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Usein kysytyt kysymykset 

 

1. Miten yhteistyönä tehdyissä julkaisuissa määritellään milloin kirjoittajat edustavat eri alaa?  

Julkaisujen raportoinnissa noudatetaan Akatemian tutkimusalaluokitusta 

http://www.aka.fi/tutkimusalaluokitus/   

 

2. Huomioidaanko yhteistyönä tehdyissä julkaisuissa vain A1-C2 tyyppiset vai myös D1 -->? 

Huomioidaan vain A1-C2 -tyyppiset (määrittely: Monialaisena/poikkitieteellisenä yhteistyönä tehdyt 

akateemiset julkaisut), joten julkaisufoorumin tulee olla tieteellinen. Poikkitieteellisenä julkaisuna 

raportoidaan kaikki julkaisut, joihin on saatu ainakin osittain STN-rahoitusta ja joissa on konsortion tutkija 

mukana.  

 

3. Osa yhteiskunnan ja yritysten toiminnan vaikuttamiseen tarkoitetuista julkaisuista piiloutuu tavallisiin 

julkaisuihin (esim. MIT Sloan Mgmt Review tyyppiset, Yhteiskuntapolitiikka, ...). Nyt näitä julkaisuja 

tavoitetaan vain yleistajuiset julkaisut lehdykällä. Jos halutaan mitata yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

pitäisi sitä tavoittelevat ehkä luetteloida erikseen.  

Julkaisujen raportoinnissa noudatetaan Juuli-luokittelua. Kategoria D taulukossa Yl. tajuiset on tarkoitettu 

näille lehdille. 

 

4. Miten mitataan konsortion mahdollisesti perustama oma yleistajuinen julkaisusarja ja sen julkaisut 

(kuten DDI:n Disruption Brief)?  

Julkaisusarjan sisältämät julkaisut kirjataan artikkeliluetteloon. Julkaisusarjan luominen on itsessään 

merkittävä prosessi, jota kuvataan vaikuttavuuskertomuksessa. Miten julkaisusarja sai alkuunsa, 

taustayhteisöt, kuka kuuluu toimituskuntaan, kohderyhmä ym.? Mitkä ovat nykyiset vaikutukset ja 

näköpiirissä oleva vaikuttavuus (kts vaikuttavuuskertomuksen ohje.) 

 

5. Kansainvälinen tutkijanvaihto: Miksi yli 3kk postdoc mobility ei ole omanaan vaan menee vain osaksi 

yli 5pv vierailuja? Nimenomaanhan konsortioilta on haluttu kansainvälistä mobilityä. Jos konsortio 

lähettää ulkomaiseen yliopistoon postdocin yli puolen vuoden vierailulle niin mittarissa tämä näkyy 

vain yhtenä yli viiden päivän vierailuna?  

http://www.aka.fi/tutkimusalaluokitus/
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Noudatamme OKM:n raportoinnin periaatteita. Vierailujen sisällölliset erot vaikutuksissa ja 

vaikuttavuudessa ilmenevät vaikuttavuuskertomuksessa. Pitkien vierailujen raja on nykyisen OKM:n 

ohjeistuksen mukaan yksi kuukausi.  

 

6. Opetus: järjestetyt kurssit / seminaarit, Kaikki opetus, jossa käytetään STN-rahoitteista tutkimustietoa.  

 

Raportoikaa mahdollisuuden mukaan opetuskokonaisuuksia. Tässä kohdassa raportoidaan myös yliopiston 

omistamien yhtiöiden toiminta. Erityisen merkitykselliset kurssit ja muu opetus kuvataan 

vaikuttavuuskertomuksessa. 

 

7. Miksi rahoituksessa lasketaan vain kansainväliset hakemukset? Kun Suomea pelastetaan, eikö 

suomalainen rahoitus ole luonteva lähde?  

Kv-rahoituksesta on vaikea saada tietoa, suomalaisista rahoituksista se on helpompaa. Kv rahoituksessa 

raportoidaan konsortiolle tai sen yksittäiselle partnerille saatu rahoitus 

  

8. Mikä ero ”Esitykset” osiolla ja ”Puheenvuorot” osion seuraavilla kohdilla: Julkiset esiintymiset,  

Luennot, Toimiminen kutsuttuna asiantuntijana. 

Esitykset kohdistuvat sidosryhmään. Puheenvuorot osion aktiviteetit kohdistuvat laajalle yleisölle. 

Puheenvuorot osioon lisätään myös epäsuora viestiminen (Hanke esitelty artikkelissa, ohjelmassa tms, 

toimittaja saanut materiaalin netissä tai tapahtumassa) 

  

9. Katsotaanko indikaattoreissa 7 ja 8 sidosryhmiksi vain hallinnolliset, taloudelliset ja kolmannen 

sektorin organisaatiot vai myös tieteelliset/akateemiset sidosryhmät, joiden kanssa esim. järjestetty 

tutkimusseminaareja tai pidetty esitelmiä/luentoja tällaisten kumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa? 

Vai tulevatko sellaiset mieluummin indikaattoriin 11a ja b?  

 

Sidosryhmät voivat olla hallinnollisia, taloudellisia, tutkimuksellisia tai kolmannen sektorin toimijoita. 

Nämä kuuluvat kategorioihin 7 ja 8. 

 

10. Tarkoittaako 13 (laajalle yleisölle järjestetyt tapahtumat) konsortion tai sen osan järjestämiä tapahtumia 

tai järjestelyissä mukana olemista muiden tahojen kanssa, vai menevätkö tähän esiintymiset tämän 

laatuisissa muiden järjestämissä tapahtumissa? Jos tähän sisältyy myös jälkimmäinen (muiden 

järjestämä), onko ero indikaattoriin 11a ja 11b yleisö, jolle tilaisuudet on suunnattu/tilaisuuden luonne. 

Molempiin mennään kuitenkin yleensä esiintymään kutsuttuna.  
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Laaja yleisö -taulukossa indikaattori 13 tarkoittaa tapahtumien järjestämistä yksin tai yhdessä kumppanien 

kanssa. Yksittäiset esitykset ja vastaavat aktiviteetit raportoidaan indikaattorilla 11. 

 

11. Some-osiossa on hyvin epäselvästi yhdessä lokerossa seuraaja-/kävijämäärä? Kumpi pitää laittaa? Miksi 

molemmat eivät ole tarjolla omassa lokerossa? Tarvitsee myös ohjeistuksen pääsomemedioille, että 

mikä luku laitetaan, jotta ovat vertailukelpoisia.  

 

Raportoikaa seuraaja-, kävijä-ja julkaisujen jakomäärät, jos tieto on saatavissa kyseisen sosiaalisen median 

raporteista. Lisätään indikaattorityökirjaan vastaavat sarakkeet. 

 

12. Politiikkatoimia yritysten tai yhteiskunnan suuntaan ilmeisesti mitataan ainoastaan Komiteat osiossa? 

Mihin tulee laki yms. aloitteisiin annetut lausunnot? Entä aloitteiden kommentointi? Entä konsortion 

tekemät aloitteet ja ehdotukset? Ylipäänsä vaikuttaminen tulee heikosti esiin mittareissa.  

Konsortion omat aloitteet esitellään annetun tilan puitteissa vaikuttavuuskertomuksessa. Aloitteeseen 

liittyvät merkittävät STN:n rahoituksella tehdyt toimet voi raportoida indikaattorityökirjassa. Indikaattorin 

kuvaukseen lisätään pyydetyt lausunnot.  

 

13. Mitä ”Laaja yleisö” tarkoittaa?  

Sellaista laajaa kohderyhmää, jota ei ole erityisesti määritelty tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmassa. 

 

14. Indikaattorista 2c eli aineistojen käyttömääristä herää puolestaan seuraava kysymys: Tarkoitetaanko 

tällä viittausten määriä, vai pitäisikö olla latausten lukumääriä tai dataa hyödyntävien ryhmien määriä 

hankkeen ulkopuolella, mikä olisi ilmeisesti todella haasteellista kerätä. Myös viittausten määristä 

minua on suorituspaikalla opastettu, että ne ovat joistakin julkaisuista mahdollista saada, mutta nekin 

kehittyvät viiveellä.  

Avoimissa aineistoissa voidaan käyttää tietovarannon tarjoajan raportin tietoja. Viittausten määrä 

päivitetään kolmesti vuodessa indikaattorikirjoihin. 

 

15. 2a-c indikaattoreihin sisältynevät lehtien avoimuus (kultainen) että rinnakkaistallennus (vihreä)? 

Kyllä sisältyvät. Taulukkoon Avoin lisätty vaihtoehdot kultainen ja vihreä. 
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Tekniset huomiot 

1. Kappalemääriä kysyttäessä vastataan nolla, jos ei ole yhtään havaintoa. Kohta jätetään tyhjäksi, jos 

asiasta ei ole tietoa. 

2. Pelkkä aktiviteettien listaus ei riitä, kappalemäärät on myös täytettävä.  

 

 

  

 

 


