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Julkaisutoiminnan kehitys
• JUFOn käyttöönoton jälkeen suomalaisten yliopistojen julkaisutoiminta on 

siirtynyt enenevässä määrin JUFO-luokkien 1, 2 ja 3 kanaville. 

• JUFO:n avulla korkeakoulujen rahoituksessa huomioidaan myös kansalliset 

julkaisukielet, mikä kannustaa tiedeviestintää ammatilliselle ja suurelle yleisölle  

Figure 6.5. The number of 

level 0 publication outputs 

decreased by 55% from 

2011 to 2017, while the 

number of level 1-3 outputs 

increased significantly (25-

48%).



JUFO-luokat laadun mittarina
• JUFO-luokitus on yksi tapa arvioida yliopistojen julkaisutoimintaa kaikki 

tieteenalat kattavasti, tasapuolisesti ja luotettavasti.

• Esimerkki: Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta julkaistaan yliopistojen 

keskitasoon verrattuna enemmän JUFO-luokan 2 ja 3 lehdissä ja 

kirjakustantajilla

Figure 4.10. A larger share of 

publications originating from 

research funded by the 

Academy of Finland is 

published in JUFO level 2 

and 3 channels than the 

Finnish universities’ peer-

reviewed publication output 

in general (2015–2017).



Kansainvälinen ulottuvuus
• ”Julkaisuforumin suurimpia hyötyjä on, että sen kautta tiedeyhteisö itse 

määrittää, mikä on hyvää tutkimusta ja minkälaiset kriteerit ovat voimassa sen 

arvioimiseksi”: Julkaisujen laadunarvioinnin kehittäminen (UNIFI 2010).

• Julkaisufoorumin toiminnan kansainvälinen ulottuvuus ja pohjoismainen 

yhteistyö on kannatettavaa.

• Pohjoismaat ovat jo tehneet yhteistyötä mm. kansallisten 

julkaisukanavarekisterien yhdistämiseksi (Nordic List -hanke)

• Julkaisufoorumin ohjausryhmä on käynnistänyt keskustelun julkaisukanavien 

arviointiin liittyvästä entistä laajemmasta yhteistyöstä Norjan ja Tanskan kanssa.
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• Second level

• Third level

24 % Koulutus- ja 
tiedepolitiikan 
tavoitteet 

34 % Tutkimus

42 % Koulutus
Suoritetut alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot 
• Josta ylemmät kk-tutkinnot 19 % ja alemmat kk-tutkinnot 11 %
• Kertoimet tavoiteajassa valmistumiselle, toiselle saman tasoiselle kk-tutkinnolle 

ja alojen kustannusrakenteen eroille
• Tutkintomäärän rahoitusrajat ylempien kk-tutkintojen alakokonaisuuksille

30 %

Jatkuva oppiminen 
• Josta yhteistyöopinnot 1 %

5 %

Opiskelijapalaute3 %

Työllistyminen ja työllistymisen laatu
• Josta työlliset vuosi valmistumisen jälkeen 2% (yrittäjyyttä painottaen), uraseuranta 2 % 

4 %

Suoritetut tohtorintutkinnot 8 %

Julkaisut
• Kertoimet (0,1-4) Julkaisufoorumin tasoluokkien 0-3 vertaisarvioiduille julkaisuille ja muille julkaisuille (0,1)
• Lisäkerroin (1,2) avoimesti saatavilla oleville vertaisarvioiduille julkaisuille

14 %

Kilpailtu tutkimusrahoitus 
• Josta kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 6 %
• Josta kotimainen tutkimusrahoitus sekä kotimainen ja kansainvälinen yritysrahoitus 6 %

12 %

Strategiaperusteinen rahoitus
• Osio A. Yliopiston strategiaa ja uudistumista tukeva osuus tukevat toimenpiteet
• Osio B. Hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston tavoitteista lähtevät korkeakoulu- ja tiedepoliittiset tavoitteet

15 %

Valtakunnalliset tehtävät
• Valtakunnalliset erityistehtävät, harjoittelukoulut, Kansalliskirjasto, Taideyliopisto, yliopistokeskukset

9 %

Yliopistojen rahoitusmalli vuodesta 2021 alkaen

V. 2021 240 me



Jufo-itsearviointiraportista

“The Ministry of Education and Culture should consider how to ensure

sufficient resources to secure the stability and availability of basic

operational functionalities of the JUFO portal, as well as the development

of the new services for expert panellists and members of the research

community. “

- JUFOn ylläpitoa ja kehitystä tarkastellaan osana OKM:n hallinnonalan

digitalisaatiota ja korkeakoulujen rahoituksen kokonaisuutta.
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Kiitoksia

• Raportti on perinpohjainen selvitys suomalaisen tieteen 

julkaisutoiminnan tilasta

• Tiedot muiden pohjoismaiden järjestelmistä luovat tärkeää 

vertailupohjaa

• Kiitos TSV:lle, Jufosta vastaavalle henkilöstölle sekä erityisesti 

paneeleissa toimineille tutkijoille arvokkaasta työstä!
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