne julkaisut, joiden viitetiedot ovat
saatavilla 31.1.2017 mennessä. Em. päivämäärän asettamisella pyritään siihen, että
organisaatioiden väliset yhteisjulkaisut ilmoitettaisiin saman vuoden tiedonkeruussa.
Ne julkaisut, joista viitetiedot ovat saatavilla vasta tämän jälkeen, merkitään seuraavan
vuoden tiedonkeruuseen siten, että julkaisuvuodeksi merkitään organisaation
käytännön mukainen julkaisuvuosi. Ilmoittamisvuosi voi siis olla eri kuin julkaisuvuosi.
Julkaisutietojen tilastoinnissa käytetään pääsääntöisesti julkaisujen julkaisuvuotta.
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2.9. Avoin saatavuus
Julkaisun avoimesta saatavuuden osalta julkaisutiedonkeruussa kerätään erikseen tieto
julkaisun julkaisukanavan avoimesta saatavuudesta sekä tieto julkaisun
rinnakkaistallennuksesta. Näiden tietojen pohjalta on mahdollista määrittää julkaisun
avoin saatavuus. Julkaisukanavan avoimuuden tasosta riippumatta kaikki julkaisut on
tärkeää rinnakkaistallentaa niiden pitkäaikaissaatavuuden varmistamiseksi. Julkaisun
avoin saatavuus tarkoittaa, että se on saatavilla 1) välittömästi kustantajan palvelussa
ja/tai 2) rinnakkaistallennettuna organisaatio- tai tieteenalakohtaisessa
julkaisuarkistossa joko välittömästi tai kustantajan määrittelemän embargoajan jälkeen.
Molemmissa tapauksissa julkaisun avoin saatavuus tarkoittaa seuraavien ehtojen
täyttymistä:
•
•

•

Julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi
luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa vähintään ei-kaupalliseen käyttöön.
Julkaisu on vapaasti saatavilla pysyvästi sellaisessa joko kustantajan tai
tutkimusorganisaatioiden tarjoamassa palvelussa, joka mahdollistaa julkaisujen
kuvailutietojen haravoinnin ja sisällön indeksoinnin muihin hakupalveluihin
sekä tukee julkaisuihin viittaamista ja linkittämistä pysyviin tunnisteisiin (DOI,
URN, Handle) pohjautuvilla verkko-osoitteilla.
Julkaisun vapaasti saatavilla oleva versio on julkaisusopimuksesta tai
kustantajan politiikasta riippuen joko tekijän viimeinen oma
rinnakkaistallennettu versio tai kustantajan palvelussa ilmestynyt lopullinen
versio. Jos kyseessä on vertaisarvioitu julkaisu, myös vapaasti saatavilla olevan
version pitää olla vertaisarvioitu.

3. Kerättävät tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuositasolla tietoja organisaatioiden
julkaisutoiminnasta käsikirjassa määriteltyjen julkaisutyyppien mukaisesti. Luokasta G
(opinnäytetyöt) kerätään vain tiedot väitöskirjoista (julkaisutyypit G4-G5). Huom!
Väitöskirjojen osalta affiliaation määritelmä on erilainen kuin alussa määritelty.
Yliopisto toimittaa tiedot kaikista tiedonkeruuvuoden aikana kyseisessä yliopistossa
hyväksytyistä väitöskirjoista riippumatta siitä mikä on ollut tekijän affiliaatio.
Väitöskirjan voi sen hyväksyneen yliopiston lisäksi raportoida myös organisaatio, johon
tekijä on palvelus- tai muussa suhteessa.
Alla on listattu julkaisutiedonkeruussa kerättävät tiedot, joista pakolliset tiedot on
merkitty erikseen (X).
Tiedonkeruukohta
3.3.1.1 Julkaisutyyppi
3.3.1.2 Julkaisun tieteenala
3.3.1.3 Organisaation tekijät
3.3.1.4 Organisaation alayksikkö
3.3.3.5 Julkaisun tekijät
3.3.1.6 Julkaisun tekijöiden lukumäärä

Julkaisutyypit A–E ja G4–G5
X
X
X
X
X
X
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3.3.1.7 Kansainvälinen yhteisjulkaisu
3.3.1.8 Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
3.3.1.9 Julkaisun nimi
3.3.1.10 Julkaisuvuosi
3.3.1.11 Volyymi
3.3.1.12 Numero
3.3.1.13 Sivut
3.3.1.14 Artikkelinumero
3.3.1.15 Julkaisun kieli
3.3.1.16 Lehden / sarjan nimi
3.3.1.17 ISSN
3.3.1.18 ISBN
3.3.1.19 Emojulkaisun nimi
3.3.1.20 Emojulkaisun toimittajat
3.3.1.21 Kustantaja
3.3.1.22 Julkaisun kustannuspaikka
3.3.1.23 Julkaisumaa
3.3.1.24 Julkaisun kansainvälisyys
3.3.1.25 DOI-tunniste
3.3.1.26 Pysyvä verkko-osoite
3.3.1.27 Avoin saatavuus
3.3.1.28 Lähdetietokannan koodi
3.3.1.29 Julkaisun julkaisukanava (JUFO-ID)
3.3.1.30 Julkaisun organisaatiokohtainen id
3.3.1.31 Konferenssin vakiintunut nimi
3.3.1.32 Avainsanat
3.3.1.33 ORCID-tunniste
3.3.1.34 Julkaisu rinnakkaistallennettu
3.3.1.35
Rinnakkaistallennetun
version
verkko-osoite

X
X
X
X

*
*
*

X
*

**
* Pakollisuus riippuu julkaisutyypistä,
ks. alla
** Pakollinen, jos julkaisu
rinnakkaistallennettu (vrt. kohta
3.3.1.34)

Yllä tähdellä merkityt tietojen (ISSN, ISBN ja konferenssin vakiintunut nimi) pakollisuus
riippuu julkaisutyypistä alla olevan taulukon mukaisesti. Näiden tietojen avulla
julkaisukanava identifioidaan julkaisufoorumitason määrittämistä varten.
Julkaisufoorumitason identifiointi on luotettavampaa, mikäli lisäksi lehden/sarjan tai
kustantajan nimi on ilmoitettu.
Artikkelit
tieteellisissä
lehdissä

Erillisteokset ja artikkelit
kokoomateoksissa

Toimitetut
teokset,
konferenssijulkaisut ja
lehtien erikoisnumerot
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Artikkelit
konferenssijulkaisuissa
**

A1, A2 ja B1

ISSN

A3, B2, C1
Kustantaja
kotimainen
*

Kustantaja
ulkomainen

Kustantajan
nimi sekä
joko ISSN
tai ISBN

Kustantajan
nimi
sekä
ISBN

C2

A4 ja B3

Kustantajan nimi sekä
joko ISSN tai ISBN

Konferenssin
vakiintunut nimi sekä
joko ISSN tai ISBN

* Kotimaisilla kustantajilla on eri tasoluokkiin kuuluvia kirjasarjoja, ja tason määrittää
julkaisusarjan tasoluokka. ISSN-tunnusta käytetään julkaisufoorumitason
tunnistamiseen, jos kokoomateos/monografia on julkaistu kotimaisen kustantajan
kirjasarjassa.
** Konferenssijulkaisujen osalta tärkeät tiedot on selvennetty yllä.

3.1. Tietokenttien kuvaukset
Huom. Tietojen muoto ja elementtien nimet VIRTA-julkaisutietopalvelun XMLskeemassa on kuvattu tarkemmin täällä.
3.1.1. Julkaisutyyppi
Kuvaus
Julkaisutyypit on esitelty tarkemmin täällä. Julkaisutyyppi merkitään kokonaan, ts. ei
pelkästään pääluokkaa.
Tiedon muoto
Julkaisutyyppiluokittelun mukainen arvo, esim. "A1" (Alkuperäisartikkeli tieteellisessä
aikauslehdessä).
Elementti VIRTA-skeemassa
<JulkaisutyyppiKoodi>
3.1.2. Julkaisun tieteenala
Kuvaus
Tilastokeskuksen tieteenalaluokitus 2010. Julkaisulle voi ilmoittaa useita tieteenaloja
(max. 6). Tieteenalat tulee ilmoittaa siinä järjestyksessä, mitä tieteenalaa julkaisu eniten
koskee. Julkaisutyypeille A-E ja G4-G5 merkitään vähintään yksi tieteenala ja
julkaisutyypeille F, H ja I merkitään jokin tieteenala tai erittelemätön tieteenala.
Tieteenala tarkoittaa julkaisun sisällöllistä tieteenalaa, eli tutkijan/tutkijoiden
näkökulmaa julkaisuun. Tieteenalatieto on olennainen tieto julkaisutietojen
käyttämisessä tiedepolitiikan valmisteluun.
Tiedon muoto
Vähintään yksi tieteenala on ilmoitettava. Tieteenalat ilmoitetaan järjestyksessä:
I Tieteenala (Ensisijainen tieteenala)
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II Tieteenala
III Tieteenala
IV Tieteenala
V Tieteenala
VI Tieteenala
Tilastokeskuksen tieteenala 2010 -luokituksen mukainen 3 tai 4 -numeroinen arvo
(esim. 212), lisättynä erittelemätön tieteenalakoodilla (NNN). Erittelemätön
tieteenalakoodia voidaan käyttää julkaisutyypeissä F, H ja I. Tieteenalaluokitus löytyy
täältä
Kentässä on aina oltava jokin koodiston mukainen arvo. Mikäli julkaisulle ilmoitetaan
alle 6 tieteenalaa, jätetään kentät 2-6 tarpeen pois.
Huom. Tilastokeskuksen www-sivuilla löytyvästä tieteenala 2010 -luokitus sisältää
teknisistä syistä myös 4-numeroisten koodien 3-numeroiset yläkohdat (esim. 118
biotieteet). Mikäli 3-numeroinen koodi on jaettu 4-numeroisiin alaryhmiin, 3numeroinen koodi ei ole käytettävissä tieteenalan merkitsemiseen.
Elementti VIRTA-skeemassa
<TieteenalaKoodi>
3.1.3. Organisaation tekijät
Kuvaus
Organisaatioon kuuluvat tutkijat, jotka ovat osallistuneet julkaisun tekemiseen. Tekijän
suhde organisaatioon on määritelty luvun johdannossa.
Tiedon muoto
Tekijätietojen esitysmuodon täytyy olla yhdenmukainen organisaatiokohtaisesti ja
nimien erottimena täytyy käyttää puolipistettä. Etunimi ilmoitetaan ensisijaisesti
aukikirjoitettuna.
Tekijätiedot ilmoitetaan ensisijaisesti muodossa ”von Hummel, Essi; Möttönen, Matti”.
Elementit VIRTA-skeemassa
<Sukunimi>
<Etunimet>
3.1.4. Organisaation alayksikkö (koodi)
Kuvaus
Organisaation osasto, laitos tai yksikkö, jonka henkilökuntaan kuuluva on osallistunut
julkaisun tekemiseen.
Alayksikkökoodeja voi liittää joko koko julkaisuun tai yksittäisiin tekijöihin. Vuodesta
2016 alkaen ainakin yksi alayksikkökoodi tulee olla liitetty joko julkaisuun tai vähintään
yhteen tekijään.
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Organisaatioiden tulee toimittaa koodisto käytettyjen alayksiköiden nimistä erillisen
ohjeistuksen mukaan 31.1.2017 mennessä. Lisäksi listassa kuhunkin alayksikköön tulee
liittää 1-12 OKM.n ohjauksen alaa ja näiden painokertoimet.
Tiedon muoto
Organisaation oman koodiston mukainen koodiarvo.
Elementti VIRTA-skeemassa
<YksikkoKoodi>
3.1.5. Julkaisun tekijät
Kuvaus
Julkaisun täydelliset tekijätiedot (ml. ulkomaiset tekijät) siinä muodossa ja
järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.
Tunnistamista varten julkaisun ensimmäisen tekijän kirjoitusasuun tulee kiinnittää
huomiota. Jos tekijöitä on enemmän kuin 20, ilmoitetaan tekijöiden kokonaismäärä
erillisessä kentässä (3.3.1.7.). Kuitenkin julkaisun tekijät -kentässä tulee mainita 20
ensimmäisen tekijän nimet.
Tiedon muoto
Nimet ilmoitetaan muodossa jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai
lähdetietokannassa. Nimien erottimena täytyy käyttää puolipistettä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<TekijatiedotTeksti>
3.1.6. Julkaisun tekijöiden lukumäärä
Kuvaus
Julkaisun tekijöiden kokonaislukumäärä. Jos tekijöitä on yli 50, riittää merkintä ”50”.
Mikäli julkaisujen tekijöinä on ryhmiä, niin ryhmien jäsenet lasketaan mukaan tekijöiksi
tieteenalan vakiintuneen käytännön tai tutkimusryhmien sopimusten mukaan.
Tiedon muoto
Tieto kokonaislukuna.
Elementti VIRTA-skeemassa
<TekijoidenLkm>
3.1.7. Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kuvaus
Kansainvälinen yhteisjulkaisu tarkoittaa, että tekijöissä on vähintään yksi muun kuin
suomalaisen organisaation palveluksessa oleva henkilö. Jos henkilö on
palvelussuhteessa sekä suomalaiseen että ulkomaalaiseen organisaatioon ja on
merkinnyt julkaisuun affiliaatiokseen molemmat, katsotaan julkaisu kansainväliseksi
yhteisjulkaisuksi. Julkaiseminen julkaisussa, jossa toimittaja tulee ulkomaisesta
organisaatiosta, ei vielä tarkoita kansainvälistä yhteisjulkaisua.
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Tiedon muoto
Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1:
Koodi
0
1

Selite
ei ole kv-yhteisjulkaisu
on kv-yhteisjulkaisu

Elementti VIRTA-skeemassa
<YhteisjulkaisuKVKytkin>
3.1.8. Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Kuvaus
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa tarkoittaa, että julkaisu on tehty yhteistyössä jonkin
kansallisen tai kansainvälisen yritykseen yrityksen kanssa.
Julkaisun tekijöistä vähintään yksi on kansallisen tai kansainvälisen yrityksen
palveluksessa. Jos henkilö on palvelussuhteessa sekä korkeakouluun että yritykseen ja
on merkinnyt julkaisuun affiliaatiokseen molemmat, katsotaan julkaisu
yhteisjulkaisuksi yrityksen kanssa. Yrityksellä tarkoitetaan muita yrityksiä kuin valtioomisteisia valtion erityistehtäviä toteuttavia yhtiöitä (esim. VTT).
Julkaiseminen julkaisussa, jossa toimittaja tulee yrityksestä, ei vielä tarkoita
yhteisjulkaisua yrityksen kanssa.
Tiedot kotimaisten julkisten tutkimusorganisaatioiden kanssa tehdyistä
yhteisjulkaisuista saadaan yhdistämällä OKM:n julkaisukeruun tiedot yhteen.
Tiedon muoto
Koodi
0
1

Selite
ei ole yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
on yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

Elementti VIRTA-skeemassa
<YhteisjulkaisuYritysKytkin>
3.1.9. Julkaisun nimi
Kuvaus
Julkaisun nimi siten kun se on artikkelissa tai teoksessa mainittu. Jos artikkelin nimi on
emojulkaisun sisällysluettelossa eri muodossa kuin itse artikkelissa, käytetään
artikkelin versiota. Pääotsikko ja mahdollinen alaotsikko tallennetaan samaan kenttään,
ja ne voi erottaa toisistaan välilyönti, kaksoispiste, välilyönti -yhdistelmällä.
Vieraskielisen julkaisun nimi voidaan tarvittaessa tallentaa translitteroituna versiona.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pääotsikko ja mahdollinen alaotsikko tallennetaan
samaan kenttään, ja ne voi erottaa toisistaan välilyönti, kaksoispiste, välilyönti yhdistelmällä.
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Vieraskielisen julkaisun nimi voidaan tarvittaessa tallentaa translitteroituna versiona.
Mikäli julkaisun nimi kuitenkin sisältää erikoismerkkejä (ei-latinalaisia kirjaimia,
matemaattisia kaavoja jne.), on varmistettava että erikoismerkit ovat oikeassa
muodossa tiedonkeruutiedostossa. Tiedoston käsittely esim. Excel-ohjelmassa saattaa
sekoittaa tiedoston merkistöjä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<JulkaisunNimi>
3.1.10. Julkaisuvuosi
Kuvaus
Julkaisuvuosi tarkoittaa pääsääntöisesti vuotta, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä
kertaa versiona, jossa on täydelliset viitetiedot. Erityisesti tieteellisten
aikakauslehtiartikkeleiden osalta julkaisuvuosi voidaan määritellä kahdella eri tavalla,
ks. edeltävä ohjeistus.
Tiedon muoto
Nelinumeroinen vuoden esitysmuoto esim. 1976.
Elementti VIRTA-skeemassa
<JulkaisuVuosi>
3.1.11 Volyymi
Kuvaus
Lehden volyymi, jossa artikkeli on ilmestynyt.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<VolyymiTeksti>
3.1.12. Numero
Kuvaus
Lehden numero, jossa artikkeli on ilmestynyt.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<LehdenNumeroTeksti>
3.1.13. Sivut
Kuvaus
Julkaisun sivunumerot (esim. 1-20), joilla artikkeli on ilmestynyt.
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Tiedon muoto
Tieto kuten viitetiedoissa on esitetty, esim. 1-20.
Elementti VIRTA-skeemassa
<SivunumeroTeksti>
3.1.14. Artikkelinumero
Kuvaus
Osa tieteellisistä aikakauslehdistä käyttää artikkelinumeroa. Tämä ilmoitetaan siinä
muodossa kun se on julkaisussa.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<Artikkelinumero>
3.1.15. Julkaisun kieli
Kuvaus
Kieli, jolla julkaisu on kirjoitettu.
Tiedon muoto
Tilastokeskuksen kielet 2003 -luokituksen mukainen 2-kirjaiminen arvo, esim. fi.
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/kieli/001-2003/index.html
Jos tietoa ei ilmoiteta, kenttää ei voi jättää tyhjäksi, vaan se on jätettävä kokonaan pois.
Elementti VIRTA-skeemassa
<JulkaisunKieliKoodi>
3.1.16. Lehden / sarjan nimi
Kuvaus
Lehden/sarjan nimi mahdollisimman täydellisenä (kokonaan auki kirjoitettuna, ei
lyhenteitä esim. British Medical Journal, ei BMJ).
Etenkin jos lehdellä/sarjalla tai konferenssilla ei ole ISSN-koodia, tai ISSN-koodi ei ole
tiedossa, nimi kannattaa kopioida suoraan Julkaisufoorumin lehti/sarjaluettelosta, jos
julkaisukanava on luokiteltu Julkaisufoorumissa:
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php.
Monografioiden ja kokoomateosartikkeleiden osalta merkitään sarjan nimi mikäli se on
tiedossa. Erityisesti kotimaisten monografioiden / kokoomateosartikkeleiden osalta
asiaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
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Elementti VIRTA-skeemassa
<LehdenNimi>
3.1.17. ISSN
Kuvaus
Lehden, monografiaa tai emojulkaisua julkaisseen sarjan ISSN-numero. Lehden ISSN numero ilmoitetaan ensisijaisesti painetun version mukaisesti. Jos lehdellä ei ole
painettua versiota tai jos artikkeli ilmestyy ainoastaan lehden elektronisessa versiossa,
voidaan käyttää elektronisen version ISSN -numeroa. Kirjataan vain yksi ISSN-numero,
vaikka lehdellä tai sarjalla olisi useita ISSN-numeroita.
Julkaisulle voi ilmoittaa 1-2 ISSN-tunnusta.
Tiedon muoto
2 kertaa 4 merkkiä väliviivalla ilman ylimääräisiä merkkejä, esim. 0090-8258.
Elementti VIRTA-skeemassa
<ISSN>
3.1.18. ISBN
Kuvaus
Julkaisun tai emojulkaisun ISBN -numero.
ISBN-numeron tarkistemerkki tarkistetaan tietojen latauksen yhteydessä.
Julkaisulle voi ilmoittaa 1-2 ISBN-tunnusta.
Tiedon muoto
Virallisen ISBN-tunnuksen muotoinen tekstikenttä, ilman alun ISBN-lyhennettä, esim.
978-951-42-9761-8.
http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/isbn.html#ISBN-tunnuksen rakenne.
Elementti VIRTA-skeemassa
<ISBN>
3.1.19. Emojulkaisun nimi
Kuvaus
Emojulkaisun (esim. artikkelikokoelman) nimi.
Konferenssijulkaisujen kohdalla emojulkaisun nimi kirjoitetaan siinä muodossa kun se
esiintyy julkaisussa.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<EmojulkaisunNimi>
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3.1.20. Emojulkaisun toimittajat
Kuvaus
Emojulkaisun toimittajien nimet.
Tiedon muoto
Emojulkaisun toimittajat ilmoitetaan siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on
listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa. Nimien erottimena täytyy
käyttää puolipistettä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<EmojulkaisunToimittajatTeksti>
3.1.21. Kustantaja
Kuvaus
Julkaisun kustantaja.
Etenkin jos julkaisulla ei ole ISBN-koodia, tai ISBN-koodi ei ole tiedossa, kustantajan
nimi kannattaa kopioida suoraan Julkaisufoorumin kirjakustantajaluettelosta, jos
julkaisukanava on luokiteltu Julkaisufoorumissa:
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<KustantajanNimi>
3.1.22. Julkaisun kustannuspaikkakunta
Kuvaus
Julkaisun kustantajan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta tai paikkakunnat.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<KustannuspaikkaTeksti>
3.1.23. Julkaisumaa
Kuvaus
Lehden, monografian tai emojulkaisun julkaisumaa.
Tiedon muoto
Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim.
246.
https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html
Jos tietoa ei ilmoiteta, kenttää ei voi jättää tyhjäksi, vaan se on jätettävä kokonaan pois.
Elementti VIRTA-skeemassa
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<JulkaisumaaKoodi>
3.1.24. Julkaisun kansainvälisyys
Kuvaus
Kotimainen julkaisu (=0) tarkoittaa julkaisua, jonka julkaisija on suomalainen tai se on
ensisijaisesti julkaistu Suomessa. Kansainvälinen julkaisu (=1) tarkoittaa julkaisua,
jonka julkaisija on ei-suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu muualla kuin
Suomessa. Konferenssijulkaisujen osalta julkaisijalla tarkoitetaan konferenssijulkaisun
kustantajaa.
Tiedon muoto
Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo:
Koodi
0
1

Selite
Kotimainen julkaisu
Kansainvälinen julkaisu

Elementti VIRTA-skeemassa
<JulkaisunKansainvalisyysKytkin>
3.1.25. DOI-tunniste
Kuvaus
Julkaisun DOI-tunniste.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä, esim.10.1038/ng1104-1133.
Elementti VIRTA-skeemassa
<DOI>
3.1.26. Pysyvä verkko-osoite
Kuvaus
Julkaisun pysyviin tunnisteisiin (esim. DOI, URN tai handle) pohjautuva verkko-osoite,
joka vie suoraan julkaisun kokotekstiversioon (ei siis esim. lehden/kustantajan
etusivulle). Voi viitata sekä vapaasti saatavilla olevaan versioon että kustantajan
palvelimella sijaitsevaan käyttöoikeudeltaan rajoitettuun versioon.
Tiedon muoto
Verkko-osoite, esim. http://dx.doi.org/10.1038/ng1104-1133.
Elementti VIRTA-skeemassa
<PysyvaOsoiteTeksti>
3.1.27. Avoin saatavuus
Kuvaus
Julkaisun avoin saatavuus koodataan vuoden 2016 tiedoista alkaen seuraavasti:
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0 = Ei vastausta
1 = Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu (julkaisukanavan kaikki
julkaisut avoimesti saatavilla)
2 = Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu (julkaisukanavassa sekä
avoimesti että ei-avoimesti saatavilla olevia julkaisuja)
Tiedon muoto
Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo:
Koodi
0
1
2

Selite
Ei vastausta
Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu
Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu

Tiedon muoto
Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. "1" (Open access julkaisu):
Koodi
0
1
2
9

Selite
Ei Open access -julkaisu
Open access -julkaisu
Open access –julkaisu, rinnakkaistallennettu
Ei tietoa

Elementti VIRTA-skeemassa
<AvoinSaatavuusKoodi>
3.1.28. Lähdetietokannan koodi
Kuvaus
Julkaisun tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu.
Lähdetietokantoja ovat mm. ISI Web of Science, Scopus, Pubmed, ArXiv, Cab Abstracts,
Arto, Fennica.
Tiedon muoto
Kirjataan muodossa lähdetietokannan nimi/lyhenne: varsinainen tunniste (esim. WOS:
000275364300009). Jos koodeja on useampia, ne raportoidaan kukin omassa
kentässään.
Elementti VIRTA-skeemassa
<LahdetietokannanTunnus>
3.1.29. Julkaisun julkaisukanava (JUFO-ID)
Kuvaus
OKM lisää julkaisuihin julkaisun julkaisufoorumi-luokan. Organisaatiot voivat
halutessaan merkitä omissa järjestelmissään olevan julkaisukanavatiedon käsittelyn
helpottamiseksi.
Tiedon muoto
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Julkaisufoorumin (http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php) luokituksen mukainen
4/5 -numeroinen arvo, esim. 5003.
Elementti VIRTA-skeemassa
<JufoTunnus>
3.1.30. Julkaisun organisaatiokohtainen id
Kuvaus
Käytetään julkaisujen mahdolliseen korjaamiseen jälkeenpäin sekä selkeyttämään
julkaisutietojen käsittelyä korkeakoulujen ja OKM:n välillä.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä
Elementti VIRTA-skeemassa
<JulkaisunOrgTunnus>
3.1.31. Konferenssin vakiintunut nimi
Kuvaus
Koskee niitä konferenssijulkaisuja, joissa ko. tieto on olemassa. Tietoa käytetään
konferenssijulkaisujen julkaisufoorumitasojen määrittämiseen.
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen tekstikenttä
Elementti VIRTA-skeemassa
<KonferenssinNimi>
3.1.32. Avainsanat
Kuvaus
Julkaisun avainsanat (keywords)
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen teksti. Jos avainsanoja on useampia, erotetaan ne toisistaan
puolipisteellä.
Elementti VIRTA-skeemassa
<AvainsanaTeksti>
3.3.1.33 ORCID-tunniste
Kuvaus
Raportoivan organisaation omien tekijöiden ORCID-tunnisteet.
Tiedon muoto
Esim. 0000-0000-0000-0000, ks. http://www.orcid.org
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Elementti VIRTA-skeemassa
<ORCID>
3.3.1.34 Julkaisu rinnakkaistallennettu
Kuvaus
Julkaisu on rinnakkaistallennettu, mikäli se on tallennettu organisaatio- tai
tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon joko välittömästi tai kustantajan määrittämän
kohtuullisen mittaisen embargoajan jälkeen. Julkaisu voi olla joko ns. kustantajan versio
tai tutkijan oma viimeinen (vertaisarvioitu) versio.
Tiedon muoto
Koodi
0
1

Selite
Ei rinnakkaistallennettu
Rinnakkaistallennettu

Elementti VIRTA-skeemassa
<RinnakkaistallennettuKytkin>
3.3.1.35 Rinnakkaistallennetun version verkko-osoite
Kuvaus
Julkaisun organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon
rinnakkaistallennetun version verkko-osoite (esim. URN). Tieto on pakollinen, jos
julkaisu rinnakkaistallennettu (kohdassa 36 merkitty koodi "1").
Tiedon muoto
Vapaamuotoinen teksti.
Elementti VIRTA-skeemassa
<RinnakkaistallennettuOsoiteTeksti>

4.1 Organisaatiokoodit
Julkaisutiedonkeruussa käytetään tutkimuslaitoksille ja yliopistollisille sairaaloiden
erityisvastuualueille seuraavia organisaatiotunnuksia ja nimiä.
Tutkimuslaitoksen organisaatiotunnuksena käytetään virastotunnusta, mikäli
organisaatiolla on sellainen olemassa. Muussa tapauksessa käytetään Y-tunnusta.
Yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueiden tunnisteena käytetään
yliopistosairaalaa ylläpitävän organisaation y-tunnusta.
Organisaati Nimi suomeksi
Nimi ruotsiksi
otunnus
4080015
Elintarviketurvallisuusvirasto Livsmedelssäkerhetsverket
5040011

Geologian tutkimuskeskus

4940015

Ilmatieteen laitos

Geologiska
forskningscentralen
Meteorologiska Institutet
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Nimi englanniksi
Finnish Food Safety
Authority
Geological Survey of
Finland
Finnish

4100010
4020217
02557
7020017
5550012
26473754
5610017
02202669
1120017

3060016
02022481
558005
411001
404001
15675350
08265978
06794809

08282559
01714953

Meteorological
Institute
Luonnonvarakeskus
Naturresursinstitutet
Natural Resources
Institute Finland
Maanmittauslaitos
Lantmäteriverket
National Land
Survey of Finland
Poliisiammattikorkeakoulu
Polisyrkeshögskolan
Police University
College
Suomen ympäristökeskus
Finlands miljöcentral
Finnish
Environment
Institute
Säteilyturvakeskus
Strålsäkerhetscentralen
Radiation and
Nuclear Safety
Authority
Teknologian tutkimuskeskus Teknologiska
VTT Technical
VTT Oy
forskningscentralen VTT Ab Research Centre of
Finland Ltd
Terveyden ja hyvinvoinnin
Institutet för hälsa och
National Institute
laitos
välfärd
for Health and
Welfare
Työterveyslaitos
Arbetshälsoinstitutet
Finnish Institute of
Occupational Health
Ulkopoliittinen instituutti
Utrikespolitiska institutet
The Finnish
Institute of
International
Affairs
Valtion taloudellinen
Statens ekonomiska
VATT Institute for
tutkimuskeskus
forskningscentral
Economic Research
Suomen Pankki
Finlands Bank
Bank of Finland
Lääkealan turvallisuus- ja
Säkerhets- och
The Finnish
kehittämiskeskus
utvecklingscentret för
Medicines Agency
läkemedelsområdet
Maa- ja elintarviketalouden
Forskningscentralen för
MTT Agrifood
tutkimuskeskus
jordbruk och
Research Finland
livsmedelsekonomi
Metsäntutkimuslaitos
Skogsforskningsinstitutet
Finnish Forest
Research Institute
Helsingin seudun
Helsingforsregionens
Helsinki University
yliopistollisen keskussairaalan universitetscentralsjukhus
Hospital Catchment
erityisvastuualue
specialupptagningsområde Area
Tampereen yliopistollisen
Tammerfors
Tampere University
sairaalan erityisvastuualue
universitetssjukhus
Hospital Catchment
specialupptagningsområde Area
Oulun yliopistollisen sairaalan Uleåborg universitetssjukhus Oulu University
erityisvastuualue
specialupptagningsområde Hospital Catchment
Area
Turun yliopistollisen
keskussairaalan
erityisvastuualue
Kuopion yliopistollisen
sairaalan erityisvastuualue

Åbo
universitetscentralsjukhus
specialupptagningsområde
Kuopio universitetssjukhus
specialupptagningsområde
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Turku University
Hospital Catchment
Area
Kuopio University
Hospital Catchment
Area

4.2 Tieteenalaluokitus

Tieteenalaluokitusta käytetään tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tilastoissa.
Tilastokeskuksen vuonna 2007 käyttöönottamaa tieteenalaluokitusta uudistettiin
vuonna 2010 jakamalla luokkia pienempiin ja aikaisempaa tarkoituksenmukaisempiin
kokonaisuuksiin.
Tieteenalaluokitus perustuvat OECD:n T&K toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman
ns. Frascati oppaan tieteenalojen FOS-luokitteluun.
Ks. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 25.11.2010 tieteenalaluokituksesta ja ohje
tutkimustoiminnan sijoittamisesta luokitukseen.
Tieteenalaluokitus 2010
Luonnontieteet
111
Matematiikka
112
Tilastotiede
113
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
114
Fysiikka
115
Avaruustieteet ja tähtitiede
116
Kemia
1171
Geotieteet
1172
Ympäristötiede
1181
Ekologia, evoluutiobiologia
1182
Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
1183
Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
1184
Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
119
Muut luonnontieteet
Tekniikka
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Arkkitehtuuri
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
Kone- ja valmistustekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Materiaalitekniikka
Lääketieteen tekniikka
Ympäristötekniikka
Ympäristön bioteknologia
Teollinen bioteknologia
Nanoteknologia
Muu tekniikka

Lääke- ja terveystieteet
3111
Biolääketieteet
3112
Neurotieteet
3121
Sisätaudit
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3122
3123
3124
3125
3126
313
3141
3142
315
316
317
318
319

Syöpätaudit
Naisten- ja lastentaudit
Neurologia ja psykiatria
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit
Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
Hammaslääketieteet
Terveystiede
Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Liikuntatiede
Hoitotiede
Farmasia
Lääketieteen bioteknologia
Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet

Maatalous- ja metsätieteet
4111
Maataloustiede
4112
Metsätiede
412
Kotieläintiede, maitotaloustiede
413
Eläinlääketiede
414
Maatalouden bioteknologia
415
Muut maataloustieteet
Yhteiskuntatieteet
511
Kansantaloustiede
512
Liiketaloustiede
513
Oikeustiede
5141
Sosiologia
5142
Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
515
Psykologia
516
Kasvatustieteet
517
Valtio-oppi, hallintotiede
518
Media- ja viestintätieteet
519
Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
520
Muut yhteiskuntatieteet
Humanistiset tieteet
611
Filosofia
6121
Kielitieteet
6122
Kirjallisuuden tutkimus
6131
Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
6132
Kuvataide ja muotoilu
614
Teologia
615
Historia ja arkeologia
616
Muut humanistiset tieteet

4.3 Julkaisutyypit
Tutkimuslaitoksilta ja yliopistollisilta sairaaloilta kerättävät julkaisutyypit
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A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
(Journal article-refereed, Original research)
• Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
• Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.
• Artikkeli on vertaisarvioitu.
• Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.
Luokkaan sisältyy mm.:
• Alkuperäistutkimuksen tuloksia esittelevät artikkelit. Myös
julkaisufoorumilistalla mainituissa ammattilehdissä julkaistut
alkuperäistutkimusta esittelevät artikkelit.
Esim I
“A cell spot microarray method for production of high density siRNA transfection
microarrays”. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-12-162
Esim II
”Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen
kuntoon työikäisillä miehillä”
http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/liikunta-ja-tiedelehti-12011/terveysliikunnanlukutaidon-yhteys-vapaa
Luokkaan eivät sisälly:
• Katsausartikkelit (luokka A2)
• Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
• Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
• Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
• Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review),
keskustelupuheenvuorot (discussion, letter), kommentit (comments) (luokka
B1). Mikäli jokin em. artikkelityypeistä on vertaisarvioitu, se voidaan sisällyttää
luokkaan A1.
• Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu
alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
Esim: ”Käsite ”monityydyttymättömät rasvahapot” on johtanut harhaan”,
http://kehittyvaelintarvike.fi/teemajutut/kasite-monityydyttymattomat-rasvahapoton-johtanut-harhaan
-> Artikkeli ammattilehdessä (D1)
Huom!
Em. kriteerit täyttävät aikakauslehtien erikoisnumeroissa ilmestyneet artikkelit
merkitään joko luokkaan A1 tai A3. Konferenssijulkaisun artikkelia, joka on ilmestynyt
aikakauslehden erikoisnumerossa merkitään joko luokkaan A1 tai A4.
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
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(Review article, Literature review, Systematic review)
•
•
•
•
•

Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, lukuun ottamatta vaatimusta uuden
tiedon tuottamisesta.
Perustuu aikaisempiin julkaisuihin aihepiiristä. Katsausartikkeleita esiintyy
erityisesti lääke- ja terveystieteiden parissa.
Perustuu keskeisimpään alkuperäisartikkeliaineistoon.
Artikkeli on vertaisarvioitu.
Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.

Luokkaan sisältyvät mm.:
• Alkuperäisjulkaisujen tai muiden tutkimuksissa esitettyjen tulosten pohjalta
luodut katsaukset joltakin tietyltä tieteenalalta.
Esim: Metabolism of Ophthalmic Timolol: New Aspects of an Old Drug
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.17427843.2011.00694.x/abstract;jsessionid=CCE0E5284476BBA62BBE8CAA368E114A.d04
t03
Luokkaan eivät sisälly:
• Alkuperäisartikkelit (luokka A1)
• Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
• Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
• Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
• Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review),
keskustelupuheenvuorot (discussion, letter), kommentit (comments) (luokka
B1)
• Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu
alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
(Book section, Chapters in research books)
• Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
• Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.
• Artikkeli on vertaisarvioitu
• Kirjalla on ISBN-numero.
• Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä
tutkimuksellinen panos ja kirjoituksen tulee liittyä tekijän tutkimustyöhön
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Tieteellisissä kokoomateoksissa julkaistut artikkelit
• Tieteellisissä vuosikirjoissa tai vastaavissa julkaistut artikkelit
Luokkaan eivät sisälly:
Vertaisarvioimattomat kirjan tai muun kokoomateoksen osat (luokka B2)
Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa, ml. lyhyet ensyklopediatekstit (luokka D2)
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
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(Conference proceedings)
• Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
• Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten
julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin
osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla
olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa
julkaisun julkisuutta.
• Artikkelin julkaisseella konferenssijulkaisulla on ISSN- tai ISBN-tunnus
• Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään
abstrakti.
• Artikkeli on vertaisarvioitu koko käsikirjoituksen, ei pelkästään abstraktin
perusteella.
• Kertaluonteisista konferensseista koostettujen kokoomateosten vertaisarvioidut
artikkelit kirjataan luokkaan A3 ja lehtien erikoisnumeroiden vertaisarvioidut
artikkelit luokkiin A1-A2.
• Konferenssijulkaisulla on oltava ISSN tai ISBN-tunnus
Luokkaan sisältyvät mm.:
Tieteellisen seminaarin kutsutuista esitelmistä tai postereista tehdyt artikkelit
Esim: Nuclear PDFs at NLO - status report and review of the EPS09 results
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947411001199
Luokkaan eivät sisälly:
• Muut kuin vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit konferenssijulkaisuissa
• Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract),
posterit tai powerpoint- esitykset
• Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
• Vertaisarvioimattomat konferenssijulkaisut (luokka B3)
• Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu
alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
• Artikkelit ammatillisissa konferenssijulkaisuissa (luokka D3)
• Artikkelit yksittäisen (ei säännöllisesti toistuvan) konferenssin, seminaarin tai
tapahtuman pohjalta tehdyssä kokoomateoksessa (luokka A3).
Esim: Li TW, Jones PA. Methylation changes in early embryonic genes in cancer
[abstract].
http://www.aacrmeetingabstracts.org/cgi/content/abstract/2006/1/7-c
-> Abstrakti, ei täydellinen kirjallinen versio (full paper)
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
(Unrefereed journal articles)
• Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä
aikakauslehdissä. Artikkelien lisäksi luokkaan kuuluvat lyhyet
tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset
(editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion,
letter) ja kommentit (comments) tieteellisissä aikauslehdissä.
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•
•

Aikauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa
vertaisarviointikäytäntöjä.
Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN- tunnus.

Luokkaan sisältyvät mm.:
• Vertaisarvioimattomat artikkelit
• Lyhyet tutkimusselostukset tai lyhyet katsausartikkelit
• Pääkirjoitukset, kirja-arvostelut, keskustelupuheenvuorot, kommentit, jne.
tieteellisissä aikakauslehdissä
• Luokkaan eivät sisälly:
• Alkuperäisartikkelit tai muut alkuperäisartikkeleihin verrattavissa olevat
vertaisarvioidut artikkelit (luokka A1)
• Katsausartikkelit (luokka A2)
• Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
• Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
• Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu
alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
(Book section)
• Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai
kokoomateoksissa.
• Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on
ISBN-tunnus.
• Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä
tutkimuksellinen panos.
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa
• Tutkimuslaitosten kustantamissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit, jotka
ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä
• Valtion virastojen kustantamissa kirjoissa julkaistut artikkelit, jotka ovat
lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä
Luokkaan eivät sisälly:
• Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)
• Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa (luokka D2)
• Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
• Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
• Lyhyet esipuheet tai johdannot
B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
(Unrefereed conference proceedings)
• Julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa
konferenssijulkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu
julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät
ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla
julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
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•
•

Artikkelin julkaisseella konferenssijulkaisulla on ISSN- tai ISBN-tunnus
Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään
abstrakti

Luokkaan sisältyvät mm.:
• Tieteellisen seminaarin kutsututuista esitelmistä tai postereista tehdyt artikkelit,
jotka eivät ole käyneet läpi vertaisarviointia.
Luokkaan eivät sisälly:
• Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract),
posterit tai powerpoint- esitykset
• Lyhyet tutkimusselostukset tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
• Vertaisarvioidut konferenssijulkaisut (luokka A4)
• Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu
alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
• Artikkelit ammatillisissa konferenssijulkaisuissa (luokka D3)
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
(Book)
• Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän
• Kirja on vertaisarvioitu
• Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista. Kirjojen uudet painokset
otetaan huomioon, mikäli kirjaa muokattu merkittävästi edelliseen painokseen
nähden.
• Kirjalla yksi tekijä tai useampi tekijä jotka ovat vastuussa koko kirjasta.
• Kirjalla on ISBN-numero
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Kaupallisten kustantajien julkaisemat tieteelliset erillisteokset
• Tieteellisten seurojen tai vastaavien sarjoissa ilmestyneet tieteelliset
erillisteokset
Luokkaan eivät sisälly:
• Uudet painokset, mikäli tekstiä ei ole merkittävästi muokattu.
• Kirjan ja kokoomateoksen toimittaminen (mahdollisesti luokka C2)
• Käännökset (mahdollisesti luokka C2)
• Kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
• Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
• Yleistajuiset monografiat (luokka E2)
• Väitöskirjat tai muut opinnäytetyöt (luokka G)
C2 Toimitettu teos
(Book (editor))
• Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai
lehden erikoisnumero.
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•
•
•

Teos on vertaisarvioitu
Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan
toimittajina.
Luokkaan merkitään pelkästään toimitustyö. Toimittajien tekemä mahdollinen
johdanto tai esipuhe merkitään julkaisutyyppiin A3 tai B2.

Luokkaan sisältyvät mm.:
• Toimitustyö tieteellisessä kokoomateoksessa
Luokkaan eivät sisälly:
• Käännökset
• Toimitetut oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat
(mahdollisesti luokka D6)
• Toimitetut yleistajuiset kirjat (mahdollisesti E3)
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
D1 Artikkeli ammattilehdessä
• Artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset ammatilliselle yhteisölle suunnatuissa
lehdissä.
• Aikakauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse
noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä.
• Tekijällä tulee olla artikkelissa asiantuntemukseen perustuva panos ja
kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka on julkaistu
ammattilehdessä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen
• Myös julkaisufoorumiluokituksessa tasoille 1-3 luokitelluissa ammatillisissa
lehdissä julkaistut muut kuin vertaisarvioidut artikkelit
Esim. I
” Perimä, käsittely ja pH-arvo vaikuttavat sianlihan laatuun”
http://kehittyvaelintarvike.fi/teemajutut/perima-kasittely-ja-ph-arvo-vaikuttavatsianlihan-laatuun -> Artikkeli ammattilehdessä
Esim. II
”Onko probiooteista apua laihdutuksessa? : Suolistomikrobiston muokkaaminen
kiehtoo lihavuustutkijoita”
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/onko-probiooteista-(e0be50269625-4699-bfa5-1f306e7a135d).html
-> Julkaistu julkaisufoorumiluokituksessa tasolle 1 luokitellussa Duodecim lehdessä,
mutta artikkeli on pääkirjoitus, ei vertaisarvioitu artikkeli.
Luokkaan eivät sisälly:
• Alkuperäisartikkelit (luokka A1).
• Julkaisufoorumiluokituksessa tasoille 1-3 luokitelluissa ammatillisissa lehdissä
julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit. (luokka A1 tai A2).
• Katsausartikkelit (luokka A2)
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•
•
•
•

Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
Yleistajuiset artikkelit, sanomalehtiartikkelit (luokka E1)
Pääkirjoitukset, johdannot tai esipuheet, joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun
toimitustyötä tai sisällysluetteloa.

Esim. I
Kuljettajan sairaus kuolonkolarien aiheuttajana
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/kuljettajan-sairaus(bb2a20033f33-4de5-9b01-93739469b0fb).html
-> Julkaisufoorumitasolle 1 luokitellussa ammatillisessa lehdessä julkaistu
vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli. Merkitään luokkaan A1.
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama
johdantoartikkeli)
• Tarkoittaa artikkeleita ammatillisissa käsi- tai opaskirjoissa, ammatillisissa
tietojärjestelmissä tai ammatillisissa kokoomateoksissa, oppikirja-aineistoja,
taikka lyhyitä ensyklopediatekstejä.
• Pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön
työssään. Usein kotimaisia.
• Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä
tutkimuksellinen panos.
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit jotka on julkaistu
ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä.
Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen.
• Ammatilliseen käyttöön tarkoitetut oppikirja-aineistot.

Luokkaan eivät sisälly:
• Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)
• Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
• Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
• Kokonaiset oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka
D5)
• Toimitustyö ammatillisessa kokoomateoksessa (luokka D6)
D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
• Julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa
konferenssijulkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu
julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät
ole julkisesti saatavilla. CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla
julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
• Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään
abstrakti.
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Artikkelit, jotka ovat ilmestyneet ammatillisissa konferenssijulkaisuissa.
• Luokkaan eivät sisälly:
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•

Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract),
posterit tai powerpoint- esitykset
Artikkelit tieteellisissä konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
Lyhyet esipuheet tai johdannot

•
•
•
Esim.
“A Place for Space – Pedagogy as a Bridge between Declarations and Realization”
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/6/contribution/16764/
-> Extended abstract, ei täydellinen kirjallinen versio (full paper).

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
• Tieteellisen työhön / tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva julkaistu kehittämistai tutkimusraportti taikka selvitys, joka on yleisesti saatavilla.
• Kustantaja yleensä ei-tieteellinen, yleensä julkinen taho kuten ministeriö tai
valtion tutkimuslaitos.
• Kehittämis- tai tutkimusraportteja ei ole suunnattu ensisijaisesti tietylle
ammattiyhteisölle, vaan virkamiesten tms. käyttöön.
• D4 julkaisutyypin julkaisuja kohdellaan aina monografiatyyppisinä raportteina
vaikka se koostuisikin useasta osa-artikkelista. Tällöin julkaisun tekijät
merkitään seuraavasti: Julkaisun nimeksi (3.3.1.10) merkitään koko raportin
nimi, julkaisun tekijöiksi (3.3.1.4 ja 3.3.1.6) merkitään kaikki kirjoittajat,
emojulkaisun nimi (3.3.1.20) ja emojulkaisun toimittajiksi (3.3.1.20) jätetään
tyhjäksi. Muut viitetiedot merkitään normaalisti.
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Sopimustutkimuksena tehdyt selvitykset
• Julkaistut tutkimus / tutkimus- ja kehitystyöraportit
• Ns. white paperit
• Working papers- ja discussion papers –tyyppiset julkaisut.
• Luokkaan eivät sisälly:
• Pelkästään sisäiseen käyttöön tarkoitetut raportit.
• Artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa (luokka A3 tai B2)
• Kaupallisten kustantajien julkaisemat tieteelliset erillisteokset (luokka C1)
• Tieteellisten seurojen tai vastaavien julkaisemat tieteelliset erillisteokset (luokka
C1)
• Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa (luokka D2), ts. julkaisut joiden
pääasiallinen kohderyhmä on ammatillinen yleisö.
• Oppikirjat, ammatillinen käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
• Yleistajuiset monografiat (luokka E2)
D5 Ammatillinen kirja
• Tarkoittaa kustannettuja ammatillisia kirjoja, oppikirjoja, ammatillisia käsi- tai
opaskirjoja taikka sanakirjoja.
• Luokkaan sisältyvät mm.:
• Kustannetut oppikirjat tai ammatilliset käsi tai opaskirjat
• Sanakirjat
• Luokkaan eivät sisälly:

34

•

Pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt luentomonisteet, verkkoaineistot
tai vastaavat

D6 Toimitettu ammatillinen teos
• Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu
ammatillinen kokoomateos
• Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan
toimittajina.
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
• Artikkelit, katsaukset, pääkirjoitukset, johdannot ja esipuheet suurelle yleisölle
suunnatuissa julkaisuissa.
• Tekijällä tulee olla siinä asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella
täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön
• Pitkät, julkaisukanavan selkeästi tekijältä pyytämät artikkelit, joissa tekijä
esiintyy oman organisaationsa nimissä (esim. Helsingin sanomien
vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot).
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Julkaistut yleistajuiset artikkelit yleisesti saatavilla olevissa suurelle yleisölle
suunnatuissa sanomalehdissä tai aikakauslehdissä.
• Yleistajuiset artikkelit toimitetuissa sähköisissä julkaisualustoissa (esim.
alusta.uta.fi, portti.avointiede.fi).
Luokkaan eivät sisälly:
• Artikkelit ammattilehdissä (luokka D1)
• Artikkelit, jotka kirjoittaja on kirjoittanut työskennellessään sanomalehdessä tai
aikakauslehdessä.
• Luokkaan eivät sisälly lyhyet kommentit tai lyhyet yleisönosastokirjeet.
• Pääkirjoitukset, johdannot tai esipuheet, joissa kuvaillaan pelkästään julkaisun
toimitustyötä tai sisällysluetteloa.
• Artikkelit, joihin tutkijaa itseään on haastateltu
E2 Yleistajuinen monografia
• Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset. Ei omakustanteita.
• Kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.
• KIrjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero.
Luokkaan sisältyvät mm.:
• Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset.
Luokkaan eivät sisälly:
• ammatilliset käsi- tai opaskirjat (luokka D5)
E3 Toimitettu yleistajuinen teos
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Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu yleistajuinen
kokoomateos
Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan
toimittajina.
G Opinnäytteet
G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö
• Ei kerätä
G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
• Ei kerätä
G3 Lisensiaatintyö
• Ei kerätä
G4 Monografiaväitöskirja
• Yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa julkaistut monografiaväitöskirjat,
kustannetut monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistut
monografiaväitöskirjat.
G5 Artikkeliväitöskirja
• Julkaistut artikkeliväitöskirjat merkitään, vaikka väitöskirjan artikkelit olisi jo
merkitty luokassa A.
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