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ajassa liikkuu

Helsingin yliopiston tutkimuk-
sen ja jatkokoulutuksen vuosia 
2005–2010 koskeva kansainvä-
linen arviointiraportti julkistet-
tiin toukokuun alussa. Raport-
ti luo kuvaa Helsingin yliopis-
ton monitieteisestä tutkimusp-
rofiilista. Se kertoo myös julkai-
sutoiminnan monipuolisuudes-
ta ja tieteenalojen erilaisista jul-
kaisukulttuureista. 

Helsingin yliopiston TUHAT 
-tutkimustietojärjestelmään 
12.4.2011 mennessä ilmoitet-
tujen tietojen mukaan yliopis-
ton tutkijat ja asiantuntijat kir-
joittivat vuosina 2005–2010 
yhteensä 67 465 julkaisua, jois-
ta 25 327 (38 %) oli vertaisar-
vioituja tieteellisiä artikkeleita. 
Toiseksi yleisin julkaisumuo-
to oli vertaisarvioidut artik-
kelit kirjoissa, joita oli 11 366 
(17 %). Suunnilleen yhtä pal-
jon eli 10 prosenttia julkaistiin 
yleistajuisia artikkeleita aikaka-
us- tai sanomalehdissä (6 896) 
ja ei-vertaisarvioituja artikkelei-
ta tieteellisissä aikakauslehdissä 
(6 749). Loput 25 prosenttia oli 
muita julkaisumuotoja (kirjoja, 
konferenssiartikkeleita jne.).

Vertaisarvioidut tieteelliset 
artikkelit ovat tyypillisiä lää-
ketieteen ja luonnontieteiden 
alalla.  Kaikista Helsingin yli-
opiston tutkijoiden vertaisar-

vioiduista lehtiartikkeleista 40 
prosenttia  on lääketieteellisen 
tiedekunnan ja 15 prosenttia 
luonnontieteellisen tiedekun-
nan tutkijoiden kirjoittamia. 
Yhteiskuntatieteilijöiden osuus 
on 5 prosenttia. Humanistisen 
alan tutkijat julkaisevat edel-
leen eniten vertaisarvioituja ar-
tikkeleita kirjoissa (3543 eli 31 
% kaikista), mutta yhteiskunta-
tieteilijät ovat toisena (1442 eli 
13 %). 

Yhteiskuntatieteilijöiden jul-
kaisemisen tavat ovat muut-
tuneet viime vuosina. Vuon-
na 2005 valtiotieteellisen tie-
dekunnan tutkijoilta ilmestyi 
957 julkaisua, joista vertaisar-
vioituja artikkeleita kirjoissa oli 
määrällisesti eniten eli 241 (25 
%). Vertaisarvioituja artikke-
leita lehdissä oli 198 (21 %) ja 
yleistajuisia artikkeleita lehdis-
sä 128 (13 %). Käänne tapah-
tui vuonna 2008, jolloin val-
tiotieteellisen tiedekunnan tut-
kijoiden kirjoittamia vertaisar-
vioituja artikkeleita ilmestyi se-
kä lehdissä että kirjoissa yhtä 
paljon (205) eli 20 prosenttia 
kaikista valtiotieteellisen tiede-
kunnan tutkijoiden julkaisuista 
(1021). Saman verran oli myös 
yhteiskunnallista vaikuttamis-
ta kuvastavia yleistajuisia ar-
tikkeleita lehdissä (206). Mui-

ta julkaisutyyppejä oli 40 pro-
senttia kaikista. Tämän jälkeen 
vertaisarvioitujen lehtiartikkeli-
en määrä alkoi kasvaa ja kirja-
artikkelien ja yleistajuisten ar-
tikkelien laskea: vuonna 2010 
lehtiartikkeleita oli 222 (23 %), 
kun kirja-artikkeleita oli 167  
(18 %) ja yleistajuisia lehtiartik-
keleita 144 (15 %). 

Mutta missä lehdissä parhai-
ta tutkimusartikkeleita julkais-
taan? Vertaisarvioituja tieteelli-
siä artikkeleita ilmestyi vuosi-
na 2005–2010 eniten lääketie-
teellisissä lehdissä. Yhteiskun-
tatieteellisistä lehdistä vain Yh-
teiskuntapolitiikka sijoittuu nii-
den TOP 20 -lehtien joukkoon, 
joissa on näinä vuosina julkaistu 
eniten vertaisarvioituja tieteelli-
siä artikkeleita (70). Näistä 50 
on valtiotieteellisen tiedekun-
nan tutkijoiden, 10 luonnon-
tieteellisen, 4 humanistisen, 2 
käyttäytymistieteellisen, 2 teo-
logisen tiedekunnan ja 2 Svens-
ka social- och kommunlahög-
skolanin tutkijoiden kirjoitta-
mia. Muita kotimaisia tieteel-
lisiä aikakauslehtiä tällä listal-
la ovat Duodecim (229), Suo-
men lääkärilehti (205), Teologi-
nen aikakauskirja (120), Laki-
mies (94) ja Suomen hammas-
lääkärilehti (69). Vertaisarvioi-
dut tieteelliset artikkelit ovat 

Yhteiskuntatieteilijöiden julkaisukulttuuri on 
muuttumassa
Maria ForsMan



338          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 77 (2012):3

YP:n toimitussihteeri vaihtuu

hajonneet 5679 lehteen, ja näis-
tä noin puolessa eli 2800:ssa on 
ilmestynyt vain yksi vertaisarvi-
oitu Helsingin yliopiston tutki-
jan kirjoittama artikkeli. 20 kär-
kilehdessä on julkaistu 2279 ar-
tikkelia.

Yhteiskuntatieteilijöiden jul-
kaisukulttuuri näyttäisi olevan 
muuttumassa. Yksittäisten mo-
nografioiden, toimitettujen kir-
jojen ja kirja-artikkelien rinnal-
la ja sijaan kirjoitetaan yhä use-
ammin vertaisarvioituja artik-

keleita tieteellisiin, usein kan-
sainvälisiin lehtiin. Yhteiskun-
nallista vuorovaikutusta kuvas-
tavien yleistajuisten artikkelien 
määrä on kääntynyt laskuun. 
On mahdollista, että tätä suun-
tausta vahvistaa muun muassa 
yliopistojen uusi rahoitusmalli, 
jossa arvostetaan ja siten myös 
kannustetaan julkaisemaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriön  jul-
kaisuluokituksen A1-tyyppiin 
kuuluvia eli vertaisarvioituja ar-

tikkeleita tieteellisissä lehdissä.
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Neljä vuotta YP:n toimitus-
sihteerinä ollut Katri Kleemo-
la siirtyy THL:n sisällä kohti 
uusia haasteita, ja toimitussih-
teerin manttelin ottaa Tuukka 
Lahti. Tuukka on työskennel-
lyt pitkään THL:ssä ja sen edel-
täjissä.  Viime vuosina hän on 

toiminut THL:n tietokirjojen 
ja oppaiden kustannustoimitta-
jana. Tätä ennen Tuukka työs-
kenteli tutkijana työttömyyteen 
liittyvissä hankkeissa. Koulu-
tukseltaan hän on valtiotietei-
den maisteri, pääaineenaan so-
siaalipolitiikka.


