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Abstract

The research was focused on the international diffusion of a national zoological journal,
Annales Zoologici Fennici. The purpose of the study was to apply diffusion of innovations
research as a theoretical framework of a diffusion study conducted through the
bibliometric methodology.

The following research questions were studied: to which countries has Annales
Zoologici Fennici diffused, what are the attributes of Annales Zoologici Fennici as an
innovation, and what theoretical concepts adopted from diffusion research can be
considered as useful in a bibliometric study of the diffusion of a scientific journal. The
following concepts were examined: innovation, diffusion, and the relative advantage,
compatibility, complexity, and trialability of an innovation.

The international diffusion of Annales Zoologici Fennici was studied through citation
analysis and an analysis of the national distribution of authors whose articles had been
published in the journal, and as the attributes of innovation, the compatibility, complexity
and observability of Annales Zoologici Fennici were examined.

Both the study of citations and authors showed a growth of international awareness of
Annales Zoologici Fennici during the study period, 1974-1996. The most important
directions of diffusion were to the boreal areas. The diffusion was most marked in the
horizontal direction, but an element of hierarchical diffusion was also noted. The
compatibility of the journal as well as a decrease of complexity were found to have an
influence on diffusion. Bibliometric methods were able to represent the international
diffusion of a scientific journal.

Keywords: scientific journal, diffusion, citation analysis, bibliometrics
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Tiivistelmä

Tutkimuksen aihe oli kansallisen tieteellisen lehden kansainvälinen diffuusio.
Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisen, eläintieteellisen Annales Zoologici Fennici -
lehden kansainvälisen aseman kehitystä innovaatioiden diffuusio-näkökulmasta
bibliometrisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä
tieteellisen lehden kansainvälisestä leviämisestä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli
tarkastella innovaatioiden diffuusiotutkimuksesta omaksuttujen käsitteiden soveltuvuutta
tieteellisen lehden diffuusiota koskevaan tutkimukseen, jossa käytetään bibliometrisiä
tutkimusmenetelmiä. Vastausta haettiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: mihin maihin
Annales Zoologici Fennicin diffuusio on suuntautunut, millaiset ovat Annales Zoologici
Fennicin ominaisuudet innovaationa ja miten hyvin innovaatioiden diffuusiotutkimuksen
piirissä kehitetyt käsitteet soveltuvat tieteellisen lehden diffuusion tarkasteluun
bibliometrisin menetelmin. Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia käsitteitä: innovaatio,
diffuusio sekä innovaation suhteellinen etu, yhteensopivuus, monimutkaisuus ja näkyvyys.

Kansainvälisen diffuusion tarkastelu perustui viittausanalyysiin ja Annales Zoologici
Fennicissä artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien kansallisen jakauman tarkasteluun.
Annales Zoologici Fennicin saamista viittauksista tarkasteltiin kokonaismäärää ja
viittausten alkuperää. Lisäksi tarkasteltiin Annales Zoologici Fennicin diffuusion
hierarkkisuutta vertaamalla eri maista tulleiden viittausten ja artikkeleiden määrää näiden
maiden panokseen eläintieteellisinä julkaisijoina.

Annales Zoologici Fennici muuttui tarkastellun ajanjakson, vuosien 1974-1996
kuluessa, selvästi kotimaisesta tieteellisestä lehdestä aiempaa kansainvälisemmäksi.
Lehden kansainvälinen diffuusio ilmeni sekä sen saamien viittausten määrän kasvuna että
sen julkaisemien ulkomaisten artikkeleiden osuuden suhteellisena lisääntymisenä.
Annales Zoologici Fennicin diffuusio on voimakkaimmin suuntautunut boreaalisille
alueille. Muutoksiin liitty y Annales Zoologici Fennicin yhteensopivuuden laajeneminen ja
monimutkaisuuden väheneminen.

Diffuusiotutkimuksesta omaksutut käsitteet ja bibliometriset menetelmät soveltuivat
tieteellisen lehden kansainvälistä diffuusiota koskevaan tutkimukseen.

Asiasanat: tieteelliset lehdet, diffuusio, viittausanalyysi, bibliometriikka
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1. Johdanto

1.1. Tutkimuksen aihe ja merkitys

Tieteellisen lehden kansainvälisyys on joskus näkökulmakysymys. Tieteellinen lehti, joka
Pohjoismaista katsottuna on kansainvälinen viestintäkanava, voikin julkaisijamaasta
nähtynä olla kansallinen lehti. Sievertsenin (1991) mukaan kansainvälisyydellä on
tieteellisten lehtien yhteydessä positiivinen sisältö. ”Kansainväliset” tieteelliset lehdet
eivät ole hänen mukaansa pelkästään viestintäkanavia, vaan ne myös antavat niissä
julkaistuille tutkimuksille laatuleiman. Sievertsen kärjistää tämän ilmaisuun ”media is the
message”. Tällä hän tarkoittaa, että tieteellinen artikkeli on arvioitavissa sen perusteella,
missä lehdessä se on julkaistu tarvitsematta lukea itse artikkelia. (Sievertsen 1994.)
Sievertsenin kärjistys kuvaa sitä, kuinka merkittävä asema tieteellisessä
julkaisutoiminnassa tieteellisellä lehdellä voi olla. Tutkijan kannalta ei tästä syystä ole
samantekevää, missä lehdessä hänen artikkelinsa julkaistaan.

Tutkimuksissa tieteellisiä lehtiä on määritelty kansallisiksi tai kansainvälisiksi monin
eri perustein. Usein kansainvälisyys tieteellisen lehden kohdalla tarkoittaa sitä, että lehti
on joko kansainvälisesti seurattu - perusteluna sen saamat viittaukset - tai sitä, että siinä
julkaistavat artikkelit tulevat monista eri maista. Näiden ominaisuuksien suhteen
tieteelliset lehdet eroavat selvästi toisistaan. Toiset lehdet julkaisevat enimmäkseen (80-90
%) kotimaisia artikkeleita, toisissa suuri osa artikkeleista on ulkomaista alkuperää, ja
samaan tapaan vaihtelee myös lehdissä julkaistujen artikkeleiden viittausten saanti (esim.
Ernst & Kiernbacher 1991, Balog 1980, Sievertsen 1991).

Avoin kysymys on, ovatko jotkut tieteelliset lehdet olleet ”kansainvälisiä”
ilmestymisensä alusta lähtien, toiset taas kansallisia, sellaisina myös pysyäkseen, vai
muuttuvatko jotkut lehdet jossakin vaiheessa luonteeltaan kansallisesta tieteellisestä
lehdestä kansainvälisiksi. Tällainen muutos ei tullut esille esimerkiksi Wormellin (1998 a
ja b) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin seitsemää informaatiotutkimuksen kansainvälistä
lehteä vuosina 1987-1988 ja 1992-1993. Nämä lehdet poikkesivat toisistaan monien
ominaisuuksien suhteen, mutta yhteistä niill e oli, että niiden kansainvälisyydessä ei
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tapahtunut tarkasteltuna aikana muutoksia. Toisin sanoen lehti, joka 1980-luvulla julkaisi
etupäässä pohjoisamerikkalaista aineistoa, julkaisi sitä myös 1990-luvulla, kun taas
toisilla lehdillä artikkelit edustivat useampaa mannerta sekä 1980- että 1990-luvulla.
Arunachalamin ja Manoraman (1988) käsitys on, että tieteellisesti perifeeristen maiden
lehdistä harvoin tulee kansainvälisesti tunnustettuja. Kuitenkin Balogin (1980)
tutkimuksessa, joka koski Uuden Seelannin ja Australian tieteellisten lehtien kehitystä,
jotkut lehdet alkoivat saada viittauksia aikaisempaa useammista ja eri maalaisista lehdistä.
Balogin tutkimus koski kuitenkin vain kahta vuotta, jona aikana muutokset jäivät pieniksi.
Tieteellisen lehden muutos kansallisesta aiempaa kansainvälisemmäksi ei liene
harvinainen ilmiö, se vain ei ole tullut esille tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu yhden tai
kahden vuoden pituisia ajanjaksoja.

Tämän tutkimuksen aiheena on kansallisen tieteellisen lehden kansainvälinen diffuusio
pitkällä ajanjaksolla. Tieteellisen lehden kansainvälistymistä tarkastellaan tässä työssä
diffuusiotutkimuksen näkökulmasta. Innovaatioiden diffuusiotutkimuksen kohteena on
uutuuksien, innovaatioiden leviäminen. Innovaatiolla voidaan tarkoittaa ennen
tuntematonta asiaa, uutta keksintöä, mutta yhtä hyvin mitä tahansa vastaanottajalleen
entuudestaan vierasta asiaa, kuten viljalajiketta, etunimeä tai uskonnollista liikettä
(Rogers 1995, Kauppinen 1990). Tieteelliset lehdet eivät ole aiemmin olleet
diffuusiotutkimuksen kohteena, vaikka tieteellisen lehden kansainvälisyyden kehitystä
koskevissa tutkimuksissa (esim. Wormell 1998 a ja b) on tarkasteltu oikeastaan samaa
asiaa, eli lehden leviämistä uuden lukija- ja kirjoittajakunnan keskuudessa.

Informaatiotutkimuksen piirissä tehdyistä tutkimuksista lähinnä diffuusionäkökulmaa
ovat olleet Lancasterin ja Leen (1985) tutkimus, jossa tarkasteltiin käsitteiden diffuusiota
eri aloja edustavissa tietokannoissa ja Cranen (1975) tutkimus, jossa tarkasteltiin uusien
ideoiden leviämistä. Ideoita Cranen tutkimuksessa edustivat artikkelit tieteellisissä
lehdissä ja diffuusiota kuvasivat näiden artikkeleiden saamat viittaukset. Edellisten lisäksi
innovaatioiden diffuusio -aihepiiriä ovat sivunneet tutkimuksissaan mm. Oromaner
(1986), Cronin (1988), Kajberg (1996), Wilson (1997) ja Savolainen (1998). Oromaner
tutki viittausanalyysin avulla, tulivatko sosiologian yleislehdissä julkaistut artikkelit
käyttöön sosiologian erityisaloja edustavissa lehdissä Yhdysvalloissa. Cronin pohti
kirjallisuuden perusteella innovaatioiden vastaanottamiseen vaikuttavia tekijöitä
tietopalvelualalla. Kajberg tutki viittausanalyysin avulla ideoiden diffuusiota ulkomailta
artikkeleihin, jotka julkaistiin tanskalaisissa informaatiotutkimusta edustavissa lehdissä.
Wilsonin tarkastelun kohteena oli tiedonhankintakäyttäytyminen useamman tieteenalan
näkökulmasta, ja tässä yhteydessä hän viittasi myös Rogersin (1983) teokseen Diffusion
of innovations. Yhteinen piirre tässä mainituille tutkimuksille on, että niissä ei
hyödynnetty innovaatioiden diffuusiotutkimuksessa kehitettyjä käsitteitä, jotka liittyvät
innovaation tai sen vastaanottajan ominaisuuksiin. Sen sijaan Savolaisen (1998)
tutkimuksessa, joka koski tietoverkkojen käyttöönottoa Suomessa, diffuusiotutkimuksen
käsitteitä hyödynnettiin innovaation käyttöönottajien tarkastelun yhteydessä. Empiirisen
tiedon keruumenetelmä tässä tutkimuksessa oli teemahaastattelu.

Tämän tutkimuksen kohteena on suomalainen eläintieteellinen lehtiAnnales Zoologici
Fennici (myöhemmin AZF), joka varhaisemman sisällön määritelmän perusteella oli
kansalliseksi tarkoitettu lehti, mutta jonka rooli on myöhemmin ollut kansainvälisempi
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(Halkka et al. 1988, Kortelainen 1997). Tutkimuksessa tarkastellaan AZF:n leviämistä
kansainvälisen lukija- ja kirjoittajakunnan keskuudessa vuodesta 1974 lähtien. AZF on
ilmestynyt vuodesta 1964. Se julkaisee eläintieteellisiä tutkimusartikkeleita, lyhyempiä
tiedotteita, eläintieteellisissä kokouksissa pidettyjä esitelmiä ja joskus myös
eläintieteellisiä tapahtumia sivuavia uutisia. Vuosittain ilmestyy noin 40 artikkelia tai
kokousesitelmää. AZF:n julkaisukieli on englanti. Liitteenä 7 on AZF:n kannet vuosilta
1976, 1986 ja 1996. Lehdestä kerrotaan tarkemmin luvuissa 5.1 ja luvussa 9.

Tutkimuksen merkitys tulee kahdelta taholta. Tutkimuksessa tarkastellaan pitkällä
aikavälillä tieteellisen lehden kehitystä kansallisena ja kansainvälisenä julkaisukanavana
siten kuin se ilmenee lehden kirjoittaja- ja lukijakunnassa. Tämä on tärkeä asia varsinkin
pientä maata edustavalle lehdelle, joka ei itsestään selvästi ole ”kansainvälisesti näkyvä”,
vaikka ei välttämättä muusta maailmasta eristynytkään. Siksi on tärkeää selvittää
tieteellisen lehden kansainvälistä leviämistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksella
on merkitystä myös, koska siinä tarkastellaan diffuusiotutkimuksessa kehitettyjen
käsitteiden hyödyntämistä ja käyttökelpoisuutta bibliometrisessä tutkimuksessa, jonka
kohteena on tieteellinen lehti.

Tutkimus sijoittuu informaatiotutkimuksen kentässä informetriikan alueelle. Aiemmin
tästä tutkimusalueesta käytettiin termiä bibliometriikka, jolla tarkoitettiin tallenteiden,
yleensä painettujen julkaisujen tuotannon, levityksen ja käytön kvantitatiivista tutkimusta
(Tague-Sutcliffe 1992). Bibliometriikka-termi on peräisin Pritchardilta (1969) joka
määritteli sen julkaisujen kvantitatiiviseksi tutkimukseksi. Bibliometriikka-termiä
korvaavan informetriikka-termin käyttöönoton tarkoituksena oli laajentaa tutkimuksen
kohde julkaisuista missä tahansa muodossa olevan informaation kvantitatiivisten
ominaisuuksien tutkimukseen. Se kattaa paitsi tallennetun informaation, myös puhutun
viestinnän kvantitatiivisia ominaisuuksia koskevan tutkimuksen, ja voi kohdistua kenen
tahansa toimijan informaation tarpeisiin, ei ainoastaan tutkijoiden. (Tague-Sutcliffe 1992).
Bibliometriikka ja informetriikka termejä käytetään kuitenkin vielä rinnakkain.
Esimerkiksi Ingwersen (1995) käyttää informetriikka-termiä, mutta puhuu samalla
kuitenkin edelleen bibliometrisistä metodeista. Niitä sovelletaan tässä tutkimuksessa ja
näitä metodeita nimitetään bibliometrisiksi tutkimusmenetelmiksi. Seuraavassa alaluvussa
selostetaan tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, alaluvussa 1.3 tutkimusongelmia ja
pääluvussa 2 aikaisempia tutkimuksia, joissa on tarkasteltu tieteellisten lehtien
kansainvälistä asemaa.
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1.2. Tutkimuksen keskeiset käsitteet

1.2.1. Tieteellinen aikakauslehti

Aikakauslehti määritellään julkaisuksi, jonka tunnuksena on erillisiä julkaistuja numeroita
yhdistävä yhteinen nimike ja joka ilmestyy toistaiseksi, peräkkäisinä numeroina tai osina
määrätyin tai säännöllisin välein. Tavallisesti kukin numero sisältää useiden kirjoittajien
artikkeleita. Sanomalehdet sekä jonkin yrityksen tai yhteisön sisäiseen toimintaan liittyvät
lehdet, toimintakertomukset ja tiedotteet eivät sisälly tähän määritelmään. Aikakauslehti
voidaan myös määritellä sarjajulkaisuksi, joka ilmestyy useammin kuin kerran vuodessa,
säännöllisin välein ja jonka kukin numero sisältää artikkeleita usealta kirjoittajalta.
(Wynar 1985). Aikakauslehti on tieteellinen, kun se julkaisee jotakin tieteenalaa tai
useampia tieteenaloja käsittelevää aineistoa. Tieteellisten lehtien julkaisema aineisto
koostuu alkuperäisartikkeleista, tiedotteista, katsausartikkeleista, kokousesitelmistä,
kirjallisuuskatsauksista, uutisista ja ilmoituksista sekä esimerkiksi kirjeistä.

Tieteellisellä aikakauslehdellä on sekä tiedotus- että arkistointitehtävä. Tieteellisen
aikakauslehden tiedotustehtävä tarkoittaa ao. aikakauslehdessä julkaistavan aineiston
levittämistä lukijoille. Osana tätä tiedotustehtävää voi pitää julkaistua aineistoa koskevaa
järjestelmällistä bibliografista tiedotusta kansainvälisten kirjallisuustietokantojen
välityksellä, joihin tallennetaan artikkeleiden bibliografiset tiedot. Tieteellisen
aikakauslehden arkistointitehtävä merkitsee sitä, että lehti toimii myös siinä julkaistun
aineiston arkistona ja säilyttää aineiston tulevia käyttäjiä varten. Hyvin ylläpidetyn
kokoelman välityksellä tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu aineisto on nopeasti
saatavilla käyttöön myöhemminkin (Economics of journal publication 1979).

Tieteelliselle aikakauslehdelle ominainen piirre on julkaistavien artikkeleiden
asiantuntijatarkastus. Asiantuntijatarkastus -käytäntöä ei kuitenkaan aina noudateta
valittaessa aineistoa tieteelliseen aikakauslehteen. Vuonna 1996 The Serials Directoryssa1

oli 10 326 asiantuntijatarkastuksesta ilmoittavaa lehteä.
Tässä tutkimuksessa tieteellisellä aikakauslehdellä tarkoitetaan sellaista aikakauslehteä,

joka ilmestyy säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, noudattaa
asiantuntijatarkastuskäytäntöä ja julkaisee jotakin tieteenalaa (tai joitakin tieteenaloja)
edustavia alkuperäisartikkeleita, katsauksia, kokousesitelmiä, tiedotteita jne. Tieteellisestä
aikakauslehdestä käytetään tässä tutkimuksessa myös lyhyempää nimitystä tieteellinen
lehti.

1 The Serials Directory on kansainvälinen aikakauslehtiluettelo, johon on koottu tiedot
noin 160 000:sta maailman eri puolilla ilmestyvästä ja eri aihepiirejä edustavasta lehdestä.
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1.2.2. Viittaus, viittauskerroin ja välittömyysindeksi

Tieteellisen aikakauslehden tai jonkin muun julkaisun, esimerkiksi monografian,
lukijakuntaa ja näkyvyyttä voidaan tutkia bibliometrisesti viittausanalyysin avulla.
Viittauksella (citation) tarkoitetaan teoksen tai kirjoittajan esiintymistä jonkin julkaisun
lähdeviittauksena. Tieteellinen lehti, kirjoittaja tai julkaisu saa viittauksen, jos se (tai
hänet) mainitaan jonkin julkaisun lähdeluettelossa (kuva 1.). Viittauslaskelmien katsotaan
kertovan julkaisun käytöstä ja siitä, miten laajan lukijakunnan julkaisu saavuttaa.

Viittauksista puhutaan usein myös tekstiviittausten yhteydessä, jolloin viittauksella
tarkoitetaan kirjoittajan tai julkaisun mainitsemista tekstissä. Tällaisella maininnalla
viitataan esimerkiksi lähdeluettelossa tai alaviitteenä annettaviin tarkempiin tietoihin.
Tässä tutkimuksessa viittauksella tarkoitetaan kuitenkin nimenomaan mainintaa
lähdeluettelossa.

Viittauksia käytetään tässä tutkimuksessa tieteellistä lehteä koskevan tietoisuuden
indikaattorina. Jos kirjoittaja merkitsee julkaisun lähdeluetteloonsa, hän tietää sen
olemassaolosta riippumatta siitä, kuinka intensiivisesti hän on sitä käyttänyt tai onko hän
ollenkaan lukenut sitä.

Kuva 1. Tekijän ja julkaisun saama viittaus. Viittaava kirjoittaja (Tekijä 2) mainitsee
julkaisunsa (Artikkeli B) lähdeluettelossa Tekijän 1 julkaisun A. Tekijä 1 ja julkaisu A saavat
viittauksen.

Viittaukset voidaan kerätä viittausanalyysiä varten suoraan tutkimusaineistoon
valittujen julkaisujen lähdeluetteloista. Toinen vaihtoehto on kerätä aineisto Institute for
Scientific Informationin (myöhemmin: ISI) ylläpitämistä tietokannoista. Scisearch on
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luonnontieteellistä, lääketieteellistä ja tekniikan kirjallisuutta sisältävä viitetietokanta,
jonka nimi painetussa muodossa on Science Citation Index (SCI). Muihin bibliografisiin
tietokantoihin2 verrattuna poikkeuksellista Scisearch-tietokannassa on se, että siihen
tallennetaan julkaisuista bibliografisten tietojen ja tiivistelmien lisäksi myös julkaisujen
lähdeluettelot. Scisearchilla on sisartietokannat Social Scisearch, joka edustaa
yhteiskuntatieteitä ja Arts & Humanities Search, jossa on humanistisia tieteitä ja taiteita
koskevaa kirjallisuutta. Nämä tietokannat on alun pitäen perustettu tiedonhaun välineiksi
(Garfield 1983), mutta tiedonhakujen lisäksi niitä käytetään usein myös viittausanalyysin
tutkimusaineistona. Viittausanalyysiä selostetaan tarkemmin luvussa 3.

Tieteellisten lehtien saamia viittauksia voidaan tarkastella paitsi viittausten lukumäärän
myös viittauskertoimen (impact factor) ja välittömyysindeksin (immediacy index)
perusteella. Nämä tiedot ovat saatavissa ISI:n vuosittain julkaisemasta Journal Citation
Reportsista (myöhemmin: JCR), jossa julkaistaan tieteellisten lehtien vuosittain saamia
viittauksia koskevat tilastot.

Viittauskerroin ilmaisee tietyn lehden keskivertoartikkelin jonakin vuonna saamien
viittausten lukumäärän. Sen laskemisessa käytetään kahden vuoden jaksoa. Vuoden t3

viittauskerroin lehdelle x lasketaan jakamalla tämän lehden (x) kahtena aikaisempana
vuonna t2 ja t1 julkaisemien artikkeleiden vuonna t3 saamien viittausten määrä vuosina t2 ja
t1 julkaistujen artikkeleiden määrällä. JCR:ssa määritellään viittauskerroin seuraavasti:

”A measure of the frequency with which the ‘average article’ in a journal has been
cited in a particular year. The JCR impact factor … of Journal X would be
calculated by dividing the number of all current citations of source items published
in Journal X during the previous two years by the number of articles Journal X has
published in those two years.” (Journal Citation Reports 1991).

Viittauskerroin olisi mahdollista laskea muullakin, pidemmällä tai lyhyemmällä
aikavälillä. ISI on kuitenkin päätynyt kahden vuoden ajanjaksoon (Garfield 1983).

Tieteellisen lehden välittömyysindeksi ilmaisee, paljonko keskimääräinen lehden x
julkaisema artikkeli sai viittauksia ilmestymisvuotenaan. Se lasketaan jakamalla
vuosikerran ilmestymisvuotenaan saamien viittausten lukumäärä ao. vuonna julkaistujen
artikkeleiden määrällä. Välittömyysindeksi määritellään JCR:ssa seuraavasti:

”A measure of how quickly the ‘average article’ in a specific journal is cited. A
journal’s immediacy index considers citations made during the year in which the
cited items were published. Thus, the immediacy index of Journal X would be
calculated by dividing the number of all current citations of current source items
published in Journal X by the total number of articles Journal X published that

2 Tieteellistä kirjallisuutta sisältäviä tietokantoja voidaan nimittää bibliografisiksi
tietokannoiksi tai viitetietokannoiksi, millä tarkoitetaan, että ne sisältävät
kirjallisuusviitteitä. Myös yllä mainittu Scisearch on tällainen viitetietokanta. Se poikkeaa
muista viitetietokannoista kuitenkin siinä suhteessa, että siihen tallennetaan myös
julkaisujen lähdeluettelot. Tässä käytetään ilmaisua bibliografinen tietokanta
viitetietokannan asemesta selvyyden vuoksi, koska tekstissä muuten monin paikoin
puhutaan viittauksista ja niiden kokoamisesta tietokannoista.
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year. An article published early in the year has a better chance of being cited than
one published later in the year.” (Journal Citation Reports 1991).

1.2.3. Kansainvälinen näkyvyys

Aikaisemmissa tieteellisiin lehtiin kohdistuneissa tutkimuksissa on usein tarkasteltu
lehtien kansainvälistä näkyvyyttä, joka tutkimuksen tarkoituksesta riippuen on määritelty
eri tutkimuksissa eri tavoin. Canon (1993-1994 ja 1995) sekä Orteganet al. (1992)
tutkimuksissa näkyvyys tarkoitti lehden löytyvyyttä kansainvälisistä bibliografisista
tietokannoista. Tätä voikin perustellusti kutsua näkyvyydeksi, koska bibliografinen
tiedottaminen edistää lehdessä julkaistujen artikkeleiden löytyvyyttä, vaikka itse lehti ei
olisikaan tiedon hakijan käsillä. Näkyvyys tässä tarkoituksessa merkitsee siis havaittavissa
oloa. Canon (1995) mukaan sellaiset tieteelliset lehdet, joilla ei ole minimitason
bibliografista tiedotusta, on tuomittu haamunkaltaiseen olemassaoloon ja tutkijat, joiden
artikkeleita tällaisissa lehdissä julkaistaan, jäävät vaille huomiota.

Toisissa tutkimuksissa (esim. Luukkonen 1989 ja 1990) näkyvyydellä tarkoitetaan sitä,
miten paljon tieteellinen lehti saa viittauksia, tai kuinka korkea viittauskertoimen arvo
sillä on. Näkyvyys-termin käytön tarkoituksena voi tässä tapauksessa olla ilmaisun
neutraalius. Sillä halutaan välttää se ennakko-oletus, että viittaus ilmaisisi viitatun
julkaisun lukemista, onhan yksi viittausanalyysin potentiaalinen virhelähde se
mahdollisuus, että julkaisu on merkitty lähdeluetteloon ilman, että sitä tosiasiassa on
luettu (tästä tarkemmin luvussa 3.3). Käyttö-temin sijaan on tästä syystä suosittu
näkyvyys-termiä ja kansainvälisesti näkyvillä aikakauslehdillä tarkoitetaan tällöin
runsaasti viitattuja lehtiä.

Innovaatioiden diffuusiotutkimuksissa on myös kiinnitetty huomiota näkyvyyteen
(observability). Niissä näkyvyys on todettu yhdeksi niistä innovaation ominaisuuksista,
jotka vaikuttavat innovaation leviämiseen. Diffuusiotutkijat tarkoittavat näkyvyydellä
innovaation konkreettista näkyvyyttä, eli sitä, kuinka helppo muiden on havaita, että uusi
tuote on otettu käyttöön. (Rogers 1995). Diffuusiotutkijoiden määritelmä innovaation
näkyvyydestä on lähellä viittauskertoimen avulla määriteltyä tieteellisen lehden
näkyvyyttä ainakin artikkeleita julkaisevan tutkijan näkökulmasta. Jos artikkelit
julkaistaan kansainvälisesti näkyvässä lehdessä, jolla on korkea viittauskerroin, ne saavat
enemmän viittauksia kuin silloin, jos julkaisukanavana on kansallinen lehti (Luukkonen
1989). Tieteellisen lehden näkyvyys onkin yksi tekijä, jonka kirjoittajat ottavat huomioon
valitessaan artikkelilleen julkaisukanavaa (Luukkonen 1992). Tässä tutkimuksessa
tieteellisen lehden näkyvyyttä kuvataan viittauskertoimen avulla. Tieteellisten lehtien
kansainvälistä näkyvyyttä aikaisempien tutkimusten perusteella tarkastellaan luvussa 2.2,
näkyvyyttä innovaation ominaisuutena luvussa 4.2.1 ja tähän tutkimukseen sovellettuna
luvussa 4.3.5.
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1.2.4. Innovaatio ja diffuusio

Innovaatio tulee latinan kielisestä uudistamista, uusimista tai uudelleen tekemistä
merkitsevästä sanastainnovatus(Cronin 1988). Rogers (1995) määrittelee innovaation
joksikin asiaksi, esineeksi tai ideaksi, jonka sen omaksuja kokee uudeksi. Tämä
määritelmä ei edellytä, että innovaatio olisi esimerkiksi uusi keksintö, vaikka monet
diffuusiotutkimukset ovatkin kohdistuneet uusien lääkkeiden tai teknisten laitteiden
leviämisen tarkasteluun (tarkemmin luvussa 4.2.1).

Diffuusio tarkoittaa innovaation välittymistä ajan myötä tiettyjä kanavia pitkin
sosiaalisen järjestelmän jäsenten keskuudessa (Rogers 1995) eli innovaation leviämistä
uusien omaksujien keskuuteen. Luvussa 4.2 käsitellään tarkemmin innovaatiota ja
diffuusiota sekä muita diffuusiotutkimuksen keskeisiä käsitteitä.

1.3. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat

Tällä tutkimuksella on kaksi päätavoitetta. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä
kansallisen tieteellisen lehden diffuusiosta kansainvälisen lukijakunnan tietoisuuteen.
Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tarkastella diffuusiotutkimuksesta omaksuttujen
käsitteiden soveltuvuutta julkaisuja ja niiden leviämistä koskevaan tutkimukseen, jossa
käytetään bibliometrisiä tutkimusmenetelmiä. Teoreettisten käsitteiden avulla pyritään
löytämään yhteisiä linjoja aikaisempien bibliometristen tutkimusten tuottamista, toisistaan
erillisistä havainnoista. Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan suomalaisen
tieteellisen aikakauslehden, AZF:n kansainvälistä diffuusiota vuosien 1974 ja 1997 välillä
viittausanalyysin ja AZF:ssä artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien kansallisen jakauman
avulla.

Kansallisen tieteellisen lehden kansainvälistä leviämistä koskevan ymmärryksen
lisäämiseksi tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen AZF:n diffuusiota vuosina 1974-
1997. Kysymykset, joihin tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyritään vastaamaan, ovat:
1. Minne AZF:n diffuusio on suuntautunut?

Diffuusio ei ole suoraan mitattavissa oleva suure. Tutkimuksissa diffuusiota kuvataan
yleensä innovaation omaksujien lukumäärällä jossakin yhteisössä (Rogers 1995) ja
tavallisesti lukumäärää selvitetään kysely- tai haastattelututkimuksen avulla. Tässä
tutkimuksessa diffuusiota tarkastellaan sellaisten ihmisryhmien kautta, joiden kontakti
AZF:in on todettavissa bibliometrisin menetelmin. Tällaisia ihmisryhmiä ovat toisaalta ne
tutkijat, joiden artikkeleita on julkaistu AZF:ssä, ja toisaalta tämän lehden artikkeleihin
viitanneet kirjoittajat. Diffuusiosta tarkastellaan lisäksi, eteneekö se horisontaalisesti vai
vertikaalisuunnassa eli hierarkkisesti. Kysymys 1 jaetaan siksi kolmeksi alakysymykseksi:

1.1Mitä maita edustavat tutkijat ovat viitanneet AZF:ssä julkaistuihin
artikkeleihin?

1.2Mitä maita edustavat tutkijat ovat julkaisseet artikkeleita AZF:ssä
vuosina 1974-1997?



18

1.3Eteneekö AZF:n diffuusio noudattaen jotakin tiettyä diffuusiomallia?
2. Mitkä ovat AZF:n ominaisuudet innovaationa? Innovaatiota koskeva tieto leviää eri

aikoina eri yksilöille. Diffuusion nopeuteen, leviämiseen ja innovaation omaksumiseen
vaikuttavat monet tekijät, mm. innovaation ominaisuudet. Aikaisemmissa
tutkimuksissa on tarkasteltu mm. seuraavia innovaation ominaisuuksia: suhteellinen
etu, yhteensopivuus, näkyvyys, monimutkaisuus ja kokeiltavuus (Rogers 1995; luku
4.2.1).

Tutkimuksen toisena tavoitteena on tarkastella diffuusiotutkimuksen käsitteiden
soveltuvuutta julkaisuja koskevaan tutkimukseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen 3:
3. Miten hyvin innovaatioiden diffuusio -tutkimuksen piirissä kehitetyt käsitteet

soveltuvat tieteellisen lehden diffuusion tarkasteluun bibliometrisin menetelmin?
Tutkimuskysymykset esitetään tarkemmin luvussa 5.2. Luvussa 3 tarkastellaan

tieteellisten lehtien viittausanalyysiin liittyvää kirjallisuutta ja luvussa 4 innovaatioiden
diffuusiotutkimusta. Sitä ennen luvussa 2 selostetaan tieteellisiin lehtiin aikaisemmin
kohdistuneita informetrisiä tutkimuksia.



2. Tieteelliset lehdet aikaisempien informetristen
tutkimusten kuvaamina

1970-luvulta lähtien on tehty useita tieteellisten lehtien kansainvälistä asemaa koskevia
tutkimuksia bibliometrisin menetelmin. Viittausanalyysin avulla on kuvattu tieteellisten
lehtien kansainvälistä näkyvyyttä (esim. Suutarinen 1975, Balog 1980, Järvinen &
Pietiäinen 1988, Luukkonen 1989, Sievertsen 1991). Viittauslaskelmien avulla on myös
kuvattu jotakin tieteenalaa edustavien tieteellisten lehtien muodostamaa viestintäverkkoa
sekä lehtien kansallisuutta tai kansainvälisyyttä sen perusteella, saavatko ne viittauksia
kotimaan ulkopuolelta (Penava & Pravdic 1989). Tieteellisten lehtien kansainvälisyyttä on
myös tarkasteltu näissä lehdissä artikkeleita julkaisseiden tutkijoiden kansallisen
jakauman perusteella (Sievertsen 1991, Wormell 1998 a ja b). Tutkimuksissa on lisäksi
tarkasteltu lehtien ulkoisia ominaisuuksia ja niiden vaikutusta viittausten saantiin
(Järvinen ja Pietiäinen 1988, Moed ja van Raan 1988, Nieminen et al. 1995). Seuraavissa
alaluvuissa tarkastellaan tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä, tieteellisiin lehtiin
kohdistuneita bibliometrisiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia koskeva yhteenvetotaulukko
on liitteenä 6.

2.1. Tieteellisten lehtien lukumäärää ja ulkoisia ominaisuuksia
koskevat informetriset tutkimukset

Tieteellisten lehtien lukumäärää on käytetty tutkimuksissa enemmän julkaisutoiminnan
indikaattorina jossakin maassa tai jollakin tieteenalalla kuin varsinaisena
tutkimuskohteena. Price (1976) havainnollisti tieteellisen tutkimustoiminnan kasvua
diagrammilla, joka kuvasi perustettujen tieteellisten lehtien lukumäärää.
Tutkimustoiminnan kasvunopeutta Price kuvasi tieteellisten lehtien lukumäärän
kaksinkertaistumiseen kuluvalla ajalla.

Tieteellisten lehtien joukko ei ole jatkuvasti samana pysyvä, koska lehtiä yhdistetään ja
lakkautetaan, uusia perustetaan ja entiset jakautuvat alasarjoiksi. Isossa-Britanniassa
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tehdyn tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt uuden tieteellisen lehden perustamiseen
olivat sopivan julkaisukanavan puuttuminen joltakin alalta, kirjoittajien halu julkaista ja
julkaisuprosessin hitaus. Kolmella neljästä perustetuista uusista tieteellisistä lehdistä ei
ollut suoranaista kilpailijaa kotimaassaan, noin kolmanneksella ei missään. Suurin etu
kilpailijoihinsa verrattuna uusilla lehdillä oli sisältöalueen erikoistuneisuus, taso ja
julkaisunopeus (Rowland 1981).

Tieteellisen lehden kokoa voi mitata esimerkiksi vuodessa julkaistujen artikkeleiden,
sivujen tai lähdeviittausten lukumäärällä (Price 1976) tai tilausten lukumäärällä
(Sievertsen 1991). Maksettuja tilauksia kuvaava luku tosin ei kerro tieteellisen lehden
koko jakelusta, koska monet tieteelliset lehdet leviävät paitsi tilauksina, myös vaihtoina
(Sievertsen 1991).

Tieteellisen lehden koko voi vaikuttaa sen muihin ominaisuuksiin. Rousseau ja
Hooydonk (1996) tutkivat viittauskertoimen ja artikkelituotannon eli vuodessa
julkaistavien artikkeleiden lukumäärän välistä riippuvuutta aineistossa, johon sisältyi 4319
tieteellistä lehteä. Vaikka tuloksissa esiintyi poikkeamia, yleensä tieteellisen lehden
artikkelituotannon ja viittauskertoimen välillä oli lineaarinen suhde. Artikkelituotannon ja
viittauskertoimen suhdetta tekijät selittivät sillä, että mitä enemmän artikkeleita lehti
julkaisee, sen näkyvämpi se on ja sitä suuremmat mahdollisuudet sillä on saada
viittauksia. Tästä yleislinjasta poikkesivat katsaus- ja käännöslehdet sekä kemiaa ja
matematiikkaa edustavat lehdet.

Sievertsenin (1991) tutkimuksessa, joka koski pohjoismaisia tieteellisiä lehtiä,
tarkasteltiin mm. lehdissä julkaistujen artikkeleiden lukumäärää. Luonnontieteissä noin
puolet (54 %) lehdistä julkaisi korkeintaan 40 artikkelia, loput (46 %) enemmän kuin 40
artikkelia vuodessa. Alle 20 ja yli 100 artikkelia julkaiseviin ryhmiin kuului molempiin
noin kymmenesosa (11 %) tarkastelluista lehdistä. Artikkeliksi Sievertsenin tutkimuksessa
katsottiin tutkimus- ja katsausartikkelit sekä lyhyet tutkimustiedotteet. Artikkelien
lukumäärään eivät sisältyneet lehdissä julkaistut pääkirjoitukset, esittelyt,
kirjallisuuskatsaukset, kirjeet, kokousraportit eivätkä kokousesitelmien tiivistelmät.

Tieteellisen lehden tai artikkelin ulkoisia ominaisuuksia on tarkasteltu osana joitakin
viittausanalyysejä. Kahdessa tutkimuksessa (Järvinen & Pietiäinen 1988, Moed & van
Raan 1988) on todettu lyhyet artikkelit pitkiä viitatummiksi. Molemmissa tutkimuksissa
tarkasteltiin biologisia aloja edustavia artikkeleita. Lääketieteellistä julkaisutoimintaa
koskevassa tutkimuksessa muita viitatummiksi todettiin artikkelit, joissa oli kuvia
(Nieminen et al. 1995). Tekijöiden mukaan graafinen esitys voi olla helpommin
ymmärrettävä kuin numeerinen ja viestiä paneutumisesta raportointiin ja siten ehkä myös
laadukkaasta tutkimuksesta.

Garfieldin (1972) ja Balogin (1980) mukaan tieteellisten lehtien viittausten saantiin
vaikuttavia ulkoisia tekijöinä ovat mm. levikki, reprinttien lukumäärä, bibliografinen
tiedottaminen ja saatavuus kirjastojen välityksellä. Tähän käsitykseen on helppo yhtyä,
vaikka tätä käsitystä tukevia tutkimuksia on vaikea löytää. Tieteellisten lehtien ulkoisia
ominaisuuksia ei ole otettu huomioon niissä informetrisissä tutkimuksissa, joissa on
tarkasteltu tieteellisten lehtien kansainvälistä asemaa.
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2.2. Tieteellisen lehden näkyvyyttä ja viittausten saantia koskevat
informetriset tutkimukset

Tieteellisten lehtien kansainvälinen näkyvyys on ollut usein informetristen tutkimusten
kohteena. Kuten luvussa 1.2.3 todettiin, sanalla näkyvyys on tutkimuksissa ollut kaksi eri
merkitystä, näkyminen bibliografisissa tietokannoissa ja lehden saama viittauskerroin.

Eläintieteilijöiltä ja biolääketieteen sekä teknisten tieteiden edustajilta kysyttiin
valintakriteereitä heidän valitessaan artikkelilleen julkaisukanavaa. Kaksi tärkeintä
perustelua olivat yhtäältä se, että lehti kattaa suuren osan tarkoitetusta lukijakunnasta ja
toisaalta lehden saama arvostus ja näkyvyys. Näkyvyyden indikaattorina käytettiin
viittauskerrointa (määritelty luvussa 1.2.2). (Luukkonen 1992.)

Viittauskerroin on ollut vilkkaan tutkimuksen ja keskustelun kohteena. Yksi syy tämän
tutkimuksen ja keskustelun vilkkauteen on se, että viittauskerrointa käytetään joskus
artikkeleiden laadun mittarina arvioitaessa tutkimustoimintaa (esim. Nikkari 1995,
Indikaattorityöryhmän muistio 1998). Aktiivisen tutkimuksen kohteina ovat olleet
erityisesti pienten tai perifeeristen maiden tieteelliset lehdet. Niissä julkaistujen
artikkeleiden on todettu alkavan saada viittauksia jopa usean vuoden viiveellä ja
viittausten kokonaismäärän jäävän pienemmäksi kuin sellaisilla artikkeleilla, jotka on
julkaistu Yhdysvaltain tai Länsi-Euroopan englanninkielisissä lehdissä. (Esim. Balog
1980, Arunachalam & Manorama 1988, Halkkaet al.1988, Luukkonen 1989.)

Näkyvissä lehdissä julkaistuilla artikkeleilla on suuremmat mahdollisuudet saada
viittauksia kuin artikkeleilla, jotka julkaistaan vähemmän näkyvissä lehdissä. Tämä kävi
selville Luukkosen (1989) tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin syöpätutkimuksen alalta
julkaistuja artikkeleita ja niiden saamia viittauksia. Tutkitut artikkelit saivat sitä enemmän
viittauksia, mitä korkeampi viittauskerroin oli lehdellä, jossa ne julkaistiin. Viittauksia tuli
artikkelia kohden keskimäärin 33, jos sen julkaisseen lehden viittauskerroin oli suurempi
kuin viisi, keskimäärin 21, jos viittauskerroin oli kolmen ja viiden välillä, ja keskimäärin
8, jos viittauskerroin oli alle kolmen. Tutkimustulos näyttää olevan lähellä kehäpäätelmää,
koska viittauskerroin perustuu viittausten saantiin ja on luonnollisesti korkea lehdillä,
joihin viitataan paljon. Luukkosen tutkimus kuitenkin osoitti, että viittauskerroin ei
ennusta yksittäisen artikkelin osalle tulevaa viittausten lukumäärää. Lisäksi se osoitti
tieteellisten lehtien poikkeavan toisistaan julkaisukanavana. Näkyvimpiä julkaisukanavia
syöpätutkimusta tarkasteleville artikkeleille olivat lehdet, jotka edustivat joko
perusbiolääketiedettä tai useampia lääketieteen aloja. Sen sijaan puhtaasti
syöpätutkimukseen keskittyvät lehdet olivat näihin verrattuna vähemmän näkyviä
julkaisukanavia.

Edellä kuvattuja Luukkosen havaintoja vahvisti Niemisenet al. (1995) tutkimus.
Heidän tutkimuksensa aineistossa oli 303 artikkelia, jotka olivat ilmestyneet vuonna 1987
kansainvälisissä lehdissä ja jotka edustivat lääketieteen eri aloja. Scisearch-tietokannasta
tulostettiin näille artikkeleille syyskuuhun 1993 mennessä kertyneet viittaukset.
Tutkimuksessa todettiin, että artikkeleiden saamien viittausten ja niiden julkaisukanavina
toimineiden lehtien viittauskerrointen välinen riippuvuus vaihteli aloittain. Se oli
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vahvimmillaan (korrelaatiokerroin yli 0.60:n) teoreettisia aloja ja perusbiologiaa
edustavissa tutkimuksissa ja muita heikompi kliinisten alojen julkaisuissa.

Artikkelit alkavat saada viittauksia vasta usean vuoden viiveen jälkeen, jos ne
julkaistaan kansallisissa tieteellisissä lehdissä. Tähän tulokseen on tultu ainakin
suomalaista lintutiedettä ja pohjoismaista syöpätutkimusta koskevissa tutkimuksissa.
Suomalaisessa Ornis Fennicassa julkaistut artikkelit saivat viittauksia ulkomailta vasta
pitkän viiveen jälkeen, joka vaihteli viidestä kolmeentoista vuoteen. Tutkimusaineisto
sisälsi artikkeleita vuosilta 1963-1982. Viittauslaskelmat koskivat vuosia 1983-86, joten
vanhempien artikkeleiden mahdollisesti tätä ennen saamat viittaukset jäivät tarkastelun
ulkopuolelle. Tästä huolimatta vuosina 1968-1972 julkaistut artikkelit olivat noin kaksi
kertaa viitatumpia kuin vuosina 1973-1982 julkaistut artikkelit. (Järvinen & Pietiäinen
1988.) Lyhyellä aikavälillä saatujen viittausten lukumäärä ei ennustanut oikein
artikkeleiden lopullista viittausten lukumäärää. Sama piti paikkansa myös
syöpätutkimusta edustavien artikkeleiden kohdalla, jotka julkaistiin kansallisissa tai
vähemmän näkyvissä lehdissä. Viittausten lukumäärä heti artikkelin julkaisemisen jälkeen
jäi vähäiseksi, vaikka se myöhemmin lähtikin kasvuun. (Luukkonen 1989.)

Maczelkan ja Zsindelyn (1992) uusia kemian lehtiä koskevassa tutkimuksessa todettiin
tieteellisen lehden saaman viittauskertoimen olevan korkeimmillaan noin kahden vuoden
päästä uuden lehden ilmestymisestä, mutta laskevan alemmalle, pysyvämmälle tasolle 3-4
vuoden kuluessa. Syynä tekijät pitivät sitä, että ensimmäisiin julkaistuihin numeroihin on
pyydetty artikkeleita nimekkäiltä tutkijoilta. Lisäksi vasta perustetun lehden
itseviittausaste on aluksi korkea, mutta sittemmin laskee. Tekijät viittaavat tässä Lockin
(1989) näkemykseen, jonka mukaan korkea itseviittausaste osoittaa uuden tieteellisen
lehden syntyvän ”näkymättömän korkeakoulun” (invisible college) keskuudessa.
Alkuaikoina lehden kirjoittajakunta on sama kuin sen lukijakunta, koska juuri perustettua
lehteä eivät tunne muut kuin sen perustajat ja kirjoittajat, joilta lehteen on pyydetty
artikkeli. Myöhemmin, kun lehti on tullut tunnetummaksi, lukijoita on enemmän kuin
kirjoittajia ja itseviittausten osuus laskee.

Sievert ja Haughawout (1989) tutkivat tieteellisen lehden toimituksessa tapahtuneen
muutoksen vaikutusta kasvatustieteitä edustavan Elementary School Journal -lehden (ESJ)
saamiin viittauksiin, viittaavien lehtien valikoimaan sekä ESJ:n julkaisemissa
artikkeleissa annettuihin viittauksiin. Toimituksessa tapahtuneiden muutosten
indikaattorina käytettiin päätoimittajan vaihtumista. Tutkimusaineisto koostui kolmesta
ESJ:n vuosikerrasta, jotka olivat ilmestyneet kaksi vuotta kunkin päätoimittajan
vaihdoksen jälkeen sekä näiden vuosikertojen saamista viittauksista. Päätoimittajien
linjauksissa muista poikkesi eniten kolmas ja uusin tarkastelussa mukana ollut
päätoimittaja, joka korosti linjauksessaan ESJ:tä tutkimukseen suuntautuneena lehtenä.
Päätoimittajan muutoksella oli tässä tutkimuksessa yhteys viittauskertoimen arvon
kohoamiseen ja viittaavien lehtien valikoiman muuttumiseen.

Balogin (1980) tutkimuksessa viittausten ja viittauskertoimen lisäksi tarkasteltiin
lehtien välittömyysindeksiä. Tutkimuksen kohteena oli Australiassa ja Uudessa
Seelannissa ilmestyviä tieteellisiä lehtiä. Niissä julkaistujen artikkeleiden saamat
viittaukset kohosivat maksimimääräänsä kolmen vuoden viiveellä. Tutkittuna ajanjaksona
(vuosina 1975 ja 1977) kahden lehden välittömyysindeksi kohosi, osoittaen näiden lehtien
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olleen vuonna 1977 nopeammin saatavilla kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan
myös niiden saamien viittausten lukumäärä ja viittaavien lehtien valikoima kasvoivat,
osoittaen lehtien käytön laajenemista. Näin lyhyellä, kahden vuoden ajanjaksolla,
muutokset jäivät kuitenkin pieniksi.

Sievertsenin (1991) pohjoismaisia tieteellisiä lehtiä koskevassa tutkimuksessa sellaiset
lehdet todettiin kansainvälisesti kaikkein näkyvimmiksi, jotka eivät olleet luonteeltaan
pohjoismaisia lehtiä. Niiden päätoimittajat olivat Pohjoismaiden ulkopuolelta ja lehdillä
oli avoin toimituspolitiikka, eli niihin toivotettiin tervetulleiksi artikkelit kaikkialta
maailmasta. Sievertsen nimitti näitä kansainvälisiä lehtiä A-tyypin lehdiksi. Niiden
viittauskerroin oli keskimäärin 1.72. Alueelliset eli pohjoismaiset lehdet, jotka julkaisivat
enimmäkseen pohjoismaisten tutkijoiden artikkeleita jakautuivat B- ja C-tyyppeihin. B-
tyypin lehtiä julkaisivat pohjoismaiset yhteisöt ja päätoimittaja oli pohjoismainen, mutta
sisällössä ei korostettu pohjoismaisuutta. Viittauskerroin B-tyypin lehdillä oli keskimäärin
1.69. Myös C-tyypin lehdet julkaisivat Pohjoismaiden ulkopuolelta tulleita artikkeleita,
mutta niitä julkaistiin pohjoismaisten julkaisijayhteisöjen kiinnostuksen mukaan. C-tyypin
lehdillä viittauskerroin oli keskimäärin 1.12. Selvimmin alueellisissa, D-tyypin lehdissä
julkaistiin enimmäkseen pohjoismaisten tutkijoiden artikkeleita. Näillä lehdillä
viittauskerroin oli keskimäärin 0.93. (Sievertsen 1991.)

Tutkimuksissa on myös tarkasteltu useita näkyvyyteen vaikuttavia taustatekijöitä,
esimerkiksi julkaisumaata ja julkaisukieltä, joita käsitellään seuraavassa alaluvussa. Sen
sijaan aikaisemmissa informetrisissä tutkimuksissa ei ole tullut esille muutosta tieteellisen
lehden kansainvälisessä näkyvyydessä, eli tieteellistä lehteä, joka tutkimusjakson
alkuvaiheessa olisi kansainvälisesti vähemmän tunnettu ja muuttuisi tunnetummaksi, tai
päin vastoin. Yhtenä syynä tähän on tutkimusten lyhyet tarkastelujaksot, joiden kuluessa
muutosta ei ole ehtinyt tapahtua.

2.3. Tieteellisen lehden julkaisumaan ja -kielen vaikutusta viittausten
kertymään koskevat informetriset tutkimukset

Viittausten kertymään vaikuttavat julkaistujen artikkeleiden laadun lisäksi tekijät, joita
Velho (1986) kuvaa sosiaalisiksi tai ulkoisiksi. Tällaisina tekijöinä hän mainitsee
kielimuurin, tieteellisen kirjallisuuden saatavuuden helppouden ja sen, mitä lehtiä tutkija
on opiskeluaikoinaan tottunut seuraamaan.

Syöpätutkimusta edustavia artikkeleita tutkiessaan Luukkonen (1989) totesi saman
tutkimusryhmän saavan artikkeleihinsa erilaisia määriä viittauksia riippuen siitä, minkä
maalaisessa lehdessä artikkelit ilmestyivät. Viitatuimpia olivat Pohjoismaiden
ulkopuolella julkaistut artikkelit. Luukkonen-Gronowin ja Suutarisen (1988) niin ikään
syöpätutkimusta koskevassa raportissa viitatuimpia vuosina 1978-82 julkaistuista
artikkeleista olivat yhdysvaltalaisissa lehdissä julkaistut, sitten eurooppalaisissa lehdissä
Skandinavian ulkopuolella ilmestyneet artikkelit. Skandinaviassa ja Euroopan
ulkopuolella (Yhdysvaltoja lukuunottamatta) ilmestyneet artikkelit saivat viittauksia
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keskenään suunnilleen yhtä paljon. Yhdysvalloissa ilmestyneistä artikkeleista pienin osuus
(7 %) jäi ilman viittauksia, kun kaikkialla muualla osuus oli vähintään 13 %. Saman
suuntaisia tuloksia saatiin myös Suutarisen (1980) tutkimuksessa, joka koski suomalaisia
lääketieteellisiä artikkeleita ja Garfieldin (1979) pohjoismaista julkaisutoimintaa
koskevassa tutkimuksessa. Vuonna 1973 SCI:hin indeksoiduista pohjoismaisten
tutkijoiden artikkeleista 55 % oli ilmestynyt Pohjoismaiden ulkopuolella. Tämä 55 %:n
osuus artikkeleista sai osakseen 72 % kaikista pohjoismaisiin artikkeleihin kohdistuneista
viittauksista. Suomalaisten tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista viitatuiksi tulivat
useimmin ne, jotka ilmestyivät Isossa-Britanniassa (81 %) sekä Yhdysvalloissa, Sveitsissä
ja Alankomaissa julkaistut artikkelit (kaikissa yli 70 %). (Garfield 1979)

Myös Suutarisen (1980) tutkimista lääketieteellisistä artikkeleista viitatuimpia olivat
kansainvälisissä lehdissä ilmestyneet. Ulkomaisissa lehdissä julkaistujen artikkeleiden
parempi näkyvyys on tullut esille myös muita kuin Pohjoismaita koskeneissa
tutkimuksissa. Turkkilaisia tutkijoita koskeneessa viittausanalyysissä todettiin, että heidän
saamistaan 2221 viittauksesta vain 40 kohdistui turkkilaisissa lehdissä julkaistuihin
artikkeleihin (Gursey 1972).

Julkaisukanavien väliset erot näkyivät myös suomalaisia kasvi- ja eläintieteellisiä
artikkeleita koskevassa tutkimuksessa. Tutkimusaineisto koostui vuosina 1981-1985
kotimaassa ja Pohjoismaissa ilmestyneistä suomalaisista kasvi- ja eläintieteellisistä
artikkeleista. Pohjoismaisissa lehdissä ilmestyneistä artikkeleista noin puolet, mutta
suomalaisissa lehdissä ilmestyneistä artikkeleista noin 75 % jäi ilman viittauksia tutkitulla
ajanjaksolla. Poikkeuksen tekivät suomalaisissa AZF:ssä ja Annales Botanici Fennicissä
julkaistut artikkelit, jotka saivat keskimäärin 0.7 viittausta artikkelia kohden. (Halkkaet
al. 1988).

Kielimuurin vaikutusta julkaisujen käyttöön ovat tutkineet mm. Thorpet al. (1988),
joiden tutkimuksessa todettiin vieraskielinen (eli ei-englanninkielinen) aineisto jossakin
määrin vähemmän käytetyksi kuin englanninkielinen kirjallisuus. Julkaisukieli voi
vaikuttaa myös tieteellisen lehden tavoitettavuuteen. Jos esimerkiksi tieteellisissä
kirjastoissa joudutaan rajoittamaan lehtikokoelmaa, harvojen osaamilla kielillä julkaistut
tieteelliset lehdet voivat joutua karsintalistan kärkeen.

Czerwon ja Havemann (1993) tarkastelivat sekä julkaisukielen että julkaisumaan
vaikutusta artikkeleiden saamien viittausten lukumäärään. Tutkimuksen kohteena olivat
entisen Saksan Demokraattisen Tasavallan monikielisissä tieteellisissä lehdissä julkaistut
artikkelit. Englanniksi ja saksaksi julkaistujen artikkeleiden välillä ei viittausten
kertymisen suhteen ollut merkittäviä tai säännönmukaisia eroja. Sen sijaan englanniksi
julkaistujen artikkeleiden keskinäisessä vertailussa ilmeni, että artikkelit, joiden
kirjoittajat olivat kotoisin teollisuusmaista, saivat 39 kertaa enemmän viittauksia kuin ne
samoissa lehdissä, samalla kielellä julkaistut artikkelit, joiden kirjoittajat olivat kotoisin
kehitysmaista. Jos kehitysmaista tulleet artikkelit olisi jätetty tutkimuksen ulkopuolelle,
englanninkieliset artikkelit olisivat olleet viitatumpia kuin saksankieliset. Saman tapaiseen
tulokseen päädyttiin Järvisen ja Pietiäisen (1988) tutkimuksessa, jossa tutkittiin Ornis
Fennica -lehdessä julkaistujen artikkeleiden saamia viittauksia. Myös siinä
englanninkieliset artikkelit saivat saksankielisiä enemmän viittauksia.
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Julkaisukielen ja viittausten suhde oli mukana myös Garfieldin (1979) tutkimuksessa,
joka koski pohjoismaisia artikkeleita. SCI:hin indeksoiduista pohjoismaisista artikkeleista
97 % oli englanninkielisiä ja nämä saivat lähes kaikki (98.49 %) pohjoismaisiin
artikkeleihin kohdistuneet viittaukset. Viittauksia sai 67 % englanninkielisistä ja 34 %
muilla kielillä ilmestyneistä artikkeleista.

Englannin kielen valta-asema tieteellisessä julkaisutoiminnassa tuli selvästi esille
myös Whitneyn (1990) tutkimuksessa, joka koski kansainvälisiä bibliografisia
tietokantoja. Tarkastelluissa tietokannoissa keskimäärin kolmasosa, mutta osassa
tietokannoista jopa yli puolet tallennetuista tietueista koski englanninkielistä kirjallisuutta.
Tieteellisiä lehtiä koskevat tutkimukset vahvistavat tätä käsitystä. Kansainvälisesti
näkyvät, ISI:n tietokannoissa paljon viittauksia saavat lehdet ovat yleensä
englanninkielisiä. Julkaiseminen englanniksi ei kuitenkaan yksin tee tieteellistä lehteä
kansainvälisesti näkyväksi. Myös tieteellisen lehden julkaisumaa vaikuttaa.
Välttämättömiä tai riittäviä ehtoja kansainväliselle näkyvyydelle on kuitenkin vaikea
löytää.

2.4. Tieteellisen lehden kansallisuutta ja kansainvälisyyttä koskevat
informetriset tutkimukset

Kansainvälisyys on tieteellisen julkaisun kohdalla vaikeasti mitattavissa oleva suure ja
siksi sitä on kuvattu monilla eri muuttujilla. Stolte-Heiskasen (1986) mukaan tieteessä
‘kansainvälinen’ on usein tieteellisen keskuksen ‘kansallista tiedettä’. Kansainvälisyys on
hänen mukaansa tärkeä asia tyypillisesti perifeeristen tiedeyhteisöjen kannalta, joiden
sisäiset hyvyyden kriteerit usein johdetaan ‘kansainvälisestä tieteestä’. Kuten jo
johdannossa (luku 1.1) todettiin, sanalla kansainvälinen on Sievertsenin (1994) mukaan
positiivinen lataus. Hänen käsityksensä mukaan kansainvälisyys merkitsee
pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna implisiittisesti maailmaa, jossa Pohjoismaat
ovat periferiassa ja Yhdysvallat yhdessä Ison-Britannian kanssa muodostavat keskustan.
Näissä kahdessa maassa julkaistaan eniten ‘kansainvälisiä’ (lainausmerkit Sievertsenin)
lehtiä ja näiden maiden tutkijat julkaisevat pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna
‘kansainvälisesti’ joka kerta, kun he julkaisevat artikkelin kansallisessa lehdessä.
Sievertsenin mukaan ‘kansainväliset’ lehdet eivät ole puhtaasti viestintäkanavia, vaan ne
myös antavat niissä julkaistavalle tutkimukselle laatuleiman. (Sievertsen 1994.)

Penava ja Pravdic (1989) huomauttavat, että kun oletetaan (kuten esimerkiksi
Arunachalam ja Markanday (1981) tekevät) pieniä tai perifeerisiä maita edustavien
tutkijoiden julkaisevan laadukkaimmat tutkimuksensa ulkomaalaisissa lehdissä ja
vähemmän laadukkaat kotimaisissa, käytetään samalla laadun indikaattorina
julkaisumaata. Penavan ja Pravdicin käsityksen mukaan tälle ei kuitenkaan löydy
vahvistusta tutkimuksista. Davisin ja Eisemonin (1989) mukaan kansalliset ja
kansainväliset tieteelliset lehdet täydentävät toisiaan ja ovat toisistaan riippuvaisia.
Heidän mukaansa suurin osa julkaisevista tutkijoista tavoittelee ja myös saa sekä
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paikallista että kansainvälistä huomiota. Yksi kansallisella kielellä tapahtuvan
julkaisutoiminnan tehtävä on kehittää tieteenalan termistöä (Iivonen 1995).

Tieteellisten lehtien kansainvälisyyttä koskevissa tutkimuksissa useimmin käytetty
muuttuja on lehteen kirjoittavien tutkijoiden koti- tai ulkomaisuus. Kirjoittajien
kansallisuuden perusteella muodostettua kuvaa on täydennetty viittausanalyysillä. Lisäksi
on voitu tarkastella viittaavien lehtien valikoimaa.

Sievertsenin (1991) tutkimuksessa pohjoismaiset tieteelliset lehdet jaettiin kirjoittajien
kansallisuuden perusteella kolmeen ryhmään (käytännössä neljään): kansainvälisiin,
kansainvälisesti orientoituneisiin alueellisiin (pohjoismaisiin) ja kansainvälisesti
orientoituneisiin kotimaisiin lehtiin. Neljäs tieteellisten lehtien ryhmä olisi ilmeisesti
kansalliset tieteelliset lehdet, jotka eivät ole ”kansainvälisesti orientoituneita”.
Jakoperusteita oli kaksi: julkaisukieli ja julkaistujen artikkeleiden kansallinen jakauma.

Sievertsen (1991) tarkasteli myös pohjoismaisten tieteellisten lehtien
toimituskäytäntöjen kansainvälisyyttä. Kuten luvussa 2.2 mainittiin, lehdet jaoteltiin
toimituskäytäntöjen perusteella neljään tyyppiin. A-ryhmään kuuluivat kansainväliset
lehdet, joilla ei ollut muodollisia, organisationaalisia siteitä pohjoismaiseen tutkimukseen,
tai joita julkaisivat kansainväliset organisaatiot, joissa pohjoismaisilla tutkijoilla oli
edustus muiden joukossa. Nämä lehdet olisi mahdollista toimittaa yhtä hyvin muuallakin
kuin pohjoismaissa. B-tyypin lehtiä olivat pohjoismaisten tutkimuslaitosten tai järjestöjen
julkaisemat tieteelliset lehdet, joiden tavoitteena oli palvella oman tieteenalansa
kansainvälistä viestintää ilman erityistä painotusta pohjoismaisiin artikkeleihin. Näiden
lehtien päätoimittaja oli ilman muuta pohjoismainen, mutta sääntönä oli, että
toimitusneuvostot olivat kansainvälisiä. C-tyyppiä olivat pohjoismaiset tieteelliset lehdet,
joiden sisältö oli kansainvälinen. Ne julkaisivat artikkeleita kaikkialta maailmasta, mutta
artikkelien valinnassa ajateltiin kuitenkin pohjoismaisten tieteellisten seurojen ja laitosten
kiinnostusta. Näiden lehtien toiminnassa tärkeällä sijalla oli myös Pohjoismaiden sisäinen
tieteellinen viestintä. Tämä heijastui usein näiden lehtien nimissä tai alanimikkeissä,
joissa mainittiin sana pohjoismainen tai skandinaavinen englanniksi tai latinaksi, sekä
Pohjoismaiden edustuksessa toimitusneuvostossa. D-tyyppiä olivat sellaiset pohjoismaiset
tieteelliset lehdet, joiden sisältö oli pohjoismainen. Ne muistuttivat muuten C-tyypin
lehtiä, mutta niiden toimituspolitiikka oli julkaista etupäässä tai pelkästään Pohjoismaita
koskevia tai pohjoismaisten tutkimuslaitosten artikkeleita. (Sievertsen 1991.) Sievertsenin
tutkimuksessa luonnontieteitä edustavista lehdistä vajaa puolet (14) oli tyyppiä B ja
suunnilleen saman verran (15) tyyppiä C. A- ja D-tyypin lehtiä molempia oli neljä. Koko
tutkimusaineistossa C-tyyppi oli yleisin (58). Siihen kuului noin 2/5 tutkimusaineiston
lehdistä, kun muihin luokkiin kuului noin 1/5 kuhunkin.

Garfieldin (1976) tutkimuksessa tarkasteltiin 74 Pohjoismaissa ilmestyvää tieteellistä
lehteä, joiden artikkeleita koskevat tiedot tallennettiin tuolloin SCI:iin. Lehdet edustivat
luonnontieteitä ja tekniikkaa ja ilmestyivät englanniksi. Kansainvälisyyden
arviointikriteerinä käytettiin ulkomaalaista alkuperää olevien artikkeleiden osuutta
julkaistuista artikkeleista. Sellaiset tieteelliset lehdet, joilla ulkomaisten artikkeleiden
osuus on hyvin korkea, Garfield arvioi kansainvälisiksi tai ylikansallisiksi (supranational)
lehdiksi, jollaisten alkuperämaata lukija ei tule ajatelleeksi.
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Sievertsenin (1994) tutkimuksessa tarkasteltiin 71 pohjoismaisen tieteellisen lehden
artikkeleiden alkuperää vuosina 1982-1992. Vuonna 1982 noin 62 % näissä lehdissä
julkaistuista artikkeleista oli pohjoismaisia. Vuonna 1992 vastaava luku oli noin 45 %.
Luvut ovat 72 lehden perusteella laskettuja keskiarvoja. Vertailua yksittäiseen
tieteelliseen lehteen vaikeuttaa artikkeleiden jako pohjoismaisiin ja pohjoismaiden
ulkopuolisiin. Vaikka yli 60 % artikkeleista olisi pohjoismaisia, lehden sisältö voi olla
kansainvälinen, koska artikkelit voivat edustaa viittä eri maata. Pohjoismaiden
ulkopuolelta tulleiden artikkeleiden suhteellisen osuuden kasvu joka tapauksessa osoittaa
lehtien sisällön muutosta kansainvälisempään suuntaan.

Artikkeleiden alkuperämaita tarkasteltiin Ernstin ja Kiernbacherin (1991)
selvityksessä, joka koski neljää vuonna 1990 julkaistun tieteellisen lehden vuosikertaa.
Tarkastellut lehdet edustivat Yhdysvaltoja, Isoa-Britanniaa, Ruotsia ja Saksaa. Lehtien
nimiä tutkijat eivät kertoneet, he mainitsivat ainoastaan sen, että lehtien edustama ala oli
fysikaalinen lääketiede ja kuntoutus (physical medicine and rehabilitation).
Tarkastelluissa neljässä lehdessä kotimaisten artikkeleiden osuus oli 79 %
yhdysvaltalaisessa, 59.6 % brittilehdessä, 56 % saksalaisessa ja 42.4 % ruotsalaisessa
lehdessä. Tekijät huomauttivat, että tulokset kaipaavat vahvistusta laajempaan aineistoon
perustuvasta tutkimuksesta. Tästä huolimatta he pitivät tulosten perusteella mahdollisena,
että tieteellisillä lehdillä yleisesti on taipumus julkaista kansallisia artikkeleita. Tällä
ilmiöllä voi heidän mielestään olla kaksi huolestuttavaa vaikutusta. Se voi johtaa siihen,
että parhaiten esille tulevat tieteelliset näkemykset ovat riippuvaisia kansallisista
mieltymyksistä. Esimerkkinä tekijät mainitsevat mahdollisuuden, että hoitomuodot, joita
Yhdysvalloissa ei suosita, saavat liian vähän huomiota sikäläisissä lääketieteellisissä
lehdissä, joilla on korkeat viittauskertoimet ja suuri vaikutusvalta myös Yhdysvaltain
ulkopuolella. Toisaalta viittauskertoimilla on usein vaikutusta tutkijoiden urakehitykseen.
Kotimaisia artikkeleita suosiva kansainvälisen ja näkyvän tieteellisen lehden
julkaisupolitiikka voi olla epäedullinen sellaisten tutkijoiden kannalta, joiden kotimaassa
ei ilmesty korkean viittauskertoimen omaavia lehtiä. (Ernst & Kiernbacher 1991).

Ortegaet al. (1992) tutkivat 357 espanjalaisen luonnontieteitä ja tekniikkaa edustavaa
lehteä. Tutkimuksessa tarkasteltiin lehtien lukumääriä eri aloilla, niitä julkaisevia
organisaatioita, lehtien kattamia tieteenaloja, saatavuutta ja näkyvyyttä, jolla tässä
tutkimuksessa tarkoitettiin bibliografista tiedottamista tietokantojen välityksellä.
Tutkimusaineistoon sisältyi 41678 tieteellistä artikkelia, joissa ilmoitettiin kirjoittajan
osoitetiedot. Näistä 94.2 %:ssa mainittiin vähintään yhden kirjoittajan kohdalla
espanjalainen taustaorganisaatio. Artikkeleista 10.6 % oli sellaisia, joissa vähintään
yhdellä kirjoittajalla oli ulkomaalainen taustaorganisaatio. Tutkimusaineisto kattoi vuodet
1980-1989, mutta koko jakso käsiteltiin yhtenä ryhmänä eikä esimerkiksi ulkomaalaisten
artikkeleiden osuudessa mahdollisesti tapahtunutta muutosta näy tuloksissa. (Ortegaet al.
1992.)

Davisin ja Eisemonin (1989) tutkimus koski Etelä-Korean, Taiwanin, Singaporen ja
Malesian tieteellistä tuotantoa ja artikkeleiden julkaisemista lehdissä, jotka sisältyvät ISI:n
tietokantojen lähdeaineistoon. Kuvatut tieteenalat olivat biokemia, biologia, fysiikka,
elektroniikka ja tietojenkäsittelyoppi. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin näiden alojen
julkaisutoimintaa, joka jäi ISI:n tietokantojen ulkopuolelle. Tutkituissa lehdissä
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kotimaisten artikkeleiden osuus vaihteli välillä 72.2 % (Malesia) ja 99 % (Etelä-Korea)
kaikista julkaistuista artikkeleista. Davisin ja Eisemonin käsitys on, että kolmannen
maailman tieteelliset lehdet eivät ole ulkomaisia kirjoittajia houkutteleva julkaisukanava.
Tutkituista maista kolmessa, Singaporessa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa, nopea
tutkimustoiminnan kasvu on mahdollistanut kasvavan julkaisutoiminnan myös
kansainvälisissä lehdissä. Tieteellisten artikkeleiden julkaiseminen ulkomailla ei ole
kuitenkaan vähentänyt paikallisen viestintäverkoston merkitystä ja kirjoittajat pitävät näitä
kahta julkaisumuotoa toisiaan täydentävinä. (Davis & Eisemon 1989).

Wormellin (1998 a ja b) tutkimuksessa tieteellisten lehtien kansainvälisyyttä kuvaavia
muuttujia olivat artikkeleiden kirjoittajien kansallinen jakauma, tilaukset, näiden lehtien
saamat viittaukset ja lehdet, joista viittaukset olivat peräisin. Tutkimus koski seitsemää
informaatiotutkimusta edustavaa tieteellistä lehteä. Osalla niistä oli lukija- ja
kirjoittajakuntaa ympäri maailman (Libri). Osalla tutkituista tieteellisistä lehdistä lukija-
ja kirjoittajakunta painottui joko pelkästään Pohjois-Amerikkaan tai sen lisäksi
Eurooppaan. Tutkitut ajanjaksot sijoittuivat vuosiin 1987-88 ja 1992-93. Niiden aikana
”kansainvälisyysprofiili” kaikilla lehdillä pysyi lähes muuttumattomana. Tarkastellut
lehdet olivat tutkimuksen alkuvaiheessa yhtä kansainvälisiä kuin jakson lopussakin.
Saatujen viittausten ja lehtiin kirjoittavien tutkijoiden maantieteellinen jakauma korreloi
heikosti tai ei lainkaan lehtien tilausten maantieteellisen jakauman kanssa. (Wormell 1998
a ja b.)

Tieteellisen lehden kansainvälisyyttä koskevia tutkimuksia koskee sama huomio, joka
tehtiin luvussa 2.2 näkyvyyden suhteen: tutkimuksissa ei esiinny tieteellisiä lehtiä, jotka
olisivat muuttuneet kansallisesta kansainvälisiksi tai päinvastoin. Toisissa tutkimuksissa
tähän on syynä lyhyt tarkastelujakso, jonka kuluessa muutosta ei ole ehtinyt tapahtua.
Wormellin (1998 a ja b) tutkimus kattoi kymmenen vuotta, mutta kaikki tutkitut
tieteelliset lehdet olivat sekä tutkimuksen alku- että loppuvaiheessa yhtä näkyviä ja
kansainvälisiä eikä muutosta tästä syystä tullut esille.

2.5. Yhteenveto tieteellisiä aikakauslehtiä koskevista informetrisistä
tutkimuksista

Aikaisemmissa tieteellisiin lehtiin kohdistuneissa, informetrisin menetelmin tehdyissä
tutkimuksissa keskeinen teema on ollut tieteellisten lehtien välittämän viestinleviäminen
ja tähän vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen kohteena on ollut mm. kielimuurin ja
julkaisumaan vaikutus tieteellisten artikkeleiden viittausten saantiin. Lisäksi on tutkittu
tieteellisen lehden näkyvyyden vaikutusta siihen, miten hyväksi julkaisukanavaksi lehti
koetaan. Luonteeltaan kansallisilla, alueellisilla (pohjoismaisilla), kansainvälisesti
orientoituneilla ja kansainvälisillä julkaisukanavilla on todettu olevan ainakin osittain
toisiaan täydentävät viestintätehtävät. Tieteellisen lehden ominaisuuksilla on merkitystä
julkaistulle artikkelille, koska eri lehtien kautta tavoittaa eri suuruisen, eri maita ja eri
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tieteenaloja edustavan lukijakunnan. Lisäksi tutkimustoiminnan arvioinnissa käytetään
joskus tieteellisten lehtien viittauskertoimia.

Tieteellisen lehdenviestintätehtävääja siihen vaikuttavia tekijöitä on usein tutkittu
viittausanalyysillä. Itse lehtiä koskevien tulosten lisäksi näissä tutkimuksissa on kertynyt
tietoa viittausanalyysistä tutkimusmenetelmänä ja tekijöistä, jotka vaikuttavat
viittausanalyysillä saatuihin tutkimustuloksiin. Liitetaulukkoon 6 on koottu yhteenveto
luvussa 2 tarkastelluista tieteellisiä aikakauslehtiä koskevista, etupäässä bibliometrisin
menetelmin toteutetuista tutkimuksista.

Tieteellisiä aikakauslehtiä koskeviin tutkimuksiin ovat voimakkaasti vaikuttaneet ISI:n
1960-luvulta lähtien julkaisemat viitetietokannat, jotka aluksi ilmestyivät painetussa
muodossa (ISI:n viitetietokannoista tarkemmin luvuissa 3.4 ja 7.1). Nykymuotoinen
Scisearch-tietokanta sisältää aineistoa vuodesta 1974 lähtien. Scisearch ja sen
rinnakkaistietokannat Social Scisearch ja Arts & Humanities Search nopeuttavat
viittausanalyysin tutkimusaineiston keräämistä ja niiden kautta on tarjolla laaja,
monitieteinen ja monia maita kattava aineisto.

Pienten ja tavalla tai toisella syrjäisten maiden näkökulmasta tieteellisten lehtien
kansainvälinennäkyvyys on ollut tärkeä tutkimuksen kohde. Usein pienten ja/tai
perifeeristen maiden lehtiä on verrattu tieteen suurvaltojen lehtiin. Kansainvälisen
näkyvyyden arviointikriteerinä näissä tutkimuksissa on käytetty viittauskerrointa.
Varhaisimmissa informetrisissä tutkimuksissa aineisto poimittiin usein suoraan JCR:sta

Kansallisissa tai vähemmän näkyvissä lehdissä julkaistut artikkelit alkavat saada
hitaammin viittauksia kuin kansainvälisissä ja näkyvissä lehdissä julkaistut artikkelit.
Kansallisten lehtien kohdalla tämä viive voi olla useita vuosia. Viiveen vuoksi
artikkeleiden lyhyellä aikavälillä saamien viittausten määrä ennustaa huonosti viittausten
lukumäärää pidemmällä aikavälillä. Lisäksi viive vaikuttaa tieteellisen lehden
viittauskertoimen arvoon, jota laskettaessa otetaan huomioon vain yhden vuoden aikana
saadut viittaukset (ks. luku 1.2.2). Viittauskerroin ei siten anna viittausten saamisesta
täsmällistä kuvaa, jos jonkin lehden julkaisemat artikkelit alkavat saada viittauksia vasta
useamman vuoden viiveellä.

Varhaiset informetriset tutkimukset olivat tarkastelultaan suppeita. Silloinkin, kun
tutkimusaineisto koostui kymmenistä lehdistä, sitä tarkasteltiin vain 1-2 muuttujan
suhteen (esim. Garfield 1976, Arunachalam & Markanday 1981). Näin saatiin selville
joidenkin ilmiöiden esiintymisfrekvenssejä (esim. viittausten lukumäärä), taso
(viittauskerroin), vaihtelu (esim. lähdeviitteiden lukumäärän tai iän suhteen) tai suurimpia
ja pienimpiä arvoja (eniten viittauksia saaneet lehdet). Suuri lehtijoukko antoi pohjan eri
maissa tapahtuvan julkaisutoiminnan vertailulle.

Toisaalta jonkin maan koko tieteelliseen lehdistöön kohdistuvissa tutkimuksissa ei
erityisen selvästi tullut esille se, että samassa maassa ilmestyy sekä kansallisia että
kansainvälisiä tieteellisiä lehtiä, koska suuria lehtijoukkoja tarkasteltiin niissä yhtenä
ryhmänä (esim. Arunachalam & Markanday 1981, Arunachalam & Manorama 1988,
Cano 1993-1994). Näiden tutkimusten tulokset kertoivat mm. julkaisukäytäntöjen eroista
maiden välillä. Lehtikohtaista tietoa tällaiset tutkimukset kuitenkin tuottivat vähän.
Esimerkiksi Garfieldin (1976) tutkimuksessa, jossa hän arvioi pohjoismaisten lehtien
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kansainvälisyyttä, artikkelikohtainen analyysi kohdistuu viiteen lehteen 74:stä. Nämä viisi
oli valittu viittauskertoimen perusteella ja niistä oli tarkasteltavana kaksi uusinta numeroa.

Vaikka varhaisissa tutkimuksissa usein oli suuri aineisto, tutkimustulosten
luotettavuutta voi horjuttaa kuitenkin tutkimuksen kohdistuminen lyhyeen
tarkastelujaksoon. Jos tutkimus kohdistuu vain yhteen vuoteen, ei ole varmaa, miten
satunnaisesta tuloksesta on kysymys. Edellä tarkastelluista tutkimuksista yhteen vuoteen
kohdistuivat Arunachalamin & Manoraman (1988), Arunachalamin & Markandayn
(1981), Garfieldin (1976 ja 1979), Mäkirinnan (1978) sekä Rousseaun & Hooydonkin
(1996) tutkimukset, kahteen vuoteen Balogin (1980) sekä Czerwonin & Havemannin
(1993) tutkimukset. Pidemmän aikavälin kehityksen saivat esille Sievert ja Haughawout
(1989) tarkastelemalla kolmea erillistä, vuoden pituista jaksoa ja Wormell (1998 a ja b)
tarkastelemalla kahta kahden vuoden jaksoa, joiden aikaväli oli viisi vuotta. Erityisesti
tutkimuksen kohdistuessa kansallisiin tai vähemmän näkyviin lehtiin lyhyen aikavälin
viittausluvut eivät ennusta oikein lopullista viittaustasoa (Järvinen & Pietiäinen 1988,
Luukkonen 1989).

Jos tutkimusaineisto on koottu JCR:sta, tutkimus voi koskea vain viittausten
lukumäärää, viittauskerrointa tai välittömyysindeksiä. Nämä tiedot julkaistaan JCR:ssa.
Sen sijaan viittausten alkuperämaita koskevaa tietoa, eli millainen on tieteellisen lehden
käyttäjäkunnan maantieteellinen jakauma, ei JCR:n tietojen avulla voi tarkastella.
Alkuperämaiden tarkastelu edellyttää viittausten hakua Scisearch-tietokannasta tai
suoraan julkaisuista. Tällaisia tutkimuksia ovat tehneet Suutarinen (1975), Luukkonen
(1990), Ernst ja Kiernbacherin (1991) sekä Wormell (1998 a ja b). Wormellin
tutkimuksissa viittausten ja kirjoittajien alkuperää tarkasteltiin mantereittain. Luukkosella
ne oli jaettu ryhmiin Pohjoismaat, muut Euroopan maat, Yhdysvallat ja muut maat.
Ernstin ja Kiernbacherin (1991) tutkimuksessa artikkeleiden alkuperämaat oli jaettu
kahteen luokkaan, kotimaisiin ja ulkomaisiin. Aikaisemmissa viittausanalyyseissä ei siis
ole tarkasteltu kovin yksityiskohtaisesti tieteellisten lehtien saamien viittausten alkuperää
maittain.

Edellä sanotusta poiketen Suutarisen (1978) tutkimuksessa viittauksia tarkasteltiin
maittain, mutta tutkimuksen kohteena eivät olleet määrätyt tieteelliset lehdet vaan
suomalaisten tutkijoiden lääketieteelliset artikkelit, jotka olivat ilmestyneet monissa eri
lehdissä myös ulkomailla.

Aikaisempien bibliometrisin menetelmin tehtyjen tutkimusten perusteella tieteelliset
lehdet jakautuvat jatkumolle, jonka toisessa päässä ovat kansainväliset, toisessa
kansalliset tieteelliset lehdet. Kansallisen tieteellisen lehden määritelmä on selkeämpi
kuin kansainvälisen. Kansallisessa tieteellisessä lehdessä julkaistaan enimmäkseen
kotimaisten tutkijoiden artikkeleita. Kansainvälisessä lehdessä oletetaan olevan
artikkeleita monista maista. Kuitenkin artikkeleiden alkuperää koskevissa tutkimuksissa
on toistuvasti ilmennyt, että julkaistuista artikkeleista usein yli puolet on kotimaisia (esim.
Davis & Eisemon 1989, Ernst & Kiernbacher 1991).

Kansallisuus ja kansainvälisyys ovat monissa tutkimuksissa epätarkasti määriteltyjä ja
siksi joskus tulkinnanvaraisia suureita. Epäselvää on myös, mitkä tieteelliset lehdet
kuuluvat ”valtavirtaan” (”mainstream”), mitkä pienempien (”non-mainstream”) lehtien
ryhmään, yhtä vaikeaa kuin määritellä, missä kulkee raja ”keskeisten” (central) ja
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”perifeeristen” (peripheral) maiden välillä. Koska näiden sanojen sisältöä ei ole
tutkimuksissa täsmällisesti määritelty, syntyy välillä sellainen vaikutelma, että syrjäisyys
tai perifeerisyys näissä tutkimuksissa käytännössä tarkoittaa maita, jotka eivät ole kovin
vahvasti edustettuina ISI:n tietokannoissa, ja keskeiset (”central”) maat tarkoittaa ISI:n
tietokannoissa vahvasti edustettuja maita. Vastaavasti tieteellisten lehtien valtavirtaa eli
kansainvälisiä tieteellisiä lehtiä ovat sellaiset, joiden artikkeleista tallennetaan tiedot ISI:n
tietokantoihin ja pienempiä, kansallisia tieteellisiä lehtiä ovat ISI:n tietokantojen
ulkopuolella olevat lehdet. Aivan näin yksinkertaista rajanveto ei tietenkään ole, koska
ISI:n tietokannoissa on mukana myös sellaisia tieteellisiä aikakauslehtiä, joiden sisältö
painottuu kotimaiseen aineistoon. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkut yhdysvaltalaiset
tieteelliset lehdet, jotka julkaisevat pääasiassa yhdysvaltalaisia tutkimusartikkeleita (vrt.
Ernst ja Kiernbacher 1991).

Ernstin ja Kiernbacherin (1991), Davisin ja Eisemonin (1989) sekä Orteganet al.
(1992) tutkimuksissa artikkeleiden koti- tai ulkomaalaisuutta tarkasteltiin yhden vuoden
aikana julkaistujen artikkeleiden perusteella. Ulkomaalaisten artikkeleiden osuudet
vaihtelivat eri tutkimuksissa. Pienimmillään se oli Koreassa, noin 1 % (Davis ja Eisemon
1989), suurimmillaan ruotsalaisella lehdellä, noin 68 % (Ernst & Kiernbacher 1991).
Nämä tutkimukset tosin kattavat vain pienen lehtijoukon. Tutkimuksissa saatujen tulosten
perusteella kuitenkin näyttää siltä, että sellaiset tieteelliset lehdet, joissa julkaistujen
artikkeleiden enemmistö olisi peräisin julkaisumaan ulkopuolelta, ovat vähemmistönä
lehtien joukossa.

Tieteellisiä lehtiä koskevista bibliometrisistä tutkimuksista on syntynyt enimmäkseen
yhtä tai kahta vuotta koskevia tilannekuvia. Kansainvälisen näkyvyyden suhteen
tapahtunutta kehitystä tai tieteellisen lehden kansainvälistä diffuusiota uusille alueille
aikaisemmissa tutkimuksissa joko ei ole tarkasteltu tai sitä ei ole tuloksissa ilmennyt.
Syynä on ennen kaikkea tutkimusten lyhyt tarkasteluajanjakso, jonka aikana muutosta ei
ole ehtinyt tapahtua, tai sitten tarkastellut lehdet olivat kansainvälisiä sekä tutkitun jakson
alussa että sen päättyessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei myöskään tarkasteltu
tieteellisten lehtien ominaisuuksia innovaationa.



3. Viittausanalyysi tieteellisen lehden leivämisen
tutkimusmenetelmänä

Kuten luvusta 2 ilmeni, myös tieteelliset lehdet, eivät ainoastaan kirjoittajat tai artikkelit,
voivat olla viittausanalyysin kohteena. Käytännössä tieteellisiin lehtiin kohdistuvaa
viittausanalyysiä on sovellettu mm. kirjastojen kokoelmien arvioinnissa tutkimalla
lehtikokoelman käyttöä mm. opinnäytteissä annettujen viittausten perusteella. Lisäksi
lehtikokoelman yhtenä vertailukohtana on käytetty tieteenalojen viitatuimpien lehtien
luetteloa (esim. von Flittner 1989). Kokoelmatyössä viittausanalyysin avulla on myös
selvitetty määrättyä tieteenalaa tukevia aloja, joiden lehtiä kokoelmassa on oltava oman
alan lehtien lisäksi (biotekniikan kohdalla: von Ungern-Sternberg 1994). Tässä
tutkimuksessa viittausanalyysiä sovelletaan tieteellisen lehden tarkasteluun. Seuraavissa
alaluvuissa tarkastellaan viittausanalyysiä tutkimusmenetelmänä tutkittaessa tieteellisen
lehden leviämistä.

3.1. Viittausanalyysi

Viittausanalyysiä käytetään dokumenttien välityksellä tapahtuvan viestinnän tutkimiseen.
Sen avulla on mahdollista tietyissä rajoissa luoda määrällinen kuva jonkin julkaisun
saamasta huomiosta. Viittausanalyysin avulla tarkastellaan, kuinka monen julkaisun
lähdeluettelossa joku kirjoittaja tai jokin teos mainitaan. Pelkistetyimmillään se kertoo,
saako jokin julkaisu viittauksia vai jääkö se ilman niitä. Viittausanalyysin avulla voidaan
tarkastella myös sitä, miten näkyvä jokin tieteellinen julkaisu, esimerkiksi tieteellinen
aikakauslehti on (vrt. luku 2.2).

Viittausanalyysiä varten on mahdollista kerätä tutkimusaineisto suoraan julkaisujen
lähdeluetteloista (esim. Mäkirinta 1978). Laajan tutkimusaineiston kokoaminen suoraan
julkaisuista on kuitenkin suuritöistä ja sitä rajoittaa tutkijan käytettävissä oleva
lehtikokoelma. Toinen vaihtoehto on koota viittausanalyysin tutkimusaineisto ISI:n
ylläpitämistä Scisearch, Social Scisearch tai Arts & Humanities Search -tietokannoista.
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Nämä tietokannat on alun alkaen suunniteltu tiedonhakutarkoituksiin, mutta niistä on
tullut paljon käytettyjä viittausanalyysin tutkimusaineiston lähteitä. ISI:n ylläpitämistä
tietokannoista on mahdollista hakea tietoa viittausten perusteella, eli hakea artikkeleita,
joissa viitataan johonkin hakijan tuntemaan artikkeliin. (Garfield 1983). Viittausanalyysi
on mahdollista kohdistaa myös lehteen. Scisearch-tietokannan online-versiossa haku on
kohdistettavissacited work -kenttään, jossa mainitaan viitatun artikkelin julkaisseen
lehden nimi tai nimen lyhenne (ks. kuva 3 s. 73).

3.2. Viittaukset

Viittausanalyysissä viittaukset ovat keskeisessä asemassa ja siksi usein keskustelun
kohteena. Niitä on käytetty julkaisun saaman huomion mittarina, mutta samalla on
toisaalta mietitty, mitä ne itse asiassa mittaavat. Viittaukset voidaan käsittää palkkioksi,
maksuksi älyllisestä velasta, joka on syntynyt tutkijan käyttäessä hyväkseen omassa
työssään toisen julkaisemaa tutkimusta (Merton 1983). Tämä käsitys sisältää ajatuksen
viittauksen positiivisesta luonteesta. Suurin osa viittauksista onkin tutkimusten mukaan
positiivisia, mutta tämä ei ole niiden koko kuva. Muita mahdollisuuksia ovat negatiivinen
tai sisällötön viittaus (tarkemmin luvussa 3.3) (Weinstock 1971, Thorne 1977, Moravcsic
& Murugesan 1975, Chubin & Moitra 1975).

Tieteellisen kirjallisuuden käyttöä koskevissa viittausanalyyseissä on tarkasteltu mm.
mitä ja mistä peräisin olevaa kirjallisuutta käytetään (Rautio & Suhonen 1981) ja missä
tarkoituksessa sitä käytetään (Moravcsic & Murugesan 1975, Rautio & Suhonen 1981).
Toisaalta viittausanalyysien avulla on tutkittu tieteellisten aikakauslehtien vaikuttavuutta
(Arunachalam & Markanday 1981, Velho 1986, Arunachalam & Manorama 1988) tai
vertailtu niitä julkaisukanavina esimerkiksi näkyvyyden tai kansainvälisyyden suhteen
(Luukkonen 1989, Sievertsen 1991). Viittausanalyysiä on käytetty myös
tutkimustoiminnan tuloksellisuuden arviointiin (Nikkari 1995, Indikaattorityöryhmän
muistio 1998).

Toisen tyyppistä viittausanalyysiä on sovellettu Internetissä julkaistujen kotisivujen
tarkasteluun. Pohjoismaisten yliopistojen kotisivujen käyttöä tutkittiin viittausanalyysillä,
jossa viittauksia edustivat tarkasteltuihin kotisivuihin suuntautuneet linkit. (Almind &
Ingwersen 1997.) Muita kuin aikakauslehtiä koskevia tutkimuksia tarkastellaan
seuraavissa luvuissa kuitenkin ainoastaan siltä osin kuin ne liittyvät viittausanalyysiin tai
sen tuloksiin vaikuttaviin tekijöihin yleensä, esimerkiksi viittausten tekemisen
motivaatioon.
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3.3. Viittauskäytännöt

Viittausten tekemisen motivaatiota ja viittausten sisältöä on pohdittu viittausanalyysin
yhteydessä etenkin siitä syystä, että joidenkin tutkimusongelmien suhteen, joihin
viittausanalyysillä etsitään vastausta, ei ole samantekevää, onko annettu viittaus
positiivinen vai negatiivinen. Esimerkiksi jos viittausanalyysiä käytetään tutkimuksen
laadun arvioinnissa ja viittausten saanti katsotaan positiiviseksi asiaksi, tällöin myös
oletetaan viittausten sisältö positiiviseksi. Implisiittisesti ehkä myös oletetaan, että
maininta lähdeluettelossa osoittaa viitatun teoksen vaikuttaneen viittaavaan teokseen.
Tämä ajatus heijastuu viittauskertoimen englanninkielisessä termissä ‘impact factor’,
jonka voi suomentaa vaikuttavuustekijäksi.

Julkaisun sisältö on keskeinen syy mainita jokin teos lähdeluettelossa. Viitattu julkaisu
voi olla samasta aiheesta tehty aikaisempi tutkimus, johon tuloksia verrataan, tai tutkimus,
jossa on sovellettu samaa tutkimusmenetelmää, tai viitattu julkaisu voi antaa
tutkimusaineistoon liittyviä lisätietoja. On myös mahdollista, että kirjoittaja halua
viittauksella korjata aikaisempaa omaa työtään tai kritisoida jonkun toisen tutkimusta.
(Weinstock 1971.)

Thornen (1977) mukaan viittaamisen motivaatio voi kuitenkin olla myös muualla kuin
viitatun julkaisun sisällössä. Esimerkkinä tällaisesta hän mainitsee viittaamisen
julkaisuihin, jotka ovat julkaisevan lehden linjan mukaisia, julkaisuihin, joiden tekijä on
kirjoittajan kannalta tärkeä henkilö (‘hat-tipping citations’) tai julkaisuihin, joita hän
ajattelee lukijoiden edellyttävän hänen lähdeluettelostaan. Thorne pitää viittauspelin
pelaamisena myös viittauksia omiin tai työtoverin julkaisuihin tai esimerkiksi
yksipuoluejärjestelmää edustavassa maassa puolueen linjan mukaisiin julkaisuihin.

Lähdeteosten on todettu välittävän mm. teoreettista, metodista ja empiiristä tietoa.
Lähdeteosten rooli kuitenkin vaihtelee: toisilla teoksilla on keskeisempi ja vaikuttavampi
asema tutkimuksen kannalta, toiset saavat osakseen vain pinnallista huomiota. Raution ja
Suhosen (1981) tutkimuksessa todettiin, että sosiologian väitöskirjoissa mainituista 5 497
lähdeteoksesta 9 % oli tärkeitä, loput toissijaisia tiedon välittäjiä. Valtio-opin
väitöskirjoissa vastaava luku oli 14 % niissä mainituista 1 943 lähdeteoksesta (Rautio &
Suhonen 1981). Fyysikoiden julkaisemien artikkeleiden lähdeteoksia koskeneessa
tutkimuksessa 575 lähdeviitteestä 60 % oli välttämättömiä ja 40 % pintapuolisia eli
lähinnä mainintoja siitä, että samaa aluetta koskeva tutkimus on tehty aikaisemminkin.
(Moravcsik & Murugesan 1975.) Toisessa, niinikään fysiikkaa koskevassa tutkimuksessa
21 % mainituista lähdeteoksista luokiteltiin merkittäviksi (Chubin & Moitra 1975).

Moravcsik ja Murugesan (1975) luokittelivat redundanteiksi eli toistaviksi tai
tarpeettomiksi yhtä lukuunottamatta kaikki lähdeteokset, jotka kertoivat toisiaan tukevista,
samanlaisista havainnosta. Lukijan kannalta voi ollakin tarpeetonta mainita enempää kuin
yksi lähde samassa yhteydessä. Kuitenkin se, että samaan tutkimustulokseen on päädytty
useammassa tutkimuksessa antaa havainnolle ja siitä mainitsevalle kirjoittajalle asiasta
suuremman varmuuden kuin yhden tutkijan saamat tulokset.

Yhteistä kaikille edellisissä kappaleissa mainituille tutkimuksille oli ero merkittävien ja
pinnallisesti käytettyjen tiedonlähteiden välillä, eli näiden tutkimusten mukaan viittausten
välittämän tiedon syvyys vaihteli.
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Kahdessa tutkimuksessa on tarkasteltu myös viittausten myönteisyyttä ja kielteisyyttä.
Kielteisten viittausten osuus oli toisessa tutkimuksessa 14 % (Moravcsik & Murugesan
1975). Toisessa tutkimuksessa 5 % viittauksista oli osittain negatiivisia, mutta täysin
negatiivisia viittauksia tässä 443 lähdeviitettä sisältävässä tutkimusaineistossa ei ollut
(Chubin & Moitra 1975). Näiden tutkimusten perusteella näyttää siltä, että suurin osa,
vähintään 86 % fysiikan artikkeleissa tehdyistä viittauksista oli tutkimustuloksia
vahvistavia viittauksia, jotka voi tulkita positiivisiksi ja joiden voi sanoa aidosti toimivan
palkkiona viitatulle kirjoittajalle. Mahdolliset negatiiviset viittaukset ovat kuitenkin
epätarkkuuden lähde, jos kaikki viittaukset tulkitaan palkkioksi.

Cronin (1984) pitää viittaamista sosiaalisena toimintana, johon vaikuttavat myös monet
muut tekijät kuin viitatun julkaisun sisältö tai laatu. Viittausten moninaisten syiden vuoksi
Croninin mukaan ei ole ihme, että tutkimuksissa on arasteltu viittausten syitä koskevien
yleistysten tekemistä. Seuraavassa esitellään kolme viittausten funktiota koskevaa
yleistystä.

Luukkosen (1997) mukaan ensimmäinen sosiologinen, viittauksia koskeva teoria
määritteli viittaukset palkkioksi viitatulle kirjoittajalle hänen työnsä hyödyntämisestä
jossakin myöhemmässä julkaisussa. Tätä näkemystä edusti Merton (1983) esipuheessaan
Garfieldin (1983) teokseen Citation Indexing.

Toinen viittausten funktiota koskeva yleistys on Latourin (1987) käsitys, jonka mukaan
kirjoittajat käyttävät lähdekirjallisuutta ja mainitsevat teoksia lähdeviitteissä saadakseen
tukea tekstilleen ja esittämilleen väitteille. Tässä tarkoituksessa kirjallisuutta voi
luonnollisesti käyttää monella tavoin. Tekstilleen voi hakea tukea myönteisellä tai
kielteisellä viittauksella, ja kirjallisuutta voi käyttää myös eri tavoin kuin viitattu
kirjoittaja on ehkä tarkoittanut. Esimerkiksi puutteiden osoittaminen aikaisemmissa
tutkimuksissa voi toimia perusteluna oman tutkimuksen tekemiselle. Luukkosen (1997)
mukaan Latourin teoria on viime vuosikymmenien kunnianhimoisin yritys luoda uusi
viittauksia koskeva sosiologinen teoria.

Latourin viittausten funktiota koskevan yleistyksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin
Thornen (1977) mainitsemat viittaukset, jotka ovat viittauspelin pelaamista. Tällaisia ovat
viittaukset teoksiin, joissa sisältöä tärkeämpi on kirjoittaja, esimerkiksi viittaukset omiin
tai saman työryhmän tai jonkun viittaavalle kirjoittajalle tärkeän henkilön julkaisuihin
(‘hat-tipping’). Puolueen tai julkaisevan lehden linjan mukaisesti valituilla
kirjallisuusviittauksilla voi myös olla jokin muu funktio kuin kirjoittajan väitteiden
tukeminen.

Kolmannen viittaamista koskevan yleistyksen mukaan viittaustapahtumassa on läsnä
kolme tieteellisessä julkaisutoiminnassa vaikuttavaa järjestelmää, retorinen järjestelmä,
palkkiojärjestelmä ja viestintäjärjestelmä. Retorisella järjestelmällä tarkoitetaan
käsitteellistä tai kognitiivista lähteiden käyttöä, jonka avulla kirjoittajat yrittävät saada
lukijat vakuuttuneiksi väitteidensä pitävyydestä. Samalla, kun viittaukset ovat osa tutkijan
puhetaitoa, julkaisun mainitseminen lähdeluettelossa on myös palkkio viitatulle
kirjoittajalle hänen tekstinsä käytöstä viittaavassa julkaisussa. Viestintäjärjestelmään
sisältyy artikkelin sisällön näkökulmasta katsottuna ulkoisten tekijöiden vaikutus
artikkelin viittausten saantiin. Ulkoisia, viestintäjärjestelmää edustavia, viittausten
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saamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi julkaisevan lehden lukijakunnan koko ja
julkaisukieli (Cozzens 1989, Luukkonen 1990).

Yhteenvetona tässä luvussa selostetuista tutkimuksista voi todeta, että kirjoittajat
merkitsevät julkaisuja lähdeluetteloihinsa vaihtelevista syistä. Osalla käytetyistä lähteistä
on ollut voimakas vaikutus kirjoittajien töihin, toisilla vähäisempi. Se, että käytetty
kirjallisuus mainitaan lähdeluettelossa, on osa tutkijan puhetaitoa eli ne edustavat
Cozzensin mainitsemaa retorista järjestelmää. Eri kirjoittajat ovat kuitenkin esittäneet niin
monia viittausten funktioita, että yksikään tässä luvussa esitetyistä yleistyksistä ei kata
kaikkia syitä, joiden vuoksi teoksia mainitaan julkaisujen lähdeluetteloissa. Tässä
tutkimuksessa katsotaan, että lähdeteoksen käyttötarkoituksesta ja viittauksen sisällöstä
riippumatta maininta lähdeluettelossa osoittaa kirjoittajan tietävän julkaisun
olemassaolosta.

3.4. Viittausanalyysin tulokseen vaikuttavia tekijöitä

Tärkein viittausanalyysin tulokseen vaikuttava tekijä luonnollisesti on se aineisto, johon
analyysi perustuu. Viittaukset on mahdollista koota suoraan julkaisuista, jolloin
tarkasteltavien julkaisujen valinta määrää tutkimuksen lopputuloksen. ISI:n ylläpitämistä
tietokannoista on saatavilla elektronisessa muodossa laaja, monia tieteenaloja ja monia
maita vaihtelevalla katteella edustavista lehdistä koottu viittausanalyysin tutkimusaineisto.
Tässä tutkimuksessa viittausanalyysin tutkimusaineiston lähteenä käytetty Scisearch
sisältää 15,1 miljoonaa artikkelikohtaista tietuetta (huhtikuussa 1997), jotka edustavat
luonnontieteitä, lääketiedettä ja tekniikkaa. Aineiston pohjana ovat noin 4 500 tieteellisen
lehden julkaisemat artikkelit. Tietokanta päivitetään viikoittain. (Scisearch bluesheet
1997.)

Scisearch (painetussa muodossa nimellä Science Citation Index eli SCI) edustaa
luonnontieteitä, lääketiedettä ja teknisiä tieteitä.

Scisearch is an international, multidisciplinary index to the literature of science,
technology, biomedicine, and related disciplines produced by the Institute for
Scientific Information. Journals are selected on the basis of several criteria,
including citation analysis, resulting in coverage of the most significant
pubications in the scientific, technical, and biomedical literature. Scisearch
indexes all significant items (articles, review papers, meeting abstracts, letters,
editorials, book reviews, correction notices, etc) from approximately 4, 500 major
scientific and technical journals. (…) The file Scisearch (343) includes over 15,1
million records (as of 1997) since 1974 to the present in Dialog Information
Retrieval Service. ( Scisearch 1991, Scisearch bluesheet 1997.)

Scisearch siis tarjoaa viittausanalyysin tutkimusaineiston pohjaksi laajan,
monikansallisen ja monitieteisen kokoelman artikkeleita. Tämä kokoelma ei kuitenkaan
edusta tasapuolisesti esimerkiksi eri maita ja eri kieliä. Vuosina 1978-1982 Scisearchiin
tallennetuista lehtiartikkeleista 88,5 % oli englanninkielisiä, 3,9 % venäjän-, 3,8 %
ranskan- ja 2,6 % saksankielisiä (Czerwon & Havemann 1993). Scisearchin kielijakaumaa
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kuvaavat luvut kertovat, että Scisearchin kautta löydettävistä viittauksista pieni
vähemmistö on peräisin muun kuin englanninkielisistä lehdistä. Tämä ei kuitenkaan koske
pelkästään Scisearchia. Englannin kielen valta-asema tieteellisessä julkaisutoiminnassa
näkyy myös eräiden muiden suurten tietokantojen sisältämässä aineistossa. Whitneyn
tutkimuksen mukaan lääketiedettä edustavassa Medline-tietokannassa, maantiedettä
edustavassa Georef-tietokannassa, biologisia aloja edustavassa Biosis previews -
tietokannassa ja psykologiaa edustavassa Psycinfo-tietokannassa kaikissa yli 85 %
tietokantaan tallennetuista julkaisuista oli englanninkielistä (Whitney 1990).

Julkaisukielten jakauma ei kuitenkaan merkitse samaa kuin julkaisumaiden jakauma,
koska monissa ei-englanninkielisissä maissa, esimerkiksi Suomessa, ilmestyy
englanninkielisiä lehtiä. Toisaalta, vaikka englanti on tieteen valtakieli, julkaisutoiminta
on laajaa muillakin kielillä. Czerwonin ja Havemannin (1993) luvuissa ei edes näy yhtä
maailman puhutuimmista kielistä, espanjaa, pienempien väestöryhmien kielistä
puhumattakaan. Czerwonin ja Havemannin tarkastelemalla ajanjaksolla ainoastaan 3,6 %
Scisearchin kattamissa lehdissä annetuista viittauksista kohdistui muilla kielillä kuin
englanniksi julkaisuihin artikkeleihin. (Czerwon & Havemann 1993.)

Julkaisukieli on tärkeä viittausten saantiin vaikuttava tekijä. Liun (1997) mukaan
kirjoittaja voi jättää viittaamatta aiheensa puolesta relevanttiinkin artikkeliin, ellei tiedä
sen olemassaolosta, ellei ole saanut sitä käsiinsä, tai ellei ymmärrä kieltä, jolla se on
julkaistu. Tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu julkaisukielen vaikutusta viittausten
saantiin, englanninkielisten artikkeleiden on todettu saavan enemmän viittauksia kuin
esimerkiksi pohjoismaisilla kielillä (Garfield 1976) tai saksaksi ilmestyneiden
artikkeleiden (Järvinen & Pietiäinen 1988, Czerwon & Havemann 1993). Julkaisukieli ei
kuitenkaan ole ainoa viittausten lukumäärään vaikuttava tekijä. Myös artikkelin
julkaisumaa vaikuttaa viittausten saantiin. Pohjoismaisten tutkijoiden englanniksi
julkaisemista artikkeleista eniten viittauksia saivat sellaiset artikkelit, jotka julkaistiin
Pohjoismaiden ulkopuolella, yhdysvaltalaisissa tai eurooppalaisissa lehdissä (Garfield
1979, Luukkonen 1990). Lisäksi Czerwonin ja Havemannin (1993) tutkimuksessa
todettiin artikkelin kirjoittajan kotimaan vaikuttavan viittausten saantiin.

Jos viittausanalyysin tutkimusaineisto kerätään ISI:n tietokannoista, kaikissa lehdissä
julkaistut lähdeviittaukset eivät sisälly tutkimusaineistoon. Siihen sisältyvät ainoastaan
ISI:n tietokantoihin tallennettavien noin 4 500 tieteellisen lehden artikkeleissa annetut
viittaukset. Scisearchin lehtivalikoimassa on todettu olevan puutteita ranskan- ja
saksankielisen aineiston suhteen (Moed & de Bruin 1990), kehitysmaiden (Velho 1986) ja
Itä-Euroopan maiden kohdalla (Arunachalam & Manorama 1989). Jos viittaus ilmestyy
lehdessä, joka ei ole mukana Scisearchissa, se jää analyysin ulkopuolelle. Luonnollisesti
myös viittauksia tulee paljon sieltä, missä tutkimus- ja julkaisutoimintaa on paljon, kuten
Yhdysvalloista.

Kuuden suomalaisen tieteellisen lehden artikkelit tallennetaan Scisearch-tietokantaan.
Nämä lehdet ovat:Annales Botanici Fennici, Annales Chirurgiae et Gynaecologiae
Fenniae, Annales Zoologici Fennici, Annals of Medicine, Ornis FennicasekäPaperi ja
puu. Kaikkien muiden suomalaisten lehtien artikkeleissa mainitut viittaukset jäävät
viittausanalyysin ulkopuolelle, jos viittausanalyysin tutkimusaineisto kootaan
Scisearchista. Mistään maasta kaikki tieteelliset lehdet eivät kuulu ISI:n tietokantojen
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aineistoon, mutta jotkut maat ovat toisia vahvemmin edustettuina siellä. SCI:n JCR:ssa
vuodelta 1987 oli 1218 lehteä Yhdysvalloista, 605 Isosta-Britanniasta, 42 Kanadasta, 35
Ruotsista, 10 Norjasta ja 7 Suomesta. Edellä mainitut luvut osoittavat, että eri maiden
tieteellisillä lehdillä on erilaiset mahdollisuudet saada viittauksia kotimaisista lehdistä
siten, että ne näkyisivät ISI:n tietokannoissa. Uudempiin JCR:n vuosikertoihin ei sisälly
julkaisumaan mukaista luetteloa JCR:n lehdistä. Vuodesta 1987 lehdet ovat osittain
voineet vaihtua ja lukuihin on voinut tulla muutoksia. Ainakin Suomen kohdalla
mittasuhteet ovat kuitenkin ennallaan.

Toisaalta aineiston keruutapa vaikuttaa viittausanalyysin lopputulokseen, vaikka
viittauksia kerättäisiin muualtakin kuin ISI:n tietokannoista. Kerättävä aineisto rajataan
aina jollakin tavoin. Lisäksi keräämällä viittauksia suoraan julkaisuista on erittäin vaikea
saada tutkimukseen edes lähes yhtä suurta aineistoa, jonka ISI:n tietokannat kattavat.

Poliittiset, kulttuuriset, taloudelliset ja maantieteelliset rajoitukset rajoittavat tieteen
ylikansallista luonnetta. Tämä ilmenee esimerkiksi kotimaisen kirjallisuuden suosimisena
lähdeviittauksissa. Framen ja Narinin (1988) mukaan suurten tiedeyhteisöjen kohdalla
kotimaisen kirjallisuuden suosimiseen on kuitenkin syynä ennen kaikkea se, että samassa
maassa julkaistaan niin paljon. Yhdysvalloissa kotimaiset julkaisut muodostavat Framen
ja Narinin mukaan noin kolmasosan ”maailman merkittävästä” tieteellisestä
kirjallisuudesta. Vastaavasti pienten maiden tutkijat tekevät suhteessa suuren osan
viittauksista ulkomaisten tutkijoiden töihin, koska kotimaista julkaisutoimintaa on vähän.
Jos muut tekijät pysyvät muuttumattomina, suuret maat saavat enemmän viittauksia kuin
pienet ja syynä tähän on ennen kaikkea suurten maiden julkaisutoiminnan laajuus. (Frame
& Narin 1988.)

Toisilla tieteenaloilla yleisenä käytäntönä julkaisuissa ovat lyhyet lähdeluettelot,
toisilla selvästi pidemmät. Viittausten kertymisen suhteen edullisessa asemassa ovat
sellaiset tieteenalat, joilla käytäntönä ovat pitkät kirjallisuusluettelot, koska tällöin
julkaistua artikkelia kohden julkaistaan myös paljon lähdeviittauksia. (Garfield 1983.)
Edelleen viittausten kertymiseen vaikuttaa tieteellisen lehden saatavuus. Luukkonen
(1990) sisällyttää tieteellisen lehden saatavuuteen sekä julkaisukielen että saatavilla olon
tutkijan kannalta, joko siten, että hän on tilannut lehden tai siten, että se on käytettävissä
paikallisessa kirjastossa, tai että tieto sen artikkeleista on löydettävissä alan tietokannoista.
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Viittausten saantiin vaikuttavat myös sosiaaliset tekijät, esimerkiksi vastarinta uusia
ajatuksia kohtaan, sekä ”Matteusefekti”3 eli kumulatiivinen etu, joka liittyy kirjoittajien ja
laitosten näkyvyyteen tieteellisessä viestinnässä. Pricen (1976) mukaan myös julkaisujen
saamien viittausten kohdalla menestys ruokkii menestystä. Samalla periaatteella kuin
miljonääri saa nopeammin lisätuloja kuin kerjäläinen, myös usein viitattu artikkeli saa
jälleen viittauksia todennäköisemmin kuin harvoin viitattu artikkeli. Samoin tähän saakka
usein käytettyyn lehteen viitataan jatkossakin todennäköisesti useammin kuin harvoin
käytettyyn. (Price 1976.) Arvostetuilla lehdillä on paremmat mahdollisuudet kerätä
huomiota kuin tuntemattomilla ja vähemmän arvostetuilla lehdillä. Arvostetuilla lehdillä
on laajempi jakelu, ne selataan huolellisemmin ja niissä julkaistuihin artikkeleihin
kohdistuu suuremmat laadulliset odotukset, vaikka artikkelit voivatkin tässä suhteessa
poiketa toisistaan. Suuremmat laadulliset odotukset kuitenkin heijastuvat korkeampina
viittausmäärinä. Se, missä määrin pienten maiden kirjoittajiin viitataan ei osoita
pelkästään heidän työnsä laatua vaan myös sitä, miten hyvin he ovat voineet ylittää
rakenteellisia esteitä ja esimerkiksi päässeet julkaisemaan näkyvissä, kansainvälisissä
lehdissä kotimaansa ulkopuolella. (Luukkonen 1989, Ernst & Kiernbacher 1991.)

Tieteellisen lehden erikoistumisaste ja suuntautuminen tieteeseen, eli se, julkaiseeko
lehti perus- vai soveltavaa tutkimusta, katsausartikkeleita vai alkuperäistutkimuksia,
vaikuttaa myös viittausten kertymiseen. Monia tieteenaloja kattavat, (lääketieteessä)
perustutkimusta edustavat lehdet ja katsauslehdet keräävät muita lehtiä enemmän
viittauksia. Monia tieteenaloja edustavien lehtien kohdalla suuret viittausmäärät voivat
johtua siitä, että niillä on suurempi lukijakunta kuin johonkin suppeaan alaan
erikoistuneilla lehdillä. (Luukkonen 1990, Moed & Leeuwen 1995.)

Eri tyyppiset artikkelit saavat erilaisia määriä viittauksia. Ornis Fennican kohdalla
Järvinen ja Pietiäinen (1988) totesivat lyhyempien artikkeleiden saavan enemmän
viittauksia kuin pitkien artikkeleiden. Sen sijaan kokousesitelmät saivat vähemmän
viittauksia kuin muut artikkelit. Moedin ja Leeuwenin (1996) tutkimuksessa todettiin, että
korjaukset, kirja-arvostelut ja kokoustiivistelmät saivat vähän viittauksia. Viitatuimpia
artikkelityyppejä olivat katsaukset ja alkuperäisartikkelit, edelliset kaksi kertaa
viitatumpia kuin jälkimmäiset.

3.5. Viittausanalyysin ongelmia

Viittausanalyysin teoreettiset ongelmat liittyvät Luukkosen (1989) mukaan viittausten
vaihtelevaan sisällölliseen merkitykseen. Viittauslukuja tarkastelemalla emme voi
varmasti tietää, mitä ne kertovat. Esimerkiksi emme tiedä, kuinka suuri osa viittauksista
on sävyltään positiivisia, kuinka suuri osa negatiivisia.

3 Matteusefektillä tarkoitetaan kumulatiivista etua. Termi perustuu Matteuksen
evankeliumin tekstiin:”Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta
jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.” (Matt. 24:28-29. Uusi Testamentti,
vuoden 1992 suomennos.)



40

Viittausanalyysin metodinen ongelma on Luukkosen mukaan (1989) se, että ISI:n
tietokannoista koottu aineisto ei ole kaiken kattava. Scisearchin tunnettuja puutteita ovat
jo edellä mainitut esimerkiksi kehitysmaiden ja ei-englanninkielisten maiden aliedustus
(Arunachalam & Manorama 1988, Luukkonen 1989, Moed & de Bruin 1990).
Käytännössä joidenkin maiden aliedustus ISI:n tietokannoissa tarkoittaa sitä, että joistakin
maista vain muutamasta lehdestä artikkelit tallennetaan ISI:n tietokantoihin, tai jotkut
maat eivät ole ollenkaan edustettuina näissä tietokannoissa. Tämä merkitsee, että suuri osa
kotimaisista viittauksista jää tällöin viittausanalyysin ulkopuolelle, jos viittausanalyysin
tutkimusaineisto kootaan ISI:n tietokannoista. Jos kiinnostus viittausanalyysissä kohdistuu
ennen kaikkea kansainväliseen näkyvyyteen, kotimaisten viittausten puuttuminen ISI:n
tietokannoista ei kuitenkaan ole puute. Tästä huolimatta kotimaisten viittausten
puuttuminen vaikuttaa kuitenkin viittauskertoimen suuruuteen. Yhdysvaltalaisilla lehdillä
viittauskerroinlaskelmiin sisältyy huomattavasti enemmän viittauksia, jotka ovat peräisin
kotimaisista lehdistä, kuin suomalaisilla lehdillä, koska Scisearchissa on yli tuhat
yhdysvaltalaista lehteä ja vain kuusi suomalaista (ks. luku 3.4). Tässä suhteessa
Yhdysvaltalain ja Suomen tieteelliset lehdet ovat eriarvoisessa asemassa.

Yksi viittausanalyysin ongelma on, että viittaukset eivät aina anna tyhjentävää kuvaa
kirjallisuuden käytöstä. Tutkimuksen tukena on voinut olla kirjallisuutta huomattavasti
laajemmin kuin lähdeluettelo kertoo. Toisaalta siinä voidaan mainita teoksia, joihin
kirjoittaja on tutustunut pinnallisesti ja mainitsee ne ainoastaan tiedoksi tai
vertailukohdaksi lukijalle ilman, että viitattu teos varsinaisesti olisi vaikuttanut
tutkimuksen sisältöön. (Garfield 1983, Cronin 1984.) Lukutottumusten yhteyttä
viittaamiseen tarkasteltiin tutkimuksessa, jossa amerikkalaisilta sosiologeilta tiedusteltiin,
mitä lehtiä he lukevat, ja saatua tulosta verrattiin lehtiluetteloon, joka koottiin
sosiologisten julkaisujen lähdeluetteloista. Näillä kahdella tavalla saadut lehtiluettelot
poikkesivat toisistaan siten, että luetuiksi ilmoitettujen lehtien lista edusti puhtaammin
sosiologiaa, kun taas viittausanalyysillä saatuihin lehtiin sisältyi monitieteisiä ja kokonaan
muitakin tieteenaloja edustavia lehtiä. Yli puolet (55 %) nimikkeistä 20 viitatuimman ja
20 luetuimman lehden listoilla oli samoja. Viittausanalyysissä korostui sosiologien
monitieteinen lehtien käyttö verrattuna lukutottumuksiin. Tutkijan johtopäätös oli, että
viittaukset eivät aina merkitse lehden säännöllistä seuraamista. Toisaalta jotkut lehdet
ovat tärkeitä, vaikka ne eivät saisikaan viittauksia. (Satariano 1978.)

Lehtiä koskevan viittausanalyysin aineiston keruuseen liittyvä ongelma oncited work-
kentän lyhyys ISI:n tietokannoissa.Cited work -kentän lyhyyden vuoksi lehtien pitkät
nimikkeet eivät sovi kenttään kokonaan ja tästä syystä ne lyhennetään. Tällainen pitkä
nimike on esimerkiksi Annales Zoologici Fennici. Koska se kuuluu Scisearchiin
säännöllisesti tallennettavaan aineistoon, ISI:llä on sille standardilyhenne Ann Zool Fenn.
Cited work -kenttään kohdistuvalla haulla saman lehden nimikkeestä löytyy kuitenkin
myös muunlaisia lyhenteitä. Vuonna 1997 AZF:lle löytyi 25 erilaista kirjoitusasua
Scisearchincited work -kentästä. Viittauksia haettaessa on siksi otettava huomioon
mahdollisimman monta tapaa lyhentää lehden nimike. Silloinkaan haun täydestä
kattavuudesta ole varmuutta, koska myös lehden nimikkeen ensimmäiset kirjaimet voivat
olla virheelliset. Tämä ongelma koskee luonnollisesti muitakin lehtiä kuin Annales
Zoologici Fenniciä ja pahimmin se koskenee sellaisia lehtiä, joilla ei ole Scisearchissa
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standardilyhennettä. AZF:n kohdalla erilaisista lyhennemuodoista johtuvaa virhettä
pienentää kuitenkin se, että suurin osa viittauksista kasautui yhdelle lyhenteelle ja
useimmat muut lyhennemuodot esiintyivät vain kerran. Kun tarkastellaan viittauksia
monen vuoden ajalta, tämän virheen vaikutus ei ole kovin suuri. Jos kuitenkin yhtenä
vuotena tulleista viittauksista osa on merkitty poikkeaville lyhennemuodoille, virheen
vaikutus voi olla suurikin, etenkin silloin, jos vuodessa tulevien viittausten kokonaismäärä
on pieni. Tällaisten tiedon haun käytännön ongelmien vuoksi Scisearch-tietokannasta
tehdyllä haulla on vaikea päätyä täsmälleen samoihin viittausten kokonaismääriin, joita
ISI julkaisee JCR-tilastoissaan.

Viittauskerrointa koskevassa keskustelussa keskeisiä kysymyksiä ovat olleet kertoimen
laskentatapa ja käyttö julkaisutoiminnan arviointiperusteena. Laskentatavan ongelmana
on, että tieteellisen lehden saamia viittauksia kuvaava luku sisältää kaikki ISI:n
tietokantoihin tallennetuissa artikkeleissa annetut viittaukset riippumatta siitä, minkä
tyyppiseen tekstiin ne kohdistuvat. Sen sijaan näissä laskelmissa jakajana käytetään
viittauskelpoisten (citable) dokumenttien lukumäärää. ISI ei kuitenkaan täsmällisesti
määrittele, mitä se tarkoittaa termilläcitable document(Moed ja van Leeuwen 1996).
Toisaalla ISI:n antamassa määritelmässä (viittauksen) lähdeartikkeleiksi (source item)
katsotaan artikkelit, katsausartikkelit ja tekniset tiedotteet (Journal Citation Reports 1991).
Moedin ja van Leeuwenin mukaan jakajana laskelmissa käytetään juuri näiden
artikkelityyppien yhteismäärää. Jakajan kohdalla laskelmien ulkopuolelle jäävät siten
pääkirjoitukset ja kirjeet. Jos niihin viitataan, ne vaikuttavat viittauskerroinlaskelmassa
jaettavaan, mutta eivät jakajaan ja voivat siten nostaa viittauskertoimen arvoa. (Moed &
van Leeuwen 1996).

Viittauskerrointa käytetään joskus myös tieteellisen julkaisutoiminnan arvioinnissa.
Tässä tarkoituksessa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä sitä enemmän, mitä
suuremman viittauskertoimen omaavassa lehdessä ne on julkaistu. (Nikkari 1995,
Indikaattorityöryhmän muistio 1998.) Viittauskerroin ei kuitenkaan ennusta luotettavasti
artikkelin osakseen saamia viittauksia esimerkiksi kaikilla lääketieteen osa-alueilla
(Nieminen et al. 1995). Viittauskertoimen käyttäminen julkaisutoiminnan laadun
indikaattorina ei välttämättä aiheuta ongelmia tieteenalan sisäisissä vertailuissa. Sen
sijaan, jos viittauskerrointa sellaisenaan käytetään eri tieteenalojen keskinäiseen
vertailuun (esim. Snellman 1998), tutkijat joutuvat eriarvoiseen asemaan sen mukaan,
kuinka suuria viittauskertoimia eri alojen lehdet saavat. Scisearch-tietokannan lehdistä
noin kolmella prosentilla viittauskertoimen arvo oli vuonna 1996 suurempi kuin viisi.
Saman tietokannan kattamista 180 tutkimusalasta noin puolella (92) korkein JCR:ssä
julkaistu viittauskertoimen arvo oli alle kolmen. Yhteiskuntatieteitä edustavassa Social
Sciences Citation Indexin JCR:ssä viittauskerroin oli suurempi kuin kolme 40 lehdellä
runsaasta 1500:sta. (Kortelainen 1998.) Tieteenalojen keskinäinen vertailu
viittauskertoimen perustella ei ole oikeudenmukaista sen vuoksi, että joillakin
tieteenaloilla ei yksikään lehti yllä yhtä korkeisiin viittauskertoimen arvoihin, joita toisella
tieteenalalla voi olla useampia. Tästä huolimatta pelkästään viittauskerrointen perusteella
ei voi väittää jonkin tieteenalan kaikkia lehtiä huonommiksi tai tutkimusta vähemmän
laadukkaaksi kuin tieteenalalla, jolla viittauskertoimet ovat korkeampia.
Viittauskertoimen arvoon vaikuttaa mm. tieteenalalla tapahtuvan julkaisutoiminnan määrä
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ja luonnollisesti myös alalla toimivien tutkijoiden määrä. Jos tieteenalalla on
maailmanlaajuisestikin vähän tutkijoita ja julkaisutoimintaa, tieteellisen lehden on
mahdoton saavuttaa viittauskertoimen arvoa kymmenen, joka esimerkiksi
indikaattorityöryhmän muistiossa (1998) oli ylin luokka luokiteltaessa tieteellisiä lehtiä
viittauskertoimen perusteella.

Edellä selostettujen tutkimusten perusteella viittausanalyysin ongelmat liittyvät usein
viittausten sisältöön, maiden, kielialueiden ja tieteellisten lehtien epätasaiseen
edustukseen tutkimusaineistossa sekä näiden vaikutusten huomioonottamiseen tulosten
tulkinnassa.

3.6. Viittausanalyysi tässä tutkimuksessa

Edellä olevissa luvuissa on luotu kuva viittausanalyysistä, sen tulokseen vaikuttavista
tekijöistä sekä tämän tutkimusmenetelmän sisältämistä ongelmista. Viittausanalyysin
rajoitukset vaikuttavat jossakin määrin myös tämän tutkimuksen lopputulokseen ja tässä
luvussa tarkastellaan sitä, mitkä epävarmuustekijät vaikuttavat tässä tutkimuksessa ja
millä tekijöillä taas on vähemmän merkitystä tämän tutkimuksen kannalta.

Yksi viittausanalyysin epätarkkuuden lähde on se, että pelkät viittausluvut eivät kerro
viittauksen sisällöstä, onko se myönteinen vai kielteinen. Tässä tutkimuksessa viittauksia
käytetään kuvaamaan tieteellisen lehden diffuusiota ja viittaus kertoo viittaavan
kirjoittajan tietävän viitatun julkaisun olemassaolosta. Viittauksen sisällöllä ei tästä syystä
ole merkitystä ja mahdollisuus, että jotkut viittaukset olisivat negatiivisia tai redundantteja
ei muuta sitä tosiasiaa, että viittaava kirjoittaja joka tapauksessa tietää julkaisun
olemassaolosta.

Viittausanalyysin tutkimusaineisto haettiin tässä tutkimuksessa ISI:n ylläpitämästä
Scisearch-tietokannasta. Luvussa 3.4 todettiin, että Scisearchiin tallennetaan kuuden
suomalaisen lehden artikkelit. Osa kotimaisissa lehdissä mahdollisesti annetuista
viittauksista siis jää tutkimusaineiston ulkopuolelle. Tämän tutkimuksen keskeinen
kysymys on kuitenkin tieteellisen lehden kansainvälinen diffuusio, joten tutkimuksen
kannalta keskeisimpiä ovat ulkomailta tulleet viittaukset. Tästä syystä kotimaisten
viittausten puutteellinen mukanaolo tutkimusaineistossa ei hämärrä kuvaa
kansainvälisestä diffuusiosta. Tämä tutkimus tuo kansainvälisen näkyvyyden esiin vain
siltä osin, kuin se välittyy Scisearch-tietokannan kautta. Laajempaa kuvaa
kansainvälisestä näkyvyydestä olisi kuitenkin muilla menetelmillä vaikea saada.
Scisearch-tietokannan kautta saatava kuva diffuusiosta voi olla osittainen siinä suhteessa,
että kaikki viittaukset eivät välttämättä sisälly Scisearch-tietokantaan, eli diffuusiosta voi
muodostua todellisuutta suppeampi kuva. Sen sijaan toisen suuntaista virhettä, eli
diffuusiota alueille, joilla sitä ei ole tapahtunut, tähän aineistoon tuskin sisältyy ja
diffuusion pääsuunnat saadaan tälläkin menetelmällä näkyviin.

Viittauskerrointa käytetään tässä tutkimuksessa kansainvälisen näkyvyyden
indikaattorina. Tutkimuksessa käytetään ISI:n julkaisemia viittauskertoimia. Edellä on
kuvattu mahdollisia epävarmuustekijöitä viittauskerroinlaskelmissa. Ne vaikuttavat AZF:n
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kohdalla samalla tavoin kuin muidenkin tieteellisten lehtien kohdalla. Viittauskertoimen
tasoa voi nostaa se mahdollisuus, että jotkut viittaukset ovat kohdistuneet AZF:n
pääkirjoituksiin tai kirjeisiin, jotka eivät ole mukana viittauskertoimen jakajana
toimivassa, julkaistujen artikkeleiden lukumäärää kuvaavassa luvussa. Viittauskertoimen
tasoa voi sen sijaan laskea se mahdollisuus, että kaikkia AZF:iin kohdistuneita viittauksia
ei ole tullut mukaan laskelmiin, koska AZF:stä on voitu käyttääcited work -kentässä
muita kuin standardilyhennettä. Edellä kuvatuista epätarkkuuden mahdollisuuksista
huolimatta viittauskerrointa käytetään tässä tutkimuksessa kansainvälisen näkyvyyden
indikaattorina sellaisena kuin se julkaistaan JCR:ssa.

Scisearchin puutteita on käsitelty edellisissä luvuissa monessa kohtaa. Puutteistaan
huolimatta Scisearchin kautta on saatavissa kattavampi viittausanalyysin tutkimusaineisto
kuin suoraan julkaisuista olisi mahdollista kerätä. Tästä syystä tässä tutkimuksessa
tarkastellaan tieteellisen lehden kansainvälistä diffuusiota sellaisena kuin se ilmenee
Scisearchiin tallennettujen artikkeleiden viittauksissa.



4. Diffuusiotutkimu s tieteellisen lehden leviämisen
viitekehyksenä

4.1. Informaatiotutkimukse n alalla tehty diffuusiotutkimus

Julkaisun kansainvälistymistä koskevassa tutkimuksessa tarkastellaan saman tapaista
kysymystä kuin innovaatioiden diffuusiotutkimuksessa: julkaisun tai innovaation
leviämistä uusille käyttäjille. Yksi harvoista informaatiotutkimuksen alalla tehdyistä,
innovaation diffuusiota tarkastelevista tutkimuksista on Lancasterin ja Leen (1985) työ,
joka koski happosade-termin leviämistä. Tutkimuksen aineisto koottiin Dialog
tiedonhakujärjestelmän tietokannoista. Happosade-termi esiintyi ensimmäistä kertaa
monia tieteenaloja edustavassa NTIS-tietokannassa vuonna 1971 ja vuotta myöhemmin
kemiaa edustavassa CA Search- sekä ympäristötieteellisessä Enviroline-tietokannoissa.
Tämän jälkeen happosade-termi esiintyi Envirolinessa vuosittain ja tiheämmin kuin
missään muussa tietokannassa vuosina 1972-1983. Vuonna 1974 happosade-termi
mainittiin ensimmäistä kertaa teknisiä tieteitä edustavassa Compendex-tietokannassa ja
monialaisissa Conference Papers Index- ja Magazine Index -tietokannoissa sekä vuonna
1976 Yhdysvaltain kongressin tietopalvelun Congressional Information Service -
tietokannassa. Vuodesta 1976 lähtien tämä termi on esiintynyt vuosittain kaikissa edellä
luetelluissa tietokannoissa. Termin esiintymistiheys kasvoi joka vuosi ja saavutti
huippunsa 1980-luvun alussa. Tarkastelujakso ulottuu vuoteen 1983. (Lancaster ja Lee
1985). Lancaster ja Lee mainitsivat artikkelissaan kerran sanan diffuusio, muutoin he
käyttivät leviämisestä sanaa spread.

Diffuusiotutkimusta sivuaa läheisesti informaatiotutkimuksessa harvoin käytetty
epidemiateoria, jonka avulla Ginman (1983) tarkasteli alkalista massanvalmistusta
koskevan kirjallisuuden julkaisemista. Epidemiologisen tutkimuksen tärkeimmät
muuttujat ovat populaation tartunnan saaneet, joita tässä tapauksessa olivat
massanvalmistuksesta kirjoittaneet tutkijat. Toinen tärkeä ryhmä tutkimuksessa ovat
aiheelle resistentit yksilöt. Resistenteiksi Ginmanin tutkimuksessa katsottiin ne
kirjoittajat, joill a oli kulunut vähintään vuosi viimeisen alkalista massanvalmistusta
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koskevan artikkelin julkaisemisesta. Samaa tieteenalaa edustavat tutkijat, jotka eivät
kuuluneet tartunnan saaneisiin eivätkä resistentteihin, kuuluivat tartunnalle alttiiden
ryhmään. Tutkimuksensa perusteella Ginman piti epidemiateoriaa käyttökelpoisena jonkin
idean leviämisen tarkastelussa. Hän kuitenkin huomautti, että jokin tieteenala ja sen
kehitys ovat kokonaissysteemi, johon vaikuttavat keskenään monenlaisissa suhteissa
olevat osatekijät sekä niiden lisäksi myös systeemin ulkopuoliset tekijät. Vaikutus yhteen
osatekijään vaikuttaa myös muihin. Ginman piti tutkimusta kuitenkin rajoittuneena, jos se
perustuu yksinomaan julkaisulaskelmiin ja niiden pohjalta saadaan epätarkka kuva
ideoiden kulusta jossakin populaatiossa. Julkaisutilastojen rinnalle Ginmanin mielestä
tarvittaisiin aineistoa, joka kuvaisi muitakin kirjallisuuden leviämiseen vaikuttavia
tekijöitä.

Cranen (1975) ”näkymättömiä korkeakouluja” koskevassa tutkimuksessa
innovaatioiden diffuusiotutkimus yhdistyi viittausanalyysiin. Innovaatioita tutkimuksessa
edustivat uudet ideat, jotka olivat ilmestyneet tieteellisissä artikkeleissa. Niiden
diffuusiota tutkittiin viittausanalyysin avulla. Uuden idean omaksujia olivat kirjoittajat,
jotka viittasivat tutkimuksen kohteena olleisiin julkaisuihin. Ideoiden leviämistä
seuraamalla saatiin esille kahdella tieteenalalla tutkijoiden muodostama näkymätön
korkeakoulu. Cranen mukaan tekijät, jotka vaikuttavat innovaatioiden diffuusioon
tieteessä näyttävät olevan samanlaisia kuin tekijät, jotka vaikuttavat myös muun
tyyppisten innovaatioiden diffuusioon.

Colemanet al. (1957) sovelsivat bibliometrisen tutkimuksen luonteista menetelmää
uutta lääkettä koskevassa tutkimuksessaan. Siinä diffuusiota tarkasteltiin lääkäreiden tälle
lääkkeelle kirjoittamien reseptien perusteella.

Lindholm-Romantschukin (1994) väitöskirjassa tarkasteltiin innovaation diffuusiota,
jossa innovaatioita olivat humanistisia ja yhteiskuntatieteitä edustavat tieteelliset
monografiat. Niiden diffuusiota eri tieteenaloille kuvattiin niitä koskevien
kirjallisuuskatsausten perusteella, jotka olivat ilmestyneet eri maita ja eri tieteenaloja
edustavissa lehdissä. Tutkimuksessa puhuttiin innovaation diffuusiosta, mutta näitä
käsitteitä ei tarkemmin määritelty eikä tarkasteltu esimerkiksi innovaation ominaisuuksia.
Diffuusion alueellista etenemistä koskevat tiedot koottiin kirjallisuuskatsausten
kirjoittajien osoitetiedoista. Tiedonlähteenä olivat Arts & Humanities Serach ja Social
Scisearch-tietokannat, joidencorporate source-kentästä osoitetiedot poimittiin.

Myös Avramescu (1975) yhdisti viittausanalyysin informaation diffuusioon. Edellä
selostetusta kirjallisuudesta poiketen hän oli kuitenkin omaksunut diffuusio-termin
fysiikan diffuusioteoriaa koskevasta kirjallisuudesta eikä viitannut artikkelissaan
innovaatioiden diffuusiota koskevaan kirjallisuuteen. Avramescu pohti artikkelissaan
fysiikan diffuusiota kuvaavien yhtälöiden soveltuvuutta artikkeleiden leviämiseen, mutta
ei testannut niiden paikkansapitävyyttä empiirisellä aineistolla. Samaan tapaan Alvarez ja
Pulgarin (1997) tarkastelivat viittausanalyysin avulla tieteellisten lehtien diffuusiota.
Tavoitteena heillä oli soveltaa viittausanalyysin avulla saatua tutkimusaineistoa
matemaattiseen malliin. Innovaatioiden diffuusio -ilmiötä heidänkään tutkimuksessaan ei
sivuttu.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansallisen tieteellisen lehden kansainvälistä
diffuusiota ja menetelmänä käytetään Cranen (1975) ja Lindholm-Romantschukin (1994)
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tapaan viittausanalyysiä. Tässä työssä siis yhdistetään kaksi erilaista tutkimustyyppiä,
viittausanalyysi ja innovaatioiden diffuusion tutkimus. Vaikka termit innovaatio ja
diffuusio esiintyvät joissakin tieteellistä lehtiä koskevissa ja viittausanalyysillä
toteutetuissa tutkimuksissa (esim. Kajberg 1996, Oromaner 1986, ks. luku 1), niitä ei
kuitenkaan ole hyödynnetty sellaisina käsitteinä, jollaisina niitä käytetään innovaatioiden
diffuusiotutkimuksessa. Siksi luvussa 4.2 tarkastellaan innovaatioiden diffuusiotutkimusta
ja siinä käytettäviä käsitteitä siltä osin kuin ne ovat sovellettavissa tieteellisen lehden
leviämisen tarkasteluun.

4.2. Innovaatioiden diffuusiotutkimuksen käsitteitä

Tässä luvussa esiteltävät käsitteet perustuvat Rogersin teoksen Diffusion of innovations
kolmanteen ja neljänteen painokseen vuosilta 1983 ja 1995. Mukana ovat innovaatioon ja
sen leviämiseen liittyvät käsitteet. Sen sijaan vastaanottajan ominaisuuksiin liittyviä
käsitteitä on käsitelty vain lyhyesti, koska tutkimusmenetelmänä käytettävän
viittausanalyysin avulla vastaajista ei ole mahdollista saada tietoja. Rogersin teosta
käytetään tässä diffuusiotutkimusta koskevana lähteenä siitä syystä, että se on kattava
katsaus diffuusiotutkimusta koskevaan kirjallisuuteen. Teoksessa esitetyt yleistykset
perustuvat moniin ja erilaisia innovaatioita koskeviin tutkimukseen. Rogersin teokset ovat
keskeisenä lähteenä sekä innovaatioiden diffuusiota koskevissa tutkimuksissa (esimerkiksi
Harisalo 1984; Jussila 1987; Kauppinen 1990) että informaatiotutkimusta edustavissa
julkaisuissa, joissa on sivuttu diffuusioaihepiiriä (esimerkiksi Cronin 1988; Lindholm-
Romantschuk 1994; Wilson 1997).

4.2.1. Diffuusio ja innovaatio

Luvussa 1.2.4 diffuusio määriteltiin prosessiksi, jossa innovaatio välittyy sosiaalisessa
järjestelmässä.

”Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain
channels over time among the members of a social system.” (Rogers 1995).

Rogersin (1983) mukaan diffuusio on uusia ideoita koskevaa viestintää. Ideoiden uutuus
antaa tälle viestinnälle erityisluonteen. Uusiin ideoihin sisältyy epävarmuutta, koska niitä
ei tunneta. Epävarmuus viittaa sekä ennustettavuuden että tiedon puutteeseen.
Epävarmuus tarkoittaa sitä, missä määrin jollekin tapahtumalle koetaan olevan eri
vaihtoehtoja, ja näiden vaihtoehtojen suhteellista todennäköisyyttä. Informaatio edustaa
yhtä tärkeimmistä tavoista vähentää epävarmuutta. (Rogers 1983). Rogersin käyttämä
informaation määritelmä ”jokin, joka vähentää epävarmuutta”, on lähellä Ingwersenin
informaatiota koskevaa määritelmää (1995):
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”… information has an may give meaning to a recipient, reducing his or her state
of uncertainty.”

Innovaation leviäminen edellyttää, että vastaanottaja saa informaatiota paitsi
innovaation olemassaolosta, myös sen ominaisuuksista, voidakseen päättää sen
omaksumisesta tai hylkäämisestä. Tästä syystä informaation leviäminen on keskeinen osa
diffuusioprosessia. Tässä tutkimuksessa termejä tieto ja informaatio käytetään toistensa
synonyymeinä.

Diffuusiotutkimukset ovat kohdistuneet etupäässä teknologisiin innovaatioihin (esim.
Savolainen 1998), uusiin lääkkeisiin (Colemanet al. 1957) ja hoitomuotoihin tai
esimerkiksi viljelymenetelmiin (Ryan & Gross 1943). Suomessa Kauppinen (1990) on
tutkinut kansanlähetyksen alueellista diffuusiota. Lievrouw’n ja Popen (1994) mukaan
innovaatioiden diffuusio -näkökulmasta voi tarkastella myös taidetta. Rogers määrittelee
innovaation ideaksi, käytännöksi tai esineeksi, jota yksilö pitää uutena.

”An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an
individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is
concerned, whether or not an idea is ‘objectively’ new as measured by the lapse of
time since its first use or discovery. The perceived newness of the idea for the
individual determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the
individual, it is an innovation.”

Yllä olevassa määritelmässä siis edellytetään, että innovaation vastaanottaja kokee
innovaation uudeksi, mutta ei sitä, että innovaation keksimisestä tai ensimmäisestä
käyttöönotosta olisi kulunut lyhyt aika. Jussila (1987) pitää tätä määritelmää kattavana ja
kaikille tieteenaloille soveltuvana.

Innovaatioille on määritelty viisi sen omaksumiseen vaikuttavaa ominaisuutta:
suhteellinen etu(relative advantage),yhteensopivuus(compatibility),monimutkaisuus
(complexity),kokeiltavuus (trialability) ja näkyvyys (observability). Näistä kolme ensin
mainittua ovat tulleet aikaisemmissa tutkimuksissa selvimmin esille. Innovaatioiden
ominaisuuksia tarkastellaan potentiaalisen omaksujan kokemina, esimerkiksi, kokeeko
hän innovaation tarpeidensa kanssa yhteensopivaksi tai monimutkaiseksi. (Rogers 1995.)

Suhteellinen etu kuvaa sitä, missä määrin innovaatio koetaan edeltäjäänsä paremmaksi.
Suhteellista etua voidaan mitata taloudellisin termein, mutta etuun voivat vaikuttaa myös
mm. mukavuus, tyytyväisyys tai esimerkiksi innovaation omaksumisen tuoma sosiaalinen
arvostus. Merkityksekästä ei aina ole innovaation ”objektiivinen” edullisuus. Tärkeää on,
että innovaation omaksuja kokee saavansa innovaatiosta etua. Mitä suurempi on
innovaation suhteellinen etu, sitä nopeammin se omaksutaan. Uuden muodin mukaiset
vaatteet ovat esimerkki innovaatiosta, josta on suhteellista etua, vaikka objektiivista etua
voi olla vaikea arvioida. (Rogers 1995.)

Innovaation yhteensopivuus kuvaa sitä, miten hyvin innovaatio vastaa potentiaalisten
omaksujien olemassa olevia arvoja, aikaisempia kokemuksia ja tarpeita. Innovaatio, joka
ei sovi yhteen sosiaalisen järjestelmän vallitsevien arvojen ja normien kanssa, ei tule
hyväksytyksi yhtä nopeasti kuin niiden kanssa yhteensopiva innovaatio.
Yhteensopimattoman innovaation omaksuminen voi edellyttää uuden arvojärjestelmän
omaksumista, ennen kuin innovaatiota voidaan ottaa käyttöön. Esimerkki uutta
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arvojärjestelmää edellyttävästä innovaatiosta on perhesuunnittelu monissa kehitysmaissa.
(Rogers 1995.)

Monimutkaisuus ilmaisee, miten vaikeaksi innovaatio koetaan käyttää tai ymmärtää.
Helposti ymmärrettävät ideat omaksutaan nopeammin kuin innovaatiot, jotka edellyttävät
omaksujaltaan uusia taitoja. (Rogers 1995.)

Kokeiltavuus kuvaa sitä, missä määrin innovaatiota voidaan ennalta kokeilla
rajoitetusti. Uudet ideat, joita voidaan kokeilla, yleensä omaksutaan nopeammin kuin
sellaiset, joita ei pysty kokeilemaan. Esimerkkinä kokeiltavasta innovaatiosta on
viljalajike, jota voidaan kokeilla pienellä alalla ennen kuin päätetään lopullisesti siihen
siirtymisestä. Innovaation kokeiltavuus pienentää siihen liittyvää epävarmuutta, koska se
tarjoaa mahdollisuuden tekemällä oppimiseen. Erityinen merkitys
kokeilumahdollisuudella on, jos innovaation omaksuminen vaatii taloudellista uhrausta.
(Rogers 1995.)

Näkyvyys kuvaa sitä, missä määrin innovaation tulokset ovat muiden havaittavissa.
Mitä helpompi yksilön on nähdä innovaation tulokset, sitä todennäköisemmin hän ottaa
sen käyttöönsä. Innovaation näkyvyys virittää innovaatiota koskevia keskusteluja
naapureiden, työtovereiden tai muiden vertaisryhmien kanssa. Keskustelujen kautta
uutuutta koskeva tieto ja kokemukset leviävät. Esimerkki näkyvästä innovaatiosta ovat
aurinkopaneelit talon katolla (Rogers 1995).

Yleisesti innovaatiot, joita vastaanottaja pitää suhteellisesti edullisempina,
yhteensopivampina, kokeiltavampina ja näkyvämpinä sekä vähemmän monimutkaisina,
omaksutaan muita nopeammin. Nämä eivät ole ainoat ominaisuudet, jotka vaikuttavat
innovaation käyttöönottoon, mutta aikaisempi tutkimus on osoittanut, että nämä ovat
tärkeimmät innovaation ominaisuudet, jotka selittävät sen omaksumista. (Rogers 1995.)

Erityistapaus innovaatioiden joukossa ovat vuorovaikutteiset innovaatiot.
Vuorovaikutteisten innovaatioiden omaksumiseen vaikuttaa erityisen voimakkaasti se,
kuinka moni muu jo käyttää tai on ryhtymässä saman vuorovaikutteisen innovaation
käyttäjäksi. Vuorovaikutteisia innovaatioita ovat esimerkiksi telefax ja telekonferenssi.
Jotta viestintä niillä onnistuisi, on paitsi viestin lähettäjällä myös sen vastaanottajalla
oltava samanlainen laite. Tällaisen uuden viestintävälineen vuorovaikutteinen luonne luo
keskinäistä riippuvuutta innovaation omaksujien päätöksentekoon. Vuorovaikutteisesta
viestintävälineestä on omaksujalleen vähän etua, elleivät sitä omaksu myös muut yksilöt,
joiden kanssa hän toivoo voivansa kommunikoida tällaisen viestimen avulla. Tästä syystä
riittävän määrän yksilöitä on omaksuttava vuorovaikutteinen viestintäteknologia, ennen
kuin siitä on etua omaksujalleen. Jokaisen uuden omaksujan mukana vuorovaikutteisen
teknologian etu kasvaa jokaisen sitä käyttävän yksilön kannalta. (Rogers 1995.)
Vuorovaikutteisten viestinten kohdalla korostuu se, että yksilön sosiaalinen ympäristö
vaikuttaa siihen, millaisena hän kokee jonkin innovaation. Jos hänen
yhteistyökumppaneistaan kukaan ei käytä esimerkiksi telefaxia tai sähköpostia, se näyttää
vähemmän edulliselta kuin jos yhteistyökumppaneista monella on sellainen.
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4.2.2. Viestintäkanava

Innovaation diffuusiossa on neljä osatekijää: innovaatio, viestintäkanavat, aika ja
sosiaalinen järjestelmä, jonka piirissä innovaatio leviää. Kaikki nämä osaltaan vaikuttavat
diffuusioon. Olennaista diffuusiossa on informaation vaihto, jossa yksilö välittää
innovaatiota koskevaa informaatiota yhdelle tai useammalle muulle. Yksinkertaisimmassa
muodossa tähän prosessiin sisältyvät innovaatio, sen omaksunut yksilö tai muu
omaksujayksikkö, jolla on tietoa tai kokemusta innovaatiosta, toinen yksilö, jolla tätä
tietoa tai kokemusta ei ole, ja viestintäkanava, joka yhdistää nämä yksilöt. Se, miten
viestintä kahden yksilön välillä tapahtuu, määrää, millä ehdoilla jokin tiedonlähde välittää
tai jättää välittämättä innovaatiota koskevan tiedon vastaanottajalle. (Rogers 1995.)

Joukkoviestintäkanavat ovat usein nopein ja tehokkain keino informoida potentiaalisia
vastaanottajia innovaation olemassaolosta. Joukkoviestinten avulla yhden tai muutaman
yksilön on mahdollista saavuttaa laaja yleisö. Toisaalta henkilöiden välinen viestintä on
tehokkaampaa, jos on tarkoitus suostutella yksilö omaksumaan uusi idea. Useimmat
ihmiset eivät arvioi innovaatiota niitä koskevien tutkimusten perusteella, vaikka
tutkimuksilla voikin olla merkitystä erityisesti innovaation ensimmäisten käyttöönottajien
kohdalla. Sen sijaan ihmiset ovat riippuvaisempia innovaatioiden subjektiivisista
arvioinneista, joita he saavat vertaisiltaan yksilöiltä, jotka ovat jo omaksuneet innovaation.
Tällainen riippuvuus lähivertaisten kokemuksista viittaa siihen, että diffuusioprosessin
ytimessä on mallin ottaminen innovaation jo omaksuneista ja heidän imitointinsa. (Rogers
1995.)

Yksilöiden välisessä viestinnässä yksi ilmeinen periaate on, että ideoiden välittymistä
tapahtuu tiheimmin samankaltaisten yksilöiden kesken. Lazarsfeld ja Merton (1964)
nimittävät tätä homofiliaksi, jolla tarkoitetaan sitä, missä määrin kaksi
vuorovaikutuksessa olevaa yksilöä on samanlaisia eri ominaisuuksien, kuten uskomusten,
koulutuksen, sosiaalisen aseman jne. suhteen. Vapaavalintaisissa tilanteissa, voidessaan
olla vuorovaikutuksessa kenen tahansa kanssa jostakin joukosta, ihmisillä on voimakas
taipumus valita eniten itsensä kaltainen yksilö. Homofiliaperiaatteeseen on useita syitä.
Samanlaiset yksilöt tavallisesti kuuluvat samoihin ryhmiin, asuvat tai työskentelevät
lähekkäin ja heitä kiinnostavat samat asiat. Fyysinen ja sosiaalinen läheisyys edistää ja
yksinkertaistaa viestintää. Samanlaisten yksilöiden keskinäinen viestintä on tehokasta ja
palkitsevaa. Lisäksi homofilia ja tehokas viestintä ruokkivat toisiaan: mitä enemmän
viestintää on parin kesken, sitä todennäköisemmin heistä tulee homofiilejä; mitä
samanlaisempia he ovat, sitä todennäköisemmin heidän keskinäinen viestintänsä on
tehokasta. (Rogers 1995.)

Erilaisten yksilöiden keskinäinen viestintä voi johtaa turhautumiseen, joka johtuu
tehottomasta viestinnästä. Erot esimerkiksi teknisen tietämyksen tasossa, sosiaalisessa
statuksessa ja uskomuksissa luovat eroja kieleen ja merkityksiin ja johtavat sitä kautta
viestien puolinaiseen ymmärtämiseen. Toisaalta, kun kahdella yksilöllä on täsmälleen
samanlaiset innovaatiota koskevat tiedot ja käsitykset, ei ole uutta tietoa vaihdettavaksi
eikä diffuusio etene. Diffuusio edellyttää, että kahden osanottajan välillä esiintyy ainakin
jossakin määrin eroja. Ideaalitilanteessa yksilöt olisivat samanlaisia kaikkien muiden
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muuttujien (koulutus, sosiaalinen status jne.) suhteen, vaikka olisivatkin innovaatiota
koskevan tietämyksen suhteen erilaisia. (Rogers 1995.)

Vaikka erilaisten yksilöiden kanssa puhuminen vaatii enemmän vaivaa ollakseen
tehokasta, heterofiilisellä - erilaisten yksilöiden keskinäisellä - viestinnällä on kuitenkin
erityistä informaatiopotentiaalia. Heterofiiliset verkoston linkit usein yhdistävät kahta
erillistä ryhmää. Tällaiset linkit tekee tärkeiksi se, että ne usein välittävät informaatiota
innovaatioista, kuten ilmenee Grannovetterin (1973) teoriassa heikkojen siteiden
vahvuuksista (”the-strength-of-weak-ties”). Homofiilinen viestintä voi olla tiheää ja
helppoa, mutta se voi olla vähemmän merkittävää kuin harvemmin tapahtuva
heterofiilinen, innovaatioita välittävä viestintä.

4.2.3. Innovaation omaksujat

Innovatiivisuus tarkoittaa sitä, missä määrin yksilö (tai muu omaksujayksikkö,
esimerkiksi Harisalon (1984) tutkimuksessa omaksujayksikkönä oli kunta) omaksuu uusia
ideoita suhteellisesti aikaisemmin kuin muut sosiaalisen järjestelmän jäsenet (Rogers
1995). Innovatiivisuus on jatkumo, jossa ei tosiasiassa ole jyrkkiä rajoja yksilöiden välillä.
Innovaation omaksujat on kuitenkin luokiteltu innovatiivisuuden suhteen ja
omaksujaryhmille on pystytty määrittelemään erilaisia ominaisuuksia. Omaksujaryhmät
ovat: (1) innovaattorit, (2) varhaisomaksujat, (3) varhaisenemmistö, (4)
myöhäisenemmistö ja (5) vitkastelijat (Rogers 1995). Innovatiivisuuden luokittelu
perustuu suhteelliseen aikaan, jonka kuluessa innovaatio omaksutaan jossakin yhteisössä.
Nopeimmat innovaation omaksujat ovat innovaattoreita, heidän jälkeensä innovaation
ottavat käyttöönsä varhaisomaksujat jne.

Innovaattoreille on ominaista, että he aktiivisesti hakevat tietoa uusista ideoista ja
seuraavat paljon joukkoviestimiä. Heidän sosiaalinen verkostonsa on laaja ja ulottuu
paikallisen sosiaalisen järjestelmän ulkopuolelle. Innovaattorit sietävät suhteellisesti
suurempaa innovaatiota koskevaa epävarmuutta kuin innovaation myöhemmät omaksujat.
Ensimmäisinä käyttöönottajina he eivät voi olla riippuvaisia muiden, vertaisten,
innovaatiota koskevista arvioinneista tehdessään omaksumispäätöstä. Innovaattorina olo
edellyttää sekä kykyä ymmärtää ja soveltaa innovaation käyttöönoton edellyttämää uutta
tietoa, että riittäviä taloudellisia resursseja, jotta innovaation mahdollinen
kannattamattomuus ei aiheuta suhteettoman suuria menetyksiä. (Rogers 1995.)

Varhaisomaksujien sosiaalinen verkosto on luonteeltaan paikallisempi kuin
innovaattoreiden. Innovaattoreihin verrattuna varhaisomaksujat toimivat useammin
mallina muille, myöhemmille innovaation omaksujaryhmille, koska varhaisomaksujat
eivät poikkea ominaisuuksiltaan yhtä voimakkaasti muista ryhmistä kuin innovaattorit.
Varhaisenemmistö omaksuu innovaation juuri ennen kuin sosiaalisen järjestelmän
keskimääräinen jäsen omaksuu sen. Myöhäisenemmistössä on enemmän skeptisyyttä
innovaatiota kohtaan kuin aikaisemmilla ryhmillä. Myöhäisenemmistölle innovaation
omaksuminen voi olla sekä taloudellinen välttämättömyys että vastaus kasvaviin
paineisiin omaksua innovaatio. Tämä ryhmä omaksuu innovaation vasta kun useimmat
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muut ovat sen jo tehneet. Vitkastelijat omaksuvat innovaation viimeisenä. Heidän
sosiaalinen verkostonsa on hyvin paikallinen eivätkä vitkastelijat kuulu siihen kovin
kiinteästi. Siinä vaiheessa kun he omaksuvat innovaation, se on muissa ryhmissä usein jo
korvattu uudemmalla innovaatiolla. Taloudellisten tai muiden resurssien vähäisyys
rajoittaa usein tämän ryhmän innovatiivisuutta. (Rogers 1995.)

4.2.4. Diffuusion keskittyneisyys

Diffuusion luonteeseen vaikuttaa se, levittääkö innovaatiota aktiivisesti esimerkiksi jokin
valtion keskusvirasto tai yritys, vai leviääkö se innovaatiosta kiinnostuneiden oman
aktiivisuuden varassa. Jostakin keskuksesta hierarkiaa alas käyttäjille leviävää diffuusiota
sanotaan keskitetyksi (centralized) diffuusioksi. Keskitetylle diffuusiolle on tyypillistä,
että innovaatio on peräisin jostakin asiantuntijaorganisaatiosta, diffuusiota koskeva
päätöksenteko on keskittynyt esimerkiksi alan keskusvirastolle ja omaksujat ovat
passiivisia innovaation vastaanottajia. Innovaatiota koskeva viestintä on yksisuuntaista
tiedottamista. Esimerkkejä keskitetystä diffuusiosta ovat erilaiset opetushallintoon ja
kouluihin liittyvät kokeilut. (Rogers 1995.)

Hajautetussa diffuusiossa innovaatio on peräisin samalta hierarkiatasolta kuin sen
vastaanottajatkin (tai ainakin osa vastaanottajista), henkilöiltä, jotka itsekin ovat
innovaation käyttäjiä. Diffuusiota koskevia päätöksiä tekevät käyttäjät itse. Tämä on
mahdollista joko siksi, että käyttäjät ovat korkeasti koulutettuja ja teknisesti taitavia, niin
että kaikki vastaanottajat ovat alan asiantuntijoita, tai siksi, että leviävä innovaatio ei ole
teknisesti monimutkainen. Diffuusion suunta on horisontaalinen eli se leviää keskenään
tasavertaisten vastaanottajien keskuudessa. Diffuusio perustuu innovaation omaksujien
tarpeisiin. Hajautettua diffuusiota on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin keskitettyä.
(Rogers 1995.) Haggettin (1983) mukaan hierarkkinen diffuusio on tyypillinen
innovaatioiden, kuten muodin tai kulutustavaroiden etenemistapa. Yleensä diffuusion
etenemisessä on ominaisuuksia molemmista edellä kuvatuista diffuusiotyypeistä.

Kuvassa 2 on esimerkki diffuusiosta, joka lähtee liikkeelle hierarkian keskitasolta
kahteen suuntaan, aluksi lähtötasolta kohti alempaa hierarkiatasoa ja sitten kohti ylempää
hierarkiatasoa. Ylemmän hierarkiatason saavutettuaan diffuusio alkaa edetä hierarkiaa
laajasti alas päin, keskitasolle ja siitä edelleen. Haggett nimittää tätä ”Beatles-
rakenteeksi”. Sen esimerkkinä on maakuntakaupungissa syntynyt musiikkityyli, joka
ensin levisi pääkaupunkiin ja sitten muiden maiden pääkaupunkien kautta kaikkialle
maailmaan, päätyen lopulta pienimpienkin keskusten musiikkiliikkeisiin.
Vastaavanlaisesta diffuusiosta toinen esimerkki olivat Yhdysvalloissa 1890-luvulla
syntyneet luontokerhot. Ensimmäiset tällaiset kerhot perustettiin San Franciscossa ja Los
Angelesissa. Näiden kaupunkien ympäristössä perustettiin useita luontokerhoja seuraavien
kahdenkymmenenviiden vuoden aikana. 1930- ja 1950-luvuilla vastaavanlaiset
organisaatiot perustettiin New Yorkiin ja Chicagoon, joiden ympäristössä ne alkoivat
levitä samalla tavoin kuin Kaliforniassa. (Haggett 1983.)
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Kuva 2. Hierarkkinen diffuusio Haggettin (1983) mukaan. Mustalla on merkitty kuvion
ylimpään osaan innovaation lähtöalue. Kuvion alemmissa osissa vahvennetut viivat osoittavat
diffuusion etenemistä ja tummennetut pisteet alueita, joille diffuusio on edennyt.

Diffuusion etenemisessä on erotettavissa useita vaiheita. Diffuusion alkuvaiheessa
syntyy innovaatiokeskus ja on olemassa selvä kontrasti innovaation omaksuneen
keskuksen ja muiden alueiden välillä, joissa innovaatiota ei vielä ole omaksuttu. Kuvassa
2 tätä vaihetta edustaa ylin kuvio. Kuvan 2 kolme alinta tasoa edustavat diffuusiovaihetta,
jossa innovaatio leviää uusille alueille, tässä tapauksessa noudattaen hierarkkista
leviämismallia. Kuvion toiseksi ylimmässä osassa diffuusio on edennyt lähtöalueelta
hierarkiassa sitä alemmille tasoille. Toiseksi alimmassa kuviossa innovaatio on
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saavuttanut hierarkian ylimmän tason, josta se alimmassa kuviossa on levinnyt hierarkiaa
alas päin. (Haggett 1983.)

Tiivistymisvaiheessa (condensing stage) innovaatio on jo saapunut alueelle, mutta sen
omaksujien suhteellinen määrä tällä alueella kasvaa, eli yhä useampi asukas omaksuu
innovaation. Kyllääntymis- eli saturaatiovaihetta osoittaa diffuusion hidastuminen ja
ajoittainen pysähtyminen. Tässä lopullisessa vaiheessa innovaatio on levinnyt joka
puolelle siten, että alueiden kesken on hyvin vähän eroja innovaation omaksumisen
suhteen. (Haggett 1983.)

4.3. Tieteellisen lehden leviäminen innovaation diffuusiona

4.3.1. Tieteellinen lehti innovaationa

Jos tarkastellaan uuden lääkkeen diffuusiota lääkäreiden keskuudessa tai uuden
viljalajikkeen leviämistä viljelijöiden käyttöön, ennen tarkasteltavaa innovaatiota on
monessa tapauksessa jo ollut käytössä lääke (Colemanet al. 1957) samaa tarkoitusta
varten tai saman viljan eri lajike, jota on viljelty ennen uuden lajikkeen kehittämistä
(esimerkiksi hybridimaissi: Ryan & Gross 1943). Innovaation omaksujat ovat tehneet
ratkaisunsa ja joko ottaneet käyttöönsä uuden lääkkeen tai viljalajikkeen tai pysyneet
aikaisemmassa, tutussa käytännössään. Molemmat innovaatiot edustavat uutta versiota jo
aikaisemmin käytössä olleesta tuotteesta tai ideasta, mutta tutkimuksissa molemmat oli
kuitenkin määritelty innovaatioiksi.

Harisalo (1984) jakaa innovaatiot perusinnovaatioihin ja parannettuihin innovaatioihin.
Perusinnovaatiot ovat harvinaisia, mutta niiden vaikutus on syvällinen, ne avaavat uusia
mahdollisuuksia ja niiden kuvaamiseksi on luotava uusia käsitteitä. Parannetut innovaatiot
perustuvat perusinnovaatioiden käsitteille. Parannettu innovaatio on kuitenkin oma
kokonaisuutensa, jota voidaan tutkia ja käsitellä perusinnovaatiosta riippumatta.
Esimerkiksi televisio on perusinnovaatio ja väritelevisio parannettu innovaatio. 90 %
innovaatioista on parannettuja innovaatioita. (Harisalo 1984.) Rogers (1995) mainitsee
innovaationa mm. uuden muodin mukaiset vaatteet, joita voi myös pitää esimerkkinä
parannetusta innovaatiosta. Kuten jo luvussa 4.2.1 todettiin, esine tai idea on innovaatio,
jos vastaanottaja kokee sen uudeksi, riippumatta sen ”absoluuttisesta” iästä tai uutuudesta.

Tieteellinen lehti on mahdollista käsittää kokonaisuudeksi, jossa julkaistaan määrätyin
kriteerein valittua aineistoa ja joka enemmän tai vähemmän tarkasti vastaa lukijan
kiinnostusta. Lehden julkaisema sisällön määrittely antaa ennustettavuutta tulevien
numeroiden sisällölle. Sekä tieteellisen lehden lukijan että siinä artikkelin julkaisevan
kirjoittajan näkökulmasta tieteellinen lehti on uusi, jos se on joko juuri perustettu tai
levinnyt uudelle alueelle, niin että lukija tai artikkelin kirjoittaja tutustuu siihen
ensimmäistä kertaa. Tällaisessa tapauksessa myös tieteellistä lehteä voi pitää
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innovaationa. Se on kuitenkin parannettu innovaatio, koska perusinnovaationa tieteellinen
lehti on peräisin 1600-luvulta (McKie 1979).

Innovaationa tieteellisellä lehdellä on jossakin määrin samoja ominaisuuksia kuin
vuorovaikutteisella viestintävälineellä (ks. luku 4.2.1).Vuorovaikutteisen viestimen
käyttöönotto edellyttää, että yhteistyökumppanilla on saman tapainen laite, joka ottaa
vastaan lähetetyn viestin, ennen kuin esimerkiksi telefax tai telekonferenssi on ensinkään
käyttökelpoinen. Tällainen innovaatio on omaksujalleen edullinen vasta, kun riittävällä
määrällä ihmisiä on vastaavanlainen laite. Kun omaksujia tulee lisää, innovaation
käyttökelpoisuus kasvaa. Tieteellinen lehti ei ole aivan yhtä ehdottomalla tavalla
vuorovaikutteinen innovaatio, koska muut tieteelliset lehdet tarjoavat sille vaihtoehdon.
Kuitenkin myös tieteellisen lehden on pystyttävä tarjoamaan mahdollisuus
vuorovaikutteiseen viestintään: ellei lehteä tunneta, artikkelin julkaiseminen siinä on
enemmän yksin puhumista kuin viestintää tiedeyhteisölle. Julkaisukanavana, jota kukaan
ei tunne, se ei myöskään houkuttele kirjoittajia julkaisemaan siinä artikkeleitaan. Jotta
lehti aidosti toimisi vuorovaikutteisena viestimenä, se tarvitsee riittävän määrän käyttäjiä.
Käyttäjiä ovat sekä lehden lukijat että siinä artikkelinsa julkaisevat kirjoittajat. Nämä
käyttäjäryhmät ovat riippuvaisia toisistaan. Ellei lehdellä ole lukijoita, se ei kirjoittajan
näkökulmasta ole houkutteleva julkaisukanava. Lukijat taas jäävät lehteä, elleivät
kirjoittajat halua julkaista siinä. Kirjoittajien ja lukijoiden näkökulma tieteelliseen lehteen
ja sen käyttötarkoitus on erilainen, mutta molempia voi pitää innovaation omaksujina ja
tästä syystä myös kirjoittajia tarkastellaan tässä tutkimuksessa.

4.3.2. Suhteellinen etu ja viittausten saanti

Jotta vastaanottaja ottaisi innovaation käyttöönsä, siitä on oltava hänelle jotakin etua.
Diffuusiotutkimuksessa puhutaan suhteellisesta edusta, joka on subjektiivinen, yksilön
kokema asia. Se voi olla taloudellista etua, mutta yhtä hyvin myös mielihyvää tai
sosiaalista arvostusta. (Rogers 1995.)

Innovaation omaksumiseen vaikuttava suhteellisen edun käsite on lähellä Latourin
(1987) ajatusta lähdeviittausten motivaatiosta. Latourin mukaan tutkija viittaa
kirjallisuuteen saadakseen tukea omalle työlleen muiden tekemistä tutkimuksista.
Suhteellinen etu ilmenee tässä tapauksessa tutkijan väitteiden suurempana varmuutena,
koska hän voi toisten tutkimustuloksiin vedoten perustella valintojaan tai saada
vahvistusta omien tulostensa tulkintaan. Se, millä tavalla tutkija käyttää aikaisempaa
kirjallisuutta tukenaan, voi paljonkin vaihdella (ks. luku 3.3), aivan kuten innovaation
omaksujien kokema suhteellinen etukin voi olla luonteeltaan moninaista. Tutkija voi
saada tekstilleen tukea myös negatiivisesta viittauksesta. Hän voi esimerkiksi perustella
oman työnsä merkittävyyttä osoittamalla puutteita aikaisemmissa tutkimuksissa.

Thorne (1977) kuitenkin luetteli joukon myös muun tyyppisiä motivaatioita
lähdeviittausten tekemiseen kuin tuen saaminen omalle tekstille (ks. luku 3.3). Thornen
käsityksen mukaan lähdeviittausten tekemiseen voi olla syynä tietoinen viittauspelin
pelaaminen. Sellaiseksi Thorne katsoo omiin tai saman työryhmän jäsenten julkaisuihin
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viittaamisen ilman, että teksti sitä edellyttää, viittaukset kohteliaisuudesta jotakuta tutkijaa
kohtaan (”hat-tipping citations”) tai lähdeteosten valinnan julkaisevan lehden tai
esimerkiksi poliittisen puolueen suosiman linjan mukaisesti. Tällaiset viittaukset eivät
varsinaisesti tue kirjoittajan esittämiä väitteitä, mutta kirjoittaja voi silti ajatella itselleen
olevan etua tällaisista viittauksista.

Suhteellisen edun käsite viittausten selittäjänä on laajempi kuin Latourin käsitys
lähdeviitteistä tekstin tukena. Suhteellisen edun käsite sisältää sekä viittaukset, joiden
tarkoituksena on kirjoittajan väitteiden tukeminen että viittaukset, joista on kirjoittajalle
muunlaista etua. Tässä tutkimuksessa katsotaan, että kirjoittajat valitsevat teokset, joihin
lähdeluettelossaan viittaavat sen perusteella, että heille koituu valitsemiinsa teoksiin
viittaamisesta jotakin suhteellista etua. Lisäksi julkaisun saamaa viittausta pidetään
osoituksena siitä, että viittaava kirjoittaja tietää viitatun julkaisun olemassaolosta.

4.3.3. Innovaation yhteensopivuus

Innovaation yhteensopivuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin innovaatio vastaa sen
omaksujan arvoja, aikaisempia kokemuksia tai tarpeita. Yhteensopiva innovaatio leviää
tehokkaammin kuin sellainen innovaatio, joka ei vastaa käyttäjän tarpeita, arvoja tai
kiinnostusta. (Rogers 1995.)

Yhteensopivuus on suhteellisen lähellä käsitettä relevanssi, jonka Saracevic (1976)
määritteli tiedonlähteen ja määränpään välisen kontaktin tehokkuudeksi. Tehokkuudella
Saracevic tarkoitti, että tiedon välittyminen jostakin tiedostosta, joka voi olla muisti,
julkaisu tai esimerkiksi tietokanta, johonkin toiseen tiedostoon, aiheuttaa jälkimmäisessä
muutoksia. Toisin sanoen välittynyt tieto ei ole jälkimmäisen kannalta merkityksetön.
Jonkin julkaisun relevanssiarvio on käyttäjästä riippuvainen. Lisäksi käyttäjän käsitys
jonkun dokumentin relevanssista voi muuttua, kun hän käy läpi useampia dokumentteja
samasta aiheesta.

Tieteellisen lehden kohdalla yhteensopivuus tarkoittaa, että lehden sisältö vastaa
lukijan tai artikkelin kirjoittajan kiinnostusta. Tieteellisen lehden aiottua sisältöaluetta
voidaan tarkastella lehden julkaisemien määrittelyjen perusteella ja näiden
yhteensopivuutta erilaisten lukijakuntien intressien kanssa voidaan arvioida tältä pohjalta.

Tieteellistä lehteä koskevassa tutkimuksessa yhteensopivuuden toinen osapuoli on
tieteellinen lehti, toinen sen lukijat tai siihen kirjoittavat tutkijat. Vastaanottajapuolen
käsityksiä on bibliometrisin menetelmin vaikea saada esille. Yhteensopivuutta
tarkastellaan tässä tutkimuksessa siksi pelkästään lehden sisällön määrittelyssä annetun
maantieteellisen määritelmän perusteella ja tutkitaan, missä määrin lehden käyttäjäkunnan
maantieteellinen jakauma vastaa julkaistua määritelmää.
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4.3.4. Innovaation monimutkaisuus

Innovaation monimutkaisuudella tarkoitetaan sitä, miten vaikeaksi innovaatio koetaan
käyttää tai ymmärtää. Monimutkaisten innovaatioiden diffuusio on hitaampaa kuin
sellaisten innovaatioiden, joita ei koeta monimutkaisiksi. (Rogers 1995.) Tieteellisen
lehden ymmärrettävyyttä tai käyttöä vaikeuttavia tekijöitä voivat olla julkaisukieli, jota
lukija ei ymmärrä, tai artikkelin vaikea saatavuus, joka voi johtua pienestä levikistä tai
lehden puuttumisesta kirjaston tai omista kokoelmista. Luukkosen (1990) tutkimuksessa
edellä mainittujen ominaisuuksien avulla kuvattiin tieteellisen lehden tavoitettavuutta.

Vaikka saatavuudessa olisi puutteita, tehokkaasti sekundaarijulkaisujen4 välityksellä
leviävä bibliografinen tieto parantaa lehdessä julkaistujen artikkeleiden löytyvyyttä. Jos
tutkija käyttää sekundaarijulkaisuja tiedon hakuun, hän tavoittaa artikkelia koskevan
tiedon, vaikka itse lehti ei olisikaan käsillä. The Serials Directory kertoo, mihin
tietokantoihin jonkin tieteellisen lehden artikkelit indeksoidaan. Tätä tarkempi tieto on
Dialog-tiedonhakujärjestelmän osalta saatavissa senJournal name finder (JNF) -
tietokannasta. JNF:sta ovat saatavissa tiedot siitä, mihin Dialogin tarjoamista
tietokannoista jotakin lehteä indeksoidaan ja myös siitä, kuinka paljon sen julkaisemia
artikkeleita on tallennettu eri tietokantoihin. Vaikka Dialog-tiedonhakujärjestelmä ei ole
kaiken kattava, se on kuitenkin laajin ja monipuolisin eri tieteenaloja ja eri tyyppisiä
tietokantoja sisältävä tiedonhakujärjestelmä.

Tässä tutkimuksessa ei tarkastella levikkiä osana tieteellisen lehden saatavuutta.
Levikkiluvut kertovat vain osan tieteellisen lehden leviämisestä. Tieteellisen lehden muita
mahdollisia leviämistapoja ovat vaihdot, valokopiot ja esimerkiksi artikkeleiden
eripainokset. Wormellin (1998 a ja b) tutkimuksessa tieteellisten lehtien tilausten jakauma
korreloi heikosti sekä näiden lehtien saamien viittausten että niissä artikkeleita
julkaisseiden kirjoittajien maantieteellisen jakauman kanssa. Toinen syy siihen, ettei
levikkiä tarkastella tässä tutkimuksessa on se, että täsmällisiä AZF:n levikkilukuja ei ole
saatavissa 1990-lukua edeltävältä ajalta (Raciborski 1999a).

Tässä tutkimuksessa tieteellisen lehden monimutkaisuutta tai helppokäyttöisyyttä
kuvaavia muuttujia ovat julkaisukieli ja bibliografisen tiedottamisen laajuus.

4 Sekundaarijulkaisuilla tarkoitetaan viitetietokantoja tai bibliografioita, joihin
tallennetaan lehtiartikkeleista bibliografiset tiedot, tekijöiden nimet, otsikko, julkaisevaa
lehteä koskevat tiedot, sisällönkuvailutermit ja mahdollisesti tiivistelmä.
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4.3.5. Innovaation näkyvyys ja viittauskerroin

Innovaation näkyvyydellä tarkoitetaan sitä, miten helposti innovaatio on havaittavissa ja
miten näkyviä sen omaksumisen seuraukset ovat. Näkyvyys edistää innovaatiota koskevan
tiedon ja samalla innovaation leviämistä. (Rogers 1995.) Tieteellisen lehden näkyvyyttä
on aikaisemmissa tutkimuksissa kuvattu viittauskertoimen avulla (esim. Luukkonen
1989). Viittauskerroin voi vaikuttaa tutkijoiden päätökseen heidän valitessaan
artikkeleilleen julkaisukanavaa (Luukkonen 1992). Kirjastoissa voidaan käyttää
viittauskerrointa yhtenä perusteluna, kun tehdään lehtikokoelmaa koskevia päätöksiä
(Hooydonket al. 1994). Tätä kautta viittauskerroin voi vaikuttaa myös tieteellisen lehden
tavoitettavuuteen. Tieteellisen lehden näkyvyyttä tarkastellaan myös tässä tutkimuksessa
viittauskertoimen avulla. Tässä suhteessa näkyvyyden tarkastelu edustaa lehteen
kirjoittavan tutkijan näkökulmaa.

4.3.6. Diffuusion eteneminen

Tieteellisen lehden diffuusion voi odottaa noudattavan enemmän hajautettua kuin
keskitettyä diffuusiomallia. Tätä perustelee se, että kyseessä ei ole minkään
keskusviraston tai muun auktoriteetin aktiivisesti levittämä tuote eikä sen diffuusiota
koskevaa päätöksentekoa ole keskitetty. Hajautettu diffuusio koskee usein innovaatioita,
jotka syntyvät muualla kuin hierarkian ylimmällä tasolla (ks. luku 4.2.4), yleensä samalla
hierarkiatasolla kuin sen vastaanottajatkin ovat. Innovaatio on peräisin henkilöiltä, jotka
itsekin ovat innovaation käyttäjiä ja diffuusiota koskevia päätöksiä tekevät käyttäjät.
Tämän voi olettaa pitävän paikkansa tieteellisen lehdenkin kohdalla.

Tieto voi levitä joukkoviestimien välityksellä, artikkelia koskeva tieto myös
sekundaarijulkaisujen kautta, ja lisäksi tieto voi välittyä sosiaalisissa kontakteissa.
Sosiaalisista kontakteista tavallisimpia ja helpoimpia ovat monessa suhteessa
samanlaisten yksilöiden väliset, homofiiliset kontaktit. Uuden tiedon leviämisen kannalta
erityisen merkittäviä ovat kuitenkin ”heterofiiliset” kontakti (ks. luku 4.2.2), joissa
viestinnän osapuolet edustavat erilaisia ympäristöjä ja voivat välittää toisilleen erilaista
tietoa kuin aivan lähin ympäristö. (Grannovetter 1973.) Henkilöitä, joiden on
kontaktiverkosto ulottuu lähimmän työ- ja asuinympäristön ulkopuolelle, kutsutaan
joissakin tutkimuksissa portinvartijoiksi (Allen 1991), toisissa innovaattoreiksi (Rogers
1995). Koska Allen ja Rogers edustavat eri tieteenaloja ja heidän tutkimuksillaan on
erilaiset tavoitteet, innovaattori ja portinvartija eivät merkitse aivan samaa asiaa. Heille
yhteinen piirre kuitenkin on, että he hankkivat ja saavat tietoa monista lähteistä,
kirjallisuudesta ja sosiaalisten kontaktien välityksellä. Molemmille on ominaista
lähiympäristöön verrattuna laajemmat sosiaaliset kontaktit ja kyky omaksua tietoa.
Allenin mukaan portinvartijat myös välittävät tietoa eteen päin. Rogersin teoksessa tätä
piirrettä ei korosteta, vaikka myös innovaattorit ja varhaisenemmistö välittävät
innovaation ensimmäisinä omaksujina sitä koskevaa tietoa myöhemmille omaksujille.
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Tieteellisiä julkaisuja koskevissa tutkimuksissa homofilia ja heterofilia -ilmiöön
viittaavat mm. Velhon (1986), Luukkosen (1989), Ernstin ja Kiernbacherin (1991) sekä
Ortegan et al. (1992) havainnot siitä, että julkaisujen käyttöön - niin lukijan kuin
kirjoittajankin kannalta - liittyy myös sosiaalisia tekijöitä. Ernst ja Kiernbacher osoittivat
neljän eri maissa julkaistavan lääketieteellisen lehden taipumusta julkaista eniten
kotimaisia artikkeleita ja Ortegaet al. havaitsivat saman ilmiön vielä huomattavasti
voimakkaampana espanjalaisten tieteellisten lehtien kohdalla (ks. luku 2.4). Velhon ja
Luukkosen havainnot koskivat viittausten painottumista kotimaisiin julkaisuihin.
Arunachalam ja Markanday (1981) nimittivät saarivaikutukseksi sitä, että jokin lehti saa
viittauksia joko pelkästään kotimaasta tai pelkästään samalta tieteenalalta, jota itse
edustaa. Saarivaikutus-termi kuvaa tässä mielessä rajoittunutta viestintätehtävää ja
samalla lukijakunnan yksipuolisuutta, mahdollisesti yksipuolisen sisällön seurauksena.
Carpenter ja Narin (1973) kuitenkin olivat sitä mieltä, että suurten tiedeyhteisöjen
kohdalla, kuten Yhdysvalloissa, kotimaisiin artikkeleihin viitataan paljon yksinkertaisesti
siksi, että kotimainen julkaisutoiminta muodostaa niin suuren osan maailman
julkaisutoiminnasta. Moravcsik (1987) on tukenut Carpenterin ja Narinin käsitystä.

Tieteellisen lehden kohdalla homofilia voi merkitä sitä, että lukija mieluiten seuraa
tuttuja lehtiä ja kirjoittajia. Tämä voi hidastaa uuden, tuntemattoman lehden lukijaksi
ryhtymistä ja sitä kautta tieteellisen lehden diffuusiota uusille alueille.



5. Tutkimusongelman täsmentäminen

Luvussa 1.3 tutkimukselle asetettiin kaksi tavoitetta. Toinen tavoite on lisätä ymmärrystä
kansallisen tieteellisen lehden diffuusiosta kansainvälisen lukijakunnan tietoisuuteen.
Toinen tavoite on tutkia innovaatioiden diffuusiotutkimuksessa kehitettyjen käsitteiden
soveltuvuutta julkaisuja ja niiden leviämistä koskevaan tutkimukseen, joka toteutetaan
bibliometrisellä menetelmällä. Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan suomalaisen
tieteellisen lehden Annales Zoologici Fennicin (AZF) kansainvälistä leviämistä
innovaation diffuusio -näkökulmasta.

5.1. Tutkimuksen kohde

Eläintiedettä edustava AZF valikoitui tämän tutkimuksen esimerkkilehdeksi aikaisemman
tutkimuksen perusteella (Kortelainen 1994). AZF osoittautui mainitussa tutkimuksessa
ainakin yhteen vuoteen kohdistuvan viittausanalyysin perusteella siinä määrin
kansainvälisesti näkyväksi, että siihen kohdistuvat viittaukset tulivat esille Scisearch-
tietokannassa. Tutkittavan tieteellisen lehden ei välttämättä tarvitse edustaa
kansainvälisen näkyvyyden huippua. Tutkimuksen kannalta on kuitenkin käytännöllistä
kohdistaa kansainvälistä diffuusiota koskeva tutkimus kohteeseen, jonka saamat
viittaukset ainakin osittain näkyvät Scisearchin kautta. Tämän vaatimuksen AZF täyttää.

Viittauskertoimeen perustuvassa vertailussa AZF:iä kansainvälisesti näkyvämpi
suomalainen tieteellinen lehti on lääketieteellinen Annals of Medicine. Annals of
Medicine on kuitenkin ilmestynyt tällä nimellä vasta vuodesta 1989 lähtien. Sen edeltäjiä
olivat Annals of Clinical Research ja Medical Biology. Tutkimuksen kohdistaminen
vuodesta 1989 eteen päin tekisi tarkastelujaksosta kovin lyhyen, ja tässä tutkimuksessa
pyrittiin riittävän pitkän ajanjakson tarkasteluun, jotta muutoksia ehtisi tulla näkyviin (vrt.
luku 2.5). Myös tutkimuksen kohdistaminen aluksi kahteen tieteelliseen lehteen ja sitten
niiden seuraajaan olisi tehnyt työstä mutkikkaamman kuin mahdollisuus kohdistaa
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tutkimus samaan tutkimusyksikköön useampia vuosia. Lisäksi olisi vaikea arvioida, missä
suhteisssa Annals of Medicine ja sen edeltäjät vaikuttavat nykytilanteeseen.

Myös AZF on kokenut muutoksia sinä aikana, jona se on ilmestynyt. Se on muuttunut
ulkonäöltään (kannet vuosilta 1976, 1986 ja 1996 ovat liitteenä 7) ja sen
toimituskäytännöissä on tapahtunut muutoksia. AZF on kuitenkin pysynyt koko
tutkimusjakson yhtenä kokonaisuutena, jolloin diffuusion tarkastelua eivät sen kohdalla
hämärrä tutkimusyksikön jakautuminen tai yhdistyminen johonkin toiseen lehteen tai
sarjaan.

AZF ei sisältynyt Sievertsenin (1991) tutkimukseen, jossa tarkasteltiin Pohjoismaiden
tieteellisiä lehtiä. Aikaisempi tutkimus, joissa AZF oli mukana (Halkkaet al. 1988)
ilmestyi 1980-luvulla ja sitä voi käyttää tässä tutkimuksessa vertailukohtana. Se ei
kuitenkaan vastaa kysymyksiin, joita tässä tutkimuksessa tarkastellaan, joten AZF:n
valitseminen tutkimuskohteeksi antaa myös uutta tietoa yhdestä suomalaisesta
tieteellisestä lehdestä. Diffuusiotutkimuksissa ei ole poikkeuksellista, että tutkimus
kohdistuu yhteen innovaatioon (esimerkiksi Ryan & Gross 1943; Colemanet al. 1957;
Lancaster & Lee 1985; Kauppinen 1990; ks. myös Rogers 1995).

5.2. Tutkittavat kysymykset

AZF:n diffuusion tutkimus jaettiin luvussa 1.3 kolmeen pääkysymykseen. Tutkittavat
kysymykset esitettiin seuraavasti:
1. Minne AZF:n diffuusio on suuntautunut?
2. Mitkä ovat AZF:n ominaisuudet innovaationa?
3. Miten hyvin innovaatioiden diffuusio -tutkimuksen piirissä kehitetyt käsitteet
soveltuvat tieteellisen lehden diffuusion tarkasteluun bibliometrisin menetelmin?

Ensimmäinen tutkimuskysymys, (1)minne diffuusio on suuntautunut, jaettiin vielä
alakysymyksiksi, joista ensimmäinen on: (1.1) Mitä maita edustavat tutkijat ovat
viitanneet AZF:ssä julkaistuihin artikkeleihin?

Diffuusiota kuvataan tässä tutkimuksessa AZF:n saamien viittausten perusteella.
Diffuusiota osoittavat viittausten määrällinen kasvu, viittausten saaminen uusista maista ja
se, jos AZF:n artikkelit saavat viittauksia aikaisempaa nopeammin (vrt. luku 2.2).

Viittaukset osoittavat viittaavan kirjoittajan olevan tietoinen AZF:n olemassaolosta.
Viittausanalyysin etuna diffuusiotutkimuksen tutkimusmenetelmänä on mahdollisuus
muodostaa diffuusiosta laaja, kansainvälinen kuva Scisearch-tietokannan avulla.
Scisearch-tietokannan rajoituksena on se, ettei se kata tasapuolisesti maailman kaikkia
tieteellisiä lehtiä. Kuitenkaan vastaavan laajuinen, useita tieteenaloja kattava,
kansainvälinen, yli 15 miljoonaa artikkelitietuetta sisältävä aineisto ei olisi koottavissa
manuaalisesti, suoraan julkaisuista. Vaikka AZF:iin kohdistuvien viittausten lukumäärä
olisikin pieni, aineisto, josta ne Scisearchin kautta kootaan, on laaja.

Kaikki tieteellisten lehtien lukijat eivät näy Scisearch-tietokannasta koottavien
viittausten välityksellä. Kuitenkin, vaikka viittausten perusteella luotava kuva ei olekaan
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täydellinen, sitä voi pitää indikaattorina, joka heijastaa lehden lukijakunnassa tapahtuneita
muutoksia. Tässä tutkimuksessa viittaus ei merkitse lehden jatkuvaa lukijana olemista tai
lehden numeroiden lukemista kokonaan. Tässä tutkimuksessa viittaus yksinkertaisesti
kertoo, että viittaavat kirjoittajat tietävät AZF:n olemassaolosta.

AZF:n viittausanalyysi perustuu vuosittain tulleiden viittausten kokonaismäärän ja
viitenä vuotena ilmestyneiden vuosikertojen eri maista saamien viittausten tarkasteluun.
Tutkimuksessa olivat mukana vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995 ilmestyneet
vuosikerrat. Niiden saamia viittauksia tutkittiin viiden ensimmäisen vuoden ajalta,
esimerkiksi vuoden 1975 vuosikerran osalta käytiin läpi viittaukset, jotka oli annettu
vuosina 1975-1979. Poikkeuksena on vuonna 1995 ilmestynyt vuosikerta, jonka
viittaukset olivat saatavissa vain neljältä ensimmäiseltä vuodelta.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen toinen tutkittava alakysymys on: (1.2)Mitä maita
edustavat tutkijat ovat julkaisseet artikkeleita AZF:ssä vuosina 1974-1997?

AZF:n diffuusiosta uuteen maahan kertoo se, kun AZF:ssä ilmestyy ensimmäistä
kertaa tästä maasta peräisin oleva artikkeli. Vaikka tämän artikkelin kirjoittaja olisi
tutustunut AZF:in jo aikaisemmin, kysymys on kuitenkin hänelle uuden julkaisukanavan
käyttöönotosta, kun hän julkaisee siinä artikkelinsa ensimmäistä kertaa.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kolmas tutkittava alakysymys on: (1.3)eteneekö
AZF:n diffuusio noudattaen jotakin diffuusiomallia?

Diffuusio voi noudattaa keskitettyä diffuusiomallia, jolloin diffuusio etenee
hierarkkisesti. Hierarkkisuus tarkoittaa tässä yhteydessä alueellista hierarkiaa, jossa eri
tasoiset keskukset muodostavat hierarkian portaat ja diffuusio etenee suurimmasta
keskuksesta kohti pienempiä. Toinen vaihtoehto on hajautettu diffuusio, jolloin innovaatio
leviää horisontaalisessa suunnassa samalla hierarkiatasolla keskuksesta toiseen. Haggettin
(1983) mukaan näiden kahden mallin yhdistelmä on hyvin tavallinen leviämistapa (ks.
tarkemmin luku 4.2.4).

AZF:n diffuusion etenemistä tarkastellaan maittain AZF:n kirjoittajakunnan kansallisen
jakauman perusteella sekä AZF:n artikkeleiden saamien viittausten avulla. Tässä
yhteydessä tarvittava maiden hierarkia saatiin luokittelemalla maat sen perusteella, kuinka
paljon niissä julkaistaan eläintieteellisiä lehtiä (liite 3). Eläintieteellisten lehtien
julkaisemista koskevat tiedot koottiin vuoden 1996 The Serials Directorysta (ks. luku 6.2).
AZF:n diffuusion hierarkkisuutta tarkasteltiin sen perusteella, mitä maita ja mitä
hierarkiatasoja AZF:n vuosina 1974-1997 julkaisemat artikkelit edustivat. Lisäksi
tarkasteltiin, paljonko AZF sai viittauksia hierarkian eri tasoilta (luku 8.4).

Tutkimuksen toinen pääkysymys on: (2)Mitkä ovat AZF:n ominaisuudet
innovaationa?

Innovaatioiden diffuusio -kirjallisuudessa (ks. luku 4.2.1) innovaatioiden
ominaisuuksiksi on todettu suhteellinen etu, yhteensopivuus, monimutkaisuus, näkyvyys
ja kokeiltavuus. Nämä eivät ole ainoat innovaation ominaisuudet, mutta niillä on useissa
tutkimuksissa todettu olevan yhteys innovaation diffuusioon. (Rogers 1995.) Tässä
tutkimuksessa tarkastellaan innovaation ominaisuuksia kuvaavien käsitteiden
soveltuvuutta tapaukseen, jossa innovaationa on tieteellinen lehti.

Luvussa 4.2.1 todettiin, että innovaatiosta omaksujalleen koituvasuhteellinen etuvoi
merkitä monia asioita taloudellisesta edusta sosiaaliseen arvostukseen. Suhteellinen etu on
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subjektiivinen, yksilön kokema asia. Innovaatiosta omaksujalle koituva suhteellinen etu
edistää innovaation diffuusiota (Rogers 1995). Tässä tutkimuksessa katsotaan, että
AZF:ssä julkaistujen artikkelien saamat viittaukset osoittavat AZF:ssä julkaistuista
artikkeleista olleen suhteellista etua viittaavalle kirjoittajalle. Suhteellinen etu on tässä
tutkimuksessa viittaamisen funktiota selittävä käsite (tarkemmin luvussa 4.3.2).

Kuten luvussa 4.2.1 todettiin, diffuusiota edistää innovaationyhteensopivuus
vastaanottajan arvojen, aikaisempien kokemusten ja tarpeiden kanssa. Tässä
tutkimuksessa AZF:n yhteensopivuutta tarkastellaan lehden maantieteellisen sisällön
määritelmän perusteella. AZF:n saamien viittausten maantieteellistä jakautumista
verrataan AZF:n sisällön maantieteelliseen määritelmään (luku 6.2 ja liite 1). Lehden
eläintieteellisen sisällön tarkastelu rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Bibliometrisin menetelmin eläintieteellistä yhteensopivuutta lukijan kannalta olisi vaikea
tutkia. Se edellyttäisi lehden sisällön analyysiä ja haastattelututkimusta, jossa lukijoita
pyydettäisiin kuvaamaan kiinnostuksensa kohteita. Sen sijaan bibliometrisesti on
mahdollista tarkastella diffuusion maantieteellistä suuntaa ja verrata sitä AZF:n
julkaisemiin alueellisiin määritelmiin. Diffuusion odotetaan suuntautuvan vahvimmin
niille alueille, joita AZF oman alueellisen määritelmänsä perusteella edustaa.

AZF:n maantieteellinen määrittely kattoi vuosina 1986-1989 Suomen ja Skandinavian
maat. Vuonna 1990 AZF:n tehtäväksi määriteltiin julkaista boreaalisen5 alueen
eläintiedettä käsitteleviä tutkimuksia. Boreaalinen alue kattoi määritelmässä Suomen ja
Skandinavian lisäksi Aasian ja Amerikan boreaaliset (havumetsävyöhykkeen) alueet sekä
Itämeren alueen (tarkemmin luvussa 6.1 ja liitteessä 1). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan,
missä määrin AZF:n saamat viittaukset ja AZF:ssä artikkeleita julkaisevien kirjoittajien
kansallinen jakauma vastaavat AZF:n maantieteellistä sisällönmäärittelyä.

Kolmas tarkasteltava innovaation ominaisuus oninnovaation monimutkaisuus. Luvussa
4.1 todettiin, että diffuusion kannalta edullisessa asemassa ovat innovaatiot, jotka eivät ole
monimutkaisia eli vaikeita ymmärtää tai käyttää.

Tässä tutkimuksessa AZF:n käytön monimutkaisuutta tarkastellaan julkaisukielen,
artikkeleiden käsikirjoituksia koskevien ohjeiden julkaisukielen sekä bibliografisen
tiedottamisen tai sen puutteiden perusteella, minkä avulla kuvataan AZF:n julkaisemien
artikkeleiden tavoitettavuutta. Bibliografista tiedotusta tarkastellaan Dialog Journal Name
Finder -tietokannan kautta selvittämällä, kuinka usein AZF esiintyy Dialog
tiedonhakujärjestelmän tietokannoissa. Tämän perusteella ei saada kuvaa maailman
kaikista tietokannoista, mutta Dialogin tietokantavalikoima on kuitenkin laajin ja
monipuolisin online tiedonhakujärjestelmä. Eri tietokannoista selvitetään AZF:n
artikkeleiden määrä ja minä vuonna ne ovat ilmestyneet.

5 Boreaalinen (englanniksi boreal) voidaan kääntää sanaksi pohjoinen. Ilmastollisena
vyöhykkeenä boreaalinen alue käsittää suuren osan (yli 60 %) Venäjän ja Skandinavian
alueista sekä osia Kanadasta ja Alaskasta sekä Yhdysvaltain luoteisosia. Boreaaliselle
ilmastovyöhykkeelle ovat tyypillisiä suuret vuotuiset lämpötilaerot, viileät kesät ja
kasvillisuutena havumetsät, joissa puulajien määrä on pieni. (Haggett 1983.)
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Luvussa 4.3.4 jo todettiin, että tässä tutkimuksessa ei tarkastella AZF:n levikkiä.
Tieteellisen lehden levikkiluvut kertovat kyllä lehden leviämismahdollisuuksista, mutta ne
eivät kuitenkaan kuvaa lehden todellista levinneisyyttä. Lisäksi AZF:n toimittajan
Raciborskin (1999a) mukaan tämän lehden levikkiluvut ovat luotettavasti saatavissa vasta
1990-luvulta.

Neljäs tässä tutkimuksessa tarkasteltu innovaation ominaisuus on innovaation
näkyvyys.

AZF:n näkyvyyttä tarkastellaan tässä tutkimuksessa JCR:sta saatavan viittauskertoimen
avulla (ks. luku 1.2.2). Viittauskertoimen perusteella AZF:iä voi verrata muihin
eläintiedettä edustaviin lehtiin, jotka ovat mukana JCR:ssa. AZF:n viittauskertoimeen
perustuva sijoitus eläintieteellisten lehtien joukossa kertoo sen suhteellisesta asemasta
tämän tieteenalan kansainvälisessä viestinnässä.

Tutkimuksen neljäs kysymys on, (4) soveltuvatko innovaatioiden
diffuusiotutkimuksesta omaksutut käsitteet tieteellisen lehden diffuusion tarkasteluun?

Samassa yhteydessä tarkastellaan viittausanalyysin soveltuvuutta diffuusiotutkimuksen
menetelmäksi. Neljäs tutkimuskysymys on jaettu seuraaviin alakysymyksiin:

(4.1) Mitkä ovat diffuusio-viitekehyksen vahvuudet viittausanalyysissä?
(4.2) Mitkä ovat diffuusio-viitekehyksen ongelmat

viittausanalyysissä?
(4.3) Mitkä ovat viittausanalyysin vahvuudet diffuusiotutkimuksen

menetelmänä?
(4.4) Mitkä ovat viittausanalyysin ongelmat diffuusiotutkimuksen

menetelmänä?
Näihin kysymyksiin vastaaminen perustuu aikaisempien tutkimusten ja nyt tehtävän

empiirisen tutkimuksen synteesiin.

5.3. Tutkimuksen rajaukset

Tutkimukseen liittyy joitakin alueita, jotka rajataan tarkastelun ulkopuolelle.
Ensimmäinen rajaus on, että innovaation kokeiltavuus jätetään tässä tutkimuksessa
tarkastelun ulkopuolelle. Innovaatiot, joita voi kokeilla, leviävät tehokkaammin kuin
sellaiset, joita ei voi etukäteen kokeilla. Kokeiltavuus antaa innovaation mahdolliselle
omaksujalle tilaisuuden tekemällä oppimiseen. (Rogers 1995.) Tekemällä oppimisella on
merkitystä mutkikkaiden innovaatioiden kohdalla. Lisäksi innovaation kokeiltavuudella
on erityistä merkitystä sellaisten innovaatioiden kohdalla, jotka edellyttävät suurta
taloudellista uhrausta ja joiden omaksuminen merkitsee ”lopullisempaa” tai
pitkäaikaisempaa valintaa. Tieteellisen lehden käyttö ei edellytä kovin suurta taloudellista
uhrausta. Toisaalta sen artikkeleita on mahdollista käyttää valokopiona tarvitsematta
ollenkaan tilata tai ostaa lehteä omaksi. Lisäksi tieteellistä lehteä voi myös kokeilla
lainaamalla sitä kirjastosta tai kollegalta tai kaukolainana. Kopiointimahdollisuuden
vuoksi useamman henkilön on helppo käyttää tieteellistä lehteä samanaikaisesti toisen
käyttömahdollisuuden kärsimättä tästä. Bibliometrisin menetelmin olisi vaikea todeta
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tieteellisten lehtien välillä eroja kokeiltavuuden suhteen. Tästä syystä kokeiltavuutta ei
tässä tutkimuksessa tarkastella, vaan ainoastaan todetaan, että tieteellinen lehti on
innovaatio, jota on mahdollista etukäteen kokeilla ja tämä on omiaan edistämään sen
diffuusiota.

Tutkimuksen toinen rajaus liittyy siihen, että tutkimuksessa ei oteta huomioon
viittausten sisältöä. Viittaamisen katsotaan kertovan viittaavan kirjoittajan saamasta
suhteellisesta edusta (ks. luku 4.3.2). Lisäksi viittauksen katsotaan tässä tutkimuksessa
ilmaisemaan, että viittaava kirjoittaja on tietoinen julkaisun olemassaolosta, jos hän on
merkinnyt sen lähdeluetteloonsa. Näistä syistä viittausten määrällinen tarkastelu riittää
tämän tutkimuksen tarpeisiin eikä viittausten sisältöä tarkastella.

Tutkimuksen kolmas rajaus koskee tutkimuksen näkökulmaa. Tämä tutkimus ei ole
AZF:n historiikki. Lehden toimituskunnassa tapahtuneita muutoksia tai yksittäisten
ihmisten mahdollista vaikutusta tapahtuneisiin muutoksiin ei tarkastella. Sievertin ja
Haughawoutin (1989) tutkimuksessa päätoimittajan vaihtumista käytettiin tieteellisen
lehden toimituskäytännöissä tapahtuneiden muutosten indikaattorina. Tässä tutkimuksissa
toimituskäytäntöjen muutoksia koskevat tiedot koottiin AZF:n julkaisemista lehden
sisällön määritelmistä, ohjeista kirjoittajille ja muista lehden toimittamiseen liittyvistä
tiedoista. Lehden sisällön määritelmissä tapahtuneita muutoksia käsitellään luvussa 9.1.

Tutkimuksen neljäs rajaus koskee osoitetietojen tarkistusta. Tutkimus rajataan
käsittelemään AZF:n kansainvälistä diffuusiota niiden tietojen avulla, jotka ovat
saatavissa Scisearch-tietokantaan tallennetuista bibliografisista tiedoista. Näiden tietojen
oikeellisuutta ei kyseenalaisteta. Niihin liittyvä ongelma on, kuinka täsmällisesti
artikkeleissa mainitut tutkijoiden osoitetiedot kuvaavat kirjoittajien todellista
kansallisuutta tai nykyistä tai vakinaista asuinpaikkaa. Niitä koskevia epätarkkuuksia voi
olla kahden suuntaisia: jotkut kirjoittajat ovat julkaisseet artikkelin työskennellessään
lyhytaikaisesti ulkomailla, mikä vähentää viittaavan kirjoittajan kotimaasta peräisin
olevien viittausten lukumäärää. Toisaalta vieraileva tutkija lisää vierailun kohdemaasta
peräisin olevien viittausten lukumäärää merkitsemällä osoitteeksensa sen
tutkimuslaitoksen osoitteen, jossa työskenteli artikkelin julkaisuhetkellä. Tutkijoiden
nimistä kansallisuutta on vaikea päätellä, koska monikulttuurisissa yhteiskunnissa
asukkaat voivat edustaa samaa kansallisuutta, vaikka heidän nimensä periytyisivät eri
kulttuureista ja eri puolilta maailmaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan siksi viittausten
alkuperämaina niitä maita, jotka on ilmoitettu viittaavan artikkelin kirjoittajien
osoitetiedoissa Scisearch-tietokannassa. Tarkasteltaessa AZF:n diffuusiota oleellisempaa
onkin se, missä työskentelevä henkilö viittaa AZF:n artikkeliin kuin se, mitä
kansallisuutta hän edustaa.

Tutkimuksen viides rajaus koskee AZF:n julkaiseman aineiston sisällyttämistä
tutkimusaineistoon. Tarkasteltaessa AZF:ssä julkaisseita kirjoittajia tutkimusaineistoon
otettiin ainoastaan artikkelit ja katsausartikkelit. Tutkimusaineiston ulkopuolelle rajattiin
AZF:ssä julkaistut kokousesitelmät. Tämä johtuu siitä, että AZF:n julkaisemissa
artikkeleissa esiintyvien kirjoittajien kansallista jakaumaa käytettiin yhtenä muuttujana,
jolla kuvattiin AZF:n kansainvälistä diffuusiota. Kokousesitelmän kirjoittajat eivät
kuitenkaan useinkaan itse päätä, missä heidän esitelmänsä julkaistaan eikä
kokousesitelmän julkaiseminen siksi osoita AZF:in tuntemusta samalla tavalla kuin



65

artikkelin julkaiseminen. Samaa käytäntöä noudatti tutkimuksessaan myös Sievertsen
(1991). Aineiston ulkopuolelle jätettiin myös yhdessä muistojulkaisuna (memorial
volume) toimineessa AZF:n numerossa julkaistut artikkelit, joita niiden kirjoittajilta oli
pyydetty.

Tutkimuksen kuudes rajaus koskee AZF:n levikkiä, jota tutkimuksessa ei tarkastella.
Maksulliset tilaukset eivät ole tieteelliselle lehdelle ainoa tapa levitä, koska lehdessä
julkaistavia artikkeleita koskeva tieto voi levitä myös tietokantojen kautta ja
artikkelikopioina. (Wormell 1998 a ja b.) Lisäksi tieteelliset lehdet leviävät maksullisen
levikin lisäksi myös vaihtoina. Levikkiä ei myöskään olisi mahdollista tarkastella pitkällä
ajanjaksolla, koska AZF:n levikistä ei ole tilastoja 1990-lukua edeltävältä ajalta.



6. Tutkimusmenetelmät

Tässä tutkimuksessa käytettiin bibliometrisiä menetelmiä kuvattaessa AZF:n
kansainvälistä diffuusiota ja AZF:n ominaisuuksia innovaationa. Bibliometriset
menetelmät ovat kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joill a tutkitaan julkaisuja ja niiden
välityksellä tapahtuvaa viestintää ja joiden tutkimusaineisto kootaan julkaisuista.
(Pritchard 1969.) AZF:n kansainvälisen diffuusion kuvaamiseen käytettiin
viittausanalyysiä, johon yhdistettiin AZF:ssä artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien
tarkastelu. Sekä viittauksista että artikkeleista tutkittiin lukumäärää ja kirjoittajien
jakaumaa maittain eri vuosina. Lisäksi tarkasteltiin diffuusion hierarkkisuutta ja laskettiin
eri maiden eläintieteellisen julkaisutuotannon ja viittausanalyysin tuloksen yhteisvaihtelua
kuvaava Spearmanin korrelaatiokerroin. Viittausanalyysiä on käsitelty luvussa 3. Tässä
luvussa kerrotaan, miten sitä käytettiin tässä tutkimuksessa.

6.1. Diffuusion kuvaaminen viittausanalyysin ja kirjoittajien
kansallisen jakauman avulla

Tieteellisellä lehdellä on kaksi käyttötapaa, joita voidaan pitää innovaation
omaksumisena. Yksi tapa omaksua AZF innovaationa on valita se artikkelinsa
julkaisukanavaksi. AZF:n diffuusiota eri maihin kuvasi tässä tutkimuksessa AZF:ssä
artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien kansallinen jakauma. Sitä koskevat tiedot koottiin
AZF:ssä vuosina 1974-1997 ilmestyneisiin artikkeleihin merkityistä kirjoittajien
osoitetiedoista.

Toinen innovaation omaksujaryhmä koostui AZF:n artikkeleihin viitanneista
kirjoittajista. AZF:n saamista viittauksista tarkasteltiin niiden kokonaismäärää vuosilta
1978-1996. Viittausten tarkastelu maittain kohdistui viiteen AZF:n vuosikertaan, jotka
ovat ilmestyneet vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995. Näiden vuosikertojen saamat
viittaukset laskettiin julkaisuvuodelta ja sitä seuraavilta neljältä vuodelta. Poikkeuksen
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tästä teki vuoden 1995 vuosikerta, jolle viittaukset olivat saatavissa vain kolmelta
julkaisuvuotta seuraavalta vuodelta. (Tarkemmin aineistosta luvussa 7.1.)

Viittausten yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa päädyttiin kahdesta syystä tutkimaan
viiden vuosikerran otosta. Ensimmäinen syy on se, että pelkästään viittausten
kokonaismääriä tarkastelemalla ei saada riittävän yksityiskohtaista kuvaa. Kaikista AZF:n
jonakin vuonna saamista viittauksista osa on mennyt vanhemmille vuosikerroille, osa
nuoremmille (luku 8.1). Siksi AZF:n vuodessa saamien viittausten kokonaismäärästä ei
näy, poikkeavatko eri vuosina ilmestyneet vuosikerrat viittausten saannin suhteen
toisistaan. Toinen syy on se, että tarkastelemalla eri vuosina ilmestyneiden vuosikertojen
saamia viittauksia on mahdollista saada esille kunkin vuosikerran ensimmäiset viittaukset.
Luvussa 2.2 todettiin, että pientä maata edustava lehti alkaa saada viittauksia jopa
useamman vuoden viiveellä. Vuosikertoja tarkastelemalla on nähtävissä, ovatko AZF:n
artikkelit mahdollisesti alkaneet saada viittauksia aikaisempaa nopeammin. Kaikkia
vuosikertoja ei ole mukana tutkimuksessa kustannussyistä ja koska viiden vuoden välein
poimitulla otoksellakin saadaan näkyviin mahdollisia muutoksia viittausten määrissä.

Yhtenä osoituksena tieteellisen lehden diffuusiosta voi pitää sitä, jos lehti alkaa saada
viittauksia aiempaa nopeammin. Viittausten kertymisen nopeutta verrattiin lehden
välittömyysindeksin (ks. luku 1.2.2) arvon muutoksiin JCR:n tilastoissa. AZF:n saamaa
välittömyysindeksiä myös verrattiin kuuden muun, eri maissa ilmestyvän eläintieteellisen
lehden välittömyysindeksiin.

Tarkasteltaessa AZF:n diffuusiota maittain jouduttiin ratkaisemaan kysymys siitä,
miten eri maita hyvitetään artikkeleista, joilla on useita eri maita edustavia kirjoittajia.
Tässä tutkimuksessa eri maita hyvitettiin AZF:ssä julkaistuista artikkeleista tai AZF:n
artikkeleihin viittaavista artikkeleista seuraavasti: Jos artikkelin kaikki kirjoittajat olivat
samasta maasta, tämä maa sai yhden pisteen. Jos kirjoittajia oli kahdesta maasta,
molemmat saivat 0,5 pistettä. Jos kirjoittajia oli kolmesta maasta, jokaiselle maalle tuli
1/3 pistettä jne. Laskuissa ei otettu huomioon sitä, jos kirjoittajia oli jostakin maasta
enemmän kuin toisesta. Tätä hyvitysperiaatetta noudatettiin tarkasteltaessa diffuusion
hierarkkisuutta (luku 8.2) ja diffuusiota maittain (liite 8).

Edellä selostetusta käytännöstä poikettiin tarkasteltaessa AZF:n diffuusiota alueittain
(luku 8.1). Tällöin kaikki sellaiset artikkelit merkittiin suomalaisiksi, joissa yksikin joko
AZF:ssä julkaistun tai AZF:n artikkeliin viittaavan artikkelin tekijä oli suomalainen,
riippumatta siitä, mitä muita maita muut mahdolliset kirjoittajat edustivat. Tähän
ratkaisuun päädyttiin siksi, että katsottiin AZF:iä koskevan tiedon voineen tulla
kirjoittajaryhmään sen suomalaisen jäsenen kautta, vaikka yhteistyökumppani edustaisi
jotakin AZF:n diffuusiossa uutta aluetta. Tällaisessa tapauksessa on epäselvää, osoittaako
viittaus tai artikkeli diffuusiota uudelle alueelle. Aluejakoa selostetaan luvussa 6.2.

AZF:n diffuusiosta tutkittiin myös, noudattaako se enemmän keskitettyä,
vertikaalisuunnassa ylhäältä alas suuntautuvaa diffuusiota vai hajautettua, horisontaalisesti
etenevää diffuusiota (vrt. luku 4.2.4). Tätä tarkoitusta varten maat luokiteltiin sen
perusteella, paljonko niissä julkaistaan eläintieteellisiä aikakauslehtiä (luku 6.2 ja liite 3).
Eläintieteellisten lehtien julkaisemista koskevat tiedot poimittiin The Serials Directorysta
(1996). The Serials Directoryn lehtitietojen perusteella laadittuun maiden hierarkiaan
verrattiin AZF:n kansainvälistä diffuusiota.
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AZF:n artikkeleiden kirjoittajia koskevien tietojen avulla tutkittiin, seurasiko AZF:n
diffuusio hierarkkista etenemisjärjestystä (liite 3) vai etenikö se horisontaalisesti,
lähtötason suunnassa eli Suomen kanssa samalla hierarkiatasolla. Viittausanalyysillä
tarkasteltiin, paljonko AZF sai viittauksia eri hierarkiatasoja edustavista maista.

Diffuusion hierarkkisuuden tarkastelulla oli kaksi merkitystä. Sen avulla saatiin esille
AZF:n noudattama diffuusiomalli. Lisäksi se auttoi hahmottamaan sitä, missä määrin
viittausanalyysin tuloksiin vaikutti se, että eri maat poikkeavat toisistaan eläintieteellisinä
julkaisijoina. Joidenkin maiden eläintieteellinen julkaisutoiminta ja edustus Scisearch-
tietokannassa on moninkertainen esimerkiksi Suomeen verrattuna. AZF:n saamien
viittausten määrän ja eri maiden eläintieteellisen julkaisutoiminnan määrän mahdollista
keskinäistä riippuvuutta tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla.
Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen laskemisessa ei käytetä tarkasteltavien
muuttujien arvoja sellaisinaan, vaan havainnoille annetaan järjestysluvut tarkasteltavan
muuttujan arvojen saamassa suuruusjärjestyksessä. Korrelaatiokerroin kuvaa kahden
muuttujan saamien arvojen suuruusjärjestysten mahdollista riippuvuutta. (Heikkilä 1993.)

Tutkimusmenetelmään liittyviä viittausanalyysin ongelmia on käsitelty yleisellä tasolla
jo luvussa 3.5 ja viittausanalyysin tutkimusaineiston lähteenä käytetyn Scisearchin sisältöä
luvussa 3.4. Nämä rajoitukset on pidettävä mielessä myös tarkasteltaessa tämän
tutkimuksen tuloksia. AZF:n saamia viittauksia kuvaaviin lukuihin eivät sisälly kaikki
AZF:n lukijat, eivät edes kaikki sen artikkeleihin viitanneet kirjoittajat. Aineistosta
puuttuvat sellaisissa artikkeleissa annetut viittaukset, joita julkaissutta lehteä ei indeksoida
Scisearch-tietokantaan. Tästä huolimatta Scisearch-tietokannan sisältämät viittaukset
heijastavat tieteellisen lehden diffuusiota. Saadut viittaukset ilmaisevat yhteyttä lehden
julkaiseman artikkelin ja siihen viittaavan kirjoittajan välillä. Scisearch-tietokannan avulla
näistä yhteyksistä on luotavissa maailmanlaajuinen kuva. Jos AZF:n saama huomio
Scisearchin sisältämissä viittauksissa etenee uusille alueille, tämä ilmaisee AZF:n
diffuusiota. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin diffuusiota siinä laajuudessa kuin se on
kuvattavissa Scisearch-tietokannassa mainittujen viittausten ja AZF:n julkaisemien
artikkeleiden avulla.

6.2. Diffuusiotutkimuksessa käytetyt aluejaot

Tässä tutkimuksessa käytettiin kahta erilaista tapaa luokitella maat, joihin AZF:n
diffuusio suuntautui. Toinen aluejako on peräisin AZF:n maantieteellisestä
tehtävämäärittelystä (Annales Zoologici Fennici 1990). Tämän lisäksi maat luokiteltiin
eläintieteellisten lehtien julkaisemisen perusteella. Diffuusion hierarkkisuuden
tarkastelussa maiden järjestys perustui siihen, miten paljon niissä ilmestyi eläintieteellisiä
lehtiä The Serials Directoryn mukaan (1996).

AZF julkaisi vuonna 1990 sisältönsä maantieteellisen määrittelyn, jossa lehti ilmoitti
julkaisevansa boreaalisten alueiden eläintieteellisiä tutkimusartikkeleita (Annales
Zoologici Fennici 1990; ks. luku 9.1 ja liite 1). Tämän määritelmän perusteella laadittiin
aluejako, jossa alueet 1-4 ovat laajasti ymmärrettyinä boreaalisia alueita ja kohdassa 5
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ovat boreaalisen alueen ulkopuoliset maat eli kaikki muut maat. Aluejakoon kuuluvat
seuraavat alueet: Suomi, muu Pohjois-Eurooppa (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti),
Itämeren alue (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa), Pohjois-Amerikan
boreaaliset alueet (Yhdysvallat ja Kanada) sekä muut maat. Suomi on luonnollisesti osa
Pohjois-Eurooppaa ja boreaalisia alueita, mutta koska tutkimuksen kohde on AZF:n
kansainvälinen diffuusio, tutkittavan lehden julkaisumaa haluttiin pitää tässä aluejaossa
muista maista erillään. AZF:n maantieteellisen sisällön määrittelyssä mainittiin myös
Aasian boreaaliset alueet, mikä tarkoittaa Venäjän tai (varhaisempien artikkeleiden
kohdalla) Neuvostoliiton pohjoisosia. Venäjän voisi sijoittaa kolmeenkin luokkaan:
Pohjois-Eurooppaan, Itämeren alueeseen tai Aasian boreaaliseen alueeseen.
Yksinkertaisuuden vuoksi Aasian boreaalisille alueille ei haluttu omaa luokkaa, johon
kuuluisi vain yksi valtio. Pohjois-Euroopan ryhmässä kaikki muut maat ovat
Skandinavian maita. Venäjä sijoitettiin siksi ryhmään Itämeri, johon se myös sijaintinsa
puolesta luontevasti kuuluu.

Edellä selostettu aluejako kattaa käytännössä boreaalista vyöhykettä huomattavasti
laajemman alueen, koska boreaaliseen alueeseen kuuluvat esimerkiksi Yhdysvalloista
ainoastaan pohjoiset osat, mutta tässä tutkimuksessa on silti mukana koko valtio. Samoin
Venäjään kuuluu muitakin kuin boreaalisia alueita, mutta Venäjä on kuitenkin kokonaan
luokiteltu boreaaliseksi. Itämeren alueeseen kuuluvat maat sijaitsevat pääosin boreaalisen
vyöhykkeen ulkopuolella. Niiden mukana olo johtuu AZF:n maantieteellisestä sisällön
määrittelystä, jossa Itämereen liittyvä eläintieteellinen tutkimus kuului lehdessä
julkaistaviin aihepiireihin.

Luokiteltaessa AZF:n saamia viittauksia ja artikkeleita alkuperäalueittain (luku 8.2)
suomalaisiksi merkittiin kaikki sellaiset viittaukset, joissa viittaavan artikkelin
kirjoittajista yksikin oli suomalainen riippumatta siitä, mitä muita maita toiset kirjoittajat
edustivat. Muista viittauksista eri alueita hyvitettiin siten, että jos viittaavan artikkelin
kaikki kirjoittajat edustivat samaa aluetta (Skandinavian maat, Baltian maat, Yhdysvallat
ja Kanada tai muut maat), tälle alueelle merkittiin yksi viittaus tai artikkeli. Jos kirjoittajat
edustivat kahta mainitusta alueista, molemmille alueille merkittiin 0,5 viittausta tai
artikkelia. Jos kirjoittajat edustivat kolmea aluetta, kutakin aluetta hyvitettiin 0,33
viittausta tai artikkelia. Tätä käytäntöä noudatettiin tarkasteltaessa diffuusiota alueittain.
Tarkasteltaessa diffuusion hierarkkisuutta ja diffuusiota maittain (liite 8) kaikki, myös
kotimaiset artikkelit ja viittaukset käsiteltiin yhtenäisellä tavalla.

Diffuusion hierarkkisuuden tarkastelussa maat luokiteltiin sen perusteella, paljonko
niissä julkaistaan eläintieteellisiä lehtiä. Tätä koskevat tiedot koottiin The Serials
Directorysta, joka on kansainvälinen, monialainen aikakauslehtiluettelo (liite 3). Siitä
ilmenee, kuinka paljon eläintiedettä edustavia lehtiä julkaistaan eri maissa. Julkaistujen
eläintieteellisten lehtien lukumäärällä kuvattiin tässä tutkimuksessa eri maiden
julkaisupanosta eläintieteen alalla.

Maiden julkaisutuotantoa eläintieteessä olisi mahdollista kuvata määrällisesti
muutenkin, esimerkiksi laskemalla eri maiden tutkijoiden julkaisemat eläintieteelliset
artikkelit jostakin tietokannasta (vrt. esim. Narin & Carpenter 1975). Tämä menettely toisi
kuitenkin ratkaistavaksi ongelmia, joista ensimmäinen on tieteellisten artikkeleiden
kohdalla tavallinen yhteiskirjoittajuus. Artikkeleilla on usein enemmän kuin yksi
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kirjoittaja, ja kirjoittajat voivat olla useasta eri maasta. Kirjoittajien ja heidän eri
artikkeleissa edustamiensa maiden lukumäärät vaihtelevat. Jokaisen artikkelin kohdalla
jouduttaisiin määrittelemään erikseen, missä suhteissa artikkeleista hyvitetään eri maita.
Toisaalta jokin tieteellisiä artikkeleita sisältävä kansainvälinen tietokanta ei välttämättä
edusta eri maiden artikkelituotantoa tasapuolisemmin kuin The Serials Directory edustaa
eri maita lehtitasolla. Näillä perusteilla päädyttiin kuvaamaan eläintieteellistä
julkaisutoimintaa lehtien julkaisemisen perusteella. Vaikka käytetty kausijulkaisuluettelo
ei välttämättä kattaisikaan tyhjentävästi kaikkia maailmassa ilmestyviä tieteellisiä lehtiä,
sen perusteella on kuitenkin muodostettavissa arvio lehtien julkaisutoiminnan
suuruusluokasta maittain.

Tutkimuksessa käytettiin vuoden 1996 The Serials Directorya. Tämä tutkimus koskee
kuitenkin myös 1970- ja 1980-lukuja ja on mahdollista, että eläintieteellisessä
julkaisutoiminnassa on tapahtunut tänä aikana muutoksia eri maissa. Käyttöön saatiin
myös vuoden 1988 The Serials Directory, mutta ei tätä vanhempaa. Näistä kahdesta
lähteestä saatiin hyvin saman tyyppinen kuva julkaisutoiminnasta eri maissa. Molemmissa
ilmoitettiin Suomessa ilmestyvän kahdeksan eläintieteellistä lehteä. Vaikka kaikkien
maiden kohdalla luvut eivät olleet täsmälleen samat vuosien 1988 ja 1996 luetteloissa,
molemmissa näitä lehtiä julkaisi eniten Yhdysvallat, toiseksi eniten Iso-Britannia ja
maiden suuruusjärjestys eläintieteellisenä julkaisijana oli lähes sama. Suurimmat erot
näiden luetteloiden välillä olivat, että vuoden 1988 luettelossa Ranska ja Kanada olivat
keskenään eri järjestyksessä, Alankomaat Japanin edellä ja Belgia ja Brasilia Venäjän
yläpuolella. Vuoden 1996 The Serials Directory sisälsi kuitenkin tietoja useampien
maiden lehdistä kuin vuoden 1988 vastaava luettelo ja lisäksi sen maajako on lähempänä
tällä hetkellä käytössä olevaa. Näistä syistä tutkimuksessa käytettiin pelkästään vuoden
1996 The Serials Directoryn antamia tietoja eläintieteellisestä julkaisutoiminnasta eri
maissa.

6.3. AZF:n ominaisuudet innovaatioiden diffuusio -näkökulmasta

Innovaation ominaisuuksia yleisellä tasolla on selostettu luvussa 4.2.1. AZF:n kohdalla
niistä tarkasteltiin yhteensopivuutta, monimutkaisuutta ja näkyvyyttä. Innovaation
kokeiltavuutta ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu (perustelut, ks. luku 5.3). Muista
innovaation ominaisuuksista poiketen innovaation suhteellista etua ei tarkasteltu. Sen
sijaan sitä käytettiin tutkimuksen yhtenä perusoletuksena. AZF:n saamien viittausten
katsottiin osoittavan, että viittaavalle kirjoittajalle on suhteellista etua AZF:n julkaisemaan
artikkeliin viittaamisesta (ks. luku 4.3.2).
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6.3.1. Yhteensopivuuden tarkastelu bibliometrisesti

AZF:n yhteensopivuutta ja yhteensopivuudessa tapahtuneita muutoksia potentiaalisen
lukijakunnan kannalta tarkasteltiin AZF:n julkaisemien, lehden sisältöä koskevien
maantieteellisten määritelmien perusteella. AZF:n maantieteellisissä määritelmissä
mainittiin ne alueet, joiden eläintieteellistä tutkimusta AZF:n oli tarkoitus julkaista
(tarkemmin luvuissa 6.2 ja 9.1 ja liitteessä 1).

AZF:n maantieteellistä tehtävän määritelmiä verrattiin niiden kirjoittajien alueelliseen
ja maittaiseen jakaumaan, joiden artikkeleita oli julkaistu AZF:ssä vuosina 1974-1997 tai
jotka olivat viitanneet AZF:ssä vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 tai 1995 julkaisemiin
artikkeleihin. Tavoitteena oli tutkia, korostuivatko diffuusiossa ne alueet, jotka mainittiin
AZF:n maantieteellisessä tehtävän määrittelyssä.

6.3.2. Monimutkaisuuden tarkastelu bibliometrisesti

Tieteellisen lehden monimutkaisuutta kuvattiin kahdella muuttujalla: artikkeleiden ja
käsikirjoituksia koskevien ohjeiden julkaisukielen avulla sekä AZF:n bibliografisen
tiedottamisen avulla. Julkaiseminen harvojen ymmärtämällä kielellä vaikeuttaa
artikkeleiden käyttöä. Bibliografisen tiedottamisen laajuus sen sijaan parantaa tiedon
saantia lehdessä julkaistusta artikkelista ja tässä tutkimuksessa sen katsotaan vähentävän
monimutkaisuutta.

Koska artikkelit julkaistaan AZF:ssä englanniksi, AZF:n monimutkaisuutta
tarkasteltiin kirjoittajille tarkoitettujen ohjeiden julkaisukielen perusteella. Pelkästään
suomeksi julkaistuja ohjeita voi pitää kansainvälisen kirjoittajakunnan kannalta
monimutkaisempina kuin käsikirjoitusten ohjeita, jotka julkaistaan englanniksi.

Bibliografista tiedottamista kuvattiin The Serials Directoryn antamien, AZF:n
indeksointia koskevien tietojen perusteella. Toinen bibliografista tiedottamista kuvaava
tiedonlähde oli Dialog tiedonhakujärjestelmän Dialog Journal Name Finder -tietokanta
sekä ne tietokannat, joissa AZF:n artikkeleista oli tietoja. Mitä laajemmalle AZF:n
artikkeleita koskeva bibliografinen tieto levisi, sitä paremmaksi AZF:n saatavuus ja sitä
pienemmäksi sen monimutkaisuus katsottiin.

6.3.3. Näkyvyyden tarkastelu bibliometrisesti

Näkyvyyttä kuvasi tässä tutkimuksessa viittauskerroin. Viittauskerrointa koskevat tiedot
koottiin JCR:sta vuosilta 1978-1996. Viittauskerroin ilmaisee, kuinka paljon viittauksia
jossakin tieteellisessä lehdessä julkaistu artikkeli saa keskimäärin. Viittauskerrointa on
käsitelty tarkemmin jo luvuissa 1.2.2, 3.1 ja 3.5. Mitä korkeampi viittauskerroin on, sitä
paremmaksi tieteellisen lehden kansainvälinen näkyvyys katsotaan.
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AZF:n viittauskerrointa verrattiin tässä tutkimuksessa kuuden muun eläintieteellisen
lehden viittauskertoimiin. Tämän vertailun avulla oli mahdollista tarkastella AZF:n
asemaa eläintieteellisten lehtien kansainvälisessä joukossa. Lisäksi viittauskerrointa
verrattiin AZF:n viittausanalyysin antamiin tuloksiin.



7. Tutkimusaineisto

Tutkimuksessa käytettiin bibliometristä aineistoa, jonka avulla kuvattiin AZF:n
julkaisemien artikkeleiden koti- ja ulkomaisuutta, AZF:n bibliografista tiedottamista
kansainvälisissä bibliografisissa tietokannoissa, AZF:n julkaisemien artikkeleiden saamia
viittauksia, sekä AZF:n toimituskäytännöistä julkaisukieltä, käsikirjoituksia koskevien
ohjeiden julkaisukieltä ja lehden maantieteellistä tehtävärajausta.

Tutkimusaineiston lähteinä olivat Scisearch-tietokanta, Science Citation Indexin
Journal Citation Reports -tilastot, The Serials Directory -kausijulkaisuluettelo, Dialog
tiedonhakujärjestelmän Journal Name Finder -tietokanta ja ne Dialogin tietokannat, joissa
oli tietoja AZF:n artikkeleista sekä AZF:n julkaistut numerot vuosilta 1974-1997.
Yhteenveto tämän tutkimuksen aineistosta ja sen lähteistä on taulukossa 1 (sivulla 76).
Luvuissa 7.1-7.4 kerrotaan yksityiskohtaisemmat tiedot tutkimusaineiston kokoamisesta.

7.1. AZF: n viittausanalyysin tutkimusaineisto

AZF:n diffuusiota kuvaavaa viittausanalyysiä varten koottiin Science Citation Indexin
JCR-tilastoista vuosilta 1978-1996 AZF:n viittauskertoimen ja välittömyysindeksin arvot,
AZF:n vuosittain saamien viittausten kokonaismäärä ja tiedot siitä, minkä ikäisiin
artikkeleihin viittaukset eri vuosina ovat kohdistuneet. Ennen vuotta 1978 AZF:iä
koskevia tietoja ei vielä ollut JCR:ssa.

Scisearch-tietokannan online-versio kattaa vuodet 1974-1998. Tästä tietokannasta
koottiin AZF:n vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995 ilmestyneiden vuosikertojen
saamat viittaukset julkaisuvuotenaan ja sitä seuraavina neljänä vuotena, lukuunottamatta
vuonna 1995 ilmestynyttä vuosikertaa, jolle oli saatavissa viittaustiedot ainoastaan
vuosilta 1995-1998. Kuvassa 3 on esimerkki Scisearch-tietokannan tietueesta.
Tärkeimmät tässä tutkimuksessa käytetyt tiedot sijaitsevat kentissä viitattu teos (CW),
viitattu vuosi (CY), julkaisuvuosi (PY) ja kirjoittajan osoite (CS).
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DIALOG(R)File 34:SciSearch(R) Cited Ref Sci
(c) 1998 Inst for Sci Info. All rts. reserv.
GA=,NR= 06767552 Genuine Article#: ZQ403 Number of References: 31
/TI Title: Mercury levels along the food chain and risk for exposed populations
AU= Author(s): Renzoni A (REPRINT) ; Zino F; Franchi E
CS= Corporate Source: UNIV SIENA,DIPARTIMENTO BIOL AMBIENTALE,

VIA CERCHIA 3/I-53100 SIENA//ITALY/ (REPRINT)
JN=,PY=,SO= Journal: ENVIRONMENTAL RESEARCH, 1998, V77, N2 (MAY),

P68-72
SN=,PD= ISSN: 0013-9351 Publication date: 19980500
PU= Publisher: ACADEMIC PRESS INC JNL-COMP SUBSCRIPTIONS, 525 B

ST, STE 1900, SAN DIEGO, CA 92101-4495
LA=,DT=Language: English Document Type: ARTICLE
GL= Geographic Location: ITALY
SF= Subfile: CC LIFE--Current Contents, Life Sciences; CC AGRI--

Current Contents, Agriculture, Biology & Environmental Sciences
SC= Journal Subject Category: PUBLIC, ENVIRONMENTAL &

OCCUPATIONAL HEALTH; ENVIRONMENTAL SCIENCES
/AB Abstract: Mercury was not regarded as a pollutant of primary

importance until many deaths due to mercury poisoning
occurred in the 1950s. More recently, adverse health
(. . .)
This information deserves renewed scrutiny with regard to
preventive efforts needed. (C) 1998 Academic Press.

/DE Descriptors--Author Keywords: mercury ; fish ; hair ; blood ; fishermen
/ID Identifiers--KeyWord Plus(R): SCALP HAIR; FISH CONSUMPTION;

FISHERMEN; ISLANDS; HUMANS
Cited References:

CR=,CA=,CY=,CW= *WHO, 1990, V101, ENV HLTH CRIT
AIREY D, 1983, V31, P157, SCI TOTAL ENVIRON
BALDI F, 1978, P251, 4 JOURN ET POLL ANT
BERLIN M, 1990, V2, P387, HDB TOXICOLOGY METAL
BERNHARD M, 1988, 98 UNEP
(. . .)

WAGIDA A, 1991, V6, P189, MUTAGENESIS
WULF HC, 1986, V47, P81, SCI TOTAL ENVIRON

Kuva 3. Tietueen rakenne Scisearch-tietokannassa. Kenttien tunnuksissa TI (title) =
artikkelin otsikko, AU (author) = kirjoittaja, CS (corporate source) = kirjoittajien
osoitetiedot, JN ja SO = lehti, jossa artikkeli on julkaistu, PY (publication year) =
julkaisuvuosi, CR (cited reference) = viitattu julkaisu, CA (cited author) = viitattu kirjoittaja,
CY (cited year) = viitatun artikkelin julkaisuvuosi, CW (cited work) = viitattu teos (yleensä
lehden nimilyhenne). Lähde: Scisearch bluesheet (1997).
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Tutkimusaineistoon otettiin mukaan kaikki AZF:n saamat viittaukset riippumatta siitä,
kohdistuvatko ne artikkeliin, kokousesitelmään tai muun tyyppiseen julkaisuun (vrt.
kirjoittajien tarkastelu, luku 7.2). Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin AZF:stä peräisin
olevat viittaukset, koska tutkimuksessa on tarkoitus kuvata viittausten avulla AZF:n
diffuusiota eli leviämistä uusien käyttäjien keskuuteen. AZF:stä tulleet viittaukset eivät
tätä kuvaa. Koska AZF:stä tulleet viittaukset jätettiin pois, tuloksissa (luku 8) käsiteltävä
viittausten lukumäärä poikkeaa siitä, minkä JCR vuosittain ilmoittaa AZF:n saamien
viittausten lukumääräksi. JCR:n tilastoista koottuihin lukuihin kuitenkin sisältyvät myös
AZF:n artikkeleista tulleet viittaukset.

Tutkimuksessa siis tarkasteltiin AZF:n vuonna 1975 julkaistun vuosikerran vuosina
1975-1979 saamia viittauksia, vuonna 1980 julkaistun vuosikerran vuosina 1980-1984
saamia viittauksia, vuoden 1985 vuosikerran vuosina 1985-1989, vuoden 1990
vuosikerran vuosina 1990-1994 ja vuoden 1995 vuosikerran vuosina 1995-1998 saamia
viittauksia. Vuoden 1995 vuosikerta oli niin uusi, että sen saamia viittauksia ei ollut
saatavissa viideltä vuodelta, kuten aikaisempien vuosikertojen kohdalla. Tutkimuksessa
haluttiin kuitenkin tarkastella, näkyykö AZF:n vuonna 1990 julkaiseman uuden sisällön
määrittelyn vaikutus mitenkään lehden myöhemmin saamissa viittauksissa. Tästä syystä
tutkimusaineistoon haluttiin mukaan yksi vuosikerta myös vuoden 1990 jälkeiseltä ajalta.
Yhtenäisyyden vuoksi sekin otettiin viiden vuoden päästä aikaisemmasta vuosikerrasta,
kuten muutkin tutkimusaineiston vuosikerrat. Vuosikertakohtaisia viittauksia käytettiin
myös tarkasteltaessa AZF:n diffuusion hierarkkisuutta. Viittausten maantieteellinen
alkuperä saatiin viittaavan artikkelin kirjoittajien osoitetiedoista Scisearch-tietokannan
corporate source-kentästä (kuva 3; vrt. Lindholm-Romantscuk 1994; luku 4.1).

7.2. AZF:ssä artikkeleita julkaisseet kirjoittajat

AZF:ssä vuosina 1974-1997 julkaistuista artikkeleista kerättiin kirjoittajien
taustaorganisaatioita koskevat tiedot. Tämän aineiston perusteella tarkasteltiin
artikkeleiden koti- ja ulkomaisuutta sekä ulkomaisten artikkeleiden jakaumaa maittain.
AZF:n kansainvälisen diffuusion osoittajana käytettiin viittausten ohella ulkomaista
alkuperää olevien artikkeleiden osuutta kaikista julkaistuista artikkeleista.

Tutkimusaineistossa olivat mukana ainoastaan artikkelit. Kirjoittajia koskevan
tutkimusaineiston ulkopuolelle rajattiin AZF:ssä julkaistujen kokousesitelmien kirjoittajat.
Tieteellisessä kokouksessa esitelmän pitänyt tutkija ei useinkaan itse päätä, missä
kokouksen esitelmät julkaistaan. Siksi esitelmän julkaiseminen AZF:ssä ei osoita, että
kirjoittaja olisi tiennyt mahdollisuudesta julkaista esitelmänsä AZF:ssä. Julkaistu esitelmä
ei siten artikkelin tavoin osoita AZF:n mahdollista leviämistä julkaisukanavana uusille
alueille eikä kokousesitelmiä tästä syystä käytetty AZF:n diffuusion tarkasteluun.
(Tarkemmin luvussa 5.3.) Myöskään Sievertsenin (1991) tutkimuksessa, joka koski
pohjoismaisia tieteellisiä lehtiä, kokousesitelmiä ei laskettu artikkeleihin mukaan.
Sievertsenin tutkimuksessa olivat mukana tutkimusartikkelit, katsausartikkelit ja lyhyt
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tutkimustiedotteet. Aineiston ulkopuolella olivat pääkirjoitukset, esittelyt,
kirjallisuuskatsaukset, kirjeet ja kokousraportit ja -tiivistelmät. Tässä työssä noudatettiin
samaa käytäntöä. Luvussa 6.2 kuvataan periaatteet, joiden mukaan eri maita hyvitettiin
AZF:ssä julkaistuista artikkeleista.

7.3. AZF:n toimituskäytäntöjä kuvaava tutkimusaineisto

AZF:n toimituskäytännöissä tapahtuneita muutoksia kuvattiin tässä tutkimuksessa
lehdessä julkaistun aineiston perusteella. Tämä aineisto koostuu lehden julkaisemista
sisällön määrityksistä, lehden käsikirjoituksia koskevista ohjeista ja tilausohjeista, joita
AZF:n kansissa tai niiden sisäsivuilla on julkaistu. Toimituskunnan tarkastelu ja
henkilövaihdokset rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Toimituskäytäntöihin sisältyvistä
tiedoista tähän poimittiin julkaisukieli, erilaisten kirjoittajille ja tilaajille tarkoitettujen
ohjeiden julkaisukieli sekä AZF:n sisällön maantieteelliset rajaukset.

7.4. AZF:n bibliografista tiedotusta kuvaava tutkimusaineisto

Bibliografista tiedottamista käytettiin tässä tutkimuksessa kuvamaan AZF:n saatavuutta,
joka liittyy AZF:n käytön monimutkaisuuteen tai yksinkertaisuuteen. Bibliografisen
tiedottamisen laajuudella kuvattiin sitä, miten laajasti AZF:n artikkeleita koskeva tieto on
lukijoiden saatavilla. AZF:n bibliografista tiedottamista eli sen löytyvyyttä
kansainvälisistä bibliografisista tietokannoista ja painetuista bibliografioista kuvattiin
kahden eri aineiston avulla. The Serials Directorysta kerättiin aineisto niistä
bibliografioista ja tietokannoista, joihin AZF:n julkaisemat artikkelit tallennetaan. Tästä
lähteestä saatiin selville AZF:iä indeksoivien sekundaarijulkaisujen lukumäärä. Dialog-
tiedonhakujärjestelmässä mukana olevien tietokantojen osalta oli saatavissa tätä tarkempi
tieto, eli Dialogin eri tietokantoihin tallennettujen AZF:n artikkeleiden lukumäärä. Tätä
kuvaava aineisto on koottavissa Dialog Journal Name Finder (DJNF) -tietokannasta ja
niistä tietokannoista, joihin AZF:n artikkelitietoja on tallennettu.

Dialog tiedonhakujärjestelmän valikoimaan sisältyy yli 450 eri aloja ja eri tyyppistä
tietoa tarjoavaa tietokantaa (Complete Database Catalogue 1997). Tieto siitä, mistä
Dialog tiedonhakujärjestelmän tietokannoista on löydettävissä AZF:n artikkeleita vaikka
satunnaisestikin, kertoi myös jotakin AZF:n julkaisemien artikkeleiden leviämisestä oman
tieteenalan ja muiden tieteenalojen sekundaarisissa tiedonlähteissä.
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7.5. Yhteenveto käytetystä tutkimusaineistosta

AZF:n diffuusiota kuvataan tässä tutkimuksessa bibliometrisen aineiston avulla, jonka
lähteistä on yhteenveto taulukossa 1. Tutkimuksen kohteena oleva AZF-lehti oli yksi
tutkimusaineiston lähde. AZF:ssä julkaistujen artikkeleiden saamia viittauksia koskevat
tiedot koottiin Scisearch-tietokannasta ja Science Citation Index Journal Citation

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyn aineiston lähteet.

Lähde Kerätty aineisto
SCI JCR 1978-
1996

AZF:n saamien viittausten kokonaismäärä, viittauskerroin,
välittömyysindeksi ja eri vuosina viittauksia saaneiden AZF:n
artikkeleiden iät.

Scisearch-
tietokanta

AZF:ssä vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995 ilmestyneisiin
artikkeleihin viittaavat artikkelit ja niiden kirjoittajien osoitetiedot
viideltä ensimmäiseltä vuodelta julkaisemisen jälkeen.
(Poikkeuksena vuoden 1995 vuosikerta, jonka viittaukset edustavat
julkaisuvuotta ja kolmea sitä seuraavaa vuotta.) Tarkastelun
ulkopuolelle jätettiin AZF:n artikkeleista tulleet viittaukset.

AZF:n julkaisemat
artikkelit vuosina
1974-1997

Artikkeleiden kirjoittajien osoitetiedot. Tarkastelun ulkopuolelle
jätettiin AZF:ssä ilmestyneet kokousesitelmät.

AZF:n julkaistut
numerot

AZF:n julkaisemat ohjeet kirjoittajille.
AZF:n sisällön määrittelyt.

The Serials
Directory 1996

AZF:n bibliografinen tiedotus.
Eri maissa julkaistujen eläintieteellisten lehtien lukumäärä.

Dialog Journal
Name Finder
-tietokanta

AZF:n esiintymistiheys eri tietokannoissa

DialogWeb
tiedonhaku-
järjestelmä

AZF:n eri vuosina ilmestyneiden artikkeleiden lukumäärä
DialogWebin eri tietokannoissa

Rerports -tilastoista. Dialog Journal Name Finder- ja muita Dialog tiedonhakujärjestelmän
tietokantoja käytettiin koottaessa AZF:n bibliografista tiedottamista koskevia tietoja.
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AZF:n indeksointia sekundaarijulkaisuihin tarkasteltiin myös The Serials Directoryn
avulla.



8. AZF: n kansainvälinen diffuusio

Tässä työssä tarkasteltavista tutkimuskysymyksistä ensimmäinen koski AZF:n diffuusiota,
eli minne AZF:n kansainvälinen diffuusio on suuntautunut. AZF:n kansainvälisellä
diffuusiolla tarkoitetaan sitä, mihin maihin AZF:iä koskeva tieto on levinnyt ja tätä
kuvataan kahdella muuttujalla, joista toinen on AZF:ssä julkaisseiden kirjoittajien
kansallinen jakauma vuosina 1974-1997 ja toinen AZF:n vuosikertojen saamat viittaukset
samaa ajanjaksoa edustavissa otoksissa.

AZF:n diffuusio näkyy tämän lehden vuodessa saamien viittausten lukumäärässä, joka
kasvoi selvästi 1970-luvulta 1990-luvulle (kuva 4). Kehitys oli epätasaista ja ajoittain
viittausten lukumäärä vuotta kohden laski, esimerkiksi vuonna 1981, vuosina 1987-1991
ja vuonna 1995. Tästä huolimatta AZF sai viittauksia 1990-luvulla jatkuvasti lähes kolme
kertaa enemmän kuin 1970-luvun loppuvuosina.

AZF:n saamien viittausten lukumäärän kasvua kuvassa 4 selittää osaltaan se, että
lehden julkaisemien artikkeleiden kokonaismäärä kasvoi samaan aikaan, julkaisihan AZF
joka vuosi kymmeniä artikkeleita lisää. Vuosina 1974-1979 AZF:ssä ilmestyi vuosittain
keskimäärin 28,7 artikkelia tai kokousesitelmää, 1980-luvulla vastaava luku oli 27,6 ja
vuosina 1990-1997 41,8. Tästä syystä vuosi vuodelta oli olemassa enemmän AZF:n
julkaisemaa aineistoa, johon viittaukset saattoivat kohdistua. Artikkeleiden lukumäärän
kasvu luo omalta osaltaan mahdollisuuksia kansainväliselle diffuusiolle, koska suurempi
aineisto voi tarjota viitattavaksi monipuolisemman aihevalikoiman kuin vähäinen määrä
artikkeleita. Artikkeleiden lukumäärä ei kuitenkaan yksin vaikuta viittausten kasvuun.
Samanaikaisesti, kun AZF:n saamat viittaukset selvästi lisääntyivät, oli olemassa
suomalaisia tieteellisiä lehtiä, joiden artikkelien lukumäärä kasvoi vuosittain ilman, että
ne saivat lisää viittauksia Scisearch-tietokannassa (esim. Kortelainen 1994). AZF:n
saamien viittausten toiseksi selittäjäksi oletetaan sen kansainvälinen diffuusio, jota tässä
luvussa tarkastellaan lähemmin.
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Kuva 4. AZF:n vuosittain saamien viittausten lukumäärä vuosina 1978-1996. Lähde: JCR
1978-1996.

8.1. AZF:n diffuusio vuosikertoja koskevan viittausanalyysin
kuvaamana

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski AZF:n diffuusiota ja tässä ja seuraavassa luvussa
(8.2) tarkastellaan sen ensimmäistä alakysymystä: Mitä maita edustavat tutkijat ovat
viitanneet AZF:ssä julkaistuihin artikkeleihin? Vuosikertojen viittaushistorian tarkastelu
kuvassa 5 antaa huomattavasti vaihtelevamman kuvan AZF:n diffuusiosta, kuin mikä
syntyy tarkastelemalla AZF:n vuosittain saamien viittausten kokonaismäärää (ks. kuva 4).
AZF:n vuodessa saamien viittausten lukumääräistä vaihtelua tasoittaa se, että vuoden
aikana tulevat viittaukset kohdistuvat monen ikäisiin artikkeleihin: osa viittauksista
kohdistuu samana vuonna julkaistuihin artikkeleihin, osa vuotta tai kahta aikaisemmin
ilmestyneisiin ja osa vieläkin vanhempiin artikkeleihin (vrt. luku 2.2).
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Kuva 5. AZF:n vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995 ilmestyneiden vuosikertojen saamat
viittaukset julkaisuvuotenaan ja neljänä sitä seuraavana vuonna. (Poikkeuksellisesti vuoden
1995 vuosikerran viittaukset julkaisuvuoden jälkeen vain kolmelta vuodelta.)

AZF:n diffuusion eteneminen näkyy myös kuvasta 5. Se näkyy toisaalta viittausten
lukumäärän kasvussa, toisaalta myös siitä, että AZF:n artikkelit alkoivat saada
tarkasteltuna ajanjaksona viittauksia selvästi aikaisempaa nopeammin. Vuosikertaa
kohden viittausten kokonaismäärä kasvoi vuoden 1990 vuosikertaan saakka. Vuoden 1995
vuosikerta sai vähemmän viittauksia kuin viittä vuotta aikaisemmin ilmestynyt, mutta ero
1970-lukuun ja 1980-luvun alkuun oli yhä selvä: viittauksia tuli selvästi enemmän kuin
vuosina 1975 tai 1980 ilmestyneille vuosikerroille. Tässä vaiheessa on vaikea päätellä,
ovatko vuosien 1985 ja 1990 viittausluvut poikkeuksellisen korkeita ja vuoden 1995 luvut
pysyvämpää tasoa, vai edustavatko viittausten pysyvämpää tasoa vuosien 1985 ja 1990
vuosikertojen saamat viittaukset ja vuosikerta 1995 tästä poikkeusta alas päin. Vuoden
1995 vuosikerran lukuihin vaikuttaa se, että sen saamia viittauksia tarkastellaan vain 4
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vuoden ajalta, kun muiden vuosikertojen viittaukset edustavat viittä vuotta julkaisemisen
jälkeen.

Viittausten saamisen nopeutuminen näkyi siten, että vuosina 1975 ja 1980 ilmestyneet
vuosikerrat eivät saaneet julkaisuvuotenaan yhtään viittausta, sen sijaan myöhemmät
vuosikerrat saivat, vaikka lukumäärä olikin pieni. Myös vuosikerran ilmestymistä
seuraavana vuonna viittausten lukumäärä oli 1970-luvulla olematon verrattuna
myöhempiin vuosikertoihin. Sama havainto koski myös toista ja kolmatta vuotta
vuosikerran julkaisemisen jälkeen. Siten AZF:n viittausten saanti tuli 1980-luvulla
aikaisempaa nopeammaksi, mikä osoittaa lehden diffuusiota ja laajempaa tunnettavuutta
kuin alkuvuosina. Viittausten kasvu oli vaihtelevaa, mutta viittausten lukumäärä vuodessa
oli tästä huolimatta 1990-luvulla varhaisimpia vuosia korkeampi (kuva 5).

Aikaisempien tutkimusten mukaan jotkut luonteeltaan kansalliset tieteelliset lehdet
alkoivat saada viittauksia artikkeleihinsa vasta useamman vuoden viiveellä (Järvinen ja
Pietiäinen 1988; luku 2.2). Tämä piti paikkansa myös AZF:n osalta vuoden 1975
vuosikerran kohdalla. AZF:n artikkelit alkoivat saada viittauksia jo julkaisuvuonna ja sitä
seuraavana vuonna 1980-luvulta lähtien. Tämä osoittaa AZF:n diffuusiota, koska jotkut
kirjoittajat löysivät AZF:n vastailmestyneet artikkelit kyllin nopeasti viitatakseen niihin jo
julkaisu- tai sitä seuraavana vuonna. AZF:n viittausten saanti on siis nopeutunut (kuva 5).
Viittausten saamisen nopeutuminen ei kuitenkaan näy AZF:n välittömyysindeksin

Taulukko 2. Seitsemän eläintieteellisen lehden välittömyysindeksi JCR:n mukaan vuosina
1980-1996.

Lehti Vuosi
(julkaisumaa) 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

American Zoologist
(Yhdysvallat)

0.627 0.709 0.778 0.711 0.605 0.468 0.714 0.667 0.360 2.262

Animal Behaviour
(Iso-Britannia)

0.227 0.341 0.413 0.455 0.562 0.349 0.434 0.407 0.311 0.268

Annales Zoologici
Fennici (Suomi)

0.079 0.294 0.175 0.281 0.118 0.200 0.311 0.276 0.143 0.513

Canadian Journal of
Zoology (Kanada)

0.385 0.184 0.295 0.300 0.208 0.172 0.183 0.179 0.069 0.155

Journal of Animal
Ecology (Iso-
Britannia)

0.554 0.517 0.594 0.765 0.613 0.361 0.653 0.417 0.446 0.579

Oikos (Tanska) 0.213 0.441 0.691 0.616 0.594 0.624 0.136 1.439 0.350 0.249

Physiological
Zoology
(Yhdysvallat)

0.211 0.500 0.326 0.444 0.243 0.081 0.408 0.237 0.375 0.461
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arvossa, joka kuvaa tieteellisessä lehdessä julkaistujen artikkeleiden julkaisuvuotenaan
keskimäärin saamien viittausten lukumäärää (luku 1.2.2, taulukko 2). AZF:n
välittömyysindeksissä vuosien 1978-1996 välillä ei ole näkyvissä selvää kehitystä ylös-
eikä alaspäin, vaan luvut vaihtelevat vuosittain.

Taulukossa 2 ovat AZF:n ja kuuden muun eläintieteellisen lehden välittömyysindeksit.
Vertailulehdiksi valittiin sekä viittauskertoimen suhteen kärkilehtiä (Oikos, American
Zoologist) että lehtiä, jotka sijoittuvat viittauskertoimen perusteella eläintieteellisten
lehtien keskitason tuntumaan (Canadian Journal of Zoology), mutta kuitenkin keskitason
yläpuolelle. Lisäksi haluttiin edustajia suurista (Yhdysvallat ja Iso-Britannia) ja
pienemmistä (Tanska) eläintieteellisten lehtien julkaisijamaista ja pohjoisilta alueilta.

AZF:n välittömyysindeksin arvot ovat matalampia kuin American Zoologist, Animal
Behaviour, Journal of Animal Ecology ja Oikos -lehdillä, mutta suunnilleen samaa
suuruusluokkaa kuin lehdillä Physiological Zoology ja Canadian Journal of Zoology.
Selvää kasvu- tai alenemiskehitystä ei ole nähtävissä muidenkaan tarkasteltujen lehtien
välittömyysindekseissä (taulukko 2). Välittömyysindeksin suuruuteen vaikuttaa se, kuinka
paljon jonkin lehden julkaisemat artikkelit saavat viittauksia julkaisuvuotenaan. Siksi on
syytä tarkastella, minkä ikäisiin artikkeleihin lehti yleensä saa viittauksia (kuva 6).

AZF:n artikkeleista eniten viittauksia saivat vanhimmat artikkelit. Lisäksi yli 10 vuotta
vanhoihin artikkeleihin kohdistuneiden viittausten lukumäärä on kasvussa. Tätä selittää
osittain se, että yli 10 vuottavanhoja artikkeleita on enemmän kuin minkään muun ikäisiä.
Lisäksi tämä ryhmä kasvaa yhden vuosikerran vauhdilla vuosittain, kun taas ryhmissä,
joissa viitattujen artikkeleiden ikä on 0, 1-3, 4-6 ja 7-9 vuotta artikkeleiden määrät
pysyvät jatkuvasti suunnilleen saman kokoisina, koska näissä ryhmissä vuosikertojen
lukumäärä ei kasva (kuva 6). Julkaisuvuoden aikana saatujen viittausten (artikkelin ikä 0
vuotta) määrä kasvoi vuosina 1995 ja 1996. Luvuista ei voi kuitenkaan päätellä, onko
kysymyksessä pitempiaikainen vain yhtä vuotta koskeva kasvu, kuten vuosina 1985 ja
1989.

Muiden kuin yli 10 vuotta vanhojen artikkeleiden osuuksissa ei ole nähtävissä selvää
kehityslinjaa. Osuudet vaihtelevat vuosittain. 1-3 vuotta vanhojen artikkeleiden osuus oli
suurimmillaan vuosina 1986-1988, minkä jälkeen osuus pieneni. Kuitenkaan 1990-luvulla
1-3 vuotta vanhojen artikkeleiden osuus ei enää ole vähentynyt ja 1990-luvun puolivälissä
se näyttäisi lievästi kasvaneenkin. 1-3 vuotta vanhojen artikkeleiden saamat viittaukset
eivät kuitenkaan vaikuta välittömyysindeksin arvoon, joka pysyy matalana yhtä kauan
kuin julkaisuvuonna tulleiden viittausten lukumääräkin. Tämä on syy siihen, miksi AZF:n
välittömyysindeksi ei ole noussut nykyistä tasoaan suuremmaksi (taulukko 2, liite 5, kuvat
6 ja 7).
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Kuva 6. AZF:n vuosina 1978-1996 saamien viittausten kohdistuminen eri ikäisiin
artikkeleihin. Lähde: JCR 1978-1996.

AZF:n saamissa viittauksissa ilmenevä viive voi johtua tieteenalan
julkaisukäytännöistä. Ellei tieteenalalla viitata uusiin artikkeleihin, tieteenalaa edustavien
lehtien välittömyysindeksit jäävät pieniksi. Artikkeleiden saamien viittausten vähäisyys
julkaisuvuonna ei ole tyypillistä ainoastaan AZF:lle, vaan koskee muitakin tarkasteltuja
eläintiedettä edustavia lehtiä (taulukko 2). Viittausten hidas kertymä ilmeni myös Järvisen
ja Pietiäisen (1988) tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaiset biologisissa lehdissä
julkaistut artikkelit alkoivat saada viittauksia vasta useamman vuoden viiveellä (luku 2.2).



85

Vuosi

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

V
iit

ta
us

te
n

su
ht

ee
lli

ne
n

(%
)

os
uu

s
120

100

80

60

40

20

0

10-

7-9

4-6

1-3

0 v

Kuva 7. AZF:n vuosina 1978-1996 viittauksia saaneiden artikkeleiden suhteellinen (%)
jakauma iän mukaan viittaavan artikkelin ilmestymisvuonna. Lähde: JCR 1978-1996.

Välittömyysindeksin kanssa ristiriitainen on tässä luvussa aikaisemmin esitetty tulos,
jonka mukaan AZF:ssä julkaistut artikkelit saivat yhä nopeammin viittauksia edettäessä
1970-luvulta 1990-luvulle. Viittausten saaminen voi siis nopeutua ilman, että se heijastuu
välittömyysindeksissä. Tämä merkitsee, että haluttaessa oikea kuva viittausten saamisen
viiveessä tapahtuneesta muutoksesta, on tehtävä viittausanalyysi, koska
välittömyysindeksi ei heijasta sitä ainakaan AZF:n kohdalla.

AZF:n kansainvälinen diffuusio näkyy kuvassa 6 viittausten lukumäärän kasvuna
samaan tapaan kuin kuvassa 4. Viittausten lukumäärä on 1980-luvun loppupuolelta lähtien
pysytellyt viidensadan tuntumassa, mistä se on lievästi noussut 1990-luvulle tultaessa.

Viittausten lukumäärän kehitys on kuvassa 5 yhtä hyppelevää kuin kuvassa 4. Lisäksi
AZF:n diffuusiota kuvaavat luvut ovat pieniä ja niissä tapahtuvat pienetkin muutokset
vaikuttavat siksi suurilta. AZF:n saamien viittausten määrä on joka tapauksessa kasvanut
ja viittausten saanti on myös nopeutunut. Viittausanalyysin perusteella voi siksi päätellä,
että AZF:iä koskeva kansainvälinen tietoisuus on 1990-luvulla laajempaa kuin se oli
1970-luvulla.
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8.2. AZF:n diffuusio maittain viittausten perusteella

AZF:n kansainvälistä diffuusiota osoittaa toisaalta AZF:n vuosikertojen saamien
viittausten lisääntyminen vuosikerta vuosikerralta, toisaalta ulkomaisten viittausten
osuuden kasvu. Vuosina 1975 ja 1980 AZF:n diffuusio oli alkuvaiheessaan. Diffuusion
alkuvaiheelle on ominaista, että innovaatiota ei vielä ole omaksuttu lähtöalueensa
ulkopuolella. Ero innovaatiokeskuksen ja muiden alueiden välillä innovaation
omaksumisen suhteen on jyrkkä. Vuonna 1975 ilmestynyt vuosikerta sai viiden
ensimmäisen vuoden kuluessa 31 viittausta. Viittausten alkuperäalueista mikään ei
korostunut siten, että AZF olisi saanut miltään alueelta erityisen paljon viittauksia.
Kaikkialta, kotimaasta, Skandinavian maista ja niiden ulkopuolelta viittauksia tuli yhtä
vähän (kuva 8; vastaava taulukko liitteenä 4). Vaikka viisi vuotta myöhemmin ilmestynyt
vuosikerta (1980) sai tähän verrattuna lähes kaksinkertaisen lukumäärän viittauksia, tämä
ei kuitenkaan vielä osoita kansainvälistä diffuusiota, koska viittauksista puolet tuli
kotimaisilta tutkijoilta.

Vuonna 1985 ilmestynyttä vuosikertaa edustava pylväs osoittaa AZF:n diffuusion
siirtyneen alkuvaiheesta diffuusiovaiheeseen, jossa innovaatio leviää uusille alueille.
Vuoden 1985 vuosikerta sai nelinkertaisen määrän viittauksia vuoden 1975 vuosikertaan
verrattuna. AZF:n kansainvälinen diffuusio ilmeni paitsi sen saamien viittausten
lukumäärässä myös niiden alkuperässä. Vain neljäsosa viittauksista oli kotimaisia. Eniten
viittauksia tuli Skandinaviasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja ryhmästä muut maat (kuva
8).
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Kuva 8. AZF:n vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995 ilmestyneiden vuosikertojen saamat
viittaukset viitenä ensimmäisenä vuonna vuosikerran ilmestymisen jälkeen. (Vuosikerran
1995 viittaukset ainoastaan neljältä vuodelta.) AZF:stä peräisin olevat viittauksetpuuttuvat
luvuista.

Vuoden 1990 vuosikerran saamat viittaukset osoittavat AZF:n diffuusion voimakkainta
etenemistä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja ryhmässä muut maat. Näiltä alueilta tulleiden
viittausten kokonaismäärä kasvoi. Sen sijaan vuoden 1995 vuosikerta sai Yhdysvalloista
ja Kanadasta tätä vähemmän viittauksia. Jälleen on kuitenkin otettava huomioon, että
tämän vuosikerran viittaukset edustavat vain neljää vuotta, kun muita vuosikertoja
koskevat viittaukset on koottu viideltä vuodelta. Tästä rajoituksesta huolimatta viittaukset
osoittavat AZF:n diffuusion selvää jatkumista ryhmässä muut maat. Tästä ryhmästä tuli
vuonna 1995 julkaistuihin artikkeleihin lähes saman verran viittauksia kuin kotimaasta ja
Skandinavian maista (kuva 8).

Vuoden 1980 jälkeen AZF:n kotimaasta saamien viittausten lukumäärä ei ole kasvanut.
Kaikki tarkastellut vuosikerrat ensimmäistä (1975) lukuunottamatta ovat saaneet
kotimaasta noin 20 viittausta viiden ensimmäisen vuoden aikana (kuva 8.)
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Kuva 9. AZF:n vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995 ilmestyneiden vuosikertojen saamien
viittausten suhteelliset osuudet alkuperäalueittain viitenä ensimmäisenä vuonna vuosikerran
ilmestymisen jälkeen. (Vuosikerran 1995 viittaukset ainoastaan neljältä vuodelta.) AZF:stä
peräisin olevat viittaukset puuttuvat luvuista.

AZF on saanut jatkuvasti vähemmän viittauksia Itämeren maista eli Baltian maista,
Puolasta, Saksasta ja Venäjältä kuin boreaalisilta alueilta (kuvat 8 ja 9; liite 4). On
mahdollista, että tähän on syynä se, että näiden maiden artikkelit ja lehdet ovat Scisearch-
tietokannassa puutteellisesti edustettuina (vrt. luku 3.5). Scisearch-tietokannan
kattavuusongelma koskee kuitenkin yhtä hyvin Suomea kuin Baltian maita, Puolaa,
Saksaa ja Venäjääkin. Itämeren maaryhmästä indeksoidaan Scisearch-tietokantaan
yhteensä vähintään 10 eläintieteellistä lehteä (ks. liite 3), Suomesta ainoastaan AZF:n
artikkeleita. Koska tässä AZF:ssä julkaistuista artikkeleista saadut viittaukset rajattiin
pois, Suomi on Scisearch-tietokannan suhteen jopa huonommassa asemassa kuin Baltian
maat, Puola, Saksa tai Venäjä. Silti AZF:n vuosikerrat saivat näistä maista vähemmän
viittauksia kuin suomalaisilta tutkijoilta. AZF:n sisältö ilmeisesti vastaa paremmin
boreaalisilla alueilla asuvien kuin Itämeren alueella asuvien lukijoiden ja kirjoittajien
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tarpeita. Vaihtoehtoinen selitys tälle ilmiölle on, että diffuusio Itämeren alueella olisi
vasta käynnistymässä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu eri vastaanottajien
omaksuvan innovaation eri aikoina ja tähän vaikuttavat paitsi innovaation myös
vastaanottajan ominaisuudet (Rogers 1995; luku 4.2.3). Edellytyksenä innovaattorina
ololle eli innovaation varhaiselle omaksumiselle usein on sekä kyky ymmärtää ja soveltaa
innovaatio käytäntöön että riittävät taloudelliset resurssit, jotta innovaation mahdollinen
kannattamattomuus ei aiheuta kohtuuttomia ongelmia. Bibliometrisin menetelmin
innovaation omaksujien ominaisuuksia ei pysty vertailemaan ja vastaanottajien
ominaisuuksia on vaikea yleistää kokonaisiin maihin. Vastaanottajaluokkien
huomioonottaminen kuitenkin tarjoaa diffuusion hitaudelle Itämeren maissa selitykseksi
mahdollisuutta, että diffuusio siellä alkaisi vasta myöhemmin.

Huomautettakoon kuitenkin tässä yhteydessä, että luvussa 5.3 laadittu maajako tosin
perustuu AZF:n sisällön määrittelyyn, mutta esimerkiksi Itämeren alueen maita AZF:ssä
ei mainittu, ainoastaan Itämerta koskeva eläintieteellinen tutkimus. Aluejakoon haluttiin
kuitenkin mukaan kaikki AZF:n määritelmään liittyvät alueet ja tästä syystä siihen
sisällytettiin ne Itämeren reunavaltiot, jotka eivät jo kuuluneet muihin boreaalisiin
alueisiin, joita tässä tapauksessa ovat Suomi ja Skandinavian maat. Analyysiä tämä ehkä
liian laaja boreaalisen alueen määrittely ei haittaa, se vain omalla tavallaan korostaa
boreaalisen alueen yhtä reunaa, jossa AZF:n diffuusio ei ole vielä edennyt kovin
voimakkaasti.

AZF:n kansainvälisen diffuusion edelleen jatkumista osoittaa boreaalisen alueen
ulkopuolelta tulleiden viittausten suhteellisen osuuden kasvu vuoden 1980 vuosikerrasta
aina vuoden 1995 vuosikertaan saakka (kuva 9). Vuoden 1980 vuosikerta sai noin 15 %
viittauksistaan boreaalisen alueen ulkopuolelta, kun taas vuoden 1990 vuosikerralla tämä
osuus oli yli 20 %. Suhteellinen kasvu oli hidasta, mutta sitä tapahtui tasaisemmin kuin
muilta alueilta tulevissa viittauksissa. Vuoden 1975 suhteellista osuutta tarkasteltaessa on
muistettava, että se perustuu vain 31 viittaukseen (kuva 8).

Vuonna 1975 ilmestyneen vuosikerran eri vuosina saamista viittauksista on
yksityiskohtaisemmat tiedot kuvassa 10 ja liitteenä 4. Julkaisuvuotenaan tämä vuosikerta
ei vielä saanut viittauksia. Ensimmäinen viittaus vuonna 1975 ilmestyneisiin artikkeleihin
tuli julkaisemista seuraavana vuonna, toinen vasta sitä seuraavana vuonna. Vuosikerta
alkoi hitaasti saada viittauksia etenkin Yhdysvalloista ja kotimaasta. Viittauksista suuri
osa oli peräisin boreaalisten alueiden ulkopuolelta. Ensimmäisten viiden vuoden aikana
viittausten kokonaismäärä jäi pieneksi.
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Kuva 10. AZF:n vuonna 1975 ilmestyneen vuosikerran saamat viittaukset alkuperäalueittain
viiden ensimmäisen vuoden aikana. AZF:stä peräisin olevat viittaukset puuttuvat luvuista.

Vuonna 1980 ilmestynyt vuosikerta sai sekin ensimmäiset viittauksensa vasta vuosi
julkaisemisen jälkeen. Viiden ensimmäisen vuoden aikana viittauksia tuli yhteensä 53,
joista yli puolet (27) kotimaasta. AZF:n kansainvälinen diffuusio ei näy vielä tämän
vuosikerran kohdalla, vaikka viittausten kokonaismäärä olikin kasvanut vuoden 1975
vuosikerrasta. Viittaukset boreaalisilta alueilta muualta kuin Suomesta olivat satunnaisia
(kuva 11).
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Kuva 11. AZF:n vuonna 1980 ilmestyneen vuosikerran saamat viittaukset alkuperäalueittain
viiden ensimmäisen vuoden aikana. AZF:stä peräisin olevat viittaukset puuttuvat luvuista.

Vuonna 1985 AZF oli diffuusiovaiheessa. Tämän vuosikerran saamat viittaukset
poikkesivat selvästi aikaisemmista. Artikkelit saivat viittauksia jo julkaisuvuotenaan, eli
viittausten saanti nopeutui, osoittaen lehden tulleen tunnetummaksi. Viittausten
kokonaismäärä kasvoi yli kaksinkertaiseksi vuoden 1980 vuosikertaan verrattuna ja
nelinkertaiseksi, jos sitä verrataan vuoden 1975 vuosikertaan. Enemmistö viittauksista tuli
kotimaan ulkopuolelta, erityisesti Skandinavian maista, mutta myös Yhdysvalloista ja
Kanadasta. Itämeren maita AZF:n diffuusio ei tavoittanut samassa määrin (kuva 12).

Skandinavian maista tulleiden viittausten lukumäärä kasvoi niin paljon, että siellä
diffuusion voisi sanoa olleen jo tiivistymisvaiheessa, jossa innovaatio innovaation
omaksujien lukumäärä samalla alueella lisääntyy.
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Kuva 12. AZF:n vuonna 1985 ilmestyneen vuosikerran saamat viittaukset alkuperäalueittain
viiden ensimmäisen vuoden aikana. AZF:stä peräisin olevat viittaukset puuttuvat luvuista.

AZF:n kansainvälistä diffuusiota osoittaa se, että vuonna 1990 ilmestynyt vuosikerta
sai enemmän viittauksia kuin vuonna 1985 ilmestynyt (kuva 13). Viittausten
alkuperäalueet olivat samoja kuin vuosikerran 1985 kohdalla. Viittauksista kotimaisia oli
alle neljäsosa. Diffuusion tiivistymisvaihe eteni Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, jossa
innovaation omaksujien lukumäärä oli selvästi kasvanut viiden vuoden takaisesta
tilanteesta. Myös boreaalisten alueiden ulkopuolelta tuli kasvava määrä viittauksia. Noin
kolme neljäsosaa viittauksista tuli boreaalisilta alueilta.
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Kuva 13. AZF:n vuonna 1990 ilmestyneen vuosikerran saamat viittaukset alkuperäalueittain
viiden ensimmäisen vuoden aikana. AZF:stä peräisin olevat viittaukset puuttuvat luvuista.

AZF:n kansainvälisen diffuusion jatkumista edelleen vuonna 1995 ilmestyneen
vuosikerran kohdalla osoittaa (kuva 14) se, että ryhmästä muut maat viittausten lukumäärä
kasvoi suhteellisesti. Viittauksia tuli tälle vuosikerralle eniten Skandinavian maista.
Kotimaan ja boreaalisten alueiden ulkopuolella olevien maiden osuudet olivat yhtä suuret.
Yhdysvalloista ja Kanadasta tuli vähemmän viittauksia kuin edellisen vuosikerran
kohdalla. Sen sijaan vuoden 1990 vuosikerta sai Skandinaviasta vähemmän viittauksia
kuin Yhdysvalloista ja Kanadasta. Tästä syystä joltakin alueelta tulleiden viittausten
suhteellinen (tai absoluuttinen) väheneminen yhden vuosikerran kohdalla ei vielä merkitse
diffuusion saturaatio- eli kyllääntymisvaiheeseen siirtymistä.

AZF:n vuosikerrat saivat viittauksia epätasaisesti. Monena vuonna AZF:n
vuosikertojen saamat viittaukset ja myös vuosittain tulleiden viittausten kokonaismäärä
laskivat (kuva 4). Edestakaisesta liikkeestä huolimatta viittausten kokonaismäärä oli
vuonna 1996 korkeimmillaan (751). Viittausten määrä oli tuolloin lähes viisinkertainen
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verrattuna vuoteen 1978 (154). Viittausten lukumäärän vuosittaisen vaihtelun vuoksi
yhtenä vuonna ilmenevää laskua ei vielä voi tulkita diffuusion kyllääntymisvaiheeksi.
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Kuva 14. AZF:n vuonna 1995 ilmestyneen vuosikerran saamat viittaukset alkuperäalueittain
neljän ensimmäisen vuoden aikana AZF:stä peräisin olevat viittaukset puuttuvat luvuista.

AZF:n kansainvälinen diffuusio on vaikuttanut toisaalta siten, että AZF:n julkaisemat
artikkelit ovat alkaneet saada viittauksia aikaisempaa nopeammin. Vuodesta 1985 lähtien
viittauksia tuli jo julkaisuvuonna, vaikkakin vaihtelevia määriä. Julkaisuvuoden jälkeisenä
vuonna tulleiden viittausten lukumäärä on myös kasvanut, samoin toisena vuotena
julkaisemisen jälkeen. Toisaalta diffuusio vaikutti siten, että AZF alkoi saada viittauksia
uusilta alueilta, voimakkaimmin ja ensimmäisenä Skandinavian maista ja Yhdysvalloista.
Diffuusio on kuitenkin edennyt myös boreaalisten alueiden ulkopuolisiin maihin, joiden
osuus viittauksista on hitaasti mutta tasaisesti kasvanut. Vuoden 1995 vuosikerran
viittauksista yhtä suuri osuus tuli boreaalisten alueiden ulkopuolelta kuin kotimaasta.
Baltian maihin, Puolaan, Saksaan ja Venäjälle AZF:n diffuusio ei ole levinnyt. Näistä
maista tuli kaikkina tarkasteltuina vuosina vähän viittauksia.
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AZF:n diffuusion kohdistuminen etupäässä pohjoiselle pallonpuoliskolle näkyy myös
kartalla, johon maat on merkitty niistä tulleiden viittausten mukaan (liite 8/1). AZF on
saanut viittauksia eniten boreaalisilta alueilta ja Isosta-Britanniasta, muualta vain
satunnaisesti.

Vuosikertoja koskevan viittausanalyysin perusteella AZF:n diffuusion voi arvioida
olevan diffuusiovaiheessa ryhmässä muut maat ja tiivistymisvaiheessa Skandinavian
maissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Itämeren alueella AZF:n diffuusio ei vielä ole
lähtenyt käyntiin, siellä voisi olla meneillään aivan diffuusiovaiheen alku. AZF:n
diffuusion saturaatiovaihetta ei tässä tarkastelussa tullut esille.

8.3. Diffuusio maittain AZF:n artikkelien kirjoittajien perusteella

Tässä luvussa tarkastellaan toista AZF:n diffuusiota koskevaa alakysymystä: Mitä maita
edustavat tutkijat ovat julkaisseet artikkeleita AZF:ssä vuosina 1974-1997? Kirjoittajien
kotimaan avulla tarkasteltuna AZF:n kansainvälinen diffuusio näyttää edenneen hitaasti
(kuva 15 ja taulukko 3). AZF pysytteli pitkään kotimaisena tieteellisenä lehtenä. Vuosia
1974-1986 edustavissa sarakkeissa ainoastaan 2-3 solussa on julkaistusta artikkelista
kertova luku (taulukko 3). Mitä useammassa sarakkeen solussa mainitaan artikkeleiden
määrästä kertovia lukuja, sitä useammasta maasta AZF on saanut julkaistavakseen
artikkeleita, eli AZF tunnetaan mahdollisena julkaisukanavana. Vuoteen 1986 saakka
AZF:n artikkeleista noin 90 % oli kotimaisia.

AZF:n kansainvälinen diffuusio ilmeni siten, että kotimaisten artikkeleiden osuus
vähitellen pieneni. Vuodesta 1987 lähtien ulkomaalaisten artikkeleiden osuus AZF:ssä
alkoi kasvaa. Kasvu oli hidasta ja kääntyi välillä laskuksikin (vuosina 1988 ja 1993).
Taulukossa 3 diffuusio ilmenee sarakkeiden vähittäisenä pitenemisenä. Sarakkeiden rivit
edustavat eri maita ja sarakkeen piteneminen pystysuunnassa osoittaa artikkeleita tulevan
aikaisempaa useammasta maasta. Ulkomaisten artikkeleiden kirjoittajat olivat useimmin
Skandinavian maista ja Kanadasta. Lisäksi harvemmin kuin vuosittain ilmestyi
artikkeleita, joiden kirjoittajat olivat Puolasta ja Yhdysvalloista ja yhteistyöartikkeleiden
tekijöissä olivat edustettuina Venäjä, Iso-Britannia ja Tsekinmaa.

1990-luvun puolella ulkomaalaisten artikkeleiden osuus saavutti kotimaisten
artikkeleiden osuuden. Vuosina 1995-1997 noin puolet AZF:n julkaisemista artikkeleista
oli kotimaisia, puolet ulkomaisia.

Säännöllinen AZF:ssä julkaistuista artikkeleista kertova rivi taulukossa 3 osoittaa
maata tai maaryhmää, jonka tutkijat käyttävät AZF:iä säännöllisesti julkaisukanavana.
Säännöllisyys voi merkitä myös esiintymistä harvemmin kuin kerran vuodessa,
esimerkiksi joka toinen vuosi. Tällaisia AZF:n säännöllisestä käytöstä kertovia rivejä on
1980-luvulta lähtien Skandinavian maiden kohdalla ja 1990-luvulla Kanadan kohdalla. On
huomattava, että taulukossa 3 sama maa voi esiintyä useammalla rivillä, koska
yhteistyöartikkelit on merkitty omille riveilleen.

Kuvassa 15 kaikki muut paitsi ryhmä ”muut maat” edustavat boreaalista aluetta.
Vuosittain keskimäärin yli 90 % artikkeleista on peräisin boreaalisilta alueilta (taulukko
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3). AZF voidaan katsoa hyvin vahvasti sisällöltään boreaalisia alueita edustavaksi
tieteelliseksi lehdeksi. Varhaisempina vuosina, 1970- ja 1980-luvuilla, boreaalisten
artikkeleiden suuri osuus käytännössä kuitenkin merkitsi kotimaisten artikkeleiden suurta
osuutta. Sen sijaan 1990-luvun puolivälissä AZF:n artikkelit edustivat edellistä
monipuolisemmin boreaalisia alueita.
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Kuva 15. AZF:ssä artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien suhteellinen (%) jakauma alueittain
vuosina 1974-1997.
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Taulukko 3. AZF:ssä vuosittain ilmestyneiden artikkeleiden alkuperämaat. Lukuihin eivät
sisälly AZF:ssä julkaistut kokousesitelmät.

Alkuperä Artikkeleiden kirjoittajia vuodessa
maa 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Suomi 1) 33 89 26 96 17 89 20 95 35 92 24 80 31 91 19 79 24 83 27 90 20 91 17 94

Ruotsi 1 1 1 5 1 1 1 1
Norja 1 *

Tanska 1 1 1 3 2 *
Yhdysvallat 2 5 1 5 1 3

Saksa 1 5 *
Ruotsi-Norja 1

Kanada 1 3

Iso-Britannia 3 9

Venäjä 1 3

Kreikka 1 3

Itävalta-Saksa-Tanska 1
Puola 1 3

Etelä-Afrikka 1 4

Belgia 1 4

Alankomaat
Espanja
Venäjä-Puola
Yhdysvallat-Ruotsi
Venäjä-Yhdysvallat
Iso-Britannia - Irlanti
Tanska-Belgia
Italia
Viro
Yhdysvallat-Kanada
Venäjä-Iso-Britannia-Tsekinmaa
Italia-Ruotsi
Tanska-Italia
Yhteensä

- artikkeleita

- esitelmiä

37

37

0

27

27

0

19

19

0

21

21

0

38

38

0

30

30

0

34

34

0

24

24

0

40

29

11

30
30

0

64
23
41

36
18
18

% artikkeleista

boreaalisilta

alueilta

100 100 95 100 100 100 91 100 96 100 91 100

Maiden lkm 5 2 3 3 4 4 2 2 9 7 7 8

1) Luku sisältää kaikki artikkelit, joiden tekijöistä yksikin on suomalainen riippumatta
siitä, minkä maalaisia muut tekijät ovat.
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
31 91 24 80 23 88 10 83 7 70 7 60 11 78 27 84 3683 1657 3 43 1759

2 2 2 1 3 7 1 3
1 1 1 1 1 1 1

* 3
2 7 1 8 ** 1 4 *

1 4 1 3 1 2 1 4 2 29 1 3
1 4 * 1 3

2 14 * *
1 2

1 10 * 1 4

1 10 *
1 3

1 10

1 7

1
1 3

1 2

1
1 1 14 **
1 4

1 3
1 3

1
1

34
34

0

30
30

0

35
26

9

49
12
37

39
10
29

34
10
24

28
14
14

32
32

0

43
43

0

50
29
21

79
7
72

29
29
0

100 97 96 100 100 100 100 96 94 100 86 96
3 6 7 17 10 15 16 7 8 12 4 11

* Maata edustava yhteistyöartikkeli on merkitty jollekin muulle riville (**kahdelle
riville), kuitenkin ainoastaan silloin, kun ao. maasta ei ole samalta vuodelta
artikkeleita.
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Sievertsenin (1991 ja 1994) kansainvälisyyskriteerit eivät täysin sovellu AZF:iin, joka
on rajannut eläintieteellisen julkaisutehtävänsä myös maantieteellisesti. Sievertsen (luku
2.4) jakoi artikkelit Pohjoismaista ja Pohjoismaiden ulkopuolelta tulleisiin, kun taas
AZF:n maantieteellinen tehtävärajaus kattaa Pohjoismaat ja muut boreaaliset alueet sekä
Itämeren alueen. Lähinnä AZF:n voisi kirjoittajakunnan perusteella luokitella Sievertsenin
kriteereillä tieteellisten lehtien C-tyyppiin eli Pohjoismaiseksi lehdeksi, jonka sisältö on
kansainvälinen. C-tyypin lehdet julkaisevat artikkeleita kaikkialta maailmasta, mutta
artikkelit valitaan pohjoismaisten julkaisijayhteisöjen kiinnostuksen mukaan. C-tyypin
lehtien keskeinen tehtävä on Pohjoismaiden sisäinen viestintä ja niiden otsikoissa tai
alanimikkeissä mainitaan usein sana pohjoismainen tai skandinaavinen englanniksi tai
latinaksi. Sievertsenin tutkimuksessa luonnontieteitä edustavissa C-tyypin lehdissä 16 %
artikkeleista oli peräisin Pohjoismaiden ulkopuolella, mikä on lähellä AZF:n vastaavaa
osuutta vuosina 1995 ja 1997 (15 % ja 13 %). Pohjoismaiden ulkopuolelta tuli peräti 43 %
AZF:n artikkeleista vuonna 1996, mutta kyseessä oli tuolloin hyvin pieni artikkeleiden
kokonaismäärä.

Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna AZF:n uusimpien vuosikertojen (1995-1997)
sisältöä voi pitää kansainvälisenä. Ulkomaalaisten artikkeleiden osuus kaikista
artikkeleista oli suurempi kuin AZF:llä Sievertsenin (1994) tutkimilla pohjoismaisilla
lehdillä keskimäärin vuonna 1992 ja Ernstin ja Kiernbacherin (1991) tutkimuksen
ruotsalaisessa lehdessä. Kaikissa Orteganet al. (1992) ja Davisin ja Eisemonin (1989)
tutkimusten lehdissä ulkomaisten artikkeleiden osuus oli pienempi kuin AZF:llä.

AZF on kansainvälisempi kuin moni kirjasto- ja informaatiotutkimuksen tieteellinen
aikakauslehti. Wormellin (1998 a ja b) tutkimuksessa tarkasteltiin kirjoittajien kotimaiden
jakaumaa mantereittain vuosina 1987-88 ja vuosina 1992-93. Journal of the American
Society for Information Science (JASIS) -lehden kirjoittajista oli tarkastelujakson alussa
85 % ja jakson lopussa yli 70 % kotoisin Pohjois-Amerikasta eli Yhdysvalloista tai
Kanadasta. Yhdysvalloissa ilmestyvän College & Research Libraries -lehden artikkeleista
oli pohjoisamerikkalaisia tarkastelujakson alussa lähes 100 % ja lopussa tasan 100 %.
Journal of Documentation oli edellisiä hiukan kansainvälisempi: noin 30 % artikkeleista
on peräisin Euroopasta, noin 60-70 % Pohjois-Amerikasta molemmilla tarkastelujaksoilla.
Artikkeleiden alkuperämaiden jakauma oli saman tapainen myös Information Processing
& Mangement -lehdellä. Isossa-Britanniassa ilmestyvän The Computer Journalin
artikkeleista 60 % on peräisin Euroopasta ja noin 20 % Pohjois-Amerikasta. Mantereiden
tasolla esitettyjen lukujen perusteella on kuitenkin vaikea päätellä lehden kotimaisten
artikkeleiden osuutta. Tanskassa julkaistavan Librin artikkeleista runsaat 30 % oli peräisin
Euroopasta, Pohjois-Amerikasta tarkastelujakson alussa 15 % ja lopussa 35 %, Aasian ja
Oseanian osuus on 15-20 % ja Afrikan osuus laski 15 %:sta 10 %:iin. Myös
Scientometrics-lehden artikkeleiden enemmistö on Eurooppalaista (60 %). Pohjois-
Amerikasta tuli noin 20 % artikkeleista, Aasiasta noin 10 % ja Etelä-Amerikasta noin 5
%. (Wormell 1998 a ja b.) Edellä selostettua vertailua häiritsee se, että osa vertailulehdistä
edustaa tieteenaloja, joilla julkaisukäytännöt voivat olla erilaisia kuin eläintieteessä.
Lisäksi lehtien tavoitteet kansainvälisyyden suhteen voivat poiketa toisistaan. Tästä
huolimatta AZF:n julkaisemien artikkeleiden kotimaisuusastetta vuosina 1994-1997 voi
pitää suhteellisen pienenä näinkin pientä maata edustavalle lehdelle.
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AZF:n kansainvälinen diffuusio näkyy paitsi lehden saamissa viittauksissa, myös
lehdessä julkaistujen artikkeleiden voimakkaana kansainvälistymisenä 1990-luvulla.
Artikkeleiden alkuperä AZF:ssä on jatkuvasti ollut vahvasti boreaalinen, mutta
alkuvuosina boreaalisuus merkitsi kotimaisia tai skandinaavisia artikkeleita. Diffuusion
edetessä artikkeleita tuli vähitellen useammista maista, säännöllisimmin (1990-luvulla)
Kanadasta, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Muiden maiden tutkijat esiintyivät
AZF:n kirjoittajina satunnaisemmin. Kirjoittajat edustavat harvempia maita kuin AZF:n
saamat viittaukset (liitekartat 8/1 ja 8/2). Artikkeleiden alkuperän tarkastelu vahvistaa
viittausanalyysin antamaa kuvaa AZF:n diffuusion vähäisyydestä Itämeren alueella.

Suurin muutos AZF:n julkaisemissa artikkeleissa vuosina 1974-1997 on, että
tarkastelujakson alussa vähintään 80 % artikkeleista oli kotimaisia, kun 1990-luvun
puolivälissä niistä lähes puolet oli ulkomaista alkuperää. Aikaisempiin tutkimuksiin
verrattuna tätä osuutta voi pitää korkeana.

8.4. AZF:n diffuusion suunta

AZF:n diffuusion tarkastelussa kolmas alakysymys koski AZF:n diffuusion
keskittyneisyyttä, toisin sanoen sitä, noudattaako AZF:n diffuusio keskitettyä
diffuusiomallia edeten hierarkian ylemmiltä tasoilta alemmaksi, vai hajautettua
diffuusiomallia, jolloin diffuusio etenee horisontaalisesti keskenään tasavertaisten
vastaanottajien keskuudessa (ks. luku 4.2.4). Tässä tutkimuksessa maat asetettiin
hierarkkiseen järjestykseen sen perusteella, miten paljon niissä julkaistiin eläintieteellisiä
lehtiä (luku 6.2; liite 3). Julkaisutoiminnan määrää kuvattiin eri maissa julkaistavien
eläintieteellisten lehtien lukumäärällä, jota koskevat tiedot koottiin The Serials Directory -
luettelosta. Suomessa ilmestyy The Serials Directoryn mukaan 8 eläintieteellistä lehteä,
joten Suomi sijoittui hierarkiassa tasolle 8 yhdessä Argentiinan, Espanjan ja Sveitsin
kanssa. Tämän tason yläpuolella hierarkiassa on 16 tasoa, joille sijoittuvissa maissa
julkaistiin eläintieteellisiä lehtiä enemmän kuin Suomessa. Diffuusiota tässä hierarkiassa
tarkasteltiin sekä AZF:ssä artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien että AZF:n artikkeleiden
saamien viittausten perusteella.

Julkaistujen artikkeleiden perusteella kuvattiin AZF:n diffuusiota merkitsemällä tässä
lehdessä vuosina 1974-1997 julkaistut artikkelit diagrammiin, jossa vaaka-akselina ovat
vuodet 1974-1997 ja pystyakselina eri maissa julkaistujen lehtien määrä (kuva 16).
Jokaista artikkelia edustaa kuvassa 1-5 merkkiä. Jos artikkelin kaikki kirjoittajat olivat
samasta maasta, artikkelin merkkinä on yksi musta neliö. Jos artikkelin kirjoittajat olivat
kahdesta maasta, artikkeli merkittiin molempien maiden hierarkiatasoille kahdella
valkoisella, mustareunaisella neliöllä. Jos artikkelin kirjoittajat olivat kolmesta maasta,
kunkin maan kohdalle merkittiin musta kolmio. Artikkelit, joiden kirjoittajat tulivat
viidestä eri maasta, merkittiin kunkin maan kohdalle rastilla. Tällöin rasteja tuli yhteensä
viisi artikkelia kohden. Samaa maata edustavat artikkelit tulivat diagrammissa päällekkäin
ja tästä syystä kaikki artikkeleita edustavat symbolit eivät näy erillisinä kuvassa 16.
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AZF:n diffuusio eri hierarkiatasoilla ilmenee kuvassa 16 artikkeleita edustavien
symbolien riveinä.

Maat kasautuivat voimakkaasti diagrammin alareunan tuntumaan, eli vähän julkaisevia
maita on eniten ja maiden määrä vähenee edettäessä hierarkiaa ylös päin kohti eniten
eläintieteellisiä lehtiä julkaisevia maita. Artikkeleiden säännöllinen rivi kertoo AZF:n
omaksumisesta julkaisukanavaksi jossakin maassa.

1970-luvulta 1980-luvun puoliväliin saakka AZF:n diffuusio eteni vahvimmin
lähtötason tuntumassa. AZF:n julkaisemat artikkelit olivat tuolloin peräisin Suomesta
(taso 8), Ruotsista (taso 7) ja Norjasta (taso 6). Alkuvaiheessa diffuusio siis eteni
hierarkiassa alas päin, kuten Haggettin (1983) mallissa luvussa 4.2.4.

Diffuusion alkuvaiheessa toinen, harvempi vaakasuora kuvio on diagrammin
yläreunassa, hierarkian huipulla. Lähtötason lisäksi artikkeleita tuli alkuvaiheessa
säännöllisesti Yhdysvalloista (taso 342), kuitenkin harvemmin kuin kotimaasta, Ruotsista
ja Norjasta. Myös tältä osin AZF:n diffuusio noudattaa luvussa 4.2.4 esitettyä hierarkkisen
diffuusion (Beatles-) mallia. Haggettin (1983) mukaan hierarkkinen diffuusio etenee
lähtötasolta ensin alaspäin, sitten hierarkian huipulle, josta se alkaa levitä lähtötason ja
huipun välisille tasoilla ja niiltä edelleen alas päin. 1970-luvulla AZF julkaisi
yhdysvaltalaisten tutkijoiden artikkeleita harvoin. Tästä huolimatta artikkeleita tuli
AZF:iin Yhdysvalloista säännöllisemmin kuin mistään muusta maasta, joka sijaitsee
Suomen yläpuolella eläintieteelliseen julkaisutoimintaan perustuvassa hierarkiassa.

Vuodesta 1985 lähtien Yhdysvaltalaisia artikkeleita on ilmestynyt AZF:ssä lähes
vuosittain. Vuodesta 1988 lähtien AZF on julkaissut lähes yhtä säännöllisesti myös
kanadalaisten (taso 41) ja brittitutkijoiden artikkeleita (taso 93). Suurin osa artikkeleiden
kirjoittajista edusti kuitenkin edelleen diffuusion lähtötasoa (Suomea) tai aivan sen
lähiympäristöä, Ruotsia ja Norjaa (kuva 16).

AZF:n diffuusio on voimakkaimmin edennyt horisontaalisesti, lähtötason tuntumassa.
Etenkin diffuusion alkuvaiheessa tämä suunta on selkein. Kuten luvussa 4.2.4 todettiin,
horisontaalinen leviäminen on tyypillistä innovaatioille, jotka joko eivät ole teknisesti
mutkikkaita ja edellytä vastaanottajaltaan erityisiä teknisiä valmiuksia tai innovaatioille,
joiden kaikki vastaanottajat ovat aihepiirin asiantuntijoita. Lisäksi horisontaalinen
diffuusio perustuu vastaanottajien tarpeisiin. Tästä syystä on ymmärrettävää, että
tieteellisen lehden diffuusio on ennen kaikkea horisontaalista.

Kuitenkin kotimaan ulkopuolelta artikkeleita tuli alkuvaiheessa eniten Ruotsista ja
Norjasta, jotka eläintieteellisten lehtien julkaisemiseen perustuvassa hierarkiassa
sijoittuvat lähtötason alapuolelle. Tältä osin AZF:n diffuusio edustaa myös hierarkkista
diffuusiomallia. Hierarkkinen diffuusio etenee ensin lähtötasolta alas päin, sitten
hierarkian huipulle, ja vasta tämän jälkeen huipun ja lähtötason välialueelta. AZF:n
diffuusiossa on siten nähtävissä Haggettin (1983) mainitsema Beatles-diffuusiomalli.

AZF:n diffuusio on 1990-luvulla tiivistymisvaiheessa Suomessa (taso 8), Ruotsissa
(taso 7) ja Norjassa (6), hierarkian huipulla eli Yhdysvalloissa (342) ja Isossa-Britanniassa
(93) ja keskitasolla Kanadassa (41). Tiivistymisvaihetta osoittaa se, että artikkeleita tulee
näiden maiden tutkijoilta AZF:iin lähes säännöllisesti, eli näissä maissa monet tutkijat
tuntevat AZF:n mahdollisena julkaisukanavana. Tiivistymisvaiheessa olevilla alueilla
innovaation omaksujien lukumäärä suhteellisesti kasvaa.



102

Kuva 16. AZF:ssä vuosina 1974-1997 julkaistut artikkelit alkuperämaiden hierarkiatason ja
julkaisuvuoden mukaisessa järjestyksessä. Maat sijaitsevat hierarkiatasoilla seuraavasti: 342
Yhdysvallat, 93 Iso-Britannia, 71 Saksa, 44 Ranska, 41 Kanada, 37 Japani, 28 Australia, 27
Alankomaat, 26 Puola, 24 Italia, 15 Venäjä, 12 Belgia, 11 Etelä-Afrikan tasavalta, 10 Tanska,
8 Espanja ja Suomi, 7 Ruotsi, 6 Itävalta ja Norja, 3 Tsekinmaa, 1 Irlanti, 0 Kreikka ja Viro.

Alueilla, joille AZF on juuri levinnyt, on menossa diffuusiovaihe, eli diffuusioprosessi
on vasta alkamassa. Tässä vaiheessa ovat useimmat maat huipun ja lähtötason välillä ja
niille ovat ominaisia yksittäiset artikkeleita osoittavat symbolit (kuva 16).

Aikaisempiin, boreaalisia ja muita alueita koskeneisiin tarkasteluihin verrattuna kuva
16 antoi uutta tietoa artikkeleiden alkuperästä. Artikkeleiden tarkastelussa
alkuperäalueittain (kuvissa 7-12) Ison-Britannian tutkijoiden vilkas julkaisutoiminta
AZF:ssä ei tullut esille, koska se oli osa ryhmästä ”muut maat” tulleita artikkeleita.
Kuvassa 16 Iso-Britannia sijaitsee toiseksi korkeimmalla hierarkiatasolla (93), jossa
artikkeleita osoittavia symboleja on 1980-luvun alkupuolelta lähtien, aluksi
epäsäännöllisesti, mutta 1990-lukua lähestyttäessä säännöllisesti.
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Innovaation omaksumistapahtumana tieteellisen lehden artikkeliin viittaaminen on
erilainen kuin artikkelin julkaiseminen tieteellisessä lehdessä. Viittauksen antaminen
johonkin julkaisuun tapahtuu sinänsä nopeasti, mutta tullakseen näkyviin ISI:n
tietokannoissa se edellyttää viittaavan artikkelin julkaisemista jossakin ISI:n
tietokantoihin indeksoitavassa tieteellisessä lehdessä. Yhtä artikkelia kohden voi tulla
kuitenkin kymmeniä viittauksia. Siksi viittausten lukumäärä ISI:n tietokannoissa on
suurempi kuin artikkeleiden.

Maiden sijainnilla eläintieteellisen julkaisutoiminnan hierarkiassa näyttää jossakin
määrin olevan vaikutusta siihen, kuinka paljon näistä maista tuli viittauksia AZF:n
artikkeleihin. Mitä ylempänä hierarkiassa (liite 3) maa sijaitsi, sitä enemmän AZF sai
sieltä viittauksia artikkeleihinsa (kuva 17). Selityksenä tälle ilmiölle voi pitää sitä, että
mitä korkeammalla maa on liitteen 3 mukaisessa hierarkiassa, sitä enemmän sillä on
eläintieteellistä julkaisutoimintaa, perustuuhan hierarkiakin eri maissa julkaistujen
eläintieteellisten lehtien lukumäärään. Vilkas julkaisutoiminta merkitsee samalla suurta
määrää viittauksia, joista osa on kohdistunut myös AZF:n artikkeleihin. Lisäksi Scisearch-
tietokantaan indeksoidaan eniten hierarkian huippua edustavien maiden lehtiä.
Yhdysvalloista tähän tietokantaan indeksoidaan 29 ja Isosta-Britanniasta 12 lehteä. Myös
Scisearchin lehtivalikoima on siten omiaan lisäämään viittausten saantia eläintieteellisen
julkaisutoiminnan kärkimaista, ja näistä maista tulleiden viittausten näkymistä Scisearch-
tietokannan kautta.

Yhteisvaihtelu AZF:n kotimaan ulkopuolelta eri maista saamien viittausten ja näiden
maiden hierarkkisen aseman välillä ilmenee kahdella tavalla. Spearmanin
korrelaatiokerroin näiden kahden muuttujan välillä sai arvon 0,471, joka osoittaa
positiivista, kohtalaista riippuvuutta (merkitsevyystasolla 0,05). Positiivinen korrelaatio
merkitsee tässä tapauksessa, että kun edetään ylös päin maiden eläintieteelliseen
julkaisutoimintaan perustuvassa hierarkiassa, samalla kasvaa AZF:n näistä maista
saamien viittausten määrä. Tämä yhteisvaihtelu näkyy myös kuvassa 17, jossa monet eri
maita edustavista pisteistä asettuvat diagrammin halkaisijan tuntumaan, joka kulkee
nollapisteestä diagrammin oikeaan yläkulmaan.

Kuvassa 17 on kuitenkin maita, jotka selvästi poikkeavat hierarkiatason ja viittausten
määrän yhteisvaihtelua kuvaavalta suoralta. Nämä poikkeamat osoittavat, että
eläintieteellisen julkaisutoiminnan määrä ei ole ainoa asia, joka vaikuttaa siihen, paljonko
AZF saa viittauksia eri maista. Diagrammin halkaisijasta kauimpana oikealla puolella
sijaitsevat maat, joista AZF on saanut poikkeuksellisen paljon viittauksia verrattuna
muihin samalla hierarkiatasolla sijaitseviin maihin. Kanadaa, Ruotsia ja Norjaa edustavat
pisteet sijaitsevat tämän suoran oikealla puolella ja Suomi lähellä diagrammin oikeaa
reunaa eli viittausten maksimimäärää. Kanada sijaitsee tasolla 41, Suomi tasolla 8, Ruotsi
tasolla 7 ja Norja tasolla 6. Kanadasta, Ruotsista ja Suomesta Scisearch-tietokantaan
indeksoidaan yhtä lehteä, Norjasta ei yhtään. Toisin sanoen näistä maista tulleiden
viittausten näkyvyyteen Scisearch-tietokannassa ei vaikuta se, että näiden maiden lehtiä
olisi paljon tässä tietokannassa. Tästä huolimatta Kanadasta, Ruotsista ja Norjasta tulee
muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen paljon viittauksia AZF:n artikkeleihin.
Selityksenä viittausten poikkeuksellisen suurelle määrälle näistä maista voi pitää AZF:n
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yhteensopivuutta: AZF julkaisee boreaalisten alueiden eläintieteellisiä tutkimuksia ja
Kanada, Ruotsi ja Norja sijaitsevat boreaalisilla alueilla ainakin osittain.

Kuva 17. AZF:n vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995 ilmestyneiden vuosikertojen viiden
ensimmäisen vuoden aikana eri hierarkiatasoilla sijaitsevista maista saamat viittaukset. Yksi
piste diagrammissa edustaa yhtä maata. Maiden numerotunnukset ovat: 1 Yhdysvallat, 2 Iso-
Britannia, 3 Saksa, 4 Ranska, 5 Kanada, 6 Japani, 7 Intia, 8 Australia, 9 Alankomaat, 10
Puola, 11 Italia, 12 Venäjä, 13 Belgia, 14 Brasilia, 15 Kiina, 16 Tanska, 17 Uusi Seelanti, 18
Argentiina, 19 Espanja, 20 Sveitsi, 21 Suomi, 22 Ruotsi, 23 Norja, 24 Pakistan, 25 Israel, 26
Kenia, 27 Chile, 28 Costa Rica, 29 Nigeria , 30 Panama, 31 Slovenia, 32 Viro.

Hierarkiatason ja viittausten määrän välisestä yhteisvaihtelusta poikkeuksena
vastakkaiseen suuntaan on Saksa. Eläintieteellisen julkaisutoiminnan mukaisessa
hierarkiassa Saksa on kolmannella sijalla, koska The Serials Directoryn mukaan siellä
julkaistaan 71 eläintieteellistä lehteä (liite 3). Scisearch-tietokantaan indeksoitavista
lehdistä neljänneksi eniten on saksalaisia (5). Saksasta tulleiden viittausten vähäistä
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määrää ei siksi voi selittää sillä, että tämän maan julkaisutoiminta olisi puutteellisesti
edustettuna Scisearch-tietokannassa.

Diffuusion hierarkkisuuden tarkastelu toi korostetusti esille AZF:n diffuusion
boreaalisille alueille, ennen muuta Kanadaan, Ruotsiin ja Norjaan, mutta myös
Yhdysvaltoihin ja boreaalisten alueiden ulkopuolella Isoon-Britanniaan. Tulokseen
vaikuttaa jossakin määrin maiden erot eläintieteellisinä julkaisijoina. Yhdysvalloissa ja
Isossa-Britanniassa julkaistaan paljon eläintieteellisiä lehtiä ja ne tulevat hyvin esiin myös
Scisearch-tietokannassa, johon indeksoitavista eläintieteellisistä lehdistä noin 30 % on
julkaistu Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa (liite 3). Tämä on omiaan lisäämään
AZF:n em. maista saamien viittausten lukumäärää. Kuitenkin samat maat tulevat selvästi
esille myös tarkasteltaessa AZF:n artikkeleiden kirjoittajia. Asema julkaisutoiminnan
hierarkiassa ei siis siten yksin vaikuta AZF:n kansainväliseen diffuusioon. Tätä käsitystä
vahvistaa myös Saksan sijainti kuvassa 17. Saksassa julkaistaan paljon eläintieteellisiä
lehtiä ja se on tällä perusteella kolmantena julkaisutoiminnan hierarkiassa. Tästä
huolimatta AZF:ssä on julkaistu vähän saksalaisia artikkeleita ja AZF:n artikkelit ovat
saaneet vähän viittauksia saksalaisten tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista.

AZF:n sisällöllisen yhteensopivuuden merkitystä diffuusioon boreaalisilla alueilla
korostavat Kanadan, Ruotsin ja Norjan vahva esiintulo sekä artikkeleiden että viittausten
lähteenä huolimatta siitä, etteivät ne kuulu eläintieteellisen julkaisutoiminnan kärkimaihin
ja niiden osuus Scisearch-tietokannan lähdeaineistossa on pieni. Vastaavasti
yhteensopivuuden merkitystä korostaa saksalaisten viittausten ja artikkeleiden vähäisyys,
vaikka Saksa on vahva julkaisijamaa eläintieteessä..

Edellä selostettujen havaintojen perusteella mittava julkaisutoiminta ei yksin vaikuta
diffuusion suuntaan, vaan myös tieteellisen lehden yhteensopivuudella lukija- ja
kirjoittajakunnan kiinnostuksen kanssa on siihen oma vaikutuksensa. Tämä on tärkeä
havainto sen vuoksi, että viittausanalyysin yhteydessä usein mainitaan Scisearch-
tietokannan perustana olevan lehtivalikoiman vinoutuma ja sen mahdollinen vaikutus
analyysin tulokseen. Lehtivalikoima luonnollisesti vaikuttaa tulokseen tässäkin
tutkimuksessa. Suurten julkaisijamaiden läsnäolo ei kuitenkaan kokonaan hämärrä
innovaation yhteensopivuuden vaikutusta diffuusioon.

Kokonaiskuvaksi diffuusion hierarkkisuudesta tulee, että artikkeleiden kirjoittajien
kuvaama diffuusio eteni voimakkaimmin horisontaalisesti lähtötason tuntumassa eli
kotimaassa ja lähialueilla. Kaikki Pohjoismaat sijaitsevat eläintieteelliseen
julkaisutoimintaan perustuvassa hierarkiassa toistensa lähettyvillä. Kirjoittajien
kuvaamana voitiin kuitenkin havaita myös horisontaalista heikompi ja hitaampi
hierarkkinen diffuusio, joka saavutti ensin hierarkian huipputason ja eteni siitä lähtö- ja
huipputason välialueille. AZF:n diffuusio on saavuttanut tiivistymisvaiheen
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Norjassa. Muualla
hierarkian huipun ja diffuusion lähtöalueen välillä on meneillään diffuusiovaihe, eli
diffuusion liikkeelle lähtövaihe.

Viittauksiin perustuvassa diffuusiossa näkyi osittain vaikutus, joka johtui eri maiden
vahvuudesta eläintieteellisinä julkaisijoina. Toisin sanoen viittauksia tuli paljon maista,
joissa myös julkaistiin paljon eläintieteellisiä lehtiä. Tämä ei ollut kuitenkaan ainoa
vaikuttava tekijä. Sen lisäksi AZF:n yhteensopivuuden vaikutus näkyi diffuusion
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suunnassa. Viittausten määrällisen kasvun ja etenkin boreaalisten alueiden ulkopuolella
jatkuneen suhteellisen kasvun perusteella (luku 7.2) näyttää siltä, että AZF:n diffuusio ei
vielä ole saavuttanut saturaatio- eli kyllääntymisvaihetta ja diffuusio vielä jatkuu.

8.5. Yhteenveto AZF:n diffuusiosta

AZF:n diffuusion alkuvaihetta olivat 1970-luku ja 1980-luvun alkuvuodet. Tyypillistä
alkuvaiheelle on selkeä ero diffuusion lähtöalueen ja muiden alueiden välillä innovaation
omaksumisen suhteen, toisin sanoen innovaation omaksujia on lähtöalueella, tässä
tapauksessa kotimaassa, eikä juuri muualla. Alkuvaiheessa AZF:n artikkeleista jopa yli 90
% oli kotimaisia. Alkuvaiheessa AZF myös sai vähän viittauksia ja huomattava osa niistä
oli peräisin kotimaisilta tutkijoilta.

1980-luvun alkupuolella alkoi AZF:n diffuusiovaihe, jota edusti jo vuosi 1985. Tälle
vaiheelle on ominaista diffuusion lähtöalueen ja muiden alueiden välisen eron
loiveneminen innovaation omaksumisen suhteen. AZF:n diffuusio suuntautui
voimakkaimmin boreaalisille alueille, kotimaan lisäksi Kanadaan, Ruotsiin ja Norjaan
sekä Yhdysvaltoihin. Boreaalisten alueiden ulkopuolella AZF:n diffuusio suuntautui
Isoon-Britanniaan. Näillä alueilla diffuusio on tällä hetkellä tiivistymisvaiheessa eli
vaiheessa, jossa innovaatio saa ko. alueella lisää omaksujia. Sen sijaan diffuusiovaihe on
edelleen meneillään maissa, jotka sijoittuvat eläintieteelliseen julkaisutoimintaan
perustuvassa hierarkiassa huipputason ja diffuusion lähtötason välille. Tästä poikkeuksena
on kuitenkin Kanada, jossa diffuusio on jo edennyt pidemmälle.

AZF:n diffuusio ei vielä ole saavuttanut kyllääntymis- eli saturaatiovaihetta, vaan
edelleen jatkuu. Tästä kertoo kolme tekijää. Ensinnäkin AZF:n saamien viittausten määrä
vuosikertaa kohden kasvaa. Toiseksi boreaalisten alueiden ulkopuolelta tulevien
viittausten suhteellinen osuus kasvaa (luku 8.1). Kolmanneksi ulkomaisten artikkeleiden
osuus lehdessä kasvaa (luku 8.3).

Innovaation yhteensopivuuden merkitys korostui tarkasteltaessa diffuusion
hierarkkisuutta. Tässä tarkastelussa tulivat voimakkaimmin esille Kanada, Ruotsi ja Norja
AZF:n omaksumisalueina. Nämä kolme maata (Suomen lisäksi) poikkesivat selvästi
muista maista diagrammissa, jossa kuvastui eläintieteellisen julkaisutoiminnan hierarkian
ja viittausten saannin yhteisvaihtelu. Yhdysvaltain ja Ison-Britannian vilkas
julkaisutoiminta ja vahva edustus Scisearch-tietokannassa vaikuttavat siihen, että AZF:n
diffuusio näissä maissa tulee tutkimuksessa niin selvästi esille. Diffuusio Kanadassa,
Ruotsissa ja Norjassa kuitenkin osoittaa, että viittausanalyysin tulokseen ei vaikuta
yksinomaan maan eläintieteellisen julkaisutoiminnan laajuus, vaan myös lehden
yhteensopivuus kirjoittajien ja lukijoiden kiinnostuksen kohteiden kanssa eri alueilla.
Omalta osaltaan tätä käsitystä vahvistaa Saksa, joka on kolmanneksi suurin
eläintieteellisten lehtien julkaisija Yhdysvaltain ja Ison-Britannian jälkeen, mutta joka ei
kuitenkaan juuri näy AZF:n kirjoittajakuntaa tai sen artikkeleiden viittauksia kuvaavissa
luvuissa.
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Tutkimuksen tuloksien tulkinnassa korostui se, miten tärkeää tieteellisen lehden
diffuusiota koskevassa tutkimuksessa on tarkastella sekä lehden saamia viittauksia että
lehdessä julkaistujen artikkeleiden kirjoittajia. Viittausanalyysin tulokseen vaikuttavat
tekijät on tuotu kirjallisuudessa usein esille (luku 3.5). Tässä tutkimuksessa Itämeren
ympäristövaltioista tuli vähän viittauksia AZF:n artikkeleihin ja tämän olisi voinut ajatella
johtuvan esimerkiksi näiden maiden vähäisestä edustuksesta Scisearch-tietokannassa.
Viittausanalyysin kanssa saman suuntainen tulos AZF:n julkaisemien artikkeleiden
tarkastelussa lisäsi luottamusta viittausanalyysin antamaan tulokseen. Kirjoittajien
kansallisen jakauman tarkastelu siis tuki viittausanalyysin tulosta, mutta viittausanalyysin
perusteella diffuusiosta muodostui maantieteellisesti laajempi kuva kuin olisi syntynyt
pelkästään kirjoittajien tarkastelun perusteella (liite 8).

Diffuusion hierarkkisuuden tarkastelu toi lisävalaistusta ennen kaikkea
viittausanalyysin tuloksiin. Se toi esille poikkeuksellisen vahvat diffuusioalueet
boreaalisilla alueilla, ja myös boreaalisten alueiden ulkopuolella diffuusion, joka
pelkästään maaryhmittäin tapahtuneessa tarkastelussa olisi jäänyt huomiotta.
Hierarkkisuuden tarkastelu myös osoitti alueet, joilla diffuusio oli odotettua heikompi.

Aikaisemmissa tieteellisten lehtien kansainvälistä asemaa käsitelleissä artikkeleissa
tieteellisten lehtien diffuusiota ei ole tullut esille, koska näissä tutkimuksissa on yleensä
tarkasteltu tieteellisten lehtien kansainvälistä asemaa lyhyellä aikavälillä ja muutokset
voivat viedä useampia vuosia. AZF:n diffuusio kuitenkin osoitti, että tieteellisen lehden
kansainvälinen asema voi muuttua. AZF oli pitkään selkeästi kansallinen lehti, jonka
julkaisemista artikkeleista 90 % oli kotimaisia. Kuitenkin muutos kansainväliseksi
lehdeksi tapahtui hämmästyttävän nopeasti. AZF:n tehtävä määriteltiin uudestaan vuonna
1990. Viiden vuoden kuluttua tästä noin puolet AZF:n julkaisemista artikkeleista oli
ulkomaalaisia. Samanaikaisesti myös AZF:n saamien viittausten määrä kasvoi ja
viittauksia alkoi tulla uusilta alueilta.

AZF on kansainvälisestä diffuusiosta huolimatta edelleen vahvasti boreaalinen. 90-100
% AZF:n julkaisemista artikkeleista oli peräisin boreaalisilta alueilta eli Fennoskandiasta,
Yhdysvalloista tai Kanadasta. Ainoa poikkeus tästä oli vuosi 1996, jolloin tältä alueelta oli
86 % artikkeleista. Tilanne on kuitenkin aivan toisenlainen kuin ennen vuotta 1987,
jolloin noin 90 % artikkeleista oli kotimaisia.



9. AZF: n ominaisuudet innovaationa

Toinen luvussa 5.2 esitetyistä tutkimuskysymyksistä koski AZF:n ominaisuuksia
innovaationa. Innovaatioiden diffuusiota koskevissa tutkimuksissa on todettu, että
diffuusioon vaikuttavia innovaation ominaisuuksia ovat suhteellinen etu, yhteensopivuus,
monimutkaisuus, kokeiltavuus ja näkyvyys. Innovaatiolla voi olla muunkin tyyppisiä
ominaisuuksia, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa nämä viisi ja etenkin niistä kolme
ensimmäistä ovat vaikuttaneet innovaation diffuusioon vahvimmin. (Rogers 1983.)

Suhteellista etua tarkasteltiin luvuissa 4.2.1 ja 4.3.2, joissa todettiin, että suhteellinen
etu voi merkitä samankin innovaation omaksujille eri asioita. Tässä tutkimuksessa
katsotaan, että julkaisut saavat viittauksia kirjoittajilta, joill e näistä julkaisuista on
jonkinlaista suhteellista etua. Suhteellisen edun luonne voi vaihdella. Samasta julkaisusta
voi eri kirjoittajill e olla erilaista suhteellista etua. Siten myös AZF:stä on ollut suhteellista
etua kirjoittajille , jotka siihen viittaavat. Suhteellista etua ei kuitenkaan tarkastella tässä
luvussa, vaan sitä on käytetty hyväksi ainoastaan viittausten motivaatiota koskevassa
pohdinnassa (luku 4.3.2).

Toinen tässä luvussa tarkastelun ulkopuolelle jäävä innovaation ominaisuus on
kokeiltavuus. Kuten luvussa 5.3 todettiin, julkaisu on helposti kokeiltavissa. Julkaisun
sisältämät tiedot on mahdollista omaksua ilman että hankkii julkaisua omakseen.
Diffuusion esteenä ei siten voi olla se, ettei julkaisua voisi kokeilla. Myös AZF on
kokeiltavissa ja periaatteessa myös käytettävissä ilman, että sitä tarvitsee välttämättä
hankkia omakseen. Julkaisun kokeiltavuus voi kuitenkin olla vaikeampaa sellaisissa
maissa, joissa kirjastojen resurssit ovat hyvin vähäiset eikä AZF kuulu siellä kirjastojen
kokoelmiin, tai jos kaukopalvelun välityksellä tilatut kopiot aiheuttavat liian suuria
kustannuksia. Kustannussyistä myös kansainvälisten tietokantojen ja jopa Internetin
käyttö voi olla rajallista. Tämän tapaisten rajoitusten tarkastelu ei kuitenkaan onnistu
bibliometrisin menetelmin ja se jää siksi tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä luvussa
tarkastellaan AZF:n yhteensopivuutta, monimutkaisuutta ja näkyvyyttä.
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9.1. AZF:n yhteensopivuus

Luvussa 4.2.1. todettiin innovaation yhteensopivuuden tarkoittavan sitä, miten hyvin
innovaatio vastaa sen omaksujan arvoja, aikaisempia kokemuksia ja tarpeita.
Yhteensopivuus edistää innovaation diffuusiota. Luvussa 5.2 yhteensopivuuden tarkastelu
rajattiin AZF:n sisällön alueellisen yhteensopivuuden tarkasteluun. Tässä luvussa
käsitellään AZF:n maantieteellisen rajauksen kehitystä lehden alkuajoista lähtien.

Ensimmäinen AZF:n vuosikerta ilmestyi vuonna 1964. Lehden edeltäjiksi mainitaan
aikaisemmat eläintieteelliset sarjatAnnales Zoologici Societatis Zoologicae Botanicae
Fennicae Vanamoja Archivum Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae Vanamo, joista
edellinen lakkautettiin vuonna 1963 ja jälkimmäinen vuonna 1964. (Leikola 1991.)
Ensimmäisessä numerossaan AZF määriteltiin neljännesvuosittain ilmestyväksi
eläintieteelliseksi, Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon lehdeksi
seuraavasti:

”The quarterly zoological journal of the Finnish Zoological and Botanical Society
(Societas Zoologica Botanica Fennica Vanamo)”.

Määritelmä julkaistiin myös suomeksi:
”Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon eläintieteellinen
aikakauslehti. Ilmestyy neljänä numerona vuodessa.”

Ensimmäisessä numerossa lehden toimittajia ja tilaamista koskevat tiedot julkaistiin sekä
suomeksi että englanniksi, lehden vaihtoa koskevat tiedot ainoastaan englanniksi.
(Annales Zoologici Fennici 1964.)

Vuoden 1978 numerosta 2 lähtien lehden määrittely ilmestyi muodossa:
”A quarterly zoological journal founded by the Finnish Biological Society
Vanamo, now published jointly by the Finnish Academy of Sciences, Societas
Scientiarum Fennica, Societas pro Fauna et Flora Fennica and Societas Biologica
Fennica Vanamo.”

Julkaisijoita koskeva tieto ilmestyi myös vuoden 1978 numeron 1 takakannessa. Siinä
ilmoitettiin, että vuodesta 1978 lähtien AZF:iä julkaisevat yhdessä yllä mainitut
tieteelliset seurat (Suomen Biologian Seura Vanamo, Societas Scientiarum Fennica ja
Societas pro Fauna et Flora Fennica) ja Suomen Akatemia ja samanaikaisesti on
lakkautettu seuraavat julkaisusarjat: Annales Academiae Scientiarum Fennicae A IV
(Biologica), Commentationes Biologicae, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica ja
Fauna Fennica. (Annales Zoologici Fennici 1978.) (Suomen Biologian Seuran Vanamon
nimi oli tässä lyhyemmässä muodossaan, jollaiseksi seuran nimi muuttui 1960-luvulla.)
Tässä ilmoituksessa näkyy konkreettisena tekona pyrkimys rationalisoida tieteellistä
julkaisutoimintaa yhdistämällä tieteellisiä lehtiä ja julkaisusarjoja. Mahdollisesti toistensa
kanssa kilpailevia tai keskenään osittain päällekkäisiä, samoja aihepiirejä käsitteleviä
julkaisusarjoja yhdistämällä on yhdistetty samalla voimavaroja tavoitteena yksi, vahvempi
tieteellinen lehti.

AZF:n sisällön määrittelystä ei tässä vaiheessa sanottu enemmän kuin
aikaisemminkaan. AZF määriteltiin pelkästään eläintieteelliseksi lehdeksi rajaamatta
sisältöä mihinkään eläintieteen erityisalueeseen tai maantieteellisesti. AZF:n sisältöä
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kuvaavat tekstit julkaistiin pelkästään englanniksi. Tilauksia koskevat tiedot julkaistiin nyt
suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi

Ensimmäisessä vuosikerrassa vuonna 1964 ilmestynyt käsikirjoituksia koskeva ohje oli
lyhyt, yksi lause (”Painettaviksi aiotut käsikirjoitukset ja niitä koskevat tiedustelut
lähetetään toimittajalle tai jollekulle muulle toimituskunnan jäsenelle”) ja se ilmestyi
ainoastaan suomeksi. (Annales Zoologici Fennici 1964.) Vuonna 1976 tähän, edelleen
pelkästään suomenkieliseen tekstiin oli lisätty:

”Ohjeet käsikirjoituksen laatimiseksi: ks. Luonnon Tutkija 73:115-120 (1969).
Ohjeet saatavissa toimittajalta.”(Annales Zoologici Fennici 1976).

Käsikirjoituksia koskeva ohje ilmestyi vuoteen 1978 saakka ainoastaan suomeksi. Vaikka
AZF ei ollut julkaissut tähän mennessä mitään rajausta, jolla julkaistavat eläintieteelliset
artikkelit kohdistettaisiin jollekin maantieteelliselle alueelle, kirjoitusohjeiden
julkaiseminen pelkästään suomeksi viittaa siihen, ettei artikkeleita odotettu ulkomailta.
Vuodesta 1978 käsikirjoituksia koskeva ohje ilmestyi suomen lisäksi ruotsiksi. Tässä
ohjeessa kirjoittajia kehotettiin lähettämään käsikirjoitukset toimittajalle tai jollekulle
muulle toimituskunnan jäsenelle. Käsikirjoitusten laatimista koskevana ohjeena oli
viittaus Luonnon Tutkijassa ja Memoranda Soc. Fauna Flora Fennicassa vuonna 1969
julkaistuihin ohjeisiin, jotka olivat saatavissa toimittajalta.

Vuonna 1978 AZF sai päätoimisen toimittajan ja referee-järjestelmän, joka käytti
asiantuntijoita kaikkialta maailmasta. AZF:n sisällöksi määriteltiin tieteellinen eläintiede,
joka tavalla tai toisella oli yhteydessä Suomeen tai suomalaiseen tutkimukseen. Vaihdot
olivat tuolloin tärkein tapa levittää lehteä. (Panelius 1990.)

Vuonna 1987 AZF julkaisi ensimmäistä kertaa edellä kuvattua laajemmat
käsikirjoituksia tarkoitetut ohjeet (Information for authors 1986), joissa tämän lehden
sisältö aika selkeästi rajattiin Suomen ja Skandinavian eläintiedettä koskevaksi:

”The contents may be descriptive, experimental or theoretical, in the form of
research reports or reviews. Some connection with Finnish or Scandinavian
zoological research is desirable, but not necessary in papers of clearly general
interest.” (Annales Zoologici Fennici 1986.)

Jo aikaisemmin kirjoitusohjeiden julkaiseminen pelkästään suomeksi viittasi siihen,
ettei artikkeleita odoteta ulkomailta, mutta nyt julkaistu sisällön määrittely teki tämän
rajauksen selväksi. Samalla tämä määrittely kuitenkin laajensi AZF:n julkaisutehtävän
kattamaan Suomen lisäksi Skandinavian eläintiedettä ja jätti auki mahdollisuuden
julkaista myös Fennoskandian ulkopuolista eläintiedettä edustavia artikkeleita, jos niillä
on yleistä kiinnostavuutta.

Sisällön määrittelynsä perusteella AZF asettui tässä vaiheessa Sievertsenin (1991)
luokituksessa lehtityyppiin D, eli se profiloitui pohjoismaiseksi lehdeksi, jonka tavoitteena
oli julkaista Fennoskandiaa koskevia eläintieteellisiä tutkimus- ja katsausartikkeleita.

Vuoden 1990 alusta AZF:n ulkoasu muuttui. Kansi muuttui ulkonäöltään ja lehden
nimen alla oli englanninkielinen teksti: ”Descriptive, analytical and experimental zoology
from the boreal region.”(ks. liite 7/3). Kannen sisäpuolen tekstit, jotka kertoivat AZF:n
toimituksesta, tilauksista, vaihdoista ja käsikirjoituksista, julkaistiin nyt yksinomaan
englanniksi. Aikaisempaan verrattuna suurin ero oli, että käsikirjoituksia koskeva tieto
julkaistiin ainoastaan englanniksi. Lehden määritelmä oli nyt muodossa
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”Annales Zoologici Fennici is a quarterly journal (for details, see back cover)
founded in 1934 by the Societas biologica Fennica Vanamo. From 1978 it has been
published, together with the monograph series ACTA ZOOLOGICA FENNICA, by
the Finnish Zoological Publishing Board, formed by the Finnish Academy of
Sciences, Societas Scientiarum Fennica, Societas Biologica Fennica Vanamo and
Societas pro Fauna et Flora Fennica. The journals are supported by the Academy
of Finland.” (Annales Zoologici Fennici 1990.)

Kun aikaisemmin AZF:ssä julkaistujen tutkimusten piti jotenkin liittyä Suomeen tai
Skandinaviaan, vuonna 1990 lehden maantieteellinen määrittely laajeni koskemaan
Pohjois-Euroopan maita, Itämeri mukaan luettuna, sekä Aasian ja Pohjois-Amerikan
boreaalisia alueita:

”There is a need of an international journal dedicated to descriptive, analytical,
and experimental zoology from the boreal region. The scientific profile of Annales
Zoologici Fennici is redefined in an attempt to fill that niche by publishing original
research reports and reviews on ecology, including conservation biology and game
and fisheries research of general interest, ecological physiology, including effects
of environmental pollution, faunistics, and systematics of animals in Finland and
other North European countries, including the Baltic Sea. Research from the
boreal regions in Asia and North America will also be considered.” (Panelius
1990.)

Tämä AZF:n eläintieteellistä ja maantieteellistä sisältöä kuvaava teksti ilmestyi myös
lehden takakannessa. Pääkirjoituksessa kerrottiin lehden julkaisevan lisäksi artikkeleita,
jotka eivät suoraan lukeudu yllä oleviin aloihin, mutta läheisesti liittyvät niihin. Tällaisia
ovat esimerkiksi Suomessa tai Skandinaviassa pidettyjen konferenssien esitelmät sekä
tutkimus, joka liittyy johonkin AZF:ssä jo julkaistuun artikkeliin.

Vuonna 1990 julkaistun määritelmän perusteella AZF kuuluu Sievertsenin (1991)
tieteellisten lehtien luokituksessa lähinnä luokkaan C, vaikka AZF:n maantieteellinen
rajaus on maailmanlaajuista rajausta suppeampi. C-tyypin lehdet Sievertsenin
luokituksessa ovat pohjoismaisia tieteellisiä lehtiä, joiden sisältö on kansainvälinen.
Tyypillistä C-tyypin lehdille on otsikko tai alanimike, jossa mainitaan sana pohjoismainen
tai skandinaavinen (ks. luku 2.4). AZF oli siis selvästi vaihtanut profiiliaan.

AZF:n julkaiseminen englanniksi alusta lähtien ilmaisee, että lehden oli tarkoitus saada
kotimaista laajempi lukijakunta. Julkaistaviksi artikkeleiksi haluttiin kuitenkin vuoteen
1990 saakka vain Suomea tai Skandinaviaa käsitteleviä tutkimus- ja katsausartikkeleita.
Koska lehteä julkaistiin englanniksi, julkaisukieli ei ole ollut sellainen este AZF:n
kansainväliselle lukijakunnalle kuin olisi ollut lehden julkaiseminen suomen kielellä.
Oletetun lukijan on kuitenkin täytynyt olla kiinnostunut nimenomaan Fennoskandian
eläintieteestä ryhtyäkseen AZF:n lukijaksi, jotta lehti olisi ollut yhteensopiva hänen
kiinnostuksensa kanssa.

Vuoden 1990 uudistus rajasi AZF:n tehtävän maantieteellisesti huomattavasti
aikaisempaa väljemmin: AZF ilmoitti julkaisevansa eläintieteellisiä artikkeleita, jotka
käsittelevät Suomen ja muun Pohjois-Euroopan, mukaan lukien Itämeri, sekä Aasian ja
Pohjois-Amerikan boreaalisten alueiden eläimistöstä. Jos väljemmän rajauksen
seurauksena AZF:n julkaisemien artikkeleiden oli mahdollista edustaa laajempaa
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aihevalikoimaa, AZF:n oli mahdollista myös vastata laajemman lukijakunnan
kiinnostuksen kohteita paremmin kuin lehden rajautuessa Fennoskandian eläimistöä
käsitteleväksi lehdeksi. Boreaalisen alueen eläintiedettä koskeva sisältö oli omiaan
edistämään AZF:n diffuusiota boreaalisella alueella.

AZF:ssä julkaistujen artikkeleiden kirjoittajakunnassa vuotta 1990 voi pitää yhtenä
muutoksen rajakohtana. Ennen vuotta 1990 AZF:n julkaisemista artikkeleista vähintään
80 % oli kotimaisia. Ainoa poikkeus tässä suhteessa oli vuosi 1981, jolloin lehdessä
julkaistujen artikkeleiden kotimaisuusaste oli 79 % (luku 8.3, taulukko 3). Kuten luvussa
8.3 todettiin, kirjoittajien kansallisen jakauman kehitys ei ole täysin suoraviivaista ja
muutokset ovat olleet hitaita. Vuonna 1990 ja sen jälkeen ainoastaan vuosina 1993 ja 1994
yli 80 % artikkeleista oli kotimaisia. Ulkomaisten artikkeleiden osuus on hitaasti
kasvanut. Vuosina 1995-1997 julkaistuista artikkeleista noin puolet (41-57 %) oli
ulkomaalaisia. Vaikka kirjoittajien kansallisen jakauman kehitys oli epätasaista, ero 1990-
luvun loppupuolen ja 1970-1980 -lukujen välillä on selvä.

AZF:n maantieteellisten tehtävämäärityksen väljeneminen heijastui myös AZF:n
artikkeleiden saamissa viittauksissa. Viittausten kokonaismäärä kasvoi selvästi vuosien
1978 ja 1997 välillä (kuva 4, luku 8) ja kotimaisten tutkijoiden artikkeleista tulleiden
viittausten osuus pieneni vuoden 1980 jälkeen noin viidesosaan kaikista viittauksista
(kuva 9, luku 8.2). Luvuista puuttuvat AZF:n artikkeleista tulleet viittaukset. Vuosina
1980 ja 1985 julkaistujen vuosikertojen saamista viittauksista yli puolet oli peräisin
Suomesta tai Skandinavian maista. AZF:n vuonna 1990 ilmestyneen vuosikerran saamissa
viittauksissa Pohjoismaista tulleiden viittausten lisäksi kasvoi AZF:n Yhdysvalloista ja
Kanadassa saamien viittausten osuus. Ryhmään ”muut maat” sisältyy enemmän maita
kuin mihinkään muuhun kuvassa mainittuun maaryhmään. Tästä ryhmästä tulleiden
viittausten osuus on hitaasti kasvanut vuoden 1985 jälkeen, mikä kuvaa AZF:n vähittäistä
diffuusiota myös boreaalisen alueen ulkopuolella.

Vuonna 1995 julkaistun AZF:n vuosikerran saamista viittauksista noin 2/3 oli edelleen
peräisin boreaaliselta alueelta, toisin sanoen AZF on saanut suurimman osan
viittauksistaan niiltä maantieteellisiltä alueilta, joiden eläintieteellistä tutkimusta sen on
määritelmänsä mukaan tarkoitus julkaista. AZF:n diffuusio on selvimmin suuntautunut
maantieteelliselle alueelle, jolla lehden sisältö määritelmän mukaan on yhteensopiva, ts.
yhteensopivuudella on merkitystä diffuusion kannalta myös silloin, kun innovaatio on
julkaisu.

AZF:n maantieteellisessä määritelmässä mainittiin myös Itämerta koskeva
eläintieteellinen tutkimus. Itämeren alueen maita tässä tutkimuksessa ovat Baltian maat,
Puola, Saksa ja Venäjä. AZF:n saamissa viittauksissa Itämeren alueelta tulleiden
viittausten määrä ja osuus kaikista viittauksista on kasvanut vuoden 1980 jälkeen, mutta
pysytellyt kuitenkin hyvin vähäisenä (kuva 8 ja 9, luku 8.2).
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9.2. AZF:n monimutkaisuus

Luvussa 4.2.1 innovaation monimutkaisuuden todettiin haittaavan innovaation diffuusiota.
Luvussa 5.1 päädyttiin tässä tutkimuksessa kuvaamaan tieteellisen lehden
monimutkaisuutta bibliografisen tiedottamisen avulla, joka kuvaa lehden tavoitettavuuta.
Myös julkaisukieli voisi olla monimutkaisuutta aiheuttava tekijä, jos lehti ilmestyisi
suomeksi. Julkaiseminen harvinaisella kielellä vaikeuttaa artikkeleiden käyttöä niiden
kannalta, jotka eivät osaa tätä kieltä. Luvussa 2.3 jo todettiin, että julkaisukieli vaikuttaa
viittausten saantiin. Esimerkiksi Järvinen ja Pietiäinen (1988) sekä Thorpet al. (1988)
totesivat ei-englanninkieliset julkaisut jossakin määrin vähemmän käytetyksi kuin
englanninkieliset. AZF on alusta lähtien ilmestynyt englanniksi, eli tässä suhteessa
kansainvälisen lukijakunnan tarpeet on otettu huomioon eikä AZF:iä voi pitää kielen
kannalta monimutkaisena tai vaikeasti omaksuttavana innovaationa.

Sen sijaan artikkelinsa julkaisukanavaa valitsevan kirjoittajan kannalta AZF oli kielen
suhteen pitkään monimutkainen. Vaikka AZF julkaisi alusta saakka englanninkielisiä
artikkeleita, käsikirjoituksia koskevat ohjeet julkaistiin ensimmäistä kertaa englanniksi
vasta vuonna 1987 (luku 9.1). Tieteellisen lehden kieleen liittyvän monimutkaisuuden
väheneminen ei takaa sitä, että ulkomaalaiset kirjoittajat olisivat kiinnostuneet lehdestä
julkaisukanavana. Kieleen liittyvän monimutkaisuuden väheneminen on kuitenkin tärkeä
edellytys sille, että kirjoittaja voi arvioida lehteä julkaisukanavana ja päättää, kannattaako
hänen tarjota artikkeliaan julkaistavaksi ko. lehdessä. AZF:n diffuusiota tarkasteltaessa
tuli esiin se, että samaan aikaan, kun kieleen liittyvän monimutkaisuus väheni, AZF:n
kansainvälinen diffuusio eteni. Samasta vuodesta (1987) alkaen ulkomaalaisten
artikkeleiden osuus AZF:n julkaisemista artikkeleista alkoi vähitellen kasvaa (taulukko 3,
luku 8.3).

AZF:n tavoitettavuuden ja saatavuuden arviointi luotettavasti on vaikeaa. AZF on
alussa levinnyt eri puolille maailmaa lähinnä vaihtojen kautta (Panelius 1990) eikä
täsmällisiä levikkilukuja viime vuosikymmenilta ole saatavissa (Raciborski 1999a).
Lisäksi levikki- tai vaihtoluvut eivät kerro lehden kuulumisesta eri kirjastojen kokoelmiin.

Toisesta näkökulmasta AZF:n tavoitettavuutta on mahdollista tarkastella niiden
kansainvälisten bibliografisten tietokantojen avulla, joihin AZF:n artikkeleita
indeksoidaan. The Serials Directory (1996) mainitsee 24 bibliografiaa tai tietokantaa,
joihin AZF:n artikkeleita koskeva tieto tallennetaan. Nämä bibliografiat ja tietokannat
luetellaan liitteessä 2. Suuri osa liitteessä mainituista bibliografioista ja tietokannoista
sisältää tietoja biologian eri aloilta. Jos AZF:n artikkelit indeksoidaan säännöllisesti
jokaiseen liitteessä mainituista tietokannoista tai bibliografioista, ne ovat tavoitettavissa
paitsi eläintieteeseen keskittyvän tiedonhaun tekijälle, myös esimerkiksi kemiaa, metsän-,
maaperän- tai merentutkimusta koskevan tiedon hakijoille. AZF:n bibliografista
tiedottamista voi liitetaulukon 2 perusteella pitää laajana.

Liitteeseen 2 on merkitty tähdellä ne tietokannat, jotka ovat haettavissa Dialog
tiedonhakujärjestelmän kautta. Seuraavassa tarkastellaan AZF:n löytyvyyttä Dialog
tiedonhakujärjestelmän eri tietokannoissa. Tiedonhaussa käytettiin Dialog Journal Name
Finder (DJNF) -tietokantaa ja AZF:n artikkelitietueiden ajallinen kate haettiin
asianomaisista tietokannoista (taulukko 4). Tietokantaluettelo taulukossa 4 poikkeaa
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osittain liitteestä 2. Taulukko 4 sisältää myös AZF:n artikkeleita satunnaisesti sisältävät
tietokannat, kun liitteessä 2 ovat mukana vain AZF:iä säännöllisesti indeksoivat
sekundaarijulkaisut. Biosis Previews -tietokanta (liitteessä 2 nimellä Biological Abstracts)
on indeksoinut AZF:n artikkeleita pisimpään, vuodesta 1967 lähtien ja tässä tietokannassa
on eniten AZF:n artikkeleita (1007). Toiseksi eniten AZF:n artikkeleita on Scisearch-
tietokannoissa, kun molempien Scisearch-tietokantojen (tietokannat 34 ja 434 Dialog -
tiedonhakujärjestelmässä) artikkelit lasketaan yhteen. Scisearch tietokanta 34 kattaa
vuodet 1990-1998 ja tietokanta 434 vuodet 1974-1989.

Taulukko 4. AZF:n artikkeleita koskevan tiedon löytyvyys Dialog tiedonhakujärjestelmän
eri tietokannoissa 24.1.1999.

Tietokannan nimi Ajallinen kattavuus AZF:n artikkeleita
tieto-
kannassa

AZF:n
tietueilla

kuvaavien
tietueiden
lukumäärä

Agricola 1970-1998 1979- 52
Agris 1974-1998 1976 1
Aquatic Sciences and Fisheries
Abstracts

1978-1998 1984- 97

Biosis Previews 1969-1998 1967- 1007
CAB Abstracts 1972-1998 1971- 109
CAB Health 1983-1998 1971- 7
Current Contents Search 1989-1998 1989- 453
Embase 1974-1998 1974- 4
Geobase 1980-1998 1980- 415
Georef 1785-1998 1978- 46
Inside Conferences 1993-1998 1995- 97
Life Sciences Collection 1982-1998 1996 1
Nuclear Science Abstracts 1973-1998 1966 1
Occupational Safety & Health 1973-1998 1974 1
Oceanic Abstracts 1964-1998 1977- 49
Pascal 1973-1998 1982- 323
Pollution Abstracts 1970-1998 1979- 20
Scisearch (tietokannat 34 ja 434) 1974-1998 1976- 872
Social Scisearch 1972-1998 1982- 18
Toxline 1965-1998 1994- 23
Uncover 1988-1998 1989- 389
Water Resources Abstracts 1967-1998 1984- 12

Bradfordin lain mukaan jotakin tieteenalaa edustavat artikkelit ilmestyvät paitsi alan
ydinlehdissä myös lehdissä, joiden artikkeleista suurin osa edustaa jotakin muuta
tieteenalaa (Bradford 1934). Bradfordin laista edelleen johdetun Garfieldin lain mukaan
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jonkin tieteenalan lehtijoukossa Bradfordin ulommat kehät koostuvat muiden tieteenalojen
ydinlehdistä (Garfield 1979). Sama kasautuminen ja päällekkäisyys näkyy myös AZF:n
artikkeleiden esiintymisessä eri alojen tietokannoissa. Määritelmänsä mukaan AZF
julkaisee eläintieteellisiä artikkeleita, mutta eläintieteen lisäksi jotkut AZF:n artikkelit
näyttävät sivuavan mm. myrkkyoppia (tietokanta Toxline), ydintutkimusta (Nuclear
Science Abstracts), vesitutkimusta (Water Resources Abstracts), ympäristötutkimusta
(Pollution Abstracts), työterveyttä (Occupational Safety & Health) ja maantiedettä
(Geobase, Georef) (taulukko 4).

Toxline on esimerkki tietokannasta, johon artikkeleita koskevat tiedot kootaan muista
sekundaarilähteitä eikä suoraan tieteellisistä lehdistä (Complete Database Catalogue
1997). Tällainen käytäntö korostaa bibliografisen tiedottamisen merkitystä oman
tieteenalan keskeisissä tietokannoissa, koska siitä riippuu artikkeleita koskevan tiedon
leviäminen oman tieteenalan ulkopuolelle Toxlinen kaltaisiin erityisalojen tietokantoihin.

Taulukon 4 perusteella näyttää siltä, että bibliografinen tieto AZF:n artikkeleista leviää
moniin tietokantoihin, mutta säännöllisesti AZF:iä indeksoivia tietokantoja näyttää olevan
vain neljä: Biosis Previews, Scisearch, Uncover (jossa AZF:n artikkeleita koskevia
tietueita on 389, vaikka ajallinen kate alkaa vasta vuodesta 1989) ja Current Contents
Search. Taulukossa 4 mainittujen tietokantojen lisäksi Dialogissa on tietokanta, joka
ilmoittaa eläintieteen (zoology) yhdeksi niistä tieteenaloista, joilta siihen indeksoidaan
kirjallisuutta, mutta jossa AZF ei kuitenkaan ole mukana. Tämä tietokanta on Zoological
Record Online, jonka sanotaan kattavan lähes kaikki eläintieteen alueet
maailmanlaajuisesti ja indeksoivan noin 6 000 lehteä:

”Zoological Record Online provides worldwide coverage of zoological
literature[…] covers virtually every area of zoology […] Approximately 6 000
journals are scanned to give comprehensive coverage of the literature.” (Complete
Database Catalogue 1997.)

Scisearch-tietokannan lehtivalikoimasta ja sen puutteista mainitaan tutkimuksissa usein
(tarkemmin luvussa 3.5) ja aikaisemman kirjallisuuden perusteella Scisearhia voisi pitää
valikoivana tietokantana. Eläintieteellisiä lehtiä Scisearchin aineistoon on kuulunut
vuosittain 70-100 (liite 3). Tätä taustaa vasten on hämmästyttävää, että AZF on vuodesta
1978 kuulunut Scisearchin indeksoiman noin sadan eläintieteellisen lehden joukkoon,
mutta ei niiden 6000 lehden joukkoon, joiden artikkeleita Zoological Record Online
indeksoi. Puuttuminen Zoological Record Onlinesta on selvä puute AZF:n artikkeleita
koskevassa tietojen leviämisessä. Muuten AZF:n bibliografista tiedotusta voi pitää
hyvänä, koska se toisaalta kuuluu keskeiseen ja suureen (yli 10.5 miljoonaa tietuetta)
Biosis Previews -tietokantaan ja taulukon 4 perusteella näyttää tulevan indeksoiduksi
laajaan valikoimaan myös muiden alojen kuin eläintieteen tietokantoja silloin, kun
artikkeleiden aiheet sopivat näiden tietokantojen profiiliin.

AZF:n kansainvälinen diffuusio on edennyt samanaikaisesti kuin AZF:iä koskeva
bibliografinen tiedottaminen on selvästi lisääntynyt ja esimerkiksi lehti on otettu mukaan
Uncover- ja Current Contents -tietokantoihin. Sitä, kumpi on syy, kumpi seuraus, ei voida
päätellä, mutta ajallinen samanaikaisuus innovaation monimutkaisuuden vähenemisen ja
innovaation diffuusion välillä on näkyvissä.
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Oma kysymyksensä on, paljonko bibliografinen tiedottaminen tietokantojen
välityksellä vaikuttaa tieteellisen aikakauslehden artikkeleiden löytymiseen. Jos tutkijat
tekevät tai teettävät tiedonhakuja omien alojensa tietokannoista, artikkeleiden
indeksoinnilla niihin on vaikutusta. Sen sijaan, jos tutkijoiden tiedonhaku tapahtuu
enemmän selailemalla tai ketjuttamalla taaksepäin, eli tutkimalla käsillä olevien
julkaisujen lähdeluetteloita (tutkijoiden tiedonhakutavoista ks. esim. Elliset al. 1993),
tietokantoihin indeksoinnilla on vähemmän merkitystä. Tiedonhaut ovat kuitenkin
tieteellisten kirjastojen vakiintunut toimintamuoto (Lancaster 1988) ja tämä puhuu
bibliografisen tiedottamisen merkityksen puolesta.

AZF:n tavoitettavuutta on omiaan parantamaan sen artikkeleiden tiivistelmien
julkaiseminen lehden kotisivuilla vuodesta 1996 lähtien ja kokonaisten artikkeleiden
julkaiseminen AZF:n kotisivuilla vuoden 1997 alusta (Raciborski 1999b). Näiden
muutosten vaikutukset eivät kuitenkaan vielä näy tässä tutkimusaineistossa.

Edellä olevasta tarkastelusta muodostuu kokonaiskuvaksi, että AZF:n monimutkaisuus
ulkomaisen kirjoittajan kannalta väheni vuonna 1987 ja lehden tavoitettavuus
sekundaarijulkaisujen välityksellä on parantunut 1980-luvun loppupuolella. Tämä tapahtui
samanaikaisesti AZF:n kansainvälisen diffuusion kanssa.

9.3. AZF:n näkyvyys

Kuten luvussa 4.2.1 todettiin, innovaation näkyvyys edistää diffuusiota (Rogers 1995).
AZF:n diffuusioon vaikuttavana tekijänä tarkastellaan AZF:n kansainvälistä näkyvyyttä
viittauskertoimen avulla. Viittauskerrointa varten lasketaan yhteen ne tieteellisen lehden
kahden peräkkäisen vuosikerran saamat viittaukset, jotka on annettu näiden vuosikertojen
jälkeisenä vuonna ilmestyneissä lehdissä. Saatujen viittausten lukumäärä jaetaan ao.
vuosikerroissa julkaistujen artikkeleiden lukumäärällä. (Journal Citation Reports 1991.)
Viittauskerrointa on jo käsitelty luvuissa 1.2.2 ja 4.3.5 ja tieteellisten lehtien näkyvyyttä
koskevia tutkimuksia luvussa 2.2.

AZF on sisältynyt JCR:n lähdeaineistoon vuodesta 1979 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä,
että asianomaisessa lehdessä julkaistuihin artikkeleihin merkityt lähdeluettelot on
vuodesta 1979 otettu huomioon JCR:n taulukoita laskettaessa ja että AZF:lle on laskettu
viittauskertoimen arvo.6

AZF:n viittauskerroin oli 1980-luvun ja 1990-luvun alkuvuosina alle yhden, mutta
molempien vuosikymmenien puolivälissä ylitti yhden rajan (kuva 18). Viittauskertoimen
arvo yksi tulkitaan siten, että lehden jokainen tarkasteltuna vuonna julkaisema artikkeli on
saanut keskimäärin yhden viittauksen. AZF:n vuodessa saamien viittausten
kokonaismäärän huiput ajoittuvat lähes samoille vuosille (1986 ja 1994 kuvassa 4) kuin
viittauskertoimen korkeimmat arvot (1987 ja 1994 kuvassa 18). Tämä on luonnollista,
koska viittauskerroinlaskelmat perustuvat saatujen viittausten määrään. Spearmanin

6 AZF sisältyi kuitenkin jo vuonna 1978 JCR:n Cited Journal Package -taulukkoon,
josta käy ilmi, mistä lehdistä AZF on saanut viittauksia.
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korrelaatiokerroin näille kahdelle muuttujalle sai arvon 0,550 merkitsevyystasolla 0,05, eli
näkyvyyden ja viittausten kokonaismäärän välillä oli positiivinen korrelaatio. Laskelma
perustui viittausten määrään ja viittauskertoimen arvoon vuosilta 1979-1995.

AZF:n viittauskertoimen arvot voivat vaikuttaa pieniltä (kuva 18). Kuitenkin AZF:n
viittauskertoimeen perustuvaa sijoitusta oman alansa lehtien joukossa voi pitää
kohtalaisen hyvänä (kuva 19). Kun lisäksi ottaa huomioon, että kysymyksessä on pientä
maata edustava tieteellinen lehti, jonka sisältö vuoteen 1990 asti oli rajattu suomalaiseen
ja skandinaaviseen tutkimukseen, niin sijoitus on jopa erittäin hyvä. Lähes kaikkina
tarkasteltuina vuosina (1979-1996) AZF:n viittauskerroin oli eläintieteellisten lehtien
joukossa selvästi puolivälin yläpuolella, 1990-luvun puolivälissä jopa viidentoista
kärkilehden joukossa.
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Kuva 18. AZF:n viittauskerroin vuosina 1979-1996. Lähde: JCR.
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Kansainvälinen näkyvyys on yksi tutkijoiden julkaisukanavan valintaan vaikuttava
tekijä (Luukkonen 1992). Julkaisukanavan kansainvälinen näkyvyys merkitsee toisaalta
kirjoittajalle mahdollisuutta saada artikkelinsa mahdollisimman laajasti aiotun
lukijakunnan tietoisuuteen. Toisaalta tutkimustoiminnan arvioinnissa saatetaan käyttää
laatukriteerinä sitä, kuinka korkean viittauskertoimen omaavassa tieteellisessä lehdessä
tutkijat ovat julkaisseet artikkelinsa (ks. esimerkiksi Ernst & Kiernbacher 1991,
Indikaattorityöryhmän muistio 1998, Nikkari 1994 ja 1995). Kansainvälinen näkyvyys voi
siksi edistää tieteellisen lehden omaksumista julkaisukanavana.
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Kuva 19. Annales Zoologici Fennicin sijainti eläintieteellisten lehtien joukossa JCR:n
eläintieteen (zoology) luokassa. Lähde: JCR 1979-1996.

AZF:n kohdalla pitää paikkansa Sievertsenin (1991) havainto, jonka mukaan
pohjoismaiset lehdet ovat pieniä mutta vahvoja viittauskertoimeen perustuvassa
vertailussa. Hänen mukaansa ”ensimmäinen ei-amerikkalainen ja ei-brittilehti on usein
pohjoismainen”, jos tieteellisiä lehtiä verrataan viittauskertoimen perusteella. Toisaalta
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Sievertsen sanoo samassa yhteydessä, että on yhtä todennäköistä, että pohjoismainen lehti
on oman alansa viitatuimpien kuin vähiten viitattujenkin lehtien joukossa. Sievertsenin
huomautukset osoittavat, että lehtiä ei voi leimata pelkän ilmestymismaan tai -alueen
perusteella tärkeiksi tai vähemmän tärkeiksi, kansainvälisesti näkyviksi tai vähemmän
näkyviksi. Toisaalta pohjoismaisuus ei kuitenkaan ole este sille, etteikö tieteellinen lehti
voi olla myös aidosti kansainvälinen ja kansainvälisesti näkyvä.

9.4. Yhteenveto AZF:n ominaisuuksista innovaationa

AZF:n muutos luonteeltaan kansallisesta kansainväliseksi lehdeksi tapahtui suhteellisen
nopeasti sen jälkeen, kun AZF:n maantieteellinen tehtävä määriteltiin boreaaliseksi
vuonna 1990. Viisi vuotta tämän jälkeen noin puolet AZF:n julkaisemista artikkeleista oli
ulkomaisia ja aikaisempiin tieteellisiä lehtiä koskeviin tutkimuksiin verrattuna tämä on
suhteellisen suuri osuus, etenkin kun otetaan huomioon, että AZF on pientä maata
edustava lehti (luku 8.3). Kuitenkin jo ennen vuotta 1990 AZF:ssä oli tapahtunut muutos,
joka vähensi lehden monimutkaisuutta siinä artikkelin julkaisevan kirjoittajan kannalta:
AZF:n käsikirjoituksia koskevat ohjeet ilmestyivät ensimmäistä kertaa englanniksi
vuonna 1987. AZF:n kansainvälisen diffuusion edellytyksiä siten paransi sekä vuoden
1987 muutos, joka vähensi monimutkaisuutta että vuoden 1990 muutos, joka paransi
lehden yhteensopivuutta lukija- ja kirjoittajakunnan kiinnostuksen kohteiden kanssa
boreaalisella alueella.

AZF:n yhteensopivuutta tarkasteltiin lehden itsensä julkaisemien määritelmien
perusteella. Lehden sisällön määritelmä kuvaa aihepiirejä, jota lehdessä julkaistavien
artikkeleiden on tarkoitus kattaa. Sisällön määrittely väljästi toisaalta tekee lehden
yhteensopivaksi laajemman lukijakunnan kanssa kuin suppea sisällön rajaus. Toisaalta
väljä määrittely ei kovin selkeästi profiloi tieteellistä lehteä. AZF on määritellyt sisältönsä
sekä eläintieteellisesti että maantieteellisesti. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pelkästään
maantieteellistä sisällön rajausta ja siinä tapahtuneita muutoksia.

AZF:n maantieteellinen tehtävärajaus oli 1980-luvulla tiukan kansallinen. Se ilmeni
vuonna 1986 julkaistusta ensimmäisestä maantieteellisestä sisällön määritelmästä, mutta
omalla tavallaan maantieteellistä rajausta ilmensi jo ensimmäisenä julkaisuvuonna se, että
käsikirjoituksia koskeva ohje ilmestyi ainoastaan suomeksi ja se pysyi suomenkielisenä
vuoteen 1978 saakka. Vuonna 1978 käsikirjoituksia koskeva lyhyt ohje ilmestyi sekä
suomeksi että ruotsiksi. Vaikka artikkelit julkaistiin AZF:ssä englanniksi, kirjoittajille
tarkoitetuista lyhyistä ohjeista voi päätellä, että kirjoittajien pitäisi hallita lisäksi suomea
tai ruotsia. Tämä käytäntö muuttui vuonna 1987, jolloin käsikirjoituksia koskevat,
aikaisempaa tarkemmat ohjeet julkaistiin englanniksi. Samalla rajattiin artikkeleiden
aihepiiriksi eläintieteelliset tutkimukset, joilla on jonkinlainen yhteys Suomeen tai
Skandinaviaan, paitsi sellaisten artikkeleiden kohdalla, joilla on selvästi yleistä
mielenkiintoa.

Vuodesta 1990 lähtien AZF on edustanut boreaalista eläintiedettä, minkä ansiosta sen
maantieteellinen tehtävärajaus laajeni selvästi aikaisemmasta. Artikkeleiden odotetaan nyt
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käsittelevän Fennoskandiaa koskevan eläintieteen lisäksi Itämeren alueen tai Aasian tai
Pohjois-Amerikan boreaalisten alueiden eläintiedettä. Tämä merkitsee sekä lukijan että
kirjoittajan kannalta mahdollisuutta laajempaan aihevalikoimaan. Lisäksi se merkitsee
AZF:lle mahdollisuutta vastata laajemman lukijakunnan kiinnostusta kuin tilanteessa,
jossa suositaan ainoastaan Fennoskandian eläintiedettä koskevia artikkeleita.

Tutkimusaineiston perusteella näyttää siltä, että AZF on selvimmin omaksuttu
boreaalisilla alueilla Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Sen sijaan Aasian
pohjoiset alueet ja Itämeren alue eivät ainakaan tähän saakka ole olleet yhtä usein
edustettuina AZF:n kirjoittajakunnassa eivätkä viittaavien artikkeleiden kirjoittajien
joukossa.

AZF:n nykyinen maantieteellinen tehtävärajaus voi olla seurausta toteutuneesta
julkaistavaksi tarjottujen tutkimusten tarjonnasta, tai päinvastoin AZF:iin on alettu tarjota
julkaistaviksi maantieteellistä rajausta vastaavia tutkimuksia. Joka tapauksessa AZF:n
diffuusio on vahvimmin suuntautunut alueille, joilla sen sisällön voi odottaa olevan
yhteensopiva lukijakunnan kiinnostuksen kanssa. Diffuusio ei kuitenkaan ole tavoittanut
aivan kaikkia määritelmän alueita, vaan parhaiten Pohjois-Euroopan ja Pohjois-Amerikan
boreaaliset alueet.

AZF:n diffuusiota tukee se, että lehti ei ole tässä tutkimuksessa tarkasteltujen
kriteereiden perusteella monimutkainen innovaationa. AZF julkaistaan englanniksi, joka
on monissa tutkimuksissa todettu tieteen tämän hetken valtakieleksi (luku 2.3). Toisaalta
AZF:ssä julkaistuja artikkeleita koskeva tieto leviää kohtalaisen tehokkaasti
sekundaarijulkaisujen välityksellä. AZF:n bibliografisessa tiedottamisessa puutteena on
se, ettei sen artikkeleita indeksoida eläintieteelliseen Zoological Record Online -
tietokantaan. AZF indeksoidaan kuitenkin suureen kansainväliseen Biosis previews -
tietokantaan, joka edustaa useita biologian aloja ja sen lisäksi Scisearch-tietokantaan,
millä voi olla merkitystä AZF:n kansainvälisen näkyvyyden kannalta. Bibliografisen
tiedottamisen vahvuutena voi lisäksi pitää sitä, että AZF:n artikkeleita on lukuisissa muita
aloja kuin eläintiedettä edustavissa tietokannoissa. Jotkut näistä, esimerkiksi Toxline,
valikoi aineistonsa muista sekundaarijulkaisuista. Se ei siis indeksoi tieteellisten lehtien
kaikkia artikkeleita, vaan valikoi tietokantaan ainoastaan edustamaansa aihepiiriin,
kemikaalien, lääkkeiden jne. myrkkyvaikutuksiin liittyvät artikkelit. Mukana olo myös
muiden kuin eläintieteen tietokannoissa on omiaan parantamaan AZF:n tavoitettavuutta.
AZF:n bibliografinen tiedottaminen ja diffuusio etenivät ajallisesti samanaikaisesti.

AZF:n näkyvyyttä kuvaava viittauskerroin on vaihdellut vuosittain arvon yksi
molemmin puolin. Vaikka viittauskertoimen absoluuttinen arvo ei ole korkea, AZF on
jatkuvasti ollut viittauskertoimeen perustuvassa vertailussa keskitason yläpuolella
eläintieteen kansainvälisessä lehtijoukossa, ja muutamana vuonna viidentoista kärkilehden
joukossa. Tällaista viittauskertoimeen perustuvaa sijoitusta voi pitää hyvänä tieteelliselle
lehdelle, joka edustaa pientä maata ja jonka kotimaasta se on ainoa edustaja Scisearchissa,
mikä merkitsee, että AZF:n kotimaisissa lehdissä saamista viittauksista suuri osa jää
viittauskerroinlaskelmien ulkopuolelle.

AZF:n kansainvälisen näkyvyyden ja diffuusion välinen korrelaatio oli tilastollisesti
merkitsevä, kun kansainvälistä näkyvyyttä kuvattiin viittauskertoimen avulla ja
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diffuusiota AZF:n vuodessa saamien viittausten kokonaismäärällä. Vaikka nämä
molemmat suureet perustuvat viittauksiin, ne kuitenkin lasketaan eri tavoin.

Kansainvälisen diffuusion mahdollisuuksien kannalta AZF:n maantieteellisessä
rajauksessa tapahtunut muutos on tapahtunut positiiviseen suuntaan ja laajentanut AZF:n
yhteensopivuutta. Nykyinen rajaus mahdollistaa myös Fennoskandian ulkopuolisia alueita
koskevien tutkimusten julkaisemisen. Rajautumista boreaalisen eläintieteen edustajaksi
voi sitäkin pitää suppeahkona rajauksena, koska se kattaa ainoastaan maapallon (lähes)
pohjoisimpia osia. Toisaalta tällainen rajaus auttaa lehteä erottumaan muista
eläintieteellisistä lehdistä ja löytämään oman erityisen tehtävänsä eläintieteellisessä
julkaisutoiminnassa. Lisäksi, jos boreaalinen alue määritellään siten kuin tässä
tutkimuksessa on määritelty, tällä alueella sijaitsee useita maita, joissa on paljon
eläintieteellistä julkaisutoimintaa (liite 3). Tämä alue on myös hyvin edustettuna
Scisearch-tietokannassa. AZF:n nimi Annales ZoologiciFennici ei tällä hetkellä
oikeastaan täsmälleen vastaa lehden sisältöä. Nimi liittää lehden suomalaiseen
eläintieteeseen, joka tietenkin on osa boreaalista kokonaisuutta. Ellei AZF:n
perinteikkäästä nimestä haluta pitää kiinni, ehkä seuraavassa kehitysvaiheessa pohditaan
lehdelle nimeä, joka kuvaisi sen boreaalista sisältöä.



10. Innovaatioiden diffuusiotutkimu s viittausanalyysillä
tehtävän tutkimuksen viitekehyksenä

Tämän tutkimuksen kolmas pääkysymys koski innovaatioiden diffuusiotutkimuksesta
omaksuttujen käsitteiden soveltuvuutta tieteellistä lehteä koskevaan
diffuusiotutkimukseen, jossa käytetään bibliometrisiä tutkimusmenetelmiä. Tässä luvussa
tarkastellaan edellisissä luvuissa selostetun tutkimuksen perusteella, mitä vahvuuksia ja
ongelmia diffuusiotutkimuksella on informetrisen tutkimuksen viitekehyksenä. Lisäksi
tarkastellaan viittausanalyysin vahvuuksia ja ongelmia innovaation diffuusion
tutkimusmenetelmänä.

10.1. Diffuusio-viitekehyksen vahvuudet informetrisessä
tutkimuksessa

Tutkittaessa innovaation diffuusiota bibliometrisesti ensimmäinen tehtävä on määritellä
innovaatio siten, että se soveltuu myös julkaisuihin. Tässä tutkimuksessa käytetyssä
innovaation määritelmässä ja muissakin käsitteissä, joita tutkimuksessa on sovellettu,
keskeistä on innovaation vastaanottajan näkökulma. Jos vastaanottaja kokee tuotteen tai
idean itselleen uudeksi, kysymyksessä on innovaatio. Innovaation käsitteen väljän
määritelmän ansiosta myös tieteellistä lehteä voi Harisalon (1984) termein pitää
parannettuna innovaationa

Jotkut diffuusiotutkimuksessa kehitetyt käsitteet toimivat myös tieteellistä lehteä
koskevassa tutkimuksessa yleisemmän tason käsitteinä. Tällaiset käsitteet voivat auttaa
löytämään aikaisemmista, keskenään erillisistä tutkimuksista yhteisiä rakenteita ja
toisiaan tukevia tuloksia tai antavat selityksen tutuille ilmiöille . Yksi tässä tutkimuksessa
käyttökelpoinen käsite oli innovaation vuorovaikutteisuus (ks. luku 4.2.1). Vaikka jollekin
tieteelliselle lehdelle on olemassa vaihtoehtona muita tieteellisiä lehtiä, vuorovaikutteisen
viestimen analogia kuitenkin kuvaa yksittäisen tieteellisen lehden tilannetta. Tieteellinen
lehti, joka ei voi tarjota yhteyksiä kirjoittajan tavoitteena olevan tieteenalan tutkijoihin, ei
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toimi vuorovaikutteisena viestimenä. Siinä julkaiseminen on enemmän yksin puhumista
kuin viestintää toisille tutkijoille eikä se ole houkutteleva julkaisukanava tutkijalle, joka
haluaa artikkelilleen lukijoita. Tieteellisen lehden kohdalla vuorovaikutteisuus tarkoittaa,
että lehdellä on lukijoita ja kirjoittajia, jotka tavoittavat toisensa tämän lehden
välityksellä.

Suhteellisen edun käsitteen avulla tässä tutkimuksessa oli mahdollista yhdistää monia
ulottuvuuksia omaavat, viittausten funktiota koskevat käsitykset, joita ovat esittäneet mm.
Weinstock (1971), Chubin ja Moitra (1975), Moravcsic ja Murugesan (1975), Thorne
(1977), Merton (1983), Cronin (1984), Latour (1987), Cozzens (1989) ja Luukkonen
(1990). Lähdeviittausten tekemisen perusteluna suhteellinen etu kattaa monenlaiset
viittaamisen funktiot. Kirjoittajan edun mukaista voi olla viitata johonkin teokseen
myönteisessä tai kielteisessä sävyssä tai merkitä lähdeluetteloonsa jokin teos ilman, että se
olisi vaikuttanut hänen tekstiinsä. Kirjoittaja voi myös käyttää tai tulkita viittaamaansa
tekstiä eri tavoin kuin viitattu kirjoittaja on tarkoittanut. Suhteellisen edun käyttäminen
viittausten funktion selittäjänä ei tarkoita, että viittausten sisällön erittelyllä ei olisi
merkitystä. Päinvastoin, jos viittauksilla olisi yksi ainoa funktio, ne eivät voisi edustaa
kirjoittajille niin monia asioita. Suhteellisen edun monimerkityksisyyden vuoksi samakin
innovaatio voi eri omaksujille tuottaa erilaista suhteellista etua. Kuitenkin innovaatiosta
on oltava jotakin suhteellista etua, jotta se omaksuttaisiin. Tässä tutkimuksessa tämä
tarkkuus oli riittävä viittausten funktion selitykseksi.

Näkyvyyden käsite on esiintynyt sekä diffuusiokirjallisuudessa että tieteellisiä
julkaisuja koskevissa tutkimuksissa (ks. luvut 4.2.1 ja 2.2). Näkyvyydellä tarkoitetaan
diffuusiokirjallisuudessa sitä, kuinka hyvin innovaation omaksumisen tulokset ovat
muiden havaittavissa. Tällainen näkyvyyden määritelmä on lähellä artikkelin
julkaisemista harkitsevan kirjoittajan näkökulmaa. Kirjoittajalle tieteellisen lehden
kansainvälinen näkyvyys voi olla tärkeä julkaisukanavan valintaperuste.

Myös innovaation yhteensopivuuden käsite oli tässä tutkimuksessa sovellettavissa
tieteellistä lehteä koskevaan tutkimukseen. Yhteensopivuus oli yksi tieteellisen lehden
diffuusioon vaikuttava tekijä. AZF:n tapauksessa lehden sisällön väljempi
maantieteellinen määrittely poisti esteitä julkaista tutkimusta, joka koski aikaisempaa
laajempaa maantieteellistä aluetta. Uuden maantieteellisen rajauksen piirissä asuu
aikaisempaa selvästi enemmän eläintieteilijöitä, joiden artikkeleille AZF voi toimia
julkaisukanavana. Yhteensopivuus on määriteltävissä muutenkin kuin maantieteellisenä
tehtävän rajauksena. Yhteensopivuutta voisi tutkia esimerkiksi viitatun ja viittaavan
julkaisun sisällönkuvailutermien avulla.

Innovaation monimutkaisuuden vaikutus tieteellisen lehden diffuusioon tulisi
selvemmin näkyviin, jos esimerkiksi lehden toimituskäytännöissä tapahtuisi suuria
muutoksia, eli jos esimerkiksi julkaisukieli vaihtuisi suomesta englanniksi. Toisaalta
julkaisukielen vaikutusta artikkeleiden viittausten saantiin on tutkittu jo aikaisemmin.
Monet tutkijat ovat saaneet keskenään yhtä pitäviä tuloksia, joiden mukaan englanniksi
julkaistut artikkelit saavat enemmän viittauksia kuin muilla kielillä julkaistut artikkelit
(luku 2.3). Julkaisukieli on käyttökelpoinen tapa operationalisoida tieteellisen lehden
monimutkaisuus. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan kirjoittajille tarkoitettujen
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ohjeiden julkaisukieltä. Tutkimuksen kohteena olevasta lehdestä riippuen
monimutkaisuutta voivat edustaa kuitenkin myös muut tekijät.

Innovaatioiden diffuusiotutkimus soveltuu luonnollisesti parhaiten sellaisen
informetrisen tutkimuksen tueksi, jossa tarkastellaan jonkin asian (innovaation)
yleistymistä tai leviämistä. Aikaisemmissa bibliometrisissä tutkimuksissa tällaisia
innovaatioita ovat olleet happosade-termi (Lancaster & Lee 1985) ja julkaisut, jotka
edustivat jotakin uutta ideaa (Crane 1975). Tarkasteltaessa jonkin julkaisun kehitystä
kohti kansainvälistä näkyvyyttä tai muuta julkaisujen diffuusioon liittyvää kysymystä,
innovaatioiden diffuusiotutkimus tarjoaa tukea ja hedelmällisiä näkökulmia myös
bibliometrisiä menetelmiä soveltavalle tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa hyödyllisiä
diffuusiotutkimuksesta omaksuttuja käsitteitä olivat: innovaatio, vuorovaikutteinen
innovaatio, diffuusio, suhteellinen etu, näkyvyys, yhteensopivuus ja monimutkaisuus.

10.2. Diffuusio-viitekehyksen ongelmat informetrisessä tutkimuksessa

Informetrisen tutkimuksen kohteena ovat julkaisut. ”Tuotteena”, resurssina tai
innovaationa tiedoilla ja julkaisuilla on osittain yhteisiä ominaisuuksia. Tieto ei aineen tai
jonkin esineen tavoin kulu eikä vähene, jos sitä käytetään tai levitetään monien käyttöön.
Julkaisu voi kulua ja julkaisujen jakelijalla olevien julkaisujen lukumäärä voi vähentyä
hänen jakaessaan niitä lukijoille. Julkaisua on kuitenkin nykyisin helppo monistaa,
huomattavasti helpompi kuin jotakin teknistä laitetta. Tässä suhteessa julkaisu poikkeaa
niistä innovaatioista, joita aikaisemmissa diffuusiotutkimuksissa on enimmäkseen tutkittu.
Tästä syystä jotkut innovaation ominaisuuksia kuvaavat käsitteet eivät sovellu julkaisuihin
yhtä hyvin kuin johonkin tekniseen laitteeseen. Esimerkiksi kokeiltavuus on innovaation
ominaisuus, jolla on suurempi merkitys tarkasteltaessa jotakin mutkikasta laitetta kuin
julkaisua. Julkaisu on ilmeisen helposti kokeiltavissa, mutta julkaisun kokeilua on vaikea
erottaa käytöstä. Toisaalta voi olla vaikea tunnistaa eri julkaisujen välisiä kokeiltavuuden
eroja.

Perinteinen diffuusiotutkimus on usein ollut läheistä viestintätutkimukselle ja siinä ovat
keskeisessä asemassa olleet sosiaaliset suhteet jossakin yhteisössä. Sosiaalista
vuorovaikutusta on vaikea tutkia bibliometrisin menetelmin. Myöskään innovaation
vastaanottajaluokkien (ks. luku 4.2.1) tarkastelu (innovaattorit, varhaisomaksujat,
varhaisenemmistö, myöhäisenemmistö ja vitkastelijat) ei onnistu hyvin bibliometrisen
aineiston avulla. Vuorovaikutuksesta on luotavissa kuva bibliometrisin menetelmin, jos
viittausten katsotaan ilmentävän vuorovaikutusta. Myös innovaation vastaanottamisen
ajankohta on määriteltävissä bibliometrisen aineiston perusteella. Näiden menetelmien
avulla ei kuitenkaan saa kovin tarkkaa kuvaa sosiaalisen vuorovaikutuksen luonteesta eikä
innovaation vastaanottajien ominaisuuksista

Bibliometrisillä tutkimusmenetelmillä ei myöskään voi selvittää innovaation
vastaanottajan käsityksiä innovaatiosta, hänen valintaperusteitaan eikä hänen kokemansa
suhteellisen edun laatua, vaikka viittausten sisältö voikin olla tutkimuksen kohteena.
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Nämä rajoitukset on syytä tiedostaa sovellettaessa diffuusio-viitekehystä informetriseen
tutkimukseen.

10.3. Viittausanalyysin vahvuudet innovaation diffuusion
tutkimusmenetelmänä

Yksi viittausanalyysin vahvuuksista diffuusiotutkimuksen menetelmänä on se, että
julkaisut, jotka ovat viittausanalyysin tutkimuskohteena, voivat edustaa monia asioita.
Julkaisut voivat edustaa henkilöitä, tutkijaryhmiä, tutkimuslaitoksia tai maita. Ne voivat
myös edustaa uusia ideoita, jonkin tieteenalan koulukuntaa tai näkymätöntä korkeakoulua
(vrt. Crane 1975). Näiden lisäksi ne voivat olla tutkimuskohteena pelkästään julkaisuina.

Kun tutkimusmenetelmänä käytetään viittausanalyysiä, laaja, kansainvälisesti kattava
tutkimusaineisto on koottavissa kohtalaisen vaivattomasti Scisearch, Social Scisearch ja
Arts & Humanities Search -tietokannoista, jos vain hyväksyy ISI:n tietokantojen
rajoitukset. ”Maailmanlaajuinen” makrotason kuva diffuusiosta on viittausanalyysin
avulla luotavissa helpommin kuin haastattelu- tai kyselytutkimuksella.

Diffuusiotutkimus ei ole nykyhetkeen sidottu, jos tutkimusmenetelmänä on
viittausanalyysi. On yhtä helppoa tehdä viittausanalyysi, joka koskee vuosien takaisia
julkaisuja, kuin uusiakin. Scisearch-tietokanta sisältää aineistoa vuodesta 1974 eteen päin,
mutta tätäkään rajoitusta ei ole, jos tutkimusaineisto kootaan suoraan julkaisuista.

Viittausanalyysin avulla diffuusiotutkimukseen saadaan myös sellaista tarkkuutta, jota
haastattelu- ja kyselytutkimuksissa ei saavuteta. Rogers (1995) pitää yhtenä
diffuusiotutkimuksen virhelähteenä haastateltavien muistivirheitä, jotka koskevat jonkin
innovaation käyttöönottoa. Kun diffuusion tarkastelu perustuu viittauksiin, viittausten
julkaisuajankohdat saadaan vuoden tarkkuudella viittaavan artikkelin bibliografisista
tiedoista.

Viittausanalyysin etu on myös se, että se ei edellytä postikyselyä tai matkustamista
haastateltavan luokse eikä siten ole vastaajasta riippuvainen aineiston keruumenetelmä
samalla tavalla kuin kysely- tai haastattelututkimus. Aineistonkeruuvaihe on
viittausanalyysissä huomaamaton eikä vie aikaa tutkimuksen kohteelta.

10.4. Viittausanalyysin ongelmat innovaation diffuusion
tutkimusmenetelmänä

Tunnettu ja usein mainittu viittausanalyysin ongelma on, että Scisearch-tietokantaan (eikä
myöskään Social Scisearch ja Arts & Humanities Search -tietokantoihin) ei indeksoida
kaikkia tieteellisiä lehtiä. Lisäksi maiden kesken on eroja sen suhteen, miten kattavasti
niiden lehdet ovat mukana ISI:n tietokannoissa. Toisaalta haastattelemalla tai kyselyllä
kootut diffuusiotutkimuksen aineistot eivät myöskään kata koko maailmaa tai kaikkia
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jonkin alan edustajia. Yleensä niissä ei tavoitellakaan koko maailman kattavuutta, vaan
ainoastaan tutkimuksen kohteeksi valitut yhteisöt tai yksilöt.

Viittausanalyysin aineiston kerääminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. On vaikea
saada Scisearch-tietokannasta tehtyihin hakuihin perustuvia viittauslukuja täsmäämään
niiden lukujen kanssa, jotka julkaistaan JCR:ssa. Osa viittauksista voi joka tapauksessa
erilaisista tiedonhaku- ja tallennusteknisistä syistä jäädä löytymättä. Käytännöllinen
ratkaisu tähän on, että diffuusiota tyydytään tutkimaan sellaisena kuin se Scisearch-
tietokannan kautta näyttäytyy.

Luvussa 3.5 on käsitelty viittausanalyysin ongelmia, joista osa liittyy ISI:n
tietokantojen rajoituksiin. ISI:n tietokannoissa kolmas maailma ja Itä-Eurooppa ovat
länsimaita heikommin edustettuja ja ei-englanninkielinen materiaali tuntuvasti
englanninkielistä aineistoa heikommin edustettuna. Tutkimusaineisto viittausanalyysiä
varten on toki mahdollista koota myös manuaalisesti suoraan tieteellisistä lehdistä tai
muista julkaisuista. Tämä on kuitenkin työläs vaihtoehto ja ISI:n tietokantojen laajuista
aineistoa on vaikea kerätä suoraan julkaisuista. Esimerkiksi Scisearch sisältää 15,1
miljoonaa artikkelitietuetta. Scisearch-tietokannasta koottua tutkimusaineistoa on lisäksi
mahdollista täydentää suoraan julkaisuista koottavilla viittauksilla.

Viittausanalyysillä tehtävän tutkimuksen heikkoutena voi pitää sitä, että se voi
kohdistua ainoastaan julkaisuihin, joten tutkimusmenetelmä ei ole kovin ihmiskeskeinen
tarkasteltaessa innovaation diffuusiota. Viittausanalyysin avulla ei saa esiin innovaation
omaksujan käsityksiä innovaation valintaperusteista, vaikka tutkittaessa viittausten
asiayhteyksiä tekstissä viittausten sävyä voidaankin tarkastella.

Viittausanalyysi ei kerro innovaation omaksujasta eli viittaavan artikkelin kirjoittajasta
muuta kuin nimen ja osoitteen. Tällä tutkimusmenetelmällä ei pääse niin lähelle
artikkeleihin viittaavia tutkijoita, että voisi tarkastella heidän ominaisuuksiaan tai heidän
käytettävissään olevia resursseja, esimerkiksi lähimmän kirjaston kokoelmaa. Jos
viittausanalyysiä käytetään tutkittaessa jotakin koulukuntaa tai näkymätöntä
korkeakoulua, kuten Crane (1975), tämä tutkimusmenetelmä ei anna tietoa
henkilösuhteista samalla tavoin kuin kyselyllä tai haastattelemalla koottu
tutkimusaineisto.



11. Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kansallisen tieteellisen lehden
kansainvälisestä diffuusiosta ja tarkastella diffuusiotutkimuksen soveltuvuutta
bibliometrisellä tutkimusmenetelmällä toteutettavaan tutkimukseen, jonka kohteena on
tieteellinen aikakauslehti. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkittiin suomalaisen
eläintieteellisen lehden, Annales Zoologici Fennicin (AZF:n) kirjoittajakunnan kansallista
jakaumaa ja tehtiin tämän lehden julkaisemia artikkeleita koskeva viittausanalyysi sekä
tarkasteltiin tutkittavan lehden ominaisuuksia innovaationa. Tässä luvussa tarkastellaan
tutkimuksen keskeisiä tuloksia (luku 11.1) ja ehdotetaan jatkotutkimuksen aiheita (luku
11.2). Lisäksi selostetaan nyt tehtyyn tutkimukseen perustuvia käsityksiä tieteellisen
lehden kansainvälistymiseen vaikuttavista tekijöistä (luku 11.3).

11.1. Keskeiset tulokset

AZF oli 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella selvästikin kansallinen lehti. Diffuusion
alkuvaiheelle on yleensä ominaista jyrkkä ero innovaation omaksumisen suhteen
diffuusion lähtöalueen (innovaatiokeskuksen) ja sen ulkopuolisten alueiden välillä. Tämä
tuli esille myös tarkasteltaessa AZF:n kansainvälistä leviämistä. Diffuusion alkuvaiheessa
lehti tunnettiin lähinnä Suomessa, ts. innovaatio oli omaksuttu kotimaassa, mutta hyvin
vähän sen ulkopuolella. 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa AZF:ssä julkaistuista
artikkeleista 80-96 % oli kotimaisia. Tuossa vaiheessa lehti sai noin 300 viittausta
vuodessa. Yhtä vuosikertaa kohden tuli vain noin kolmekymmentä viittausta Suomen
ulkopuolelta, satunnaisesti eri maista.
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11.1.1. AZF:n kansainvälinen diffuusio

Diffuusiovaihe, jossa AZF levisi uusille alueille, alkoi 1980-luvun puolivälissä.
Viittausten kokonaismäärä kohosi suhteellisen pysyvästi yli viiteensataan vuodessa.
Diffuusiovaihe näkyi myös vuonna 1985 julkaistun vuosikerran saamissa ulkomaisissa
viittauksissa, joita oli kaksinkertainen määrä verrattuna vuonna 1980 ilmestyneen
vuosikerran saamiin viittauksiin. Eniten viittauksia tuli Yhdysvalloista, Kanadasta ja
Skandinavian maista. Artikkeleista noin 90 % oli kuitenkin edelleen kotimaisia.

AZF:n diffuusio tapahtui hitaasti ja muutokset sekä viittausten että kirjoittajakunnan
alueellisessa koostumuksessa tapahtuivat epätasaisesti. Kuitenkin sen jälkeen, kun AZF:n
maantieteellinen tehtävärajaus vuonna 1990 määriteltiin boreaaliseksi, muutos
kansallisesta kansainväliseksi tieteelliseksi lehdeksi tapahtui nopeasti. Jo tätä ennen
tapahtui kuitenkin muutos, joka helpotti ulkomaisen kirjoittajan ratkaisua julkaista
artikkelinsa AZF:ssä. Vuonna 1987 lehdessä julkaistaviksi tarkoitettuja käsikirjoituksia
koskevat ohjeet julkaistiin ensimmäistä kertaa englanniksi, eli tältä osin AZF:n
monimutkaisuus kansainvälisen kirjoittajakunnan näkökulmasta väheni. Vuodesta 1988
lähtien AZF:ssä onkin julkaistu säännöllisesti artikkeleita, joiden kirjoittajat olivat
kotoisin Yhdysvalloista, Kanadasta ja Isosta-Britanniasta. Kansallisen tieteellisen lehden
kansainvälistä diffuusiota ei takaa, vielä se, että lehdessä puretaan lehden
monimutkaisuutta aiheuttavia tekijöitä. Kansainvälisen diffuusion edellytyksenä voi
kuitenkin olla monimutkaisuuden vähentäminen ja yhteensopivuuden parantaminen
tavoitellun lukija- ja kirjoittajakunnan kannalta. Kunkin tieteellisen lehden kohdalla
joudutaan luonnollisesti määrittelemään, mikä on tavoiteltu lukija- ja kirjoittajakunta ja
sen mukainen yhteensopivuus, tai mitä monimutkaisuus eri tapauksissa tarkoittaa.

Kun vertaa AZF:n kirjoittajakuntaa ja AZF:n julkaisemien artikkeleiden saamia
viittauksia 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa tilanteeseen 1990-luvun puolivälissä, ero on
ilmeinen. AZF:n julkaisemista artikkeleista ulkomaisten osuus kohosi tänä aikana noin 10
prosentista lähelle 50 prosenttia ja AZF:n vuodessa saamien viittausten määrä kohosi
kolmestasadasta noin kuuteensataan. Verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin (luku 2.4)
AZF:n julkaisemien artikkeleiden jakaumaa voi 1990-luvun puolivälissä pitää hyvin
kansainvälisenä, etenkin pientä maata edustavalle lehdelle. 1990-luvulla AZF muuttui
Sievertsenin (1991) luokituksen mukaan ilmaistuna kansainvälisesti orientoituneeksi
Pohjoismaiseksi lehdeksi.

Tiivistymisvaiheessa innovaatio saa uusia omaksujia niillä alueilla, joille se on
levinnyt. AZF:n diffuusion voi arvioida saavuttaneen tiivistymisvaiheen Kanadassa,
Ruotsissa, Norjassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa 1980-luvun lopulla, josta
lähtien AZF on saanut näistä maista säännöllisesti sekä artikkeleita julkaistavakseen että
viittauksia. Muissa maissa, jotka sijoittuvat eläintieteellisessä hierarkiassa innovaation
lähtötason (Suomi sijalla 8) ja huipun väliin, AZF on vielä diffuusiovaiheessa eli
leviämässä sellaisille uusille alueille, joilla se ei ollut vielä ehtinyt saada paljon
omaksujia. Esimerkiksi Itämeren alueen maissa AZF ei ole toistaiseksi tavoittanut
moniakaan tutkijoita.

AZF ei tavoittele kaikkea maailman eläintieteellistä tutkimusta, vaan sen tehtäväksi on
määritelty julkaista boreaalisen alueen eläintiedettä edustavia artikkeleita. Boreaalisella
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alueella kokonaan tai osittain sijaitsevat valtiot ovat yhdessä kuitenkin huomattava tekijä
eläintieteellisessä julkaisutoiminnassa. Jos boreaalinen alue määritellään AZF:ssä
julkaistun rajauksen perusteella (liite 1), tälle alueelle kokonaan tai osittain sijoittuvat
valtiot julkaisevat 55 % maailman ja 44 % Scisearchiin indeksoiduista eläintieteellisistä
lehdistä (liite 2). On kuitenkin huomattava, että osa liitteessä 2 boreaalisen alueen
tunnuksella merkityistä maista on boreaalisia vain osittain, koska Yhdysvallat, Kanada ja
Venäjä sekä alueluokituksessa Itämeren alueeseen merkityt maat ulottuvat muillekin kuin
boreaaliselle ilmastovyöhykkeelle.

Viittausanalyysin tuloksia tarkastellessa jouduttiin miettimään, paljonko tuloksiin
vaikutti Scisearch-tietokannan kate esimerkiksi Itä-Euroopan maiden kohdalla.
Aikaisemmassa kirjallisuudessa (luku 3.5) Scisearch-tietokannan kattavuutta Itä-
Euroopan osalta on pidetty puutteellisena. AZF sai vähän viittauksia Venäjältä ja Baltian
maista, vaikka nämä alueet kuuluivat AZF:n maantieteellisen tehtävärajauksen piiriin.
Syynä näiltä alueilta saatujen viittausten pieneen määrään olisi voinut Scisearchin katetta
koskevan kritiikin perusteella pitää esimerkiksi juuri sitä, että näiltä alueilta indeksoidaan
niin vähän lehtiä Scisearch-tietokantaan. Viittausanalyysin tuloksen tulkinta jäi tästä
syystä epävarmaksi. AZF:ssä artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien tarkastelu kuitenkin
täydensi viittausanalyysillä saatua käsitystä AZF:n diffuusiosta. Myös AZF:n
julkaisemien artikkeleiden joukossa oli vain harvoja artikkeleita Venäjältä tai Baltiasta.
Tässä tapauksessa kirjoittajien tarkastelu tuki viittausanalyysillä tehtyjen johtopäätösten
tulkintaa ja lisäsi luottamusta viittausanalyysin antamia tuloksia kohtaan.

Myös saksalaisten tutkijoiden keskuudessa AZF:n diffuusio on ollut heikkoa.
Saksalaisia artikkeleita on ilmestynyt AZF:ssä vähän ja lisäksi AZF:n artikkelit saavat
harvoin viittauksia saksalaisilta tutkijoilta. Saksa on kolmanneksi suurin eläintieteellisten
lehtien julkaisija ja Scisearch-tietokantaan indeksoiduista lehdistä neljänneksi eniten on
saksalaisia lehtiä. Yhteyksien vähäisyys näin huomattavaan eläintieteelliseen
julkaisijamaahan korostaa tieteellisen lehden yhteensopivuutta diffuusioon vaikuttavana
tekijänä. Saksa on maantieteellisesti läheinen AZF:n alueellisen tehtävämäärityksen
kanssa, jossa mainitaan myös Itämerta koskeva eläintieteellinen tutkimus. AZF on
kuitenkin boreaalista eläintiedettä julkaiseva lehti, eikä Saksa kuulu boreaaliseen
alueeseen.

Tutkimuksessa osoittautui tärkeäksi tarkastella diffuusion hierarkkisuutta. Tällä
tarkastelulla oli merkitystä toisaalta siksi, että saatiin näkyviin diffuusion suunta.
Tarkastelu osoitti AZF:n diffuusion olleen voimakkaasti horisontaalista, mutta siihen
sisältyi myös aineksia hierarkkisesta diffuusiosta. Toisaalta hierarkkisuuden tarkastelu toi
näkyviin julkaisutoiminnan suurvaltojen vaikutuksen viittausanalyysin tulokseen. AZF:n
eri maista saamien viittausten määrä korreloi sen kanssa, kuinka voimakasta
eläintieteellinen julkaisutoiminta oli viittausten alkuperämaassa. Yhdysvalloista ja Isosta-
Britanniasta AZF saikin paljon viittauksia. Viittausten suuren määrän taustalla on näiden
maiden suuri eläintieteellinen julkaisutuotanto ja se, että Scisearch-tietokannassa nämä
maat ovat hyvin edustettuina. Toisaalta AZF:n diffuusion poikkeuksellista voimaa
Norjassa, Ruotsissa ja Kanadassa korosti se, että nämä maat eivät olleet julkaisutoiminnan
huippumaita, eivätkä niiden omat lehdet olleet Scisearch-tietokannassa laajasti
edustettuina. Se, että ko. maat tästä huolimatta selvästi tulivat esiin diffuusion
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hierarkkisuuden tarkastelussa korosti innovaation yhteensopivuuden merkitystä
kansainvälisessä diffuusiossa.

AZF:n vuosittain saamien viittausten kokonaismäärä on kasvanut voimakkaasti vuosien
1978 ja 1995 välillä ja vuosikerrat ovat alkaneet saada viittauksia nopeammin kuin
aikaisemmin. Yllättävää on se, ettei kumpikaan näistä tekijöistä näy selvästi JCR:n
julkaisemissa välittömyysindeksin arvoissa. Välittömyysindeksiä laskettaessa otetaan
huomioon viittaukset, jotka artikkelit saavat julkaisuvuonnaan. Pääosa AZF:n saamista
viittauksista kertyy kuitenkin vasta tämän määräajan umpeutumisen jälkeen. Tästä
huolimatta sekä viittauskertoimen että välittömyysindeksin arvot AZF:llä ovat samaa
suuruusluokkaa kuin eläintieteellisillä vertailulehdillä.

Bibliometrisin menetelmin toteutettavassa diffuusiotutkimuksessa on suositeltavaa
käyttää rinnakkain kaikkia kolmea tutkimusmenetelmää, viittausanalyysiä, kirjoittajien
kansallisen jakauman tarkastelua ja diffuusion vertaamista maiden julkaisutoiminnan
hierarkiaan tarkasteltavalla tieteenalalla.

Kun tutkittiin AZF:ssä artikkeleita julkaisseiden kirjoittajien kansallisuuksia, näytti
siltä, että AZF:n diffuusio jossakin määrin eteni hierarkkisessa järjestyksessä.
Eläintieteellisiä lehtiä julkaisee eniten Yhdysvallat. Diffuusion alkuvaiheessa suurin osa
AZF:n julkaisemista artikkeleista oli peräisin joko hierarkian huipulta, Yhdysvalloista, tai
diffuusion lähtötasolta eli kotimaasta (taso 8) tai sitä lähellä olevilta tasoilta eli Ruotsista
ja Norjasta (tasoilta 7 ja 6). Vähitellen, monen vuoden kuluessa, AZF alkoi julkaista myös
artikkeleita, jotka olivat peräisin hierarkian huipun ja lähtötason väliseltä alueelta ja
lähtötason alapuolisilta hierarkiatasoilta. Kirjoittajien kansallisen jakauman perusteella
AZF:n diffuusio noudatti Haggettin (1983) mainitsemaa hierarkkista Beatles-mallia (luku
4.2.4), vaikka diffuusio etenkin alkuvaiheessa olikin voimakkainta lähtötason
läheisyydessä.

11.1.2. AZF:n ominaisuudet innovaationa

AZF:n ominaisuuksista innovaationa tarkasteltiin yhteensopivuutta, monimutkaisuutta ja
näkyvyyttä. Yhteensopivuutta tarkasteltiin AZF:n maantieteellisen tehtävärajauksen
perusteella. AZF:n julkaisemisen alkuvaiheessa AZF:n lukijakunnan täytyi olla
kiinnostunut Fennoskandiaa koskevasta eläintieteellisestä tutkimuksesta, koska lehdessä
julkaistut artikkelit käsittelivät pääasiassa tätä aihealuetta. Väljempi maantieteellinen
tehtävärajaus paransi AZF:n yhteensopivuutta laajemman kansainvälisen yleisön kanssa.
Uuden rajauksen myötä AZF:n artikkelit voivat käsitellä koko boreaalisen alueen ja
Itämeren eläintiedettä. 1990-luvun puolivälissä, jolloin ajoittain yli puolet julkaistuista
artikkeleista oli ulkomaalaisia, myös Pohjoismaiden ulkopuoliset boreaaliset alueet olivat
säännöllisesti edustettuina AZF:n kirjoittajakunnassa.

AZF:n diffuusiota 1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla oli lisäksi omiaan edistämään
AZF:n monimutkaisuuden väheneminen kahdessa suhteessa: käsikirjoituksia koskevia
ohjeita alettiin julkaista englanniksi ja AZF:n julkaisemia artikkeleita koskeva tieto oli
entistä paremmin saatavilla sekundaarijulkaisuista. AZF:n bibliografinen tiedottaminen
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kansainvälisten tietokantojen välityksellä eteni samaan aikaan kansainvälisen diffuusion
kanssa. On vaikea päätellä, kumpi on syy ja kumpi seuraus. Bibliografisen tiedottamisen
laajenemista voi pitää diffuusion indikaattorina, mutta myös yhtenä diffuusioon
vaikuttavana tekijänä. Bibliografisen tiedottamisen merkitystä korostaa se, että julkaistuja
artikkeleita koskeva tieto välittyy kansainvälisten tietokantojen kautta myös muiden
tieteenalojen tietokantoihin.

Näkyvyys on bibliometriselle ja diffuusiotutkimukselle yhteinen termi ja sillä on näissä
tutkimustraditioissa hyvin saman tapainen sisältö. Näkyvyyttä kuvattiin tässä
tutkimuksessa viittauskertoimen avulla, kuten viittausanalyyseissä perinteisesti on tehty.

Viittauskertoimen laskemisessa otetaan huomioon viittaukset yhdeltä vuodelta, joka on
joko julkaisuvuotta seuraava tai sitä seuraava vuosi (ks. luku 1.2.2). AZF:n
viittauskertoimen arvo on vaihdellut 0.422:sta (vuonna 1981) 1.386:een (1994) (luku 9.3).
Vuosina 1994-1996 AZF:n viittauskerroin sijoittui eläintieteellisten lehtien kärjen
tuntumaan. Tässä suhteessa AZF:n kansainvälinen diffuusio heijastuu viittauskertoimen
arvossa. Viittausanalyysi ja lehdessä julkaisseiden kirjoittajien kansallinen jakauma
antavat kuitenkin tieteellisen lehden kansainvälisestä asemasta vivahteikkaamman kuvan
kuin JCR:ssa julkaistavat viittauskertoimen ja välittömyysindeksin arvot.
Viittauskertoimella on kuitenkin merkitystä AZF:n diffuusiolle, jos tutkijat ottavat
kansainvälisen näkyvyyden huomioon valitessaan artikkeleilleen julkaisukanavaa.

Innovaation ominaisuuksista suhteellisen edun käsite osoittautui käyttökelpoiseksi
bibliometrisessä tutkimuksessa. Suhteellisen edun käsitettä on mahdollista käyttää
viittausten funktion selittäjänä: kirjoittaja viittaa julkaisuun, koska hänelle on siihen
viittaamisesta suhteellista etua. Tutkittaessa viittauskäytäntöjä suhteellisen edun käsite ei
korvaa yksityiskohtaisempia, viittausten sisältöä koskevia tarkasteluja. Kuitenkin
tilanteissa, joissa kaivataan yksinkertaista selitystä viittaustapahtumalle, suhteellisen edun
käsite on käyttökelpoinen ja ongelmattomampi kuin aikaisemmassa kirjallisuudessa
esitetyt tuen hakeminen kirjoittajan väitteille tai toimiminen palkkiona viitatulta
kirjoittajalta lainatuista ajatuksista (luku 3.3). Viittauksista voi olla vaikea päätellä, mikä
on ollut kirjoittajan todellinen viittaamisen motiivi. Viittauksen olemassaolo kuitenkin
kertoo, että kirjoittaja tietää viitatun julkaisun olemassaolosta ja että hänen etunsa
mukaista on merkitä kyseinen teos lähdeluetteloonsa. Jotta diffuusiota tapahtuisi,
innovaatiosta on oltava omaksujalle suhteellista etua. Suhteellisen edun käsite tarjoaa
uuden näkökulman viittausten funktiota koskevaan keskusteluun.

Tieteellistä lehteä voi pitää vuorovaikutteisena innovaationa, jollaiselle on ominaista
siitä koituvan edun kasvu sitä mukaa, mitä useampi ihminen ottaa tällaisen
vuorovaikutteisen innovaation käyttöönsä. Mitä enemmän vuorovaikutteisella viestimellä
on käyttäjiä, sitä laajemmalle viestit on mahdollista levittää sen välityksellä. Tekninen
vuorovaikutteinen viestin (esimerkiksi telekopiokone) edellyttää vastaanottajalta
vastaavanlaista laitetta, jotta viestintä onnistuisi (ks. luku 4.2.1). Tieteellisen lehden kautta
kulkeva viestintä ei ole sidoksissa yhteen lehteen, koska sen vaihtoehtoina voivat toimia
muut tieteelliset lehdet. Tieteellinen lehti, joka ei ole laajassa käytössä, ei kuitenkaan ole
houkutteleva julkaisukanava. Mitä laajempi lukijakunta - tai viittausten perusteella
mitattuna näkyvyys - tieteellisellä lehdellä on, sitä houkuttelevampi se on artikkelin
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julkaisukanavana, koska siinä julkaistut artikkelit leviävät tiedeyhteisön käyttöön eivätkä
jää tutkijan yksinpuheluksi.

Viittausanalyysillä toteutettu diffuusiotutkimus poikkeaa kysely- tai
haastattelumenetelmällä toteutetusta tutkimuksesta paitsi aineiston keruutavan myös
näkökulman suhteen. ISI:n tietokannoista saatavan aineiston perusteella on haastattelu- tai
kyselymenetelmään verrattuna helpommin luotavissa kuva innovaation kansainvälisestä
diffuusiosta tiedeyhteisössä. Maailman eläintieteellisistä lehdistä Scisearch kattaa runsaat
10 % (liite 2). Näin laajaa kansainvälistä kattavuutta kysely- tai haastattelututkimuksen
avulla on vaikea saada. Lisäksi ISI:n tietokannoista saatava perusaineisto on
täydennettävissä kokoamalla manuaalisesti viittaukset sellaisista tarpeelliseksi
katsottavista lehdistä, jotka eivät sisälly ISI:n tietokanojen valikoimaan.

11.2. Jatkotutkimuksen aiheita

Innovaatio ominaisuuksia olisi mahdollista tarkastella muullakin tavoin kuin mitä tässä
tutkimuksessa tehtiin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tieteellisen lehden
yhteensopivuutta lehden maantieteellisen tehtävämäärityksen perusteella.
Yhteensopivuuden tarkasteluun voisi käyttää kuitenkin myös sisällönkuvailutermejä, jotka
koottaisiin sekä viitatuista että viittaavista artikkeleista (vrt. Ungern-Sternberg 1994).
Yhteensopivuudesta saisi tällaisella menetelmällä mahdollisesti yksityiskohtaisemman
kuvan kuin mihin tässä tutkimuksessa käytetty maantieteellisen tehtävämääritelmän
tarkastelu antaa mahdollisuuden. Lisäksi kaikkien tieteellisten lehtien sisältöä ei ole
määritelty maantieteellisestä näkökulmasta.

Kun tieteellisten lehtien käyttö elektronisessa muodossa yleistyy myös kokotekstinä,
eri julkaisumuodot voisivat olla yksi tapa operationalisoida tieteellisen lehden
monimutkaisuutta. Viittausanalyysiä voisi lisäksi täydentää tarkastelemalla lehden
kotisivuille tai artikkeleihin suuntautuvia linkkejä elektronisina viittauksina (vrt. Almind
& Ingwersen 1998). Elektroninen julkaisutoiminta ei tosin ole kaikissa maissa jokaisen
ulottuvilla eivätkä elektroniset lehdet esimerkiksi kustannussyistä ole helpommin
saatavilla kuin painetut julkaisut.

Perinteisen diffuusiotutkimuksen kohteena on yleensä ollut yksi innovaatio kerrallaan,
koska usein ei ole vaihtoehtoisia uusia viljalajeja tai lääkkeitä levitettävänä
samanaikaisesti. Julkaisujen kohdalla on kuitenkin toisin. Cranen (1975) tutkimuksessa
innovaatiota edusti julkaisu ja eri tieteenaloja edustivat eri julkaisut, joiden diffuusiota
Crane tarkasteli. Kohdistamalla diffuusiotutkimus samanaikaisesti useampaan
tieteelliseen lehteen olisi mahdollista verrata innovaatioiden ominaisuuksia keskenään ja
niiden mahdollista vaikutusta diffuusioon. Jos tarkastellaan kansainvälistä diffuusiota,
tällaisen tutkimuksen kohteeksi olisi syytä valita AZF:n tyyppisiä tieteellisiä lehtiä, jotka
eivät ole koko ajan olleet kansainvälisesti tunnettuja. Mielenkiintoista olisi verrata
esimerkiksi suomalaisen ja muunmaalaisten saman alan tieteellisten lehtien kansainvälistä
diffuusiota.
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Joissakin aikaisemmissa viittausanalyyseissä on sivuttu eri maiden edustusta Scisearch-
tietokannan sisällössä. Yhdysvaltalainen aineisto on usein todettu hyvin edustetuksi tässä
tietokannassa. Sen sijaan aliedustetuksi on arvioitu mm. Itä-Euroopan maiden,
kehitysmaiden sekä muun kuin englanninkielisen kielialueen julkaisutoiminta (ks. luku
3.4). Tästä syystä on mainittu tarve ottaa huomioon ‘perifeerisen’ tieteen erityispiirteet,
jos viittausanalyysiä käytetään tutkimuksen tuloksellisuuden arviointiin (esim.
Arunachalam & Manorama 1989). Eri maiden tai kielialueiden yli- tai aliedustuksen
vaikutusta viittausanalyysin tulokseen tutkimuksissa ei kuitenkaan ole kovin tarkasti
yksilöity ja tästä syystä se olisi tutkimisen arvoinen asia.

Innovaation kokeiltavuus edistää sen diffuusiota. Julkaisut ovat helposti kokeiltavissa
ja levitettävissä kopioina, joten kokeilumahdollisuuden puuttuminen ei ole diffuusion
esteenä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan yhtä tieteellistä lehteä, joten
tutkimuksessa ei ollut mahdollista vertailla lehtiä kokeiltavuuden suhteen. Kokeiltavuuden
merkitystä tieteellisen lehden diffuusiolla voisi mahdollisesti tarkastella tutkimuksessa,
jossa olisi mukana useampia tieteellisiä lehtiä ja näistä osa olisi saatavilla elektronisessa
muodossa, osa pelkästään painettuna. Tämän tyyppinen tutkimus pitäisi luonnollisesti
rajoittaa maihin, joissa elektroniset julkaisut ovat helposti saatavilla.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin eläintieteellisen lehden saamien viittausten
alkuperää ja todettiin lievä riippuvuus saatujen viittausten määrän ja sen välillä, kuinka
vahva julkaisija eläintieteen alalla viittausten alkuperämaa oli. Julkaisutoimintaa kuvattiin
maassa julkaistujen eläintieteellisten lehtien lukumäärällä. Vaikka julkaisutoiminnan
vilkkaus ei tässä tutkimuksessa ollut ainoa viittausten määrän selittäjä ja vaikka tuloksissa
kiinnostavimpia olivat tapaukset, jotka poikkesivat todetusta riippuvuuskuviosta,
julkaisutoiminnan vilkkaudella silti oli vaikutus viittausanalyysin tulokseen. On
luonnollista, että sieltä, missä julkaistaan paljon, myös tulee paljon viittauksia. Tässä
tutkimuksessa tästä asiasta syntyi kuva yhden tieteellisen lehden kannalta.
Jatkotutkimuksen aiheeksi jää selvittää laajemmin, kuinka voimakkaasti
julkaisutoiminnan volyymi - tai jos niin halutaan: julkaisutoiminnan paljouteen perustuva
maiden hierarkia jollakin tieteenalalla - vaikuttaa viittausanalyysin lopputulokseen ja
vaihteleeko tämä vaikutus esimerkiksi tieteenaloittain. Julkaisutoiminnan paljoutta voi
tällaisessa tutkimuksessa kuvata paitsi julkaistujen lehtien määrällä, myös esimerkiksi
julkaistujen artikkeleiden määrällä.

11.3. Tieteellisten lehtien kansainvälistymistä koskevat johtopäätökset

Tämä tutkimus kohdistui yhteen tieteelliseen lehteen, sen leviämiseen ja sen
ominaisuuksiin innovaationa ja siksi tutkimuksen perusteella ei voi antaa yksityiskohtaisia
ohjeita tieteellisen lehden kansainvälisen diffuusion edistämiseksi. Seuraavassa
tarkastellaan kuitenkin yleisellä tasolla joitakin tekijöitä, joita julkaisijat voivat ottaa
huomioon, jos tavoitteena on tieteellisen lehden kansainvälisen tunnettavuuden
lisääminen. Tarkasteltavat tekijät ovat bibliografinen tiedottaminen, monimutkaisuus ja
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yhteensopivuus. Tämän tarkastelun ulkopuolelle jää sen arvioiminen, onko kansainvälinen
diffuusio tavoiteltava asia vai ei.

Bibliografisella tiedottamisella oman tieteenalan keskeisten tietokantojen välityksellä
on kaksi merkitystä. Tieteellisen lehden julkaisemista artikkeleista leviää bibliografisten
tietokantojen välityksellä tieto tutkijoille, mutta myös toisten tietokantojen ylläpitäjille.
Bradfordin ”lain” mukaan (Bradford 1934) jotakin tieteenalaa edustavat artikkelit
ilmestyvät paitsi alan ydinlehdissä, myös lehdissä, joissa suurin osa artikkeleista edustaa
jotakin muuta tieteenalaa. AZF:n artikkeleita oli paitsi eläintiedettä edustavissa, myös
esimerkiksi Toxline-tietokannassa, jonka sisältönä ovat kemikaalien, lääkkeiden ym.
myrkkyopilliset vaikutukset. Toxline on esimerkki tietokannasta, johon tiedot kootaan
muiden kansainvälisten, tieteellistä kirjallisuutta indeksoivien tietokantojen aineistoista.
Bibliografisella tiedottamisella on siten merkitystä myös tieteenalojen välisen tiedon
välittymisen kannalta. Kansainvälistä ja useampia tieteenaloja edustavaa lukijakuntaa
tavoittelevan tieteellisen lehden kannattaisi siis aktiivisesti pyrkiä saamaan artikkeleitaan
koskevat bibliografiset tiedot tallennettavaksi vähintään oman alansa keskeisiin
kansainvälisiin tietokantoihin.

Tieteellisen lehden kohdalla pitää paikkansa sama, mikä koskee muitakin
innovaatioita: innovaation diffuusiota edistää innovaatiosta omaksujalleen koituva
suhteellinen etu, innovaation näkyvyys, yhteensopivuus ja se, että innovaatio ei ole
monimutkainen käyttöönottajan näkökulmasta. Näitä ominaisuuksia on mahdollista
soveltaa eri lehdissä eri tavoin. Oleellista kuitenkin on se, että kansainvälistä leviämistä
tavoittelevien tieteellisten lehtien julkaisijat miettivät, mitä em. tekijät heidän
tapauksissaan merkitsevät.

Yhteensopivuus lukija- ja kirjoittajakunnan kiinnostuksen kanssa voi merkitä sisällön
rajausta, joka vastaisi tavoitteena olevan lukijakunnan kiinnostusta. Tavoitellun
lukijakunnan ei tarvitse rajautua alueellisesti, kuten AZF:n tapauksessa, vaan tieteellinen
lehti voi rajata sisältöään eri perusteilla. Määrittelyt nousevat luonnollisesti julkaistavan
tutkimuksen sisällöstä. Sisällölliseen rajaukseen liittyy omat ongelmansa. Täsmällinen
sisällön rajaus voi auttaa erottumaan alan muista lehdistä, mutta samalla se voi rajata
lukijakuntaa suppeammaksi. Kovin yleisen sisällön määrittelyn ongelmana voi olla
lukijoiden vaikeus tunnistaa tieteellinen lehti omakseen.

Monimutkaisuuden vähentäminen edistää tieteellisen lehden kansainvälistä leviämistä.
Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu julkaisukielen vaikutusta lehden
käyttöön. AZF:n kohdalla monimutkaisuutta vähensi kirjoittajille tarkoitettujen ohjeiden
julkaiseminen englanniksi. Lehti itse ilmestyi englanniksi koko tarkastelujakson ajan.
Artikkeleiden ja käsikirjoituksia koskevien ohjeiden julkaiseminen englanniksi ei vielä
takaa tieteellisen lehden kansainvälistä diffuusiota, mutta se voi silti olla kansainvälisen
diffuusion edellytys. Kansallisella kielellä julkaistuilla tieteellisillä lehdillä on oma
merkityksensä mm. tieteenalan termistön kehittymisen kannalta. Kansallisella kielellä
tavoitettava lukijakunta jää kuitenkin valitettavasti pieneksi, ainakin, jos julkaisukieli on
suomi. Tieteellisessä julkaisutoiminnassa kansallista ja kansainvälistä julkaisutoimintaa ei
pitäisi nähdä vastakohtina, koska molempia tarvitaan.

Tämä tutkimus osoitti, että tieteellinen lehti voi muuttua luonteeltaan kansallisesta
kansainvälisesti orientoituneeksi lehdeksi ja että myös pientä maata edustava lehti voi
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sijoittua oman alansa kansainvälisessä lehtijoukossa kärjen tuntumaan, jos arviointi
perustuu viittauskertoimeen. Lisäksi tutkimus osoitti, että kansainvälisessä
tunnettavuudessa tapahtuneet muutokset eivät kovin selvästi ilmene JCR:n julkaisemissa
välittömyysindeksin ja viittauskertoimen arvoissa. Tieteellisen lehden
kansainvälistymisestä saa viittausanalyysin avulla ja artikkeleiden kirjoittajien kansallista
jakaumaa tarkastelemalla vivahteikkaamman kuvan kuin ISI:n indikaattoreiden
perusteella. Kansainvälistyminen edellytti lehden sisällöllisen rajauksen väljentämistä,
jolloin sen yhteensopivuus laajemman lukijakunnan kanssa parani. Kansainvälistyminen
merkitsi kansainvälisempää sisältöä ja laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä. Tämä ei
kuitenkaan ole menetys kansallisenkaan julkaisutehtävän kannalta. Kansainvälinen
näkyvyys parantaa kotimaisen tieteellisen lehden asemaa julkaisukanavien vertailussa
myös silloin, kun vertailua tekee kotimainen tutkija.



Summary

Topic and research questions

The purpose of several previous citation analyses has been to study the international role
of scientific journals or other publications. However, such studies have so far not
addresseded the change of a national journal into an international one. One reason for this
has been that the study periods have been too short to cover changes that take place over a
longer period. In some cases, the reason for this has been that the study has focused on
journals that have been equally international both at the beginning and at the end of the
study period.

The topic of this research was the international diffusion of a formerly national
scientific journal, Annales Zoologici Fennici (AZF). The terms ”diffusion” and
”innovation” appear rather frequently in bibliometric articles. The contents of these or
other concepts or diffusion research have not, however, been utilized in previous
bibliometrics studies, and this study was therefore conducted from the viewpoint of the
diffusion of innovations. The study had two purposes: to study the international diffusion
of a scientific journal, and to study the applicability of theoretical concepts derived from
the diffusion of innovations literature, to a bibliometric study focused on a scientific
journal.

The research questions of the study were: (1) where has the diffusion of AZF taken
place? Diffusion was studied through the citations received by AZF and through the
national distribution of the authors who have published their articles in AZF. Therefore,
the first research question was divided into three subquestions: (1.1) Which countries
were represented by the authors who have cited AZF’s articles?, (1.2) Which countries
were represented by the authors who have published their articles in AZF? and (1.3) Does
the diffusion of AZF follow a certain (diffusion) pattern?

The second research question of the study was: (2) What are the attributes of AZF as
an innovation? The following attributes of innovation have been revealed in the previous
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diffusion literature: relative advantage, compatiblity, complexity, observability and
trialability (Rogers 1995). In this study, the concept of relative advantage was utilized as a
generalization of the reasons for citing. Trialability, on the other hand, was found to be an
obvious characteristic of a publication, and the lack of trialability would not be an
obstacle for diffusion. However, trialability was left outside the scope this study. Thus,
the compatibility, complexity and observability of AZF were examined.

The third research question was (3) How applicable are concepts derived from the
diffusion of innovations literature to the diffusion of a scientific journal studied through
the bibliometric methodology.

Methods

The national distribution of authors who had published their articles in AZF was used to
describe the international diffusion of AZF as a publication channel. Each article
represented the country of origin of its author. In the case of multiauthored papers each
country was given 0.5 points if the authors represented two countries, 0.33 points if they
represented three countries, etc., but the number of authors from each country was not
taken into account.

Another method to study AZF’s diffusion was citation analysis. In this study, citations
were used to show that the citing author was aware of AZF. The reasons for citing were
generalized as the relative advantage that the citing author received from mentioning a
publication in his or her paper. Thus, citations from new countries were interpreted to
indicate awareness of AZF and diffusion into new areas.

To study the hierarchy of diffusion, the countries were ranked according to the number
of zoological journals they publish. The hierarchy of diffusion was established by placing
both the citations and the articles of AZF in a diagram, where the vertical axis showed the
ranking of countries and the horizontal one the year of citation or the publication year of
the article.

The following attributes of innovation were studied: compatibility, observability and
complexity. The definitions of the attributes were adopted from Rogers (1995).
Compatibility is the degree to which an innovation is perceived as consistent with the
existing values, past experiences, and needs of the potential adopters. The compatibility of
AZF was studied on the basis of its geographical task definition. The more limited the
geographical task of a journal is defined to be, the smaller is the audience with whose
interests a journal can be considered compatible.

Observability is the degree to which the results of an innovation are visible to others. In
this study, observability was studied on the basis of AZF’s impact factor values. Studied
through the impact factor, observability is seen especially from the viewpoint of an author
who plans to publish an article. A high impact factor of a journal suggests greater
visibility for an article.

Complexity is the degree to which an innovation is perceived as relatively difficult to
understand and use. One indicator of complexity was the Finnish language used in the
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information for authors of AZF, although the articles were published in English. Another
way to study the complexity of the use of AZF was through the availability of its
bibliographic information in international secondary sources. This was done by studying
AZF’s presence in different databases in the Dialog Web service.

Data

Citation analysis was based on citations retrieved from the Scisearch file of the Dialog
Web service. The same source also provided the addresses of the authors who had cited
articles published in AZF. Citations given in the articles published in AZF were excluded
from the data. Journal Citation Reports of the Science Citation Index provided the impact
factor, the immediacy index and the total number of citations received by AZF in the
years 1979-1996.

Articles published in AZF in the years 1974-1997 included information about the
affiliation of their authors. Conference papers, which are also published in AZF, were
excluded from the study. Published volumes of AZF provided information about the
geographical definition of the contents of AZF in different years and the publication
language of the information for authors.

The Serials Directory (1996) was the source of information about how many zoological
journals are published in each country. The hierarchy of zoological publishing was based
on this data. The Serials Directory also provided information about the secondary sources
through which information of AZF’s articles is available. This was also studied through
the files of the Dialog Web service. Its files were searched for the ones in which AZF’s
articles were available, how many of them there were, and of which years there were
articles.

Results

Since its foundation, AZF has been a domestic scientific journal. Until 1986, about 90 %
of the articles published in AZF were of domestic origin (Fig. 1). Both the authors and the
citations of AZF showed that AZF’s international diffusion has been gradual, slow and
uneven. However, as a result of this slow diffusion, the contents of the journal in the
1990’s can be considered international on the basis of the national distribution of AZF’s
authors. About half of its articles were foreign in the years 1995-1997. The yearly number
of AZF’s citations has also increased being more than four times higher in 1996 than in
1974 (Fig. 2). The increased speed of citation was indicated by citations received already
in the year of publication since 1985 (Fig. 3).
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Fig. 1. The proportional (%) national distribution of AZF’s contributors in the years 1974-
1977

The most important areas of diffusion are (at least partly) boreal, including the
Fennoscandian countries, Canada and the USA (Fig. 1). The citations and authors of AZF
were found to represent the international diffusion of the journal more clearly than the
impact factor value of the journal, and the international diffusion did not have any
influence on the immediacy index of AZF.

There were several factors contributing this development. The compatibility of AZF
was enhanced by the change of the geographical definition of its contents. The first
definition, published in 1986, limited AZF’s contents rather strictly to Fennoscandian
articles. All articles either had to have some connection to Fennoscandia or had to be
written by Fennoscandian authors, unless articles of notable general interest. In 1990, the
geographical definition became notably more extensive, as AZF became the zoological
journal of the boreal regions. The new definition also notably broadened the potential
audience of the journal. The articles could now include research articles of the zoology
not only from Fennoscandia, but also from the boreal regions of Asia and North America,
and articles of the zoology of the Baltic Sea were also welcomed.
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Fig. 2. Yearly number of citations of AZF in 1978-1996. Source: JCR 1978-1996.

Another factor that contributed to AZF’s diffusion was the decrease of its complexity
in 1987. Until that year, although AZF was published in English, its information for
authors had only been published either in Finnish or in Finnish and Swedish. This, of
course, was in accordance with the geographical definition of the task of AZF. For others
than speakers of Finnish and the Scandinavian languages, AZF could, nevertheless, be
considered complex as a publication channel. Since 1987, however, information for
authors has been published in English, and the complexity of AZF was reduced in this
respect. In the late 1980’s and the early 1990’s, the proportion of foreign articles has
slowly grown in AZF. Another way to reduce the complexity of a journal is to increase its
accessibility through, for example, secondary sources. Information about AZF’s articles is
available through international bibliographic databases that represent both zoology and
various other topics. AZF’s articles are indexed regularly in Biosis Previews, Scisearch,
Current Contents Search and Geobase, but some of them can also be found in Toxline,
Water Resources Abstracts, and Agricola. Especially in the 1980’s, the number of
databases indexing AZF at least partly has clearly risen, but it is difficult to estimate
which one came first, AZF’s international diffusion or its more comprehensive indexing
in international databases. It can naturally also be said that AZF’s diffusion is reflected in
its more extensive representation in international databases.
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Fig. 3. Citations received by the volumes of AZF published in the years 1975, 1980, 1985, 1990
and 1995 in their publication year and for four years afterwards. (Exceptionally, the citations
of the 1995 volume only represent the publication year and the three following years.)

The observability of AZF was studied through its impact factor. The impact factor
value of AZF has varied below and above 1, which is interpreted to mean that each article
published in a year receives one citation on an average. When compared to other
zoological journals listed in the JCR, the impact factor value of AZF can be considered
surprisingly high for a journal that represents such a small country. In most years, AZF
ranks in the upper half or the zoological journals in the world, and in the past three years
(and also in 1987) AZF has ranked among the top 15 zoological journals in JCR (Fig. 4).
AZF can therefore be considered to have fairly good observability, which may have an
influence on the authors’ choice a of publication channel. Luukkonen’s (1992) study
showed that the two factors that were most often taken into account in this decision were
that the journals covered the intended audience and the prestige and visibility of the
channel.
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Fig. 4. The location of AZF among international zoological journals in the category of zoology
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The hierarchy of diffusion was studied by comparing the results of citation analysis and
the analysis of the national distribution of AZF’s authors, with the hierarchy of the
countries as zoological publishers. There was a notable correlation (0.471; p-value 0.05)
between the number of citations of AZF from different countries and the number of
zoological journals published in these countries, i.e. the rank of the country as a
zoological publisher. Most citations come from the most voluminous publishers. There
were, however, clear exceptions to this linear dependence revealed by the correlation.
Sweden, Norway and Canada (and Finland), above all, gave more citations to AZF than it
could have been expected on the basis of their rank as zoological publishers. On the other
hand, German citations were clearly fewer than it could have been expected of the world’s
third largest zoological publisher. German articles also appeared rarely in AZF. This led
to two conclusions. First, the publication volume of different countries does have an
influence on the national distribution of citations and, consequently, the results of citation
analysis. This does not, however, totally hide the influence of compatibility on citation
analysis. Thus, the hierarchical study of citations of AZF emphasized the importance of
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compatibility for diffusion. Areas of high compatibility (Nordic countries and Canada)
were positive exceptions to the dependence between the rank of the country as a
zoological publisher and the citation rate of AZF, whereas areas of low compatibility (e.g.
Germany) were negative exceptions.

The diffusion of AZF as a publication channel was most marked in the horizontal
direction, i.e. near the level of Finland. This means that AZF was initially best known as
publication channel in Finland, Sweden and Norway, which publish 8, 7 and 6 zoological
journals, respectively. AZF’s diffusion, however, also contained a hierarchical element. In
the earliest years, AZF’s diffusion also reached USA at the top of the hierarchy. Only
after this did AZF begin to diffuse as a publication channel to the countries situated
between Finland and the top of the hierarcy. Such diffusion is called the Beatles pattern
(Hagget 1983), i.e. the diffusion starts from some middle level of the hierarchy and
proceeds first downwards to the nearest areas. Then it proceeds to the top of the hierarchy,
and only after that - via the top - to other areas that are at and above the original level.

Discussion

The results of the study showed that the character of a scientific journal can change from
national to international, although the change may take time. The study also showed that
the enhanced compatibility and reduced complexity of the journal contributed the
international diffusion. The contribution of AZF’s observability is not equally clear, but
previous studies (Luukkonen 1992) have shown that it has an influence on the authors’
decision about the publication channel of their articles. Hence, inadequate observability
might be an obstacle for diffusion.

The most important direction of diffusion was into the boreal countries, which is in
accordance with the latest definition of the contents of the journal.

The ranking of countries as publishers was found to have an influence on the results of
a citation analysis. This does not, however, totally hide the importance of compatibility in
this respect.

The combination of citation analysis with a study of the national distribution of authors
as well as a study of the hierarchy of diffusion contributed and complemented to the
reliability of the results received by each method. The theoretical concepts derived from
the diffusion of innovations literature were found useful in this study of a scientific
journal. A scientific journal can be defined as an innovation, and citation analysis is one
possible way to study its diffusion, especially when combined with the study of the
national distribution of the authors of the articles published in the journal. The problem of
using bibliometric methods in a diffusion study is that they do not provide access close to
the adopter of the innovation, nor do they provide information about his or her opinions or
reasons for adopting it. Instead, bibliometric methods can be used to represent the
worldwide diffusion of a publication more easily than can be done with questionnaires or
interviews, which are traditionally used in diffusion studies. One of the most useful
concepts, adopted from diffusion research in this study was the concept of relative
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advantage, which was used as a generalization for the different functions of citing a
publication. As attributes of innovation, the concepts ”compatibility”, ”observability”, and
”complexity” were applied and found useful in this study. An important topic of future
research would be to test these concepts in a diffusion study of several scientific journals.
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Liit e 1.

AZF:ssä julkaistu n maantieteellisen rajauksen mukainen maiden
ryhmittely

Vuodesta 1990 lähtien AZF:ssä on julkaistu Amerikan, Euroopan ja Aasian boreaalisia
alueita sekä Itämeren aluetta koskevia eläintieteellisiä tutkimuksia (Annales Zoologici
Fennici 1990). Seuraava maiden ryhmittely perustuu AZF:n julkaisemaan sisällön
määrittelyyn:
1. Suomalaisiksi on merkittiin kaikki AZF:ssä julkaistut tai AZF:iin viittaavat artikkelit,

joiden kirjoittajista vähintään yksi oli suomalainen riippumatta siitä, mitä muita maita
mahdolliset muut kirjoittajat edustivat. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska
suomalaisen kirjoittajan voi ajatella tuntevan AZF:n. Vaikka muut kirjoittajat olisivat
ulkomaalaisia, ei artikkeli tai viittaus tällaiselta tutkijaryhmältä kerro AZF:iä koskevan
tiedon leviämisestä.

2. Skandinavian maat -luokkaan kuuluvat artikkelit tai AZF:iin viittaavat artikkelit,
joiden kirjoittajat olivat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta tai Islannista. Nämä maat
edustivat tässä tutkimuksessa AZF:n sisällön määrittelyssä mainittua Pohjois-
Eurooppaa.

3. Ryhmään Saksa, Puola, Venäjä, Viro, Latvia ja Liettua (taulukoissa ja kuvissa kolme
viimeistä on merkitty Baltian maiksi) luokiteltiin viittaukset tai artikkelit, joiden
kirjoittajat edustivat näitä maita. Venäjän (aik. Neuvostoliitto) voisi sijoittaa myös
ryhmään 4, jossa ovat Pohjois-Amerikan boreaalisia alueita edustavat maat, koska
Venäjä edustaa AZF:ssä mainittua Aasian boreaalisia alueita. Venäjä sopii kuitenkin
myös ryhmään Itämeri, joka yhdistää ryhmän 3 maita ja on lisäksi maantieteellisesti
läheisempi.

4. Pohjois-Amerikan boreaalisia alueita tässä tutkimuksessa edustivat Yhdysvallat ja
Kanada.

5. Kaikkia muita kuin yllä mainittuja maita edustavat artikkelit tai viittaukset merkittiin
ryhmään muut maat.

Useamman kirjoittajan yhteisten artikkeleiden luokittelu maittain on selostettu luvussa
6.2.



Liit e 2.

Viitetietokannat tai indeksijulkaisut , joihi n AZF The Serials
Directoryn mukaan indeksoidaan

Animal Behavior Abstracts Forestry Abstracts
Animal Breeding Abstracts Geological Abstracts (Geobase) 1)
Biocontrol News and Information Georef 1)
Biological Abstracts (Biosis Previews) 1) Helminthological Abstracts
Chemical Abstracts 1) Horticultural Abstracts
Curr Biol Environ Sci Key-Word-Index of Wildlif e Research
Current References in Fish Research Oceanic Abstracts 1)
Ecological Abstracts Research Alert
Ecology Abstracts
Embase 1)

Review of Medical and Veterinary
Entomology

Fisheries Review Science Citation Index (Scisearch) 1)
Forest Products Abstracts Soils and Fertilizers

Wildlif e Review

1)Tietokantamuodossa Dialog-tiedonhakujärjestelmässä
Lähde: The Serials Directory (1996)



Liit e 3.

Eläintieteellisten aikakauslehtien julkaiseminen maittain

Maat eläintieteellisten lehtien julkaisemisen mukaisilla
hierarkiatasoilla

A
Lehtiä

B
Maita
/taso

A*B  C

Yhdysvallat (b) 342 1 342 29
Iso-Britannia 93 1 93 12
Saksa (b) 71 1 71 5
Ranska 44 1 44 5
Kanada (b) 41 1 41 1
Japani 37 1 37 3
Intia 36 1 36
Australia 28 1 28 2
Alankomaat 27 1 27 10
Puola (b) 26 1 26 4
Italia 24 1 24 1
Venäjä (b) 15 1 15 1
Belgia 12 1 12
Brasilia, Etelä-Afrikka 11 2 22 2
Kiinan kansantasavalta, Tanska (b) 10 2 20 1
Uusi Seelanti 9 1 9 1
Argentiina, Espanja, Suomi (b), Sveitsi 8 4 32 3
Ruotsi (b), Unkari 7 2 14 1
Itävalta, Kiinan tasavalta, Norja (b), Romania 6 4 24
Etelä-Korea, Meksiko 5 2 10
Turkki 4 1 4
Indonesia, Israel, Pakistan, Slovakia, Tsekinmaa 3 5 15 2
Islanti (b), Jamaika, Kenia, Lichtenstein, Jugoslavia,
Portugali

2 6 12

Egypti, Filippiinit , Iran, Irlanti, Malesia, Nicaragua, Peru,
Singapore, Thaimaa, Uruguay, Zambia, Zaire, Zimbabwe

1 13 13 1

alkuperämaata koskeva tieto puuttuu 11
Yhteensä 984 95
A = Maassa julkaista-vien lehtien lukumäärä
B = Maiden lukumäärä / taso
C = lehtä Scisearch-tietokannassa
(b) Valtio sijaitsee kokonaan tai osittain boreaalisella alueella.
Lähde: The Serials Directory. Tenth Edition 1996. Ebsco Publishing Co.



Liit e 4/1

Viittausten alkuperämaat

Liitetaulukko 4.1. Vuonna 1975 julkaistun Annales Zoologici Fennicin vuosikerran eri
maista saamat viittaukset vuosina 1975-1979. Luvuista puuttuvat AZF:ssä julkaistuista
artikkeleista tulleet viittaukset.

Maat Vuodet
1975 1976 1977 1978 1979

Iso-Britannia 1 1 5
Suomi 1) 3 2 3
Yhdysvallat 4 1 1
Nigeria 1 1
Saksa 1
Japani 1
Yhdysvallat - Argentiina 1
Sveitsi 1
Norja 1
Tanska 1
Brasilia - Tanska 1
Puola - Venäjä 1
Yhteensä - 1 11 5 14

1) Viittaavien artikkeleiden kirjoittajista vähintään 1 suomalainen.



Liit e 4/2

Liitetaulukko 4.2. Vuonna 1980 julkaistun Annales Zoologici Fennicin vuosikerran eri
maista saamat viittaukset vuosina 1980-1984. Luvuista puuttuvat AZF:ssä julkaistuista
artikkeleista tulleet viittaukset.

Maat Vuodet
1980 1981 1982 1983 1984

Suomi 1) 3 11 11 2
Saksa 1 1
Iso-Britannia 1 1 2
Yhdysvallat 3 1
Tanska 1 1
Yhdysvallat - Tanska 1
Ruotsi 1 2
Ranska 2
Norja 3
Kanada - Iso-Britannia 1
Japani 1
Kanada 1
Alankomaat 1
Belgia 1
. 1
Yhteensä - 4 17 22 10

1) Viittaavien artikkeleiden kirjoittajista vähintään 1 suomalainen.



Liit e 4/3

Liitetaulukko 4.3. Vuonna 1985 julkaistun Annales Zoologici Fennicin vuosikerran eri
maista saamat viittaukset vuosina 1985-1989. Luvuista puuttuvat AZF:ssä julkaistuista
artikkeleista tulleet viittaukset.

Maat Vuodet
1985 1986 1987 1988 1989

Suomi 1)  1 5 9 6 7
Ruotsi  1 5 8 7 3
Kanada  1 1 1 4 3
Norja  1 3 4 5
Puola 1 1 3
Norja - Ruotsi 1 1
Yhdysvallat 2 1 8 4
Belgia - Venäjä 1
Kanada - Yhdysvallat 2 1
Iso-Britannia 1 1 1
Japani 3 1 2
Belgia 2
Australia 1
Tanska 1
Italia 1
Venäjä 1 3
Sveitsi 1
Kenia 1
Chile 1 1
Kenia - Kanada 1
Espanja 1
Ranska 1
Alankomaat - Iso-Britannia 1
Yhteensä  5 20 34 37 31

1) Viittaavien artikkelin kirjoittajista vähintään 1 suomalainen.



Liit e 4/4

Liitetaulukko 4.4. Vuonna 1990 julkaistun Annales Zoologici Fennicin vuosikerran eri
maista saamat viittaukset vuosina 1990-1994. Luvuista puuttuvat AZF:ssä julkaistuista
artikkeleista tulleet viittaukset.

Maat Vuodet
1990 1991 1992 1993 1994

Panama - Costa Rica 1
Suomi 1) 3 9 6 9
Yhdysvallat 1 4 8 8
Australia 1 1 1
Ranska 1
Iso-Britannia 2 2 5 4
Espanja 1 1
Ruotsi 3 4 3
Kanada 2 6 11
Sveitsi 1 1
Norja 1 3
Kanada - Iso-Britannia 1 2
Venäjä 1
Puola - Iso-Britannia 1
Venäjä - Ruotsi 1
Saksa - Puola 1
Israel 1
Yhdysvallat - Ruotsi 1
Puola 2 1
Tanska 1 1
Slovenia 1 1
Ruotsi - Tanska 1
Yhdysvallat - Kanada 2
Italia 1
Brasilia - Belgia 1
Norja - Yhdysvallat 1
Argentiina 1
Japani 1
Saksa 2
Ruotsi - Kanada 1
Tanska - Puola 1
Yhteensä 1 9 30 41 50

1) Viittaavien artikkeleiden kirjoittajista vähintään 1 suomalainen.



Liit e 4/5

Liitetaulukko 4.5. Vuonna 1995 julkaistun Annales Zoologici Fennicin vuosikerran eri
maista saamat viittaukset vuosina 1995-1998. Luvuista puuttuvat AZF:ssä julkaistuista
artikkeleista tulleet viittaukset.
Maat Vuodet

1995 1996 1997 1998
Suomi 1) 8 5 8 13
Kanada 1 1 1
Italia 2 2 1
Ruotsi 2 3 1
Puola 3 4 1
Iso-Britannia 2
Yhdysvallat 2 4 2
Norja - Japani 1 2
Alankomaat 1 1 2
Pakistan 1
Espanja 1 1
Ranska 1 3
Israel 1
Australia 1
Australia - Uusi Seelanti 1
Norja 3 8
Japani 1
Iso-Britannia - Viro 1
Kanada - Norja 1
Iso-Britannia - Kiina 1
Iso-Britannia - Ranska 1
Yhteensä 9 22 32 36

1) Viittaavien artikkeleiden kirjoittajista vähintään 1 suomalainen.



Liit e 5.

Viitattuje n artikkeleiden ikäjakauma

Viittaa-
va artik-

Viitattujen AZF:n artikkeleiden ikä viittaavan artikkelin ilmestymisvuonna

keli
ilmesty-

0 vuotta  1 v - 3 v  4 v - 6 v  7 v - 9 v  10 v -  Yhteensä

nyt v. N % n % n % n % n % n %

1978 3 1.95 18 11.69 34 22.08 55 35.71 44 28.57 154 100
1979 8 3.05 44 16.79 46 17.56 69 26.34 95 36.26 262 100
1980 10 3.40 61 20.57 44 14.97 89 30.27 90 30.61 294 100
1981 1 0.34 53 18.03 46 15.65 49 16.67 145 49.32 294 100
1982 7 2.33 48 15.95 60 19.93 35 11.63 151 50.17 301 100
1983 13 3.56 79 21.64 59 16.16 46 12.60 168 46.03 365 100
1984 18 4.95 70 19.23 54 14.84 49 13.46 173 47.53 364 100
1985 66 14.32 95 20.61 55 11.93 61 13.23 184 39.91 461 100
1986 4 0.79 135 26.57 97 19.09 67 13.19 205 40.35 508 100
1987 7 1.46 136 28.27 94 19.54 52 10.81 192 39.92 481 100
1988 7 1.49 119 25.27 96 20.38 42 8.92 207 43.95 471 100
1989 33 7.05 68 14.53 114 24.36 55 11.75 198 42.31 468 100
1990 14 3.10 83 18.36 110 24.34 66 14.60 179 39.60 452 100
1991 0 0.00 82 18.34 90 20.13 101 22.60 174 38.93 447 100
1992 8 1.60 75 15.00 105 21.00 100 20.00 212 42.40 500 100
1993 7 1.47 77 16.21 84 17.68 105 22.11 202 42.53 475 100
1994 6 0.93 83 12.91 155 24.11 111 17.26 288 44.79 643 100
1995 15 2.45 109 17.81 74 12.09 88 14.38 326 52.27 512 100
1996 40 5.33 146 19.44 93 12.38 110 14.65 362 48.20 751 100

Lähde: JCR 1978-1995.
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Liit e 6.

Tieteellisiä lehtiä koskevia bibliometrisin  menetelmin tehtyjä
tutkimuksia

N:o Tekijät Ilmes-
tymis-
vuosi

Tutkimuskysymys

1 Garfield 1972 Tieteellisten lehtien verkosto

2 Suutarinen 1975 Suomalaisen Annales-sarjan
lehtien käyttö ulkomailla

3 Garfield 1976 Skandinaavisten tieteellisten
lehtien antamat ja saamat
viittaukset

4 Mäkirinta 1978 Suomalaisten
kasvitieteellisten lehtien
bibliografinen tiedotus ja
viittausten saanti

5 Garfield 1979 Pohjoismaiset tieteelliset
julkaisut

6 Balog 1980 Pienessä maassa julkaistujen
tieteellisten lehtien käyttö

7 Suutarinen 1980 Viitatuimpien suomalaisten
artikkeleiden ominaisuudet

8 Arunachalam
& Markanday

1981 Tieteellinen tuottavuus
tieteellisten lehtien
heijastamana



Kohde Menetelmä Aineisto Tarkas-
teltavat
vuodet

N:o

SCI:n kattamat
tieteenalat

viittausanalyysi SCI 1969 1

3 lääketieteellistä
suomalaista lehteä

viittausanalyysi, haku
sekundaarijulkaisuista

SCI, kirjastojen
yhteisluettelot,
viitetietokannat

1969-72 2

74 SCI:ssä mukana
olevaa suomalaista,
ruotsalaista, norjalaista
ja tanskalaista
tieteellistä lehteä

Viittausanalyysi
lähdeanalyysi

SCI 1974 3

10 suomalaista
kasvitieteellistä lehteä

Viittausanalyysi, haku
sekundaari-julkaisuista

SCI
13 lehteä

1975 4

Pohjoismaiset
julkaisut SCI:ssä

Viittausanalyysi SCI 1972-
1974

5

11 Uudessa
Seelannissa ja
Australiassa julkaistua
tieteellistä lehteä

Viittausanalyysi SCI
JCR

1975
1977

6

Lääketiede Viittausanalyysi 112 artikkelia, SCI 1974-
1977

7

Tieteellistä
tuottavuutta kuvaavat
indikaattorit 95
Australian, Intian,
Kanadan ja Israelin
tieteellisessä lehdessä

Viittausanalyysi,
lähdeanalyysi

SCI 1977 8



N:o Tekijät Ilmes-
tymis-
vuosi

Tutkimuskysymys

9 Arunachalam
& Manorama

1988 Eri tieteenalojen
tuloksellisuuden keskinäinen
vertailu Intiassa

10 Halkka, Kouki
& Järvinen

1988 Suomalaisten kasvi- ja
eläintieteilijöiden käyttämien
julkaisukanavien näkyvyys

11 Luukkonen-
Gronow &
Suutarinen

1988 Pohjoismaisen
syöpätutkimuksen
kansainvälinen näkyvyys

12 Järvinen &
Pietiäinen

1988 Ornis Fennica
julkaisukanavana

13 Davis &
Eisemon

1989 Aasian vasta teollistuneiden
maiden tieteellinen tuotanto

14 Luukkonen 1989 Julkaisukanavan vaikutus
viittausten saantiin



Kohde Menetelmä Aineisto Tarkas-
teltavat
vuodet

N:o

Intialaisten
tieteellisten lehtien
vertailu 9 tieteenalalla
34 teollisuusmaita
edustavaan lehteen

Lähdeanalyysi SCI, JCR 1984 9

Suomalaisten kasvi- ja
eläintieteilijöiden eri
lehdissä julkaisemien
1585 artikkelin
näkyvyys

Viittausanalyysi SCI 1981-85 10

3438 pohjoismaista
syöpätutkimusartikkeli
a

viittausanalyysi Scisearch 1978-82 11

179 Ornis Fennicassa
julkaistua artikkelia
vuosilta 1963-82

Viittausanalyysi SCI 1983-
1986

12

Malesialaisten, etelä-
korealaisten, singapo-
relaisten ja taiwani-
laisten tieteellisten ar-
tikkeleiden määrä ja
niissä viitatun kir-
jallisuuden ominai-
suudet

Bibliometrinen
tutkimus,
lähdeanalyysi

SCI, 25 tieteellistä
lehteä ao. maista

1971-
1985

13

3438 pohjoismaista
syöpätutkimusartikkeli
a, jotka on julkaistu
424 lehdessä

Viittausanalyysi CHI tietokanta 1978-82 14



N:o Tekijät Ilmes-
tymis-
vuosi

Tutkimuskysymys

15 Penava &
Pravdic

1989 Pienen maan tieteellisen
tuotannon ja lehtien arviointi

16 Sievert &
Haughawout

1989 Päätoimittajan vaihtumisen
vaikutus lehden saamiin
viittauksiin

17 Luukkonen 1990 Kasautuvan edun vaikutus
viittauksiin

18 Ernst &
Kiernbacher

1991 Tieteellisisissä lehdissä
julkaistujen artikkeleiden
kotimaisuusaste

19 Sievertsen 1991 Pohjoismaisten tieteellisten
lehtien kansainvälisyys

20 Maczelka &
Zsindely

1992 Uusien tieteellisten lehtien
varhaisaikojen viittaukset

21 Ortega, Plaza,
Martin & Urdin

1992 Espanjan tieteellisten lehtien
ominaisuudet ja
kansainvälinen näkyvyys



Kohde Menetelmä Aineisto Tarkas-
teltavat
vuodet

N:o

130 kroatialaisen
biologin julkaisu-
toiminta ja sen saama
kansainvälinen huo-
mio sekä tieteellisten
lehtien kansainvälinen
vuorovaikutus

Viittausanalyysi Tutkijoiden
julkaisuluettelot,
SCI

1965-82 15

Elementary School
Journal

Viittausanalyysi Elementary School
Journal -lehti,
JCR

1978
1980
1983

16

Pohjoismaiset sydän-
ja verisuonitauteja
koskevat
tutkimusartikkelit

Viittausanalyysi Artikkeli t ja niiden
saamat viittaukset

1981 17

4 lääketieteellistä
Isossa-Britanniassa,
Ruotsissa, Saksassa ja
Yhdysvalloissa
julkaistua lehteä

Kirjoittajien
kansallisen jakauman
tarkastelu

4 tieteellistä lehteä 1990 18

128 pohjoismaista
tieteellistä lehteä

Bibliometrinen
tutkimus

Ao. lehdet, ISI:n
tietokannat, JCR

1988-90 19

130 vasta perustettua,
kemiaa edustavaa
lehteä

Viittausanalyysi SCI, JCR, Ulrich’s
International
Periodicals
Directory

1980-85 20

357 espanjalaista
tieteellistä lehteä

Bibliometrinen
tutkimus

ao. lehdet, kansain-
väliset tietokannat,
Ulrich’s Internatio-
nal Periodicals
Directory, Ebsco

1980-89 21



N:o Tekijät Ilmes-
tymis-
vuosi

Tutkimuskysymys

22 Czerwon &
Havemann

1993 Julkaisukielen vaikutus
viittausten saantiin

23 Cano 1993 Julkaisijan vaikutus tieteel-
listen lehtien bibliografiseen
tiedottamiseen ja näky-
vyyteen

24 Cano 1993-
94

Julkaisijan vaikutus tieteel-
listen lehtien bibliografiseen
tiedottamiseen ja
näkyvyyteen

25 Sievertsen 1994 Artikkeleiden pohjoismaisuus

26 Cano 1995 Latinalais-amerikkalaisten
tieteellisten lehtien
bibliografinen tiedotus ja
kansainvälinen näkyvyys

27 Rowland ja
Hooydonk

1995 Julkaistujen artikkeleiden
määrän ja viittauskertoimen
riippuvuus

28 Wormell 1998
a ja b

Kansainvälisten lehtien
kansainvälisyys



Kohde Menetelmä Aineisto Tarkaste
ltavat
vuodet

N:o

10 Saksan Demok-
raattisen Tasavallan
englannin- ja saksan-
kielisiä artikkeleita
julkaisevaa lehteä

Viittausanalyysi SCI 1988 22

373 latinalaisamerik-
kalaista ja 231
intialaista tieteellistä
lehteä

Lehtien
esiintymistiheyden
laskeminen

The Serials
Directory, Index
and Abstract
Directory

1990 23

373 latinalaisamerik-
kalaista, 154 irlanti-
laista ja 231 intialaista
tieteellistä lehteä

Lehtien
esiintymistiheyden
laskeminen

The Serials
Directory

1990 24

71 pohjoismaista
lehteä

Kirjoittajien
kansallisen jakauman
tarkastelu

Tieteelliset lehdet,
SCI

1982-
1992

25

311 latinalaisamerik-
kalaisen lehden ver-
tailu 235 Yhdysval-
tain ja Ison-Britannian
tieteelliseen lehteen

Lehtien
esiintymistiheyden
laskeminen

The Serials
Directory

1990 26

Scisearchin
tieteenaloilla
ilmestyvät lehdet

Viittausanalyysi SCI JCR 1990 27

7 kansainvälistä
informaatiotutkimusta
edustavaa tieteellistä
lehteä

Tilastollinen tutkimus,
viittausanalyysi

Scisearch, Social
scisearch

1987-
1996

28
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