
Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä  Pöytäkirja 1/2010 

 

 

Aika: maanantai 31.5.2010 klo 15–16.50  

 

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

 

Läsnä:  Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja 

    Heikki Mannila, varapuheenjohtaja 

Jäsenet:  Juha Haataja 

 Jyrki Ilva   

Olli Poropudas  

Olli Martio 

Pirjo Hiidenmaa 

Arja-Riitta Haarala 

Hannu Sariola 

 

Sihteeristö: Tuija Raaska, 

  Liisa Savunen  

Aura Korppi-Tommola, kokouksen sihteeri 

 

Asialista: 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto avasi kokouksen klo 15. 

 

2. Järjestäytyminen  

 Todettiin ohjausryhmän kokoonpano TSV:n hallituksen hyväksymässä kokoonpanossa:  

 

Puheenjohtaja: TSV:n puheenjohtaja kansleri Ilkka Niiniluoto 

Jäsenet:  CSC: palvelujohtaja Juha Haataja 

 Kansalliskirjasto: sovellussuunnittelija Jyrki Ilva   

Opetus- ja kulttuuriministeriö: opetusneuvos Olli Poropudas  

Suomalainen Tiedeakatemia: pääsihteeri, professori Olli Martio. 

Suomen Akatemia: johtaja Pirjo Hiidenmaa 

Suomen yliopistot yhdistys Unifi: vararehtori Heikki Mannila 

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto: puheenjohtaja Arja-Riitta Haarala 

Tieteellisten seurain valtuuskunta: professori Hannu Sariola. 

 

Sihteeristö: Hankkeen sihteeristöön kuuluvat hankkeen koordinaattori ja projektisihteeri, 

jotka valitaan myöhemmin sekä  

CSC:stä RAKETTI-hankkeen edustajana kehityspäällikkö Tuija Raaska, 

 Unifistä pääsihteeri Liisa Savunen ja  

TSV:stä toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola. 

 

Valittiin vararehtori Heikki Mannila ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi.  

Valittiin Aura Korppi-Tommola kokouksen sihteeriksi.  

 

3. Ohjausryhmän tehtävän ja aikataulun toteaminen 

Pöytäkirjaan liitetään Julkaisujen laadunarviointia koskeva muistio 7.5.2010 ja Rehtorien 

neuvoston muistio 12.12.2009. 



Todettiin, että ohjausryhmän tehtävänä on julkaisufoorumin luominen tutkimuksen 

laadunarviointia varten siten, että hanke on valmis vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi 

on varattu mahdollisuus jatkaa vuonna 2012 kahden kuukauden ajan tiedottamista ja 

mahdollisen julkaisun tuottamista varten. Pyrkimyksenä on saada julkaisujen laatu vuosien 

2013–2016 rahoituskaudella yliopistojen rahoituksen yhdeksi indikaattoriksi. Ohjausryhmä 

tekee ehdotuksen TSV:n hallitukselle, joka luovuttaa työn tuloksen opetusministeriölle. 

   

Merkittiin muistiin seuraavat seikat:  

- Opetus- ja kulttuuriministeriölle on jätetty erillisavustushakemus n. 300 000 € 

käytettäväksi vuosina 2010–2012 

- muissa maissa tällä alalla on jo tapahtunut paljon ja asialla alkaa olla Suomessa kiire. 

Malleja on siten useita ja palkattavien koordinaattorin ja projektisihteerin tulee tutustua 

niihin ja seurata niiden toimintaa 

- järjestelmän tulee olla verrattavissa tilastokeskuksen keräämiin tietoihin ja 

kansainvälisiin vastaaviin järjestelmiin 

- järjestelmästä tuskin saadaan sellaista, että se tyydyttää kaikkia kaikilta osin, mutta 

parempaa vaihtoehtoa ei tunneta. Ohjausryhmä valmistautuu kohtaamaan kritiikkiä. 

Tämän takia koko tiedeyhteisö kutsutaan mukaan laatimaan julkaisufoorumeja. 

- tiedotuksessa korostetaan sitä, että luotavalla järjestelmällä voidaan arvioida suurten 

yksiköiden laatua ja silloinkin vain osittain 

- yliopistot ovat edelleen autonomisia soveltaessaan erilaisia ja toisiaan täydentäviä 

arviointimenetelmiä oman toiminatansa kehittämisessä 

- yksittäisen tutkijan tieteellistä pätevyyttä arvioitaessa arvioidaan hänen julkaisujaan 

- työn aikana kuullaan myös ammattikorkeakoulujen ja sektoritutkimuslaitosten edustajia  

- lopuksi ohjausryhmä tekee ehdotuksen siitä, miten julkaisufoorumeja ylläpidetään ja 

päivitetään 

- sama julkaisusarja voi olla usean tieteenalan foorumissa. Lopuksi katsotaan, että ne ovat 

samassa kategoriassa kaikilla tieteenaloilla. 

- 7.6.2010 on Kööpenhaminassa pohjoismainen konferenssi, johon Olli Poropudas 

osallistuu 

- otettiin esille myös kysymys on suomalaisten julkaisusarjojen asemasta julkaisujen 

arvioinnissa. 

 

4. Paneelien määrä ja jäsenten kutsuminen 

Julkaisurekisteri-työryhmä määrittelemistä 55 tieteenalakohtaista ryhmää yhdistettiin 21 

paneeliin TSV:n hallitus ohjausryhmälle antaman ohjeen mukaisesti. Paneelit on lueteltu 

oheisessa liitteessä. 

Todettiin, että paneelien ajaksi on alustavasti budjetoitu varoja apusihteereiden 

palkkaamiseksi yhteensä kuuden kuukauden ajaksi.  

Ohjausryhmä pyytää alkusyksystä ehdotuksia paneelien jäseniksi yliopistoilta ja TSV:n 

jäsenseuroilta. Asiasta tiedotetaan jo ennen kesälomia, jotta asiaan osataan valmistautua. 

Kirjeessä korostetaan, että kaikki tieteenalat tullaan arvioimaan. Paneelien koko voi 

vaihdella ja on ehkä noin kymmenen henkilöä per paneeli.  

 

5. Koordinaattorin ja projektisihteerin valitseminen 

Todettiin koordinaattorin ja projektisihteerin toimien hakijat. Sovittiin, että Ilkka Niiniluoto, 

Heikki Mannila, Liisa Savunen ja Aura Korppi-Tommola valitsevat haastateltavat ja 

haastattelevat. Tämän jälkeen he tekevät sähköisesti esityksen ohjausryhmälle, jolle 

annetaan muutama päivä aikaa kommentoida.  

 



Todettiin, että koordinaattori ja projektisihteeri tekevät työsopimuksen Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan kanssa. 

 

6. Muita asioita 

Muita asioita ei ollut. 

 

7. Sovittiin seuraavat kokoukset pidettäväksi seuraavasti: 

- keskiviikkona 18.8.2010 klo 14–16 kokous, jossa määritellään paneelien tehtävät ja 

päätetään panelistien kutsumisesta 

- maanantaina 27.9.2010 klo 14–16 kokous, jossa päätetään paneelien kokoonpano. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. 

 

 

 

 

 

Ilkka Niiniluoto  Aura Korppi-Tommola 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 

 


