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Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) 
 
TUTKIMUKSEN TUEN VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 
 
Ohjausryhmän kokous 1/2017 

  
Aika:  Maanantai 27.2.2017 klo 13.00–14.30  
Paikka:  Etäkokous Adobe Connect  
Läsnä:  Mari Katvala (Oulun yliopisto), Johanna Lahikainen (Helsingin yliopisto), Anne Lehto (Tritonia, puheenjoh-

taja), Katri Rintamäki (Tritonia, sihteeri), Antti Rousi (Aalto-yliopisto, klo 13.30–14.30) 
  
  

1. Ohjausryhmän jäsenten esittelyt 
  
Ohjausryhmän jäsenet esittäytyivät.  
 
  

2. Tutkimuksen tuen verkoston toiminnan esittely 
 
Anne Lehto esitteli lyhyesti Tutkimuksen tuen verkoston ja sen ohjausryhmän toimintaa. Anne Lehto aloitti 
ohjausryhmän uutena puheenjohtajana vuoden 2017 alussa. Tutkimuksen tuen verkoston ohjausryhmä on 
toiminut vuoden 2012 alusta. Tutkimuksen tuen verkoston tavoitteena on mm. edistää yliopistokirjastojen 
tutkimuksen tuen hyviä käytäntöjä ja osaamisen jakamista tutkimuksen tuen palvelujen kehittämisessä.  Oh-
jausryhmän koordinoimana verkosto järjestää yliopistokirjastoille koulutuksia yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa mm. verkoston toiveiden perusteella. Tutkimuksen tuen verkoston verkkosivulta http://yliopistokirjas-
tot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-verkosto/ löytyvät mm. ohjausryhmän kokousten muistiot ja tieto ja tallen-
teet tutkimuksen tuen webinaareista.  
  
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Hyväksyttiin 28.11.–3.12.2016 pidetyn sähköpostikokouksen muistio. 
 
  

4. SYNin 6.2.2017 kokouksen terveiset  
 
Anne Lehto esitteli SYNin toimintasuunnitelmaan http://yliopistokirjastot.fi/wp-con-
tent/uploads/2017/03/SYN_strategia_toimintasuunnitelma2017_logolla.pdf kirjatut tavoitteet tutkimuksen 
tuen verkostolle vuodelle 2017 ja verkostojen raportointimenettelyn. SYNin toimintasuunnitelmaan ei ole 
tehty suuria muutoksia, koska meneillään on strategiakauden viimeinen vuosi.  
 
Tutkimuksen tuen verkoston osalta tavoitteena vuonna 2017 on mm. järjestää metriikkaseminaari loppuvuo-
desta sekä kaksi webinaaria. SYNin Oppimisen tuen verkosto järjestää verkostotapaamisen Peda-Forum-päi-
vien 16.–17.8.2017 yhteydessä Vaasassa. Tässä yhteydessä myös Tutkimuksen ja Oppimisen tuen verkostojen 
edustajat voivat tavata ja keskustella mm. yhteistyömahdollisuuksista.  
 
Tutkimuksen tuen verkosto pyrkii osaltaan vaikuttamaan Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen tehtävien 
jatkumiseen hankkeen päätyttyä. Varsinaisen vastuun ATT:n tehtävien jatkamisesta ottaa FinnOA. Myös avoi-
men ja rinnakkaisjulkaisemisen alueella on olemassa yhteistyöverkosto. Samoin U5-yhteistyöverkosto käsitte-
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lee osaltaan avoimen ja rinnakkaisjulkaisemisen kysymyksiä. Tieteellisen julkaisuprosessin edistäminen ja tu-
keminen koskevat osaltaan tutkimuksen tuen verkostoa, joka myös seuraa toiminta-alueen muiden toimijoi-
den toimintaa.  
 
SYNin verkostot raportoivat toiminnastaan puolivuosittain. Anne Lehto raportoi tutkimuksen tuen verkoston 
toiminnasta toukokuussa 2017.  
 
  

5. Tutkimuksen tuen verkoston toiminta vuonna 2017 
 
Keskusteltiin kevään webinaareista (Competence Wednesdays) ja muusta mahdollisesta toiminnasta. Todet-
tiin, että koska Adobe Connect on käytettävissä vielä vuoden 2017, kevään webinaarit pyritään toteuttamaan 
tuttuun tapaan AC:llä. Tavoitteena on järjestää kaksi webinaaria huhti–toukokuussa.  
 
  

6. Syksyn bibliometriikkaseminaari 
  
Tavoitteena on järjestää bibliometriikkaseminaari loppuvuodesta 2017. Viime vuosina seminaari on järjestetty 
yhteistyössä OKM:n ja CSC:n kanssa ja tätä mallia pyritään jatkamaan. Seminaarin teema pyritään laajenta-
maan bibliometriikasta metriikaksi. 
 
  

7. Muut asiat 
  
Keskusteltiin mahdollisuudesta kirjoittaa Leidenin manifestista lyhyt katsausartikkeli esim. Signum- ja/tai Tie-
teessä tapahtuu -julkaisuun. Todettiin, että vaikka Leidenin manifesti onkin yksityiskohtainen ja byrokraattinen 
eikä kirjaston roolin mukaisen neutraali, Leidenin manifesti on kuitenkin hyvä ohjekirja kirjastoille ja sopisi 
siten hyvin Signumiin. Johanna Lahikainen kertoi käsittelevänsä Leidenin manifestia Signumin pääkirjoitukses-
saan. Todettiin, että myös kirjastojen olisi hyvä kirjoittaa tutkimuksen arvioinnista ja tuoda esille yliopistokir-
jastojen asiantuntijuutta tutkimuksen arvioinnissa. Sovittiin, että Leidenin manifesti -artikkeliasiaan palataan 
seuraavassa kokouksessa.  
 
  

8. Ajankohtaista tutkimuksen tuen palveluista korkeakouluista 
  
Ohjausryhmän jäsenet kertoivat lyhyesti tutkimuksen tuen palveluiden organisoinnista ja ajankohtaisista asi-
oista omissa yliopistoissaan. Johanna Lahikainen kertoi STKS:n Tutkijapalveluiden työryhmän kuulumisina, että 
työryhmä järjestää Kehity kouluttajana -fasilitointityöpajan 23.4.2017 ja osaltaan Suomi100-juhlaseminaaria 
syksyllä 2017.  
 
 

9. Seuraava kokous 
  
Seuraava kokous pidetään Adobe Connect -etäkokouksena keskiviikkona 29.3.2017 klo 9.00–11. 


