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Web of Science –viittausraportti
Käsitteistä ja muuta yleistä
Viittausraporttia kutsutaan myös sitaatioraportiksi. Raportti tuotetaan menetelmällä nimeltä
viittausanalyysi, jota voidaan vastaavasti kutsua sitaatioanalyysiksi. Viittausraportti tehdään usein tietyn
henkilön julkaisuista, mm. viranhakua tai rahoitushakemusta varten. Viittausanalyysi aloitetaan tekemällä
Web of Science -tietokantaan haku, jolla julkaisut etsitään. Tästä hakutuloksesta tuotetaan viittausraportti.
Usein hakutuloksissa on myös vääriä julkaisuja, esimerkiksi samanlaisten henkilönnimien vuoksi.
Viittausraporttia varten hakutuloksia täytyy poistaa. Tässä ohjeessa on myös viittausraportin lukuohje sekä
Exel-tiedostoksi muuttaaminen.
1. Tee haku tekijän nimellä tai author identifier –tunnuksella (ResearcherID). Jos haet tekijän nimellä,
katkaise tekijän etunimi *-merkillä. Voit käyttää myös käyttää apuna Author Index-toimintoa.

2. Rajataan tarvittaessa hakua
Jos hakutuloksissa on paljon ylimääräisiä julkaisuja, hakutulosta rajataan niihin organisaatioihin, joissa juuri
kyseinen Virtanen P on tuottanut julkaisuja. Rajaa tulokset valitsemalla Organizations-Enhanced ja sieltä
aukeava more options / values. Valitse oikeat organisaatiot ja klikkaa lopuksi Refine -painiketta.

3. Hakutuloksen tarkistaminen
Huom! Tässä vaiheessa tarkistetaan, että hakutuloksesta löytyvät kaikki henkilön artikkelit, jotka on
julkaistu lehdissä, joilla on impact factor. Jos artikkeleita puuttuu, täytyy kohdan 1 haku tehdä uudestaan.
Puuttuvat artikkelit voi lisätä hakuun esim. hakemalla artikkelin otsikoilla ja yhdistämällä haku
alkuperäiseen hakuun OR -operaattorilla.
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Lopuksi rajaa hakutulos julkaisutyypin mukaan (esim. viranhaussa: article, review, letter, note).

4. Viittausraportin tuottaminen
Hakutuloksesta luodaan viittausraportti klikkaamalla Create Citation Report.

5. Tarkistetaan listaus ja poistetaan väärät hakutulokset
Viittausraportista poistetaan viitteitä valitsemalla poistettavat viitteet lopuksi klikkaamalla harmaalla
pohjalla olevaa Go-painiketta.

Huom! Viitteiden poistot täytyy tehdä sivu kerrallaan, koska ohjelma muistaa vain kyseisen sivun
merkinnät. Poistetun viitteen paikalle nousee uusi viite seuraavalta sivulta, joten jokainen sivu tulee
tarkistaa useita kertoja! Ohjelma vaihtaa lajitteluperusteen jokaisen viitteen poiston jälkeen takaisin
oletusarvoon ”Times Cited – highest to lowest”.
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6. Tarkistetun viittausraportin tiedot – yläosa
Viittausraportin yläosasta löytyvät kaaviot julkaisumääristä sekä viittauksista vuosittain. Kaavioiden
oikealla puolella ovat tietokannasta löytyneiden artikkelien määrä, viittausten yhteenlaskettu määrä,
viittausten määrä ilman viittauksia omiin artikkeleihin, viittaavien artikkeleiden määrä, keskimääräinen
viittausmäärä/artikkeli sekä h-indeksi.

7. Viittausraportin tiedot – alaosa
Viittausraportin ala-osasta löytyy listaus julkaisuista sekä tiedot viittausten määristä vuosittain eriteltyinä ja
yhteenlaskettuna. Oranssi vaakaviiva kertoo h-indeksin paikan. Tässä esimerkissä h-indeksi on 26, koska
viiva on 26. julkaisun alapuolella.

8. Viittausraportin vieminen Exel -tiedostoon
Viittausraportti viedään Exel-tiedostoon sivun alareunasta löytyvän toiminnon avulla. Exel-muodossa
raporttia voi muokata normaalisti, esim. voit poistaa turhia sarakkeita ja korostaa kaikkein oleellisimpia osia.

