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Esityksen sisältö

• Mikä on Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta -osio 
Tiedejatutkimus-palvelussa 

• Tausta ja toteutus 

• Esimerkkejä visualisoinneista

• Kehitystyö ja päivittäminen
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• Joukko Suomen tutkimuksen voimavaroja ja 
julkaisutoimintaa kuvaavia, interaktiivisia ja päivittyviä 
visualisointeja 

• Tutkimusrahoitus

• Tutkimuksen henkilöstövoimavarat

• Julkaisutoiminta, tieteellinen vaikuttavuus ja julkaisuyhteistyö

• Osion oletettu yleisö

• Tieteen tekemisestä ja tiedepolitiikasta kiinnostuneet eri puolilla 
yhteiskuntaa (esim. kansanedustajat, media)
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• Visualisoinnit ja niiden taustalla olevat tilastolliset ja 
bibliometriset aineistot antavat tietyistä näkökulmista 
yleiskäsityksen Suomen tutkimuksesta kansainvälisessä 
kontekstissa

• Tutkimus on hyvin monimuotoinen ilmiö: em. aineistot eivät 
yksin riitä antamaan kokonaiskuvaa tutkimuksesta

• Tieteellisen yhteisön tekemä vertaisarviointi keskeinen 
tutkimuksen laadun arvioinnin väline



Tausta ja toteutus

• OKM:n, SA:n ja CSC:n yhteistyö

• Visuaalien pohjana valikoitu joukko SA:n Tieteen tila 2018 –
katsauksen kuvia ja taulukoita

• Keskeiset aineistolähteet

• Tilastokeskus: t&k-tilastot

• Vipunen: OKM:n tiedonkeruiden aineistot

• OECD: t&k-tilastot

• Clarivate Analytics: Web of Science -tietokanta



Esimerkki: Suomen tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan menot sektoreittain, % 
BKT:sta

https://app.powerbi.com/reports/5dd44285-194c-4563-9318-dd4a52335ed0/ReportSectionae074301cb0534045e5d?pbi_source=PowerPoint


Esimerkki: tohtoreiden tutkimustyövuosien 
osuus kaikista tutkimustyövuosista Suomessa

https://app.powerbi.com/reports/1d6bf2ff-18db-4f33-ad0e-de6f3b1f1eff/ReportSection866fdbc8c9c4d95d19aa?pbi_source=PowerPoint


Esimerkki: ulkomaalaisten osuus opetus- ja 
tutkimushenkilöstöstä Suomen 
korkeakouluissa

https://app.powerbi.com/reports/1ace2f0b-49f7-46b7-81ff-1673e99b9fc1/ReportSection606b9dd6683681c10c29?pbi_source=PowerPoint


Esimerkki: Suomen ja vertailumaiden 
julkaisuprofiili 

https://app.powerbi.com/reports/85bd2ce2-dbcd-4e66-b64b-decd218405b6/ReportSectionfc001bd9f66fd6b4303b?pbi_source=PowerPoint


Esimerkki: Suomen ja vertailumaiden 
julkaisujen tieteellinen vaikuttavuus yhteistyön 
mukaan

Huom! Kyseessä on 

bibliometrinen

tarkastelu.

Top 10 -indeksi 

tarkastelee eniten 

viitattuun 10 prosenttiin 

kuuluvien julkaisujen 

suhteellista osuutta, 

maailman keskitaso 

tieteenalalla on 1.

Eri maiden top 10 -

indeksin muutokset 

voivat seurata myös 

muiden maiden ja 

aineiston muutoksista.



Kehitystyö ja päivittäminen

• Huom. rajoitettu näkökulma tieteeseen ja tutkimukseen

• Visuaalien taustalla olevat tietoaineistot päivittyvät vuosittain

• Web of Scienceen perustuvissa julkaisutarkasteluissa tiedot 
päivittyvät kaikkien vuosien osalta vuosittaisissa päivityksissä

• Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta -osion 
kehitysmahdollisuuksia

• Kansallisen TKI-tiekartan seurantamittarit: https://minedu.fi/tki-
tiekartta

• Visuaaleista testivaiheessa saadut kehitysehdotukset

• Visuaalien datan lataaminen excel/csv-tiedostoina

https://minedu.fi/tki-tiekartta


Bibliometric results presented here are derived from the Web of 
Science® prepared by CLARIVATE ANALYTICS®, Inc. (Formerly the 
IP & Science business of Thomson Reuters®), Philadelphia, 
Pennsylvania, USA: © Copyright CLARIVATE ANALYTICS® 2020. All 
rights reserved. Results are taken with permission from the 
bibliometric analysis system provided by CSC - IT Center for Science 
Ltd., Espoo, Finland.
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