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ASIALISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
  
2.  Esityslistan hyväksyminen 

Kohtaan 7. Muut asiat lisätään ohjausryhmän kokoonpano 2015 lähtien. Esityslista 
hyväksyttiin. 

  
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 Hyväksyttiin 11.8. ja 1.10. muistiot. 
 
4. OKM:n bibliometriikkaseminaarin palaute 

Bibliometriikka ja tutkimuksen arviointi -seminaari pidettiin 7.10.2014. SYN:n 
esityksen ”Yliopistokirjastot bibliometriikan osaajina ja toimijoina” piti Päivi 
Kytömäki. 
OKM:ltä ei ole tullut palautekyselyä seminaarista. Keskusteluissa seminaarista on 
yleisesti saatu kiittävää palautetta, myös SYN:n osuutta seminaarissa on kiitelty. 

 
5.  Bibliometriikan tilastointi 
 

Bibliometriset analyysit ovat muuta kuin perinteistä tiedonhakua ja ne tulisi tilastoida 
erikseen. Mikäli niitä ei tilastoida KITTiin omana tilastona, yliopistokirjastot tilastoivat 
toimeksiannot, mutta todennäköisesti eri tavalla, jolloin tilastot eivät ole 
vertailukelpoisia. 
 
Tutkimuksen tuen verkoston ohjausryhmä tekee konkreettisen ehdotuksen 
bibliometriikkatoimeksiantojen tilastoinniksi. Esimerkki: 
 
1 toimeksianto, jossa 40 professorin julkaisut, tilastoidaan seuraavasti: 
- toimeksianto: 1 
- käytetyt työtunnit: x tuntia 
- analysoitavat tutkijat: 40 
- analysoitavat julkaisut / toimeksianto: y julkaisua 
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Näin saataisiin tilastoitua toimeksiantojen määrä ja laajuus sekä niiden kirjastolta 
vaatima työmäärä. Tilastointi on myös resurssien suunnittelun kannalta oleellinen 
tieto. Yhteismitallinen tilastointitapa kuvastaa kirjastotyön asiantuntemuksen 
käyttöä ja kirjaston palvelujen muutosta. Näillä on merkitystä ja käyttöarvoa sekä 
yliopistokirjastoille että ministeriölle. 
 
Bibliometriikan koulutusta ei ole tarpeen tilastoida erikseen, koska koulutus 
tapahtuu muun tiedonhaun koulutuksen yhteydessä, jolloin sen osuuden 
erottaminen kokonaisuudesta on vaikeaa ja keinotekoista. 

 
6.  Toimintakertomus 
 

SYN:n Tutkimuksen tuen verkoston ohjausryhmä järjesti 25.3.2014 tutkimuksen 

tiedonhallinnasta kick off -seminaarin Tutkimusdatan hallinta – mistä on kyse? 

Paikanpäällä oli 20 osallistujaa ja etäyhteyden kautta enimmillään 70. 

Syksylle suunniteltu bibliometriikan jatkoseminaari toteutettiin OKM:n ja CSC:n 

kanssa yhteistyössä Bibliometriikka ja tutkimuksen arviointi -seminaarin yhteydessä 

7.10.2014. SYN:n seminaariesitystä ”Yliopistokirjastot bibliometriikan osaajina ja 

toimijoina” (Päivi Kytömäki) varten ohjausryhmä teki yliopistokirjastoille kattavan 

kyselyn yliopistojen bibliometriikkapalveluista ja käytetyistä työvälineistä. Osallistujia 

seminaarissa oli noin 150, joista puolet paikanpäällä ja puolet etäyhteydellä. Maria 

Forsman ja Anne Lehto kirjoittivat seminaarista artikkelin Signumin numeroon 

5/2014. Esityksestä tulee lisäksi kirjoitus SYN:n blogiin. 

    
7. Muut asiat 

Päivi Kytömäki ja Maria Forsman jäävät vuodenvaihteessa pois Tutkimuksen tuen 
verkoston ohjausryhmästä. Joulukuun alun SYN:n työvaliokunnan asialistalle tulee 
esitys valita ryhmään puheenjohtaja ja kaksi edustajaa. 

  
8. Seuraava kokous 
 Uusi ohjausryhmä sopii seuraavan kokouksen. 
  
  
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Päivi Kytömäki kiitti ryhmää aktiivisuudesta ja aikaansaavasta 
työskentelystä ja päätti kokouksen klo 15.05. 
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