
Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja 5/2010 

Aika: tiistai 16.11.2010 klo 12.00–14.14 

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 404 

 

Läsnä: Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja 

Jäsenet: Arja-Riitta Haarala 

Juha Haataja 

Jyrki Ilva 

Olli Martio 

Olli Poropudas 

Hannu Sariola 

Sihteeristö: Aura Korppi-Tommola 

Liisa Savunen 

Otto Auranen 

Janne Pölönen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto avasi kokouksen klo 12.30. 

 

2. Ilmoitusasiat 

Hankkeen tilanne: 17 paneelille on sovittu kokousaika ensimmäiselle kokoukselle, 

sihteeristö työskentelee eri tiedonlähteiden tutkimusalaluokkien paneelisijoitusten ja 

alustavien paneelikohtaisten julkaisukanavalistojen laatimisen parissa 

 

3. Johtopäätökset paneelipuheenjohtajien kokouksesta 

Keskusteltiin paneelien puheenjohtajien kokouksessa esiin nousseista seikoista. Todettiin, 

että paneelien toiminnan (alasijoitukset, panelistien siirrot ja täydennykset sekä 

luokittelutyö) vaatii suurta koordinointipanosta. Pidettiin tärkeänä, että arvioitavien 

julkaisukanavien joukkoon ei oteta paneeleissa suuria määriä epäoleellisia kanavia. Yhtenä 

keinona tämän torjumiseen pidettiin turvautumista varmistettujen, lähinnä tieteellisiä 

julkaisukanavia sisältävien tiedonlähteiden käyttöön. 

 

Tehtiin seuraavat linjaukset paneelien välisistä tutkimusalajaoista: 

• siirretään eläinlääketiede paneeliin 14, samalla siirtyvät eläinlääketieteen edustajat 

• (Terttu Katila ja Sinikka Pelkonen) 

• sijoitetaan talous- ja sosiaalihistoria sekä poliittinen historia paneeliin 23, samalla siirtyy 

• talous- ja sosiaalihistorian edustaja (Jari Ojala) 

• siirretään uskontotiede paneeliin 20, samalla siirtyy uskontotieteen edustaja (Ilkka 

• Pyysiäinen) 

• siirretään audiotekniikka, luotettavuusanalyysi paneeliin 9 

• siirretään laivanrakennus, merialukset ja meritekniikka paneeliin 8 

• siirretään elintarvikebiotekniikka paneeliin 10 

• paneelien 8 ja 10 keskusteltava ydinvoimatekniikan ja vesitekniikan sijoituksesta 

• paneelien 7 ja 10 keskusteltava ympäristön bioteknologian sijoituksesta 

• paneelien 1 ja16 keskusteltava operaatiotutkimuksen sijoituksesta 

• paneelin 3 keskusteltava täydennystarpeesta tähtitieteen alalle 

• paneeli 2 voi täydentää kokoonpanoaan tietojärjestelmätieteen osalta: paneeli voi 

• ehdottaa täydennystä ohjausryhmälle, ja uusi jäsen voi tulla jo ensimmäiseen 

• kokoukseen 



 

4. Sitaatioindeksityöryhmän raportti 

Olli Poropudas esitteli sitaatioindeksityöryhmän raporttia. Hän ehdotti, että 

Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmän piirissä voitaisiin pohtia, miten Julkaisufoorumin 

tuloksia ja viittausindeksejä tulisi käyttää OKM:n uudessa perusrahoitusmallissa. 

Keskustelussa tuotiin esille seuraavat seikat: 

• sekä Julkaisufoorumia että viittausindeksejä voitaisiin käyttää rahoitusmallissa, mutta eri 

• tieteenaloilla 

• Julkaisufoorumi ja viittausindikaattorit eivät ole vastakkaisia, vaan niitä voidaan käyttää 

• rinnakkain 

• kolmaskin laatuarviointimahdollisuus olemassa, eli ”suora” tutkimuksen laatuarviointi 

• (RAE-tyyppinen) 

 

5. Muita asioita 

Hyväksyttiin hankkeen korjattu budjetti koordinaattorin esityksen mukaan (liite 1). 

 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 25.1.2011 klo 10-12. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.14. 

 

Ilkka Niiniluoto  Otto Auranen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

  



LIITE 1 

 


