
FSD2784

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla:
professorihaastattelut 2007

Aineisto-opas

TIETOARKISTO



Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot:

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla: professorihaastattelut 2007 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatie-
teellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (15.10.2012).

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.fsd@uta.fi
040 190 1442

Palveluportaali Aila:
https://services.fsd.uta.fi/

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
http://www.fsd.uta.fi/

$ Koodikirjoitin.py v35 @ 2018-01-25 13:51:38.885000 $



Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2784. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Puuska, Hanna-Mari (Tampereen yliopisto) & Miettinen, Marita (Tampereen yli-
opisto) & Himanen, Laura (Tampereen yliopisto): Julkaisukäytännöt eri tieteena-
loilla: professorihaastattelut 2007 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2012-10-
15). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2784

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla: professorihaastattelut 2007

Aineiston nimi englanniksi: Disciplinary Differences in Publishing Practices 2007: Professor
Interviews

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (15.10.2012).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Puuska, Hanna-Mari (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yk-
sikkö TaSTI)
Miettinen, Marita (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksik-
kö TaSTI)
Himanen, Laura (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksik-
kö TaSTI)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Puuska, Hanna-Mari (Tieteen tietotekniikan keskus)

Aineisto luovutettu arkistoon

24.9.2012
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

artikkelit; julkaisut; kirjat; oppikirjat; professorit; tiedelehdet; tiedeyhteisöt; tieteellinen julkai-
sutoiminta; tieteellinen kirjoittaminen; tieteellinen tieto; tieteellinen yhteistyö; tieteet; tutkimus;
vertaisarviointi; yhteisjulkaiseminen

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: muut

CESSDAn luokitus: toisen ja korkea-asteen koulutus

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittää 44 eri tieteenalojen professorien haastattelua, jotka on kerätty yhdeksästä
Etelä- ja Keski-Suomessa sijaitsevasta yliopistosta. Näistä viisi on monialaista ja kaksi tek-
nillistä yliopistoa ja kaksi kauppakorkeakoulua. Pääosin jokaiselta tieteenalalta on haastateltu
kahta professoria, jotka ovat edustaneet eri yliopistoja.

Haastattelujen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut saada käsitys kullakin tieteenalalla val-
litsevista julkaisukäytännöistä ja näihin käytäntöihin vaikuttavista tekijöistä. Näissä muodol-
taan puolistrukturoiduissa haastatteluissa professoreja pyydettiin kertomaan tieteenalansa omi-
naispiirteistä ja työskentelytavoista. Keskeisimmiltä osin kysymykset koskevat julkaisemista.
Professoreilta on kysytty muun muassa omasta tutkimusurasta, tieteenalan merkittävimmistä
julkaisumuodoista, yhteisjulkaisemisesta ja julkaisujen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Lisäk-
si professorit ovat päässeet arvioimaan eri julkaisutyyppien vaatimaa työmäärää ja pohtimaan
alansa julkaisukäytännöissä tapahtuneita muutoksia.

Taustatietona mainitaan mm. haastateltavan tieteenala, oppiaine ja sukupuoli.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Tapahtuma/prosessi/ilmiö, Organisaatio, Henkilö

2



1.4. Aineiston käyttö

Perusjoukko/otos: Eri tieteenalojen professorit

Aineistonkeruun ajankohta: huhtikuu 2007 – lokakuu 2007

Kerääjät: Puuska, Hanna-Mari (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotut-
kimuksen yksikkö); Miettinen, Marita (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja inno-
vaatiotutkimuksen yksikkö); Himanen, Laura (Tampereen yliopisto. Tieteen-, teknologian- ja
innovaatiotutkimuksen yksikkö)

Aineistonkeruun tekniikka: Haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Aineiston monipuolisuuden saavuttamiseksi on pyritty saamaan haastateltavaksi kattavasti eri
tieteenalaryhmien ja yksittäisten tieteenalojen edustajia. Lisäksi valinnassa on kiinnitetty huo-
miota professoreiden sukupuoleen sekä tutkimusikään aineiston monipuolisuutta silmällä pi-
täen.

Aineiston määrä: 44 haastattelua erillisinä rtf-tiedostoina. Lisäksi rtf-tiedostoista tuotetut html-
tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto oli valmiiksi anonymisoitu arkistoitavaksi luovutettaessa.

Julkaisut

Puuska, Hanna-Mari & Miettinen, Marita (2008). Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla. Opetus-
ministeriön julkaisuja 2008:33. Yliopistopaino, Helsinki.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2784

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA

I Taustakysymyksiä

Kuinka pitkä tutkimusuranne on ollut tähän mennessä?

Millaisia julkaisemiseen liittyviä tehtäviä tai rooleja teillä on tällä hetkellä?

Mitä tieteenalaa tai tutkimusalaa katsotte tällä hetkellä edustavanne?

Kuinka kuvailisitte (mainitsemaanne) tutkimusalaa x?

Ketä varten itse teette tutkimusta ja julkaisuja?

Teettekö tutkimusta yksin vai ryhmässä?

Onko mahdollinen ryhmä paikallinen vai liittyykö siihen kansallinen tai kansainvälinen
verkosto?

Onko tämä perinteinen tapa tehdä alallanne tutkimusta?

II Julkaisukäytännöt

Julkaisumuodot

Mitä seuraavista julkaisumuodoista tai muista tuotoksista olette itse tuottanut 2000luvun
aikana? (Kortti 1)

Mitä näistä julkaisumuodoista arvostetaan eniten omassa tiedeyhteisössänne?

Onko tämä myös henkilökohtainen käsityksenne?

Mitkä tekijät vaikuttavat alallanne siihen mitä julkaisutyyppejä tuotetaan?

Julkaiseeko tutkimusryhmänne ja /tai laitoksenne enemmän kansainvälisillä vai
kotimaisilla julkaisukanavilla?

Millä kielillä tutkimusryhmänne/laitoksenne enimmäkseen julkaisee?
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Työmäärä

Mikä korttiin 1. merkitsemistänne julkaisutyypeistä vie mielestänne eniten aikaa? Entä
vähiten?

Mainitsitte teille tärkeimmiksi julkaisutyypeiksi x:n ja y:n. Pystyttekö arvioimaan näiden
julkaisutyyppien viemää työmäärää?

Julkaisukanava

Mitä julkaisitte viimeksi?

Mitkä tekijät vaikuttivat viimeisimmän julkaisunne julkaisukanavan valintaan? (Kortti 2)

Yhteisjulkaiseminen

Kerroitte jo tutkimuksen teosta alallanne enimmäkseen yksin/ryhmätyönä. Kirjoitetaanko
myös julkaisuja yleensä yksin/ tutkimusryhmässä?

Keitä yleensä merkitään yhteisjulkaisuun kirjoittajiksi?

Missä järjestyksessä kirjoittajat merkitään julkaisuun? A

Ovatko pelisäännöt yhteisjulkaisujen kirjoittajien merkitsemisessä alallanne selvät?

Kenellä mielestänne on vastuu pelisääntöjen tai eettisten ohjeiden laatimisesta ja
antamisesta?

Julkaisujen laatu

Millaisia ominaisuuksia on mielestänne oman alanne laadukkaalla tutkimuksella?

Ovatko nämä ne asiat, joista tunnistatte laadukkaan julkaisun?

Voitteko mainita muutamia alallanne arvostettuja ja laadukkaina pidettyjä
julkaisufoorumeja?

Pidetäänkö alallanne jotain tiettyä julkaisufoorumia laadun takeena?

Mitä mieltä olette, takaako vertaisarviointi julkaisun laadun?

Kertooko se, että julkaisuun viitataan paljon, jotain myös sen laadusta?

Tuleeko teille mieleen muita mahdollisia tieteellisten julkaisujen laadun mittareita?

Miten ja mistä itse haette alallanne julkaistuja tutkimustuloksia? B
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FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Puuska, Hanna-Mari, Miettinen, Marita & Himanen, Laura: Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla: 

professorihaastattelut 2007 [elektroninen aineisto]. FSD2784, versio 1.0. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto [jakaja], 2012. teF2784.rtf 

 

 

H: Sun edustamalla alalla, filosofian historiassa, sen tyypillinen julkaisutapa ollut monografiat ja 

kirjasarjat? 

 

V: Joo. Ne on ne, missä nyt suurin osa jutuista, mitä tutkimuksessa käytetään, missä ne on julkaistu, 

niin pääasiassa ne on monografioita ja kokoomateoksia. 

 

H: Entä se referee-julkaisujen ala? 

 

V: En tiedä, miten sitä luonnehtisi? Se on sellasta analyyttistä, siis nimenomaan amerikkalaisen 

filosofian ilmiö ollut se, että referee-journaalissa julkaistaan. Se on siinäkin analyyttisen tradition 

puolella. Onhan niitä filosofian historiaan tähtääviä journaaleja olemassa ja nyt kun ne on tuolla 

netissä, että ne saa omalle työpöydälle, niitä on alettu lukea enemmän. Tässä on mun tuntumalla, 

puhuin [nimi] kanssa, sillä oli sama kokemus, se oli joskus -70-80-luvulla tapana, että seurattiin, 

mitä journaaleissa julkaistaan, mutta sitten se jäi pois pitkäks aikaa. Sitten tuli semmonen foorumi, 

mihin lähettää meditoituvista kaipaavat nuoret väitöskirjan tekijät ja vastaväitelleet lähettää juttuja, 

kokeneemmat ei julkaissu journaaleissa pitkään aikaan. Ei ollu sillai käyttöökään. Mutta kyllä se  

nyt näyttää, että se olis tulossa takaisin, liittyy varmaan siihen, kun on ruvettu laskeen pisteet sieltä 

ja sitten toisaalta siihen, että ne on helpommin saatavissa tossa työpöydällä, se on 

käyttökelpoisempi formaatti. Noitahan ei ole monografioita tai kokoomateoksia ollenkaan sillä 

tavalla hyvin, se systeemi ei ole lähtenyt toimiin niin hyvin, että sen sais netitse. 

 

H: Mitä kortissa 1 mainituista julkaisumuodoista arvostetaan eniten omassa tiedeyhteisössänne? 

 

V: Monografia. Siinä on nyt vähän se ristiriita, että tuntuma siitä, mikä on rahoittajan viesti, se olis 

referee-artikkeli, mutta sisällöllisessä mielessä se on monografia, mitä arvostetaan. Maailmalla 

liikkuessa se on se mistä puhutaan. Se on eniten ilman muuta. Sitten se, että kuinka paljon muita 

hommia, minkälaista arvostusta niillä saa, kategoriassa tieteellisen teoksen toimittaminen tai 

käännökset, niin ne vaihtelee paljon. Toiset ei arvosta yhtään, toiset pitää huomattavankin. Mä olin 

puheenjohtajana yhtenä kääntäjistä siinä [filosofi] -setissä. Sen kanssa on huomannu maailmallakin 

liikkuessa, että toisten mielestä se iso meriitti, että on [filosofi]-teokset suomentaja ja toiset, että ei 

mitään oikeestaan. 

 

H: Onko myös oma kanta tai näkemys, että monografia arvostetuin? 

 

V: Kyllä. Jos julkaisuja pitää katsoa, niin kyllä mä siitä lähtisin, että minkälaisia monografioita on 

saanu aikaan. Siinäkin mielessä, että monografia on noin neljän artikkelin kokoinen 

yksinkertaisesti, niin kyllä sitäkin pitäisin suuremmassa arvossa kuin neljää artikkelia. Siinä on 

kuitenkin se oma, filosofisen teoksen pitää olla aika iso, että sillä saatais sanottua jotain. Mutta 

onhan sitä, ei se nyt siitäkään lähde, että otetaan vain yksi kategoria ja katsotaan, mitä siinä on 

saanu aikaiseksi. Aina kun yrittää arvioida jonkun pätevyyttä, kaikkeehan siinä on katsottava. 

 

H: Onko alallanne tyypillisempää käsikirjoituksen/tarjouksen lähettäminen 

toimituskunnalle/kustantajalle vai kirjoituspyyntö? 

 

 
 




