Tieteellinen tiedonhankinta
matematiikassa/tilastotieteessä*
Valtteri Vainikka (@helsinki.fi)
Oppimisen palvelut, HY Kirjasto

* Ja luonnontieteissä ylipäänsä…

Oppimistavoitteet
• … selvittämään mitä tiedonlähteitä on
käytettävissä

• … hakemaan aineistoja
• ... tuntemaan alan julkaisukulttuuria
• … arvioimaan löydettyjen artikkelien
tieteellisyyttä/akateemista luotettavuutta

Ohjelma
• (1) Johdanto: yleistä kirjaston palveluista/järjestelmistä ja
mitä on tieteellinen tiedonhankinta?
• (2) Tiedonlähteiden valinta: mitä aineistoja on saatavilla?
• (3) Tieteellisyys: miten arvioin aineistojen vaikuttavuutta?
• Extra: Johdanto viitteidenhallintaohjelmistoihin

Johdanto
• Suomen kattavimmat kokoelmat alan aineistoa
•

Pääpaino elektronisessa aineistossa (esim. ~6750 e-kirjaa)

•

Kaikki keskeisimmät alan lehdet tilattu elektronisessa muodossa

•

Kurssikirjoista hankitaan aina myös elektroninen versio jos mahdollista

• Monta käyttötapaa
•

1.) Matematiikan/tilastotieteen-sivustot
(http://libraryguides.helsinki.fi/mathstat)

•

2.) Helka-katalogi (www.helsinki.fi/helka)

•

3.) Kirjaston kotisivu (www.helsinki.fi/kirjasto)

Johdanto
• Matematiikan/tilastotieteen ResearchGuide
• Kaikki ydinlähteet samalla sivustolla  Kannattaa lisätä
kirjanmerkkeihin!

• Ei tarvitse selata kirjaston pääkotisivua/Helkaa yhtä paljon
• Ylläpidetään aktiivisesti; rakennettu laitokselle
• Vastaavia oppaita on myös muista Kumpulan tieteenaloista

• URL: http://libraryguides.helsinki.fi/mathstat

Johdanto
• BookNavigator: moderni tapa selata e-kirjoja
•

Matematiikka/tilastotiede molemmat listattuina

•

Taustalla Helkan data

•

Toimii hyvin myös mobiililaitteilla

•

Luokissa vielä parannettavaa, tarkentuu jatkuvasti

•

URL: https://www.terkko.helsinki.fi/booknavigator

• Nelli-portaali on poistunut käytöstä!
(Tilalla ResearchGuide-sivut/Helkan uusi käyttöliittymä)

Johdanto
• Kirjasto priorisoi laitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan
tekemiä hankintaehdotuksia
•

Elektroninen versio hankitaan oletuksena, mutta monista on tarjolla vain
painettu

•

Kokoelmat kehittyy pääasiassa hankintaehdotusten kautta

•

URL: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55539/lomake.html
(http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/asioi/tilaaaineistoa/hankintaehdotus)

Johdanto
• Kirjaston tiloissa käytettävissä Office365-kalenterista
varattavia ryhmätyötiloja
•

Hakusanaksi “kumpula campus library”

•

Saa käyttää myös ilman varausta, mutta silloin etusija varauksen
tehneellä (perusvaraus 2 tuntia)

•

Käyttöaste ei kovin korkea (vrt. Kaisa-talo)

• Helkan uusi käyttöliittymä
•

Osoite: https://helka.finna.fi/ tai www.helsinki.fi/helka

•

Kirjautuminen HY-tunnuksilla ja kirjastokorttinumeron linkitys

•

Uusi artikkelihaku (+ perinteinen kokoelmahaku)

Johdanto
• Kaikkien kirjaston lisensoimien
palvelujen/erikoistietokantojen etäkäyttö aktivoituu
automaattisesti em. sivujen linkkejä seurattaessa
•

Aineistot ovat käytettävissä kaikilla kampuksilla ja myös kotona

•

Opinto-oikeuden päättyessä aineistoja voi käyttää kirjaston tiloissa

 VPN-yhteyttä ei enää tarvitse käyttää!

• Kirjaston SFX-linkityspalvelu (=

-ikoni)

•

Kytketty useisiin kolmannen osapuolen erikoistietokantoihin

•

Etsii viitetietojen perusteella kokotekstin (mikäli saatavilla)

Tieteellinen
tiedonhankinta
• Perustuu ongelmalähtöiseen ajatteluun, vrt. arkielämän
tiedonhankinta
• Kiinteä osa tutkimusprosessia
• Edellyttää opiskeltavan tieteenalan käytäntöjen,
tiedonlähteiden ja tiedonhaun menetelmien tuntemusta

Tyypillinen matematiikan
kandin lähdeluettelo
• Otos: 45 kandin työtä vuosilta 2014-2015

• Yhteensä 246 lähdeviitettä
• Viitteistä kirjoja 106
• Artikkeleita 16
• Muut lähteet: kurssimateriaalit, verkkosivut, Wikipedia, Wolfram
Mathworld
• Lähteitä keskimäärin 5,6 – vaihteluvälillä 0-21
• Artikkeleihin viitattiin 7 tutkielmassa
• Tilastotieteessä tilanne vastakkainen
• Lehdet keskeisempiä kuin kirjat

Tyypillinen matematiikan
gradun lähdeluettelo
• Otos: 51 kpl vuodelta 2014
• Yhdessä matematiikan gradussa on keskimäärin 17 lähdeviitettä, joista
•

32 % lehtiartikkeleita

•

53 % kirjoja

•

15 % muita aineistoja

• 41 % ei lehtiartikkeleita lähteissä
• Opettajalinja (otos 6 kpl):
•

Keskimäärin 39 lähdeviitettä

•

40% lehtiartikkeleita

•

43% kirjoja

•

18% muita aineistoja

Mitä tämä kertoo?
• Tutkimusartikkeleita käytetään matematiikassa pääasiassa
jatko-opiskelijatasolla
• On aika harvinaista, että vasta kanditason opiskelija pystyy
sisäistäen lukemaan alansa tieteellisiä artikkeleita, eikä se ole
kovin yleistä maisteritasollakaan (hyvin kumulatiivinen ala)

• Kirjoilla on merkittävä asema opinnäytteiden lähteinä
• Lähteiden määrä ylipäänsä ei ole yleesä kovin korkea

 Käytännössä opiskelijoiden ei tarvitse huolehtia liikaa
siitä, että pitäisi käyttää suurta määrää lähteitä*
*Tilanne on vähän erilainen matematiikan
opettajalinjalla ja tilastotieteessä

Tieteellinen
tiedonhankinta
• Tietynlainen epäselvyys ja yhden kaikkea akateemista
aineistoa etsivän ideaalin järjestelmän puute on arkipäivää
• Julkaisijoiden palvelut vaihtelevat ja kilpailu niiden välillä on kovaa
• Lisenssiehdot ovat yleensä tiukat
• Kirjasto ostaa aineistoa isoissa paketeissa joissa on usein
päällekkäisyyttä (esim. sama lehti voi olla saatavilla useasta eri
palvelusta)
 Tässä navigoimisen oppiminen on osa ns. tieteen lukutaitoa!

Mitä on tieteellinen tieto?
Tiede rakentuu aiemman tutkimuksen varaan
Tutkimuskysymykset ja ongelmat nousevat
aiemmasta tutkimuksesta
Tieteellinen julkaiseminen perustuu ennen
kaikkea vertaisarviointiin (peer review*)

• Arvioijat ovat itse arvostettuja tutkijoita**
• Kirjoittajalta käytännössä aina vaaditaan
parannuksia artikkeliin ennen sen
hyväksymistä ja suurin osa artikkeleista
hylätään
*Tarkemmin eri tyypeistä: https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
** Eivätkä he saa työstään palkkaa; hyödyllistä kokemusta esim. CV:n kannalta 15

Osio 2: Tiedonlähteiden valinta
(mitä aineistoja on saatavilla?)

Miten pääsen alkuun?
Aloita tunnetuista tiedonlähteistä…
• Tieteenalan perusteokset ja kurssikirjat (+ lähdeluetteloista
löytyy lisää aiheeseen liittyvää kirjallisuutta)
• Tiedossa olevat lehtiartikkelit
• Tieteenalakohtaiset sanakirjat ja sanastot
• http://mathworld.wolfram.com/

• Tietosanakirjat
• Matematiikan tieteenalaopas (hyvä aloituspiste)

Muutama lukuvinkki
• Kielenhuollon käsikirja (Katariina Iisa, Hannu Oittinen & Aino Piehl 2012) 
Ebook:
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://www.ellibslibrary.com/hy/978952
6601335 (lisäksi Kaisa-talossa >150 nidettä useita eri painoksia)
• Tieteellinen kirjoittaminen (Merja Kinnunen & Olli Löytty, 2002) 
https://helka.finna.fi/Record/helka.1664561 (Kaisa-talossa)
• Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen (Sonja Kniivilä,
Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen, 2007) 
https://helka.finna.fi/Record/helka.1960628 (Kaisa-talossa)
• Jos teema kiinnostaa enemmänkin, niin aiheesta löytyy paljon lisää  Helkahaut hakusanoilla ”scientific writing” ja ”tieteellinen kirjoittaminen”)
• Myös graduoppaat* voivat olla hyödyllisiä, esim. Gradutakuu (Kimmo
Svinhufvud, 2010), Uusi graduopas (Juha Hakala, 2009)

Kirjat
• Kaikki aineisto kirjaston uudesta tietokannasta: https://helka.finna.fi (tai
www.helsinki.fi/helka)
•

Ei löydy? Kokeile yliopistokirjastojen yhteistä tietokantaa:
www.melinda.kansalliskirjasto.fi  Maksullinen kaukolaina

•

Varastokirjasto: https://vaari.linneanet.fi/  Ilmainen kaukolaina (kunhan
haet aineiston HY kirjaston toimipisteestä)

•

Kurssikirjat ja lukusalikappaleet (esim: Introductory statistics / Sheldon
M. Ross)

•

Huomaa e-kirjojen vaihtelevat käyttöehdot

•

Hakuteokset

•

Tieteelliset kirjat

• E-kirjojen selailuun Booknavigator

Lehdet
• Kaikki tieteelliset lehdet tilataan vain e-versiona
• Vain joitakin yksittäisiä lehtiä saadaan lisäksi painettuna (käytännössä
lähinnä muutamat populaaritiedelehdet)
• Kaikki kirjaston hankkimat lehdet löytyvät Helkasta
• Muutama esimerkki ns. yleistajuisista matematiikan lehdistä:
• American mathematical monthly
• Mathematics Magazine
• The College Mathematics Journal
• Solmu

Artikkelin anatomiaa
Lehti
Artikkelin
otsikko

Tekijä(t) ja
missä työ
tehtiin
Tiivistelmä

Tieto e-print-versiosta

Lähteet
21

Viitteen perustiedot

• Tekijä(t)

• Vuosi
• Lehden nimi
• Volyymi
• Sivu/tunniste
 Eri lehdillä on usein
omat viittaustyylit

3.11.2017
22

Opinnäytteet
• URL: http://ethesis.helsinki.fi (opinnäytteiden haku ja tallennus)
• Väitöskirjat: painettuna kirjastosta, mutta useimmista on myös e-versio
• Gradut: kaikki uusimmat gradut e-muodossa (ei välttämättä
avoimessa verkossa), vuoteen 2015 saakka painettuna
Kumpulassa (2. kerros)
• Lisäksi valtiotieteellisen tilastotieteen gradut painettuna Kaisa-talossa,
saatavilla tilauksesta
• Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatin tutkielmat löytyvät
painettuna Kumpulan kirjastosta vuoteen 2015 saakka (huom: ei
löydy mistään tietokannasta!)

Tiedonhaun valmistelu
• Tiedonhakuongelman määrittely: aiheen valinta ja rajaus (vrt.
seminaarityön aiheen valinta)
• Aihealueen keskeiset käsitteet
• käsitteiden synonyymit ja vieraskieliset vastineet
• rinnakkaiset, laajemmat ja suppeammat käsitteet

• Yhdistetään hakutermejä hakulauseiksi
 Tavoitteena on muotoilla hakuongelma konkreettiseen
sanalliseen asuun…

Tiedonhakutekniikoista
• Hakusanojen yhdistäminen
• ts. hakulauseiden muodostaminen

• Hakusanojen katkaisu
• Katkaisumerkit, automaattinen katkaisu

• Haun rajaus
• Asiasanojen avulla

• Aikarajaus (esim. tietyt vuodet)
• Julkaisutyyppi (esim. vain vertaisarvioidut tieteelliset lehdet)
• Aineistotyyppi(esim. vain kirjat, tilastot jne.)

Boolen logiikka

Käytännössä lähes jokaisen
tieteellisen aineiston
tietokannan hakutoiminnot
perustuvat tähän

• AND = tarkentaa hakua
• OR = laajentaa hakua
• NOT = hyödyllinen
varsinkin jos saat paljon
huonoja hakutuloksia
• Huom: OR eroaa
arkikielen merkityksestä
siinä mielessä, että myös
molemmat hyväksytään
hakutulokseen
Näiden lisäksi käytetään usein myös sanojen katkaisua
(WoS: *-merkki, syntaksi vaihtelee tietokannoittain)

Huomioitavaa…
• Tarvittava tieto ei yleensä löydy heti ensimmäisellä
yrittämällä
• Tietoa on yleensä etsittävä useammasta eri lähteestä

• Tiedonhaun tekniikat, hakukomennot ja rajausmahdollisuudet
vaihtelevat tietokannoittain
• Aluksi ensin useita laajoja hakuja, jonka jälkeen lisätään ANDoperaattorin avulla lisäehtoja (+ käytetään joka tietokannan
omia filtteröintitoimintoja, esim. lehtipohjaiset aihelistaukset)

Julkaisutapa: Kaupallinen
vs. Open Access (OA)
• Perinteinen julkaisumalli: lehden kaupallinen julkaisija omistaa
oikeudet artikkeliin ja yliopistot ostavat lisenssin lehtiin  Valtio
maksaa kahdesti, ensin tutkijan palkan ja sitten ostaa lehdet
• Digitaalisten aineistojen hinnat ovat jatkuvassa nousussa
• ”Big business” (esim. Elsevierin liikevaihto oli v. 2015 n. 2,2 miljardia
euroa, josta 37% voittoa)
• Vastareaktiona Open Access -liike: lehdet avoimesti/ilmaiseksi
luettaviksi nettiin ( avoin pääsy tutkimukseen, demokratisoi tietoa
ja helpottaa tutkimuksen laadun arviointia)
 Esim. Directory of Open Access Journals: https://doaj.org

Open Access (OA)
• OA-julkaisesta on eri tasoja, ideaalina ns. gold open access (aineiston julkaisuversio
vapaasti saatavilla verkosta)
• OA-lehtien toiminta perustuu kirjoittajamaksuihin. Maksun vastineeksi koko lehti on
avoimesti kaikkien saatavilla.
• Ongelmia:
•

Halutaan julkaista tulokset huippulehdissä, mutta toisaalta kannustetaan avoimeen
julkaisemiseen

•

”predatory publishing”  Heikkotasoisia lehtiä, jotka julkaisevat lähes mitä tahansa
saadakseen julkaisumaksun (= vertaisarviointi ei toteudu sillä tasolla kuin
tieteellisessä julkaisemisessa on tarkoitus). Ilmiöstä ei tarvitse olla huolissaan, sillä
kyseinen aineisto ei käytännössä pääse mihinkään korkeatasoiseen tieteellisen
aineiston tietokantaan.

 Lisätietoa: kirjaston Open Access -opas (http://libraryguides.helsinki.fi/oa)

Green Open Access
• Julkaisuarkistot, joihin voi tallentaa maksutta käsikirjoitusversion julkaisusta
usein ennen kuin se ilmestyy varsinaisessa tiedelehdessä
•

ArXiv, erityisesti fysiikoille, mutta suosittu myös matemaatikoiden
keskuudessa

‒ Perustettu 1991
‒ N. 10 000 artikkelilatausta / kk
‒ Näkyvyyttä ja uutuusseurantaa
‒ Kevyt moderointi vapaaehtoisvoimin ja osin automaattisesti
•

Helda, Helsingin yliopiston julkaisuarkisto, johon kaikki yliopistolaiset
voivat tallentaa julkaisunsa* (myös opinnäytteensä)

 Green OA -julkaisut tunnetaan myös nimellä e-print versiot
* Versio riippuu siitä minkä lehti sallii
(useimmiten manuskripti, johon on jo lisätty
vertaisarvioinnin jälkeiset korjaukset)

Open Access: extra
• Discrete Analysis -lehti
‒ Open access -lehti, jossa ei omia artikkeleita lainkaan  vain linkit
ArXiv -tietokantaan

‒ Naturen artikkeli lehdestä

• Suomen Kuvalehden artikkeli Tuomas Hytösestä

• Joukkoistaminen matemaattisten ongelmien ratkaisemisesssa
• Polymath
• MathOverflow - matemaatikoille
• Mathematics Stack Exchange - opiskelijoille

Matematiikan
erikoistietokannat
• Matematiikan tietokannat:
• MathSciNet (AMS)  Tärkein yksittäinen matematiikan lähde
1/2

• Zentralblatt MATH (zbMATH)  Tärkein yksittiänen
matematiikan lähde 2/2
• ArXiv  Green open access julkaisuja (e-print versioita)

• Lisäksi (hyödyllisiä esim. opettajalinjan opiskelijoille):
• EconLit (EBSCO)  Taloustieteen tutkimusta
• ERIC (Proquest)  Kasvatustieteen tutkimusta

MathSciNet (AMS)
•

Taustalla American Mathematical Society

•

Viitetiedot yli 3 miljoonasta dokumentista

•

Suuresta osasta järjestön kutsuman asiantuntijan laatima
tiivistelmä (tai vähintään artikkelin tekijän laatima) 
”Reviewed”

•

Mathematical Reviews (MR) ylläpitää Zentralblatt MATH
(zbMath) kanssa alan tunnetuinta luokitusjärjestelmää,
Mathematics Subject Classification (MSC)

•

Pikaopas: http://www.ams.org/publications/msnquickstart-guide.pdf

•

Varsinainen käyttöopas:
http://www.ams.org/msnhtml/guidebook.pdf
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Zentralblatt Math (zbMATH)
•

”World´s most comprehensive and longest-running abstracting
and reviewing service in pure and applied mathematics”
(https://zbmath.org/about)

•

Tuottajana FIZ Karlsruhe (Leibniz Institute for Information
Infrastructure), distribuution hoitaa Springer

•

Viitetiedot yli 4 miljoonasta dokumentista (rakennettu
~3000 lehdestä ja 180 000 kirjasta)

•

MathSciNet:n tavoin sisältö on suurelta osin alan
asiantuntijoiden arvioimaa (”reviewed”)

•

FAQ: https://zbmath.org/frequently-asked-questions/
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ArXiv
•

”Open access to 1,306,422 e-prints in Physics, Mathematics,
Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance
and Statistics”

•

Tutkijan perustama 1991, kirjaston ylläpitämä 2001-

•

Aineisto usein vapaasti luettavissa ennen lehdessä tms.
ilmestymistä (”preprint”)

•

Muutakin kuin artikkeleita – jopa graduja

•

Ennen kuka vain voi julkaista, nykyään vaaditaan suosittelijat
jotta pääsee kirjoittajaksi

•

Oma viittaustyyli ja luokitusjärjestelmä  esim.
arXiv:1709.0727 [math.CA]
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Tieteen* yleistietokannat
Alusta:

Web of Science
(Clarivate Analytics)

Scopus
(Elsevier)

Google Scholar

Kaupallisuus:

Kyllä (suljettu)

Kyllä (suljettu)

Kyllä (mutta
avoin)

Kriteerit
indeksoinnille:

Rajattu &
määritelty

Rajattu &
määritelty

Ei tiedossa; data
mining

Ilmestyi 2004, Web
of Science palvelun tunnetuin
kilpailija. Maailman
kattavimpia
poikkitieteellisiä
viitetietokantoja.

Ilmestyi 2004.
Tarkkaa tietoa
indeksoitavasta
sisällöstä ei ole
julkisesti saatavilla.

Markkina-asema ja Markkinajohtaja,
sisältö:
ensimmäinen
versio jo v. 1964.
Maailman
tunnetuin
poikkitieteellinen
yleisviitetietokanta.

* Tietokannoissa paras kattavuus
luonnontieteissä ja lääketieteissä

Yleisimmät julkaisutyypit
• Article: alkuperäisartikkeli eli tutkimusartikkeli. Omia, uusia tutkimustuloksia
esittelevää artikkeli
• Review: laaja, tavallisesti useiden kymmenien sivujen mittainen yhteenveto jonkin
tutkimusalan tuloksista. Ei esittele uutta tietoa vaan tarjoaa tehokkaan tietopaketin,
jonka perusteella on mahdollista saada kuva koko alasta ja sen kehityksestä.  Usein
opinnäytteen keskeinen lähde!
• Letter: lyhyt raportti, jossa kuvataan jokin huomattava edistysaskeleen tai merkittävä
löydön. Letterit katsotaan kiireellisiksi ja ne julkaistaan yleensä varsin nopeasti.
• Books: perinteinen tutkimusmonografia
• Research notes: lyhyt artikkeli, jossa kuvataan lyhyesti jokin mielenkiintoinen ilmiö, joka
usein liittyy aikaisempaan julkaisuun. Ei yhtä kiireellinen kuin letter.
• Supplements: ovat usein kymmenien tai satojen sivujen pituisia taulukoita, jotka
kuvaavat artikkelin perusteena olevat mittaustulokset.
• Proceedings paper = konferenssiartikkeli
• Book chapter = kirja-artikkeli
• Correction = hups, korjaamme tekemämme virheen

Web of Science (WoS)

Etsitkö suomenkielisiä artikkeleita?
Kotimainen artikkelitietokanta Arto:
https://arto.linneanet.fi/

• Ehkä maailman arvostetuin
viitetietokanta
• Tiukka lehtiseula ja laadunvalvonta
• Noin 19 500 lehteä eri
tieteenaloilta
• Viitatuimmat ovat yleensä
katsauslehtiä tai
katsausartikkeleita (esim. lehden
nimessä ‘review’)
 SCOPUS:n ohella käytännössä
luonnontieteiden oletustietokanta
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Perushaku: AND, OR, NOT -haut
halutuista kentistä

WoS sisältää eri tietokantoja
• Tärkein osa on SCI-EXPANDED (1945-)
• Muut osat tulleet myöhemmin, täydentäviä
• Kirjatietokanta ei ole luonnontieteiden osalta kovin
kattava (WoS on pääasiassa artikkelitietokanta)
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Scopus (Elsevier)
• Scopusta ylläpitää Elsevier, yksi suurimmista tieteellisistä lehtija kirjakustantamoista
• Web of Sciencen suurin kilpailija: hyvin samanlaiset
toiminnot
• Scopus sisältää yli 21 000 lehteä ja konferenssisarjaa
• Sisältö ei ole ollut aivan yhtä korkeatasoinen kuin WoS:in, mutta
aiheesta riippuen saatat löytää jonkin verran enemmän (tai
vähemmän)  Tunnetaan erityisesti WoS:ia kattavammasta
konferenssiartikkelien indeksoinnista (tehden siitä suosikin
tietojenkäsittelytieteen aineistolle)
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Google Scholar
• Indeksointikriteerit eivät ole julkista tietoa
• Ei perinteisiä avoimesti selattavia lehtilistoja (rakennettu
web crawlereilla)

• Ilmainen käyttää*, mutta toisaalta tietokannan sisällöstä
tiedetään huomattavan vähän verrattuna perinteisiin
tutkimustietokantoihin
Google Scholarista saa lähes aina enemmän hakutuloksia
kuin perinteisistä viitetietokannoista, mutta löydettyjen
aineistojen akateeminen taso vaihtelee enemmän
PS: Jos käytät Google Scholaria paljon kannattaa tutustua Publish or Perish -ohjelmaan
(http://www.harzing.com/pop.htm)

* Mainokset yms.

Osio 3: Tieteellisyys (miten arvioin
julkaisujen vaikuttavuutta?)

* Ja luonnontieteissä ylipäänsä…

Hakutuloksen arviointi
• Tiedonlähteiden arviointi = lähdekritiikki
• Käytä aina ensisijaisia (alkuperäisiä) lähteitä kun se vain on
mahdollista

• Vertaisarviointi takaa (yleensä) tieteellisen luotettavuuden
• Käyttäessäsi moderoitua tieteellistä tietokantaa
(MathSciNet/ZentralBlatt/Web of Science/Scopus) on etsimäsi
aineisto jo valmiiksi ”haravoitua”

• Eri menetelmät sopivat eri tavoin eri tieteenaloille
• Lehtien ranking-listat ja vaikuttavuuskertoimet vaikuttavat
tieteellisen tiedon julkistamiseen, arviointiin ja välillisesti myös
tieteenalojen rahoitukseen

Viittausmäärät
• Viittausmäärät ja myös viittauskäytäntö (esim. kuinka uuteen aineistoon
viitataan eniten) vaihtelee ei pelkästään tieteenaloittain, vaan myös
tutkimusaiheen mukaan  Viittausmääriä tulisi ideaalisti verrata vain
tieteenalan sisällä, samasta tutkimusaiheesta ja saman ikäisten
artikkelien välillä
• Viittaukset eivät välttämättä kerro tutkimuksen laadusta, mutta ne kertovat
ainakin tutkimuksen vaikuttavuudesta  Mutta viittaukset eivät välttämättä
aina ole positiivisia. Ne voivat myös esim. osoittaa virheitä metodologiassa.
• Viittausmäärät ovat aina tietokantakohtaisia: esim. Google Scholarissa on
lähes aina enemmän viittauksia kuin perinteisissä kaupallisissa
viitetietokannoissa (vrt. Web of Science/Scopus)
• Perinteinen kultastandardit viittausmäärien seurannassa ovat Web of Science
ja SCOPUS  Suuri osa yliopistorankingeistä käyttää niiden dataa

Julkaisukanavan arviointi: Impact
Factorit ja muut indikaattorit
• Tärkeimmät arviointiin tarvittavat linkit löytyy tieteenalan
ResearchGuide-sivulta  Journals/Journal Evaluation
• Perinteinen impact factor (IF) = keskimääräinen määrä
viittauksia per artikkeli viimeisen kahden vuoden aikana
 Samasta ideasta on nykyään kymmeniä variaatioita ja
useimmilla tietokannoilla on siitä omat versionsa
• Tunnetuimmat listaukset: SJR (Scopus) & JCR (Web of
Science)
• Suomessa julkaisufoorumi-ranking vaikuttaa makrotasolla
yliopistojen rahoitukseen, mutta se ei sovellu yksilötason
käyttöön
PS: kirjastolla on oma RG-opas julkaisujen vaikuttavuuden
mittaamisesta (http://libraryguides.helsinki.fi/metrics)

Esimerkki muista indikaattoreista:
Hirsch-indeksi

• ”…tutkijan h-indeksi on kokonaisluku, joka saa arvon h, mikäli kaikista hänen N
julkaisustaan h julkaisuun on viitattu muissa julkaisuissa h kertaa tai useammin ja
loppuihin (N-h) julkaisuun h kertaa tai vähemmän” (https://fi.wikipedia.org/wiki/H-indeksi)
• Esim: H-indeksi 10 tarkoittaa, että tutkija on julkaissut 10 artikkelia, joista
jokaisella on vähintään 10 viittausta  Pyrkii mittaamaan samanaikaisesti
julkaisumäärää ja tuotettujen julkaisujen vaikuttavuutta (viittausmääriä)
• Ongelmia: suosii pitkän uran tehneitä tutkijoita, ei välitä tekijän paikasta
tekijäluettelossa, ei ota huomioon viittausmäärien eroja tieteenalan sisällä ja sitä
voidaan manipuloida tekemällä viittauksia omaan työhön
 Myös H-indeksille on kehitetty saman idean pohjalta useita kilpailevia
indikaattoreita (jotkut esimerkiksi painottaa enemmän viittausmääriä kuin julkaisujen
määrää, toiset ns. hittiartikkeleita jne.)

Yliopistorankingit

• Perustuvat suurelta osin yleensä joko Web of Science tai
SCOPUS -tietokannan dataan
• Päivitetään pääsääntöisesti vuosittain  Valtaosa yliopistoista
seuraa aktiivisesti oman organisaationsa kehitystä
• Vain hyvin harvat pohjoismaiset yliopistot ovat
kansainvälisillä top 100 -listoilla  HY on yleensä top 50–
100 (ja sitä kautta top 0.5% mailman yliopistoista)

• Esimerkkejä tunnetuimmista: Shanghai Academic Ranking of
World Universities, Times Higher Education World University
Rankings, QS World University Ranking ja National Taiwan
University Ranking
Lisätietoa:
https://www.helsinki.fi/en/university/
what-is-a-university-ranking

Extra: Viitteidenhallinta
• Viittauksia ja bibliografioita ei kuulu kirjoittaa käsin!
Automatisoimalla prosessin säästät aikaa, vältät
kirjoitusvirheet ja voit tarvittaessa vaihtaa hetkessä
viittaustyyliä
• Yleisimmät vaihtoehdot löydät matematiikan/tilastotieteen RGsivulta  Reference Management
• Helppokäyttöisiä: mitä aikaisemmin ottaa käyttöön, sen
enemmän hyötyä pitkällä aikavälillä
• Vaihtoehtoja on paljon; viime kädessä makuasia
 Matematiikassa yleensä käytetään LaTeX:ia…

Esim. LaTeX
• UNIX-filosofiaa seuraava dokumenttien valmistusjärjestelmä
(”document preparation system”)  Markup language text
file into compiler = lopputuloksena esim. PDF-tiedosto

• Tuottaa automaattisesti ammattitason typografiaa (vrt.
monet tieteelliset lehdet ja kirjat tehdään LaTeX:lla)
• Useita kilpailevia distribuutioita (myös graafisia käyttöliittymiä
hyödyntäviä) ja web-app -pohjaisia toteutuksia

• Käytetään yleensä valmiin teematiedoston kanssa (esim.
opinnäytepohja)

Esim. LaTeX
Opiskelumateriaalia:
•

Virallinen dokumentaatio

•

The Not So Short Introduction to LaTeX (hyvin suosittu epävirallinen opas, alkuperäinen englanninkielinen versio)

•

The Not so Short Introduction to LaTeX (suomenkielinen käännös v. 2005)

•

LaTeX Wikibook

Lisäksi kirjaston e-kirjakokoelmassa esim:
•

Kottwitz: LaTeX Beginners Guide (2011)

•

Gratzer: Practical LaTeX (2014)

•

Gratzer: More Math Into LaTeX (2007)

•

Syropoulos: Digital Typography Using LaTeX (2003)

•

van Dongen: LaTeX and Friends (2012)

Esim. RefWorks

Kirjasto järjestää läpi
vuoden Refworkskursseja (kotisivu 
koulutukset)

• Aikanaan selvä markkinajohtaja, yhä kenties suosituin
(mutta nykyään paljon kilpailua)
• Kaupallinen, HY lisensoinut opiskelijoille/henkilökunnalle

• Sai juuri massiivisen päivityksen; käytännössä lähes
kaikki meni uusiksi  Molemmat versiot käytössä
• Uudessa versiossa on vielä muutamia puutteita, ennen
kaikkea ongelmia skandien (äöå) kanssa
• Vanha ja uusi versio toimivat erillisillä tunnuksilla/eivät
keskustele keskenään
 Huom: Pystyy tuottamaan LaTeX:iin BibTeX-tiedostoja!

Esim. RefWorks
• Sekä vanhassa että uudessa versiossa on kolme osaa: 1.)
Websivu-pohjainen tietokanta omille viitteille, 2.) laajennus
Microsoft Word -ohjelmaan ja 3.) ”Save to RefWorks” bookmark nettiselaimeen
• Yleensä käytetään vain ensimmäistä kahta (”Save to
RefWorks” -toiminto ei aina toimi täydellisesti)
• Ohjelma osaa tallentaa viitteitä monella eri tavalla, joskin
vahvan markkina-aseman vuoksi monessa tietokannassa
on suoraan RefWorks-tuki (= ”Export to RefWorks” -nappi)

Workflow
• Yleinen suositus: tieteellistä tiedonhakua tehtäessä
kannattaa tallentaa jokaisen mielenkiintoisen julkaisun
tiedot saman tien johonkin viitteidenhallintaohjelmaan

• Lisäksi on voi olla kätevää tehdä samalla jokaiselle
hakusessiolle oma kansionsa, johon tallentaa artikkelien PDFtiedostot

Tietokanta
(Helka/WoS…)

PDF-tiedosto
talteen omaan
kansioon

Viitetiedot
talteen esim.
RefWorksiin

Lisämateriaalia/ kertaukseen
• Tiedonhankinnan uudet MOOC-kurssit (beta)
• URL: https://mooc.helsinki.fi/course/index.php?categoryid=2
• (1) Tutkielman tekijän tiedonhankinta
• (2) Information Seeking and Management for Thesis
Writers (suunnattu pääasiassa maisterivaiheen
opiskelijoille)
(molemmat ovat ihan upouusia; julkaistiin syyskuun alussa)

Kiitos osallistumisesta!
• Ota yhteyttä, autamme mielellämme
(tiina.heino@helsinki.fi ja
valtteri.vainikka@helsinki.fi)
• Palautelomake:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/
82528/lomake.html
• Lisää yleisiä RG-opassivustoja:
http://libraryguides.helsinki.fi (esim. ekirjat, sanakirjat yms.)
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