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Oma toiminta

Julkaisuja (artikkeleita, kirja-arvosteluja, referee-arviointeja, toimitustyötä)
International Journal of Maritime History
Research in Maritime History
European Review of Economic History
Scandinavian Economic History Review
Business History
Northern Seas, The Yearbook of the Association for the History of 
the Northern Seas
Scandinavian Journal of History (editor-in-chief)
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Scandinavian Journal of History
• http://www.tandf.co.uk/journals/online/0346-8755.asp
• Kustantaja Taylor & Francis, tuotemerkkinä Routledge

– Maailman suurin (ja vanhimpia, perustettu 1798) tiedekustantaja
– yli 1000 aikakauskirjaa ja 2500 kirjaa vuosittain 
– omistuksia mm. Frank Cass, Routledge

• Päätoimittajuus Suomessa, kustannustoimitus Norjassa (Oslo)
• Noin 400 tilaajaa, lähes kaikki institutionaalisia (yliopistojen kirjastot). 

Yhdysvaltojen ja Britannian osuus tilauskannasta 25 %
• On-line palvelut erittäin käytettyjä (esim. Vesa Vareksen artikkelin 

2002 latasi ensimmäisen vuoden aikana yli 50 tutkijaa)



Jari Ojala 2005                     

Jyväskylän yliopisto

Miksi on tärkeää julkaista arvioiduissa 
aikakauskirjoissa?

Oman tutkimustyön edistyminen
Työn rakentaistuminen
Käsitteellistäminen
Tutkimuskysymyksen hahmottuminen
Osana artikkeliväitöstä

Todelliseksi vaihtoehdoksi myös humanisteille!
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Miksi 2 – tiedepoliittiset perusteet... 
Akatemian vaatimukset, ”tärkeysjärjestys”:
1) Artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö
2) Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä

kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa 
refereekäytäntö

3) Artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö
4) Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa 

tieteellisissä konfe-renssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö
5) Tieteelliset monografiat
6) Muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja 

konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä sekä julkaisut 
yliopisto- ja laitossarjoissa 
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Mikä on arvioitu aikakauskirja?

Referee, peer review …
Referee arvio on lyhyt ja ytimekäs käsitys julkaistavaksi tarkoitetusta
artikkelista 
Tavoite: riippumaton arvio tieteellisestä työstä
Subjektiiviset käsitykset kirjoittajasta, tämän lähtökohdista ym. 
pyritään häivyttämään julkaisupäätöksen tieltä (ei koskaan onnistu 
sataprosenttisesti)
Malli luonnontieteistä
Useimmiten kansainvälisiä – humanistisella alalla perin vähän 
kotimaisia, arvioituja aikakauskirjoja
Poikkitieteellisyys (julkaisukanavia miettiessä ei kannata tutkia 
yksipuolisesti vain oman alan lehtiä…)
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Monenlaisia aikakauskirjoja… 
Tieteellisiä aikakauslehtiä noin 70 000 

Muutama tuhat todella ”merkittävää”
Elektronisia tieteellisiä lehtiä noin 7 000 

Laatuerot ja arvostukset
A+ – D “tierin julkaisut”, 1. – 3.-luokan julkaisut, Premium-Leading-

Reputable yms. 
Erityisesti taloustieteissä ja luonnontieteissä luokituksella on 

merkitystä (meriittinä virkoihin)
Luokitukset journaaleihin viittausten, merkittävyyden, yleisen 

”laadun” mukaan ym. (Citation Records –tietokannat jne.)
Useita luokittajia, ks. esim.:

arts & humanities citation index (isi), löytyy kirjaston 
tietokannoista

http://bear.cba.ufl.edu/centers/MKS/general/Aplus_journal_ran
king.pdf

www.libsci.sc.edu/hoerman/clis733/octo1701.PDF
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ISI, Historian journaalit 2004, citation index

65SJH...
129HISTORY WORKSHOP JOURNAL10
147ENVIRONMENTAL HISTORY9
176ETHNOHISTORY8
248JOURNAL OF SOCIAL HISTORY 7
274JOURNAL OF AFRICAN HISTORY 6
332JOURNAL OF MODERN HISTORY5
411

COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY 
AND HISTORY4

591PAST PRESENT3
668JOURNAL OF AMERICAN HISTORY2
986AMERICAN HISTORICAL REVIEW 1

Total CitesAbbreviated Journal TitleRank



Jari Ojala 2005                     

Jyväskylän yliopisto

Kannattanee aloittaa ”alhaalta”

Tuntumaa vieraalla kielellä kirjoittamiseen:
Seminaarit, konferenssit ja kongressit – alustaviakin papereita 
kannattaa esittää (käytännössä lähes aina artikkelit ”testattu” 
konferensseissa)
Konferenssijulkaisuilla (osa voi olla kovatasoisia, arvioitujakin)
Abstrakteilla
Kirja-arvosteluilla ja -esittelyillä
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Anonyymit lausunnot
1 – 5 anonyymia lausunnonantajaa – merkitys julkaisupäätöksen 
kannalta oleellinen 

(Pää)toimittaja kuitenkin aina viime kädessä vastuussa
a) lähetetäänkö lainkaan arviointikierrokselle
b) julkaistaanko tekstiä lausuntojen jälkeen
c) valitsee arvioijat 

Lausunnot on tarkoitettu toimittajalle ja artikkelin kirjoittajalle, jolle 
lausunto lähetään useimmiten sellaisenaan
Lausunnot käsitellään luottamuksellisesti lehtien toimituksessa
Lausunnon antajan nimi ei tule artikkelin kirjoittajan tietoon
Kirjoittajan nimi EI TULE lausunnon antajan tietoon (tai ei ainakaan 
pitäisi – perin usein kuitenkin paljastuu tavalla tai toisella)

”… author's track record can also be a factor in publishing success …”
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Vertaisarviot ja laki

• Muutoksia lainsäädännössä: UK & EU (tietosuoja ja tiedon vapaa kulku)
• Pelkoja vertaisarvioinnin oikeudenmukaisuudesta
• Parhaat käytänteet hukassa jopa suurilta kustantajilta (T&F paimenkirje 

viime kesältä – ongelma 2 artikkelissa yli 200 000 lähetetystä)
• Arvioijan ja arvioitavan oikeudet turvattava (tietosuoja)

– Arvioitsijan olisi merkittävä raporttiin ”luottamuksellinen” ja 
allekirjoitettava se

• Freedom of Information Act (FOIA) – koskee erityisesti akateemisia 
julkaisuja (esim. yliopistosarjoja ja tai järjestöjen kanssa yhteistyössä 
tehtyjä journaaleja) – tiedon oltava julkisesti saatavilla
– FOIA suojaa arvioinin anonymiteetin – MUTTA, suoja voidaan 

murtaa jos ”yleinen etu” sitä vaatii... (harvinaista, erityistapauksia)
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Vertaisarviot ja laki, 2

• Tietosuoja (data protection act)
– Referee-arviointia EI ole pakko näyttää kirjoittajalle (käytännössä 

aina välitetään), Arvioitsijan NIMEÄ ei saa välittää arvioitavalle
– the non-disclosure does not excuse the Editor/Publisher “from 

communicating so much of the information sought by the request 
as can be communicated without disclosing the identity of the other 
individual concerned, whether by the omission of names or other 
identifying material or otherwise”.

– Periaatteessa siis erikseen sovittava refereen kanssa, voiko ao. 
arvion esittää arvioitsijalle...

– Herjaukset, plagiaatit yms. paljastukset asia erikseen
• Anonymiteetti voidaan murtaa lain vaatimuksesta (erittäin harvinaista)
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Vertaisarvion tulisi siis

• Perustua (tieteelliseen) todisteluun
• Ei saa olla pahanilkinen (kannustavaa kritiikkiä!)
• Arvioitsijan on myös tuotava esiin mahdolliset siteensä arvioitavaan 

tekstiin, jos niitä on (toimitus ei voi kaikesta olla tietoinen)
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Mihin lausunnonantajat kiinnittävät 
huomiota, esimerkkejä (SJH)…

Tärkeintä tekstin tieteellisyys, niin sisällön, muodon kuin aihepiirinkin 
suhteen
Lausunnossa tulee kiinnittää huomiota ennen muuta artikkelin 
sisältöön, ei niinkään tyylillisiin seikkoihin — tyyliä on syytä 
kommentoida, mikäli se vaikeuttaa asian ymmärtämistä 
Lausunnon pituus on 1-3 sivua
Aikaa lausunnon tekemiseen on 1-2 kuukautta (ei juuri koskaan riitä)
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Vapaamuotoisessa lausunnossa 
käsiteltäviä asioita (toivotaan, SJH)

Aiheen merkittävyys 
Tutkimusmetodin, teoreettisten oletusten ja aineiston käyttökelpoisuus 
tutkittavan aiheen kannalta
Tutkimuksen rakenne ja argumentointi 
Mahdolliset ongelmat koottuna ja ehdotuksia niiden korjaamiseksi; 
kovin yksityiskohtaisiin korjausehdotuksiin ei kannata mennä
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Ohjeet vertaisarvioitsijalla (SJH)
• Peer review is double-blinded, anonymous and confidential. The name of the 

reviewer will not be exposed to the author of the reviewed article, nor will the 
name of the author be exposed to the reviewer.

• The review report (on separate sheet) should be headed with 
“CONFIDENTIAL” and be signed by the referee. Review report is a 
confidential document subject to legal obligations and disclosure.

• The reviews (both positive and negative ones) should be written in judicious 
language and be:
– evidence based
– not be malicious
– provide reasons
– disclose any financial or other interest the referee has in the subject 

matter of the reviewed article
• The journal requests that referee follow the guidelines stated above. Publisher 

or editor, if required to do so by law, do reserve the right to disclose any 
reviews which in our view do not comply with these rules. 
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Usein myös mukana muodollinen lomake, 
esim. SJH:
Scandinavian Journal of History
Assessor’s report on manuscript
Please return this report and manuscript as soon as possible

Title of Manuscript:
“ N N "
Date sent: 

I recommend that this manuscript should:
Be published as it stands
Be published with minor revisions (detailed in report)
Be published only after substantial revisions (detailed in report)
Not to be published

Comments:
(Printed evaluation preferred, c. 1—3 pages.)
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Lomake, jatkuu...

• Printed report (on separate sheet, c. 1—3 pages – also e-mail 
attachments are acceptable)

• Please concentrate on substance rather than style, comment upon 
style only where it impinges upon clarity. Possible topics within the 
comments are: 
– 1) Relevance of the topic
– 2) The general validity of the theoretical approach and the 

relevance of the methods and data
– 3) Structure and arguments
– 4) Flaws in the argument, approach and data.
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Joskus käytetty arviointikaavake...
Writing clarity and organization are:

CONFUSING (1)(2)(3)(4)(5) CLEAR
DISORGANIZED (1)(2)(3)(4)(5) LOGICAL

Core ideas are:
UNORIGINAL (1)(2)(3)(4)(5) ORIGINAL
TRIVIAL (1)(2)(3)(4)(5) IMPORTANT
DULL (1)(2)(3)(4)(5) PROVOCATIVE

The arguments presented are:
MUNDANE (1)(2)(3)(4)(5) CLEVER
QUESTIONABLE (1)(2)(3)(4)(5) COMPELLING

Analysis is transparently grounded on data:
POOR (1)(2)(3)(4)(5) RICH
AMATEUR (1)(2)(3)(4)(5) RIGOR
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Hitit ja hylsyt
Huippuaikakauskirjoissa (lähinnä luonnontieteissä) jopa 50 % 
hylätään, joissakin prosentti noin 70! (SJH approval rate ~50 %)

Ensimmäisestä kierroksesta selviäminen (toimittajan seula) 
arviointikäsittelyyn usein jo suuri saavutus

Paljon lehtiä, joissa seulaa ei käytännössä juuri ole – vain aivan 
mahdottomimmat tapaukset hylätään (vrt. aikakauskirjojen luokitus…)

Julkaisu ei aina ole mahdotonta!
Harva juttu julkaistaan sellaisenaan – usein useampikin uusintakierros 
(toimittajalla, jopa arvioijilla), ennen kuin juttu on lopulta julkaistu

Keskimäärin esim. taloustieteen lehdissä toimitukselliseen vastaukseen 
kuluu 3 – 5 kk, ja koko julkaisuprosessi keskimäärin noin 1-2 vuotta (myös 
SJH – omien toimien ohessa...)

Hylsyjäkin voi tulla – niistä ei kannata lannistua
“…flawed or poorly planned study design and lack of detail in 

methods were the two elements most often leading to 
rejection…”
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Esimerkkejä... (omia)
• Reject

– I recommend that although this is a good article, it is not the type of 
article that best represents the focus of this journal.  It is an 
excellent candidate article for an entrepreneurial or small business 
management journal.  In the last regard, the natural (and missing) 
output for this article is a model.

• Approved with revisions:
– I really like what you have done but would have liked to have more 

depth to the discussion of the Methods, data, analysis, results, and 
discussion.  I would like to see real qualitative analyses and have 
the processes and results explained in greater detail.  I would like 
to see a page or two added for each of these
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Suomalaisten osuus kirjoittajista 
tuskastuttavan pieni pitkään... (SJH)

100.0617100.0315100.0302Yht.
10.96715.9505.617Muut
2.9184.1131.75Islanti

28.017322.97233.4101Norja
23.214345.11420.31Suomi
16.710312.13821.565Ruotsi
18.31130.0037.4113Tanska
%

Yht.
sivuja%

2005
sivuja%

2004
sivuja
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Toimitustyön haasteet....
• Hyvien artikkeleiden, kirja-arvostelujen ja vertaisarviointien saanti
• On-line julkaisut

– levikki – tuotot?
– Pelkkää hyvää sanottavaa...

• Tekijänoikeusasiat monimutkaistumassa (verkko, yms.)
– Kuinka suojata kirjoittajaa?
– Kuinka varmistua, että teksti ”ensikertalainen”? (esim. kotisivut!)
– Kuinka varmistua, ettei tekstissä plagiointia?
– Kuinka varmistaa julkaisijan oikeudet? (mm. metadata ja formaatti)
– Kirjoittajan oikeudet hyvin turvattu – on myös kustantajan etu!

• Ilkeydet ja kunnianloukkaukset tekstissä(!)
– Koskee myös referee-lausuntoja (”burn the copies”)
– Ongelmaksi on-line julkaisuissa – ulottuu vuosien päähän



Jari Ojala 2005                     

Jyväskylän yliopisto

Humanistiset tieteet ja arvioidut 
aikakauskirjat

Humanistisen taiteen ja tutkimuksen erikoislaatuisuus (vs. ”science”)
”Kansalliset tieteet” kompastuskivi – vai mahdollisuus? (Suomi 
suosiossa… mikä on Suomen olemus…)

Yleispohjoismainen ”ongelma”, ks. esim. taloushistorian osalta: 
http://swopec.hhs.se/hastef/abs/hastef0566.htm

Keskustelu jatkuu…
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SJH, toimittajat ja kontaktihenkilöt EI
Editor-in-Chief:
• Jari Ojala - Department of History and Ethnology PO Box 35 (H), FIN-40014 University

of Jyväskylä, Finland
Editors:
• Guðmundur Hálfdanarson - Dept. of History, University of Iceland, Arnagardur, 

Sudurgata, 101 Reykjavik, Iceland
• Börje Harnesk - Department of Historical Studies, Umeå University, SE-90187Umeå, 

Sweden
• May-Brith Ohman Nielsen - Agder University College, Service Box 422, NO-4601 

Kristiansand S, Norway
• Helgi Thorlaksson - Reykjavík, Iceland
• Poul Villaume - Department of History, University of Copenhagen, Njalsgade 102, DK-

2300,Copenhagen, Denmark

Book Review Editor:
• Eldbjørg Haug - Centre of Medieval Studies, University of Bergen, Sydnes plass 7, NO-

5007 Bergen, Norway

• LISÄKSI: Caroline Sutton & Gerd Halvorsen (Oslo), kustannustoimitus
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SJH, tulossa... EI

• Listat väitelleistä Pohjoismaissa pohjolan tutkimuksen koko kuva
• Preview verkkoon nopeuttaa julkaisuprosessia
• Erikoisnumeroiden mahdollisuus – lisäsivuista ja kuluista sovittava 

etukäteen
– mm. elite networks, Jouko Nurmiainen & al. 2005

• ”Pienoisteemoja” (vielä ehtii mukaan): valtioliittojen purku, sodan 
loppuminen...

• Tyylitiedostot muuttumassa ja selkiytymässä
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Miten saan juttuni läpi? TÄMÄ POIS; MRL
Oma aktiivisuus ratkaisee paljon

Kirjoita, selvitä mahdollisia lehtiä, ota yhteyttä toimittajiin (esim. 
konferensseissa), mieti julkaisun tasoa, lähetä ehdotus…

Hyvä juttu julkaistaan aina - sisältö viimekädessä ratkaisee!
Pelisäännöt oltava hallussa 

(esim. IMRD-malli), ”proseminaarin opit” (joskus unohtuu...)
kielen hallinnasta (etenkin käsitteiden osalta) ei ole haittaa…, mallista 
ks. esim:
– http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml
– http://www.utoronto.ca/writing/advise.html

Yksi asia per artikkeli! 

”…the most elegant research is usually simple  and direct…”
“..need for clarity, originality of thought, novelty of  finding, 

organization, completeness, and good writing…”
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Ns. IMRD-malli (angloamerikkalainen) 
TÄMÄ POIS MRL

• Johdanto
– Perustelut tutkielman tärkeydelle, yleisemmästä keskustelusta 

yksityiskohtaisempaan kysymykseen/hypoteesiin
• Metodi ja aineistot

– Käytettävän metodin, aineistojen ja tutkimusmenetelmien 
kuvaaminen 

• Tulokset
– Keskeisten tulosten selkeä esittely, kommentointia

• Keskustelu
– Yleistävämmin tulosten esittelyä (hankalaa historiantutkijalle?)
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Johdannon kirjoittaminen TÄMÄ POIS 
MRL 
(lähde: Swales & Feak 1994)”CARS” – Create-a-Research-Space – Löydä tila tutkimuksellesi..,.
1) Tutkimuskentän haltuunotto

- Osoitettava, että tutkittava asia on yleisesti tärkeä, keskeinen, 
kiinnostava, ongelmallinen, tai yleensä jollaintapaa relevantti (ei 
pakollinen)

- Aikaisemman tutkimuksen keskeisten tulosten esittely (vapaaehtoinen)
2) Tutkimusnäkökulman löytäminen 

- Usein verrattain yksinkertainen ongelma – voinko ratsastaa 
auringonsäteellä?

- Aikaisemman tutkimuksen ”puutteen” havaitseminen, kysymys tästä – tai 
tiedon (tietämyksen) lisääminen aikaisemman tiedon ”päälle”

3) Tutkimusnäkökulman haltuunotto
- Oman tutkimuksen tarkoituksen ja luonteen esittely (vapaaehtoinen)
- Tärkeimpien tulosten esittely (vapaaehtoinen, huom. vrt. perinteinen 

suomalainen tutkimus!)


