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Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) 
 
TUTKIMUKSEN TUEN VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 
 
Ohjausryhmän kokous 3/2017 

  
Aika:  Torstai 8.6.2017 klo 9.15–10.40 
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)  
 
  

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin 29.3.2017 pidetyn kokouksen muistio http://yliopistokirjastot.fi/wp-con-
tent/uploads/2017/04/Tutkimuksen_tuen_verkoston_ohjausryhmän_kokous_2017_2_muistio.pdf.   

 
 
2. SYNin 8.5. kokouksen terveiset raportoinnin osalta  
 

Anne Lehto kertoi SYNin neuvoston 8.5.2017 pidetystä kokouksesta, jossa mm. raportoitiin kunkin verkoston 
toiminta. SYNin neuvosto toivoi verkostoilta erityisesti kirjoituksia SYNin blogiin http://yliopistokirjastot.fi/ca-
tegory/blogi/.  
 

 
3. Verkoston ideoiden kerääminen: tilanne 
 

Lähetetään ennen juhannusta tutkimuksen tuen verkostolle sähköpostitse kysely aiheideoita webinaareihin ja 
tietoja siitä, mistä aiheista verkostolaiset itse olisivat halukkaita alustamaan tulevissa webinaareissa. Kyselystä 
muistutetaan elokuussa. Ideat pyydetään 31.8.2017 mennessä.  
 
 

4. Kevään webinaarit: palautekeskustelu ja tulevaisuuden suunnittelu 
 
26.4.2017 pidetyssä webinaarissa oli noin 50 ja 17.5.2017 pidetyssä webinaarissa noin 30 osallistujaa. Keskus-
teltiin tulevista webinaareista. Sovittiin, että seuraavat webinaarit pidetään aiempaan tapaan tulevana ke-
väänä.  
 

5. Leidenin manifestista kirjoittaminen 
 
Suunniteltiin Leidenin manifestia koskevaa katsausartikkelia ja/tai blogia. Kirjoittajaryhmässä ovat mukana 
Mari Katvala, Johanna Lahikainen, Anne Lehto ja Antti Rousi. Tavoitteeksi sovittiin kirjoittaa Leidenin manifes-
tista kirjastojen ja Suomen näkökulmasta kirjastoammattilaisille Signumissa ja/tai SYNin blogissa.  
 
 

http://yliopistokirjastot.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tutkimuksen_tuen_verkoston_ohjausryhmän_kokous_2017_2_muistio.pdf
http://yliopistokirjastot.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tutkimuksen_tuen_verkoston_ohjausryhmän_kokous_2017_2_muistio.pdf
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6. Syksyn bibliometriikkaseminaari/tapaaminen: suunnittelun tilanne 
 
Pohjoismainen bibliometriikkakonferenssi Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy pidetään 9.–
10.11.2017 ja sen preworkshop 8.11.2017 Tieteiden talolla Helsingissä. Konferenssi verkkosivut löytyvät osoit-
teesta http://blogs.helsinki.fi/nwb-2017/. Call for papers alkaa 1.8.2017. Rekisteröityminen avataan elo-
kuussa.  
 
8.11.2017 pidettävän preworkshopin teemana on tutkijan näkyvyys. Preworkshopin keynote speakerina on 
mm. Kim Holmberg. Preworkshopiin toivotaan myös tutkijanäkyvyyspalveluita tarjoavien ohjelmistotuottajien 
esityksiä uusista palveluistaan ja ohjelmistojensa uusista ominaisuuksista. Tavoitteena on keskusteleva foo-
rumi, jossa kirjastot voivat antaa palautetta ja/tai esittää kommenttipuheenvuoronsa palvelutarjoajille ja vai-
kuttaa siten palvelujen kehittämiseen.  
 
Bibliometriikkaseminaarin yhteydessä olisi mahdollista järjestää tutkimuksen tuen verkoston verkostotapaa-
minen. Preworkshop 8.11.2017 alkaa klo 13.00, joten verkostotapaaminen olisi mahdollista pitää keskiviikko-
aamupäivällä ennen preworkshopia esimerkiksi Helsingin yliopistolla. 
 
Pohjoismainen bibliometriikkakonferenssi tarjoaa monipuolisen näkymän metriikan osa-alueisiin ja tukee kir-
jastohenkilöstön osaamisen kehittämistä. Jos OKM ja CSC ovat kuitenkin halukkaita järjestämään lisäksi erilli-
sen bibliometriikkaseminaarin loppuvuodesta, on SYNin tutkimuksen tuen verkosto kiinnostunut olemaan mu-
kana järjestävänä tahona. 
 

 

7. Muut asiat 
 
Anne Lehto osallistuu TUHA-verkoston koordinaatioryhmän kokoukseen 8.6.2017. STKS:n syyskokous ja 
STKS:n avoin, maksuton Suomi 100 -juhlaseminaari ja samassa yhteydessä pidetään 23.11.2017.  
 

 
8. Ajankohtaista tutkimuksen tuen palveluista korkeakouluista 
 

Keskusteltiin lyhyesti mm. tutkimuksen arvioinnin työkaluista. Oulun yliopistossa käytetään Scivalia bibliomet-
risiin analyysehin ja hankekumppaneiden etsimiseen. Helsingin yliopistossa on käytössä sekä InCites ja Scival, 
joita käytetään mm. tutkimustoiminnan visualisointiin. Helsingin yliopistossa on valmistunut Digitaalisen jul-
kaisemisen periaatteet -työryhmän raportti ja Helsingin yliopiston kirjastossa on käynnistymässä avoimen tie-
teen palvelukeskus -hanke yhdessä Gaudeamuksen kanssa. Tritoniassa on järjestetty avoimen tieteen, tutki-
muksen tuen, aineistonhallinnan ja julkaisujen arvioinnin koulutuksia osana Tritonian EduLabin Vaasan kor-
keakoulujen henkilökunnalle koulutustarjontaa ja Tritonian sisäisinä henkilöstökoulutuksina.  
 

 
9. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään Adobe Connect -etäkokouksena torstaina 7.9.2017 klo 14.00–15.30. 
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