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1. Tutkimuksen tuen verkosto SYN:n vuosikertomuksessa 

Tiivistelmä vuoden 2015 toiminnasta: 

1) Kehitetään bibliometristä osaamista yliopistokirjastoissa 

- jatkettu alan koulutusta olemalla mukana järjestämässä 16.10. Bibliometriikkaseminaaria 

yhteistyössä OKM:n ja CSC:n kanssa 

- syksyllä tehty koulutustarpeista kysely tutkimuksen tuen verkostolle  

- seurattu alan kehitystä ja koulutusta 

2) Tutkimuksen/tutkimushankkeiden tiedonhallintasuunnitelmia koskevan tietämyksen hankkiminen 

- mukana mm. Tuuli-projektissa ja TUHA-ryhmissä 

Verkoston yhdyshenkilölista on päivitetty. 

Yhdyshenkilöille on lähetetty keväällä uutiskirje: Peruspaketti ATT-asioista. 

 

2. Tutkimuksen tuen verkoston tehtävien ja tavoitteiden päivittäminen 

http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-verkosto/ 

Poistetaan yliviivatut kohdat. 

- kuvata ja tuotteistaa kirjastojen tutkimukselle antamaa tukea 

- toiminnan alkuvaiheessa paneutua erityisesti tutkimuksen arvioinnin palveluihin, mm. 

bibliometriikkaan 

- jakaa tietoa tutkimuksen arvioinnista, julkaisemisesta, bibliometriikasta ja tutkimusdatasta 

- edistää bibliometristen menetelmien osaamista (koulutus) ja tieteellisten kirjastojen 

yhteistyötä tutkimuksen tuen palveluissa 

- edistää yliopistokirjastojen yhteistyötä tutkimuksen tuen palveluissa 

- edistää tutkijapalveluissa tarvittavien menetelmien osaamista sekä hyvien käytänteiden ja 

osaamisen jakamista 

- bibliometristen ja julkaisuihin pohjautuvien arviointipalvelujen terminologian käytön 

selkiinnyttäminen ja yhtenäistäminen  

- tukee yliopistokirjastoja tutkijapalveluiden kehittämistyössä ja integroitumisessa 

tutkimusprosessin eri vaiheisiin 

- edistää yhteistyötä yliopiston muiden toimijoiden kanssa 

 

 

3. SYN Tutkimuksen tuen verkoston kysely webinaaritoiveista 

Liitteenä yhteenveto kyselyyn saaduista vastauksista. 

http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-verkosto/


 

4. SYN Tutkimuksen tuen verkoston kyselyn webinaarien suunnittelu 

Noin 1 – 1,5 tunnin webinaareja järjestetään kuukausittain: lähtökohtaisesti kuukauden viimeinen 

keskiviikko, #competence Wednesdays, #tutkimuksen tuen verkosto 

- webinaarit nauhoitetaan ja julkaistaan SYN:n sivuilla 

- ilmoittautumista ei pyydetä, tilasto saadaan osallistuneiden listasta 

- tiedotus verkostolle ja tutkijoille yliopistojen sisällä 

- pysyvä palautelomake SYN:n tutkimuksen tuen verkoston sivulle (oliko hyödyllinen, ideoita 

jatkokehittämiseen) 

 

Kyselyn perusteella suunniteltiin vuoden 2016 webinaarien aiheiksi: 

Tammikuu: Predatory open access (puheenjohtaja Tua Hindersson-Söderholm) 

- Cenyu Shen & Bo-Christer Björk, kommentit Matti Myllykoski/HY, JUFO/Pölönen 

Helmikuu: Altmetriikka 

- Kim Holmberg tai joku muu Turusta 

- HY kommentit 

Maaliskuu: Best practices 

- Tampereen yliopiston kirjasto, Tutkimuksen tietopalvelut -tiimin esitys tutkijakoulun 

kurssikokonaisuudesta ”Tutkimuksen tiedonhallinta” ja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston 

esitys käytännön toiminnasta 

- kommenttipuheenvuoro; Päivi Helminen ja Oulun yliopisto 

Huhtikuu/toukokuu: Best practices 

- Rekrytointia tukevia analyyseja, Eva Tolonen, kommentit Oulun yliopisto 

- Rinnakkaistallennus-prosessi, Surima-hanke, Nopsa-hanke; Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen 

yliopisto, Hanken 

Muita webinaariaiheita: 

- tutkijatunnisteet, ORCID 

- tiedonlouhinta: teoriaa, mitä tiedonlouhinta on 

- ATT-hankkeen tulokset yliopistojen kannalta 

- tekijänoikeus: HY, Aallon copyright-sivusto, Peter Hänninen/Open science 

- tutkijoiden puheenvuoro: esim. menetelmien avaaminen, mihin kirjastoa tarvitaan 

 

5. Muut asiat 

http://www.leidenmanifesto.org/  

- suomenkielinen käännös valmis tällä viikolla, myöhemmin tulossa ruotsiksi, käännökset 

Leidenin verkkosivulle ja niitä tuodaan esille ohjaavana työkaluna 

Tutkimuksen tuen verkoston aktivointi: aihealueiden perusteella 

Yhteistyö oppimisen tuen verkoston kanssa: mm. tekijänoikeusasiat, verkko-oppimateriaalit 

 

6. Kokous päättyi klo 14.15 

 

Tua Hindersson-Söderholm   Irene Salomäki 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

http://www.leidenmanifesto.org/

