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Julkaisufoorumin kuulumiset
• Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokous 8.6.2016
– pöytäkirja ja liite löytyvät Julkaisufoorumin verkkosivuilta

• Kirjakustantajien käsittely Julkaisufoorumissa
• Konferenssien käsittely Julkaisufoorumissa
• JUFO-portaali

Kirjakustantajien käsittely Julkaisufoorumissa
• Kirjakustantajina käsitellään pääsääntöisesti vain
kustantajia, joilla on oma ISBN-kustantajatunnus
• Julkaisijoita, jotka käyttävät omakustanteiden ISBNtunnuksia, ei pääsääntöisesti käsitellä kirjakustantajina
• Emoyhtiön alaisuudessa toimiva kirjakustantaja (imprint)
luokitellaan itsenäisenä julkaisukanavana
• Kustantajan eri maissa tapahtuva julkaisutoiminta
käsitetään kuuluvaksi samaan julkaisukanavaan
• Jos tiedekunnilla tai laitoksilla on omia ISBNkustantajatunnuksia, nämä käsitetään samaksi
julkaisukanavaksi kuin yliopisto

Konferenssien käsittely Julkaisufoorumissa 1
• Konferenssit, joilla on oma ISSN-tunnuksellinen
julkaisusarja, jossa julkaistaan vain kyseisen konferenssin
Proceedings-julkaisuja, käsitellään vakiintuneen nimen
sijasta julkaisusarjan ISSN-keskuksessa olevalla nimellä
(vain jos ISSN-tunnus tosiasiassa merkitään julkaisuihin).
– Ennen: JUFOID 65497 (taso 1) International Conference for the
Psychology of Mathematics Education
– Jälkeen: JUFOID 65497 (taso 1) Proceedings of the PME Conference

Konferenssien käsittely Julkaisufoorumissa 2
• Konferensseille, joilla ei ole omaa (aktiivista) ISSNtunnuksellista julkaisusarjaa, tunnistetaan ensisijaisesti
julkaisukanavaksi ISSN-tunnuksellinen julkaisusarja (jos
kyseessä on lehti tai Proceedings-julkaisuihin erikoistunut
kirjasarja) tai ISBN-tunnusta käyttävä kirjakustantaja.
– Ennen: JUFOID 83858 (taso 0) SPIE Conference on Light-Emitting
Diodes (poistetaan)
– Jälkeen: JUFOID 71479 (taso 0) SPIE conference proceedings (ISSN)
– Ennen: JUFOID 57373 (taso 1) IEEE Communication Theory
Workshop (poistetaan)
– Jälkeen: JUFOID 5475 (taso 1) IEEE (ISBN)

Konferenssien käsittely Julkaisufoorumissa 3
• Vakiintuneella nimellä luokitellaan jatkossa vain ne
säännöllisesti toistuvat konferenssit, joiden tasoluokka
paneelin näkemyksen mukaan poikkeaa pääasiallisena
julkaisukanavana toimivan julkaisusarjan (esim. LNCS) tai
kirjakustantajan (esim. IEEE tai ACM) tasoluokasta. Muut
vakiintuneella nimellä luokitellut konferenssit poistetaan
kokonaan luokituksesta.
– IEEE konferenssien pääasiallinen kanava ISBN-tunnuksen
perusteella JUFOID 5475 (taso 1) IEEE
– Poikkeuksia vakiintuneen nimen perusteella esim. JUFOID 54730
(taso 2) IEEE International Solid-State Circuits Conference ja
JUFOID 57419 (taso 0) IEEE International Conference on eScience

Konferenssien käsittely Julkaisufoorumissa 4
• Arvioidaan paneeleissa uudelleen sellaiset julkaisusarjat
(Lecture Notes, Procedia, jne.) ja kirjakustantajat (esim.
ACM ja IEEE), jotka julkaisevat useiden eri konferenssien
Proceedings-julkaisuja.
Name

Lecture notes in business information processing
Lecture notes in computer science
Lecture notes in control and information sciences
Lecture notes in economics and mathematical systems
Lecture notes in electrical engineering
Lecture notes in geoinformation and cartography
Lecture notes in informatics
Lecture notes in mathematics
Lecture notes in mechanical engineering
Lecture notes in physics
Lecture notes in production engineering
Lecture notes in pure and applied mathematics
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Aikataulu
• Uusien kanavien osalta käsittelyperiaatteet heti käyttöön
• Vanhojen konferenssien osalta muutokset
Julkaisufoorumin julkaisukanavatietokantaan vuoden 2016
loppuun mennessä:
– Konferenssien poistot ja muuntaminen julkaisusarjoiksi,
poikkeustapausten tunnistaminen
– Lehtien/sarjojen ja kirjakustantajien lisääminen ja arviointi

• Vuoden 2017 alusta Virtaan uudet kanavan
päättelysäännöt A4 julkaisuille:
Järjestys

A1 ja A2

A3, C1 ja C2

A4

1.

ISSN

ISSN

Konferenssin vakiintunut nimi

ISBN + kustantaja

ISSN

2.
3.

ISBN + kustantaja

JUFO-portaali
• Tutkijoille avataan loppuvuodesta 2016 käyttöliittymä
paneelien ja Jufon suunnittelijoiden käyttöön varatulle
arviointisivustolle HAKA-, ORCID- tai LIFERAY-tunnuksilla.
• Kaikki toiminnot samassa JUFO-portaalissa:
– Julkaisukanavahaku
– Tasoluokkaa, uusia kanavia ja kuvailutietoja koskevat ehdotukset
– Oman Top10-listan määrittäminen

• Julkaisukanavahaku toimii ilman sisään kirjautumista
• Kirjautumalla saadaan kattavammat tiedot
julkaisukanavista ja voidaan tehdä kanavia koskevat
ehdotukset sekä Top10-listaukset

Lisätietoja
• Sähköposti: julkaisufoorumi@tsv.fi
• Julkaisufoorumin verkkosivut: www.julkaisufoorumi.fi
• Julkaisufoorumi Facebookissa: http://fifi.facebook.com/pages/Julkaisufoorumi/339468932747959

