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Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) 

 

TUTKIMUKSEN TUEN VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 

 

Ohjausryhmän kokous 4/2017 

  

Aika:  Torstai 7.9.2017 klo 14.00–15.15 

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 8.6.2017 pidetyn kokouksen muistio, ks. http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-

verkosto/.    

 

 

2. Verkoston ideoiden kerääminen: tilanne 

 

Tutkimuksen tuen verkostolle lähetettiin 6.8.2017 sähköpostitse palautekysely kevään 2017 webinaareista ja 

aiheideoista kevään 2018 webinaareihin. Ideat pyydettiin 30.9.2017 mennessä. 

 

 

3. Leidenin manifestista kirjoittaminen 

 

Keskusteltiin Leidenin manifestia koskevasta katsausartikkelista. Leidenin manifestista kirjoitetaan kirjastojen 

ja Suomen näkökulmasta erityisesti kirjastoammattilaisille, ja teksti pyritään julkaisemaan ensisijaisesti Sig-

numissa ja toissijaisesti SYNin blogissa.  

 

 

4. Syksyn bibliometriikkaseminaari/tapaaminen: suunnittelun tilanne 

 

Pohjoismainen bibliometriikkakonferenssi Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy 

http://blogs.helsinki.fi/nwb-2017/ pidetään 9.–10.11.2017 ja sen preworkshop 8.11.2017 Tieteiden talolla 

Helsingissä. Workshopin järjestävät Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), tutkimuskeskus TaSTI 

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/tasti/ ja Helsingin yliopiston kirjasto. 

 

Ennen bibliometriikkakonferenssin preworkshopin alkua järjestetään tutkimuksen tuen verkoston omakustan-

teinen lounastapaaminen keskiviikkona 8.11.2017 alkaen klo 11 lounasravintola Pianossa, osoite Rauhankatu 

15, 00170 Helsinki. Pianon buffet-lounaan hinta on 10 EUR ja www-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ra-

vintolapiano.fi/. 
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OKM ja CSC ovat halukkaita järjestämään erillisen bibliometriikkaseminaarin loppuvuodesta. Alustavasti ajan-
kohtana on joulukuu, mutta päivämäärä tarkentuu myöhemmin. SYNin tutkimuksen tuen verkosto on mukana 
järjestävänä tahona.  

 

 

5. Muut asiat 

 

Tarkistettiin Tutkimuksen tuen verkoston verkkosivut ja sovittiin, että Ajankohtaista-palstan tiedotukset jär-

jestetään uusimmasta vanhimpaan.  

 

 

6. Ajankohtaista tutkimuksen tuen palveluista korkeakouluista 

 

Keskusteltiin ORCID-tutkijatunnisteista ja niiden markkinoinnista. Helsingin ja Vaasan yliopistot ovat mukana 

kansallisessa ORCID-konsortiossa. Kerrottiin tutkimuksen tuen palvelujen ajankohtaiset kuulumiset yliopistoit-

tain. Aalto-yliopistossa tehdään parhaillaan tutkimuksen RAE-arviointia, joka julkaistaan vuonna 2018. Helsin-

gin yliopistossa on aloittanut uutena tutkimuspalvelujen ja -hallinnon projektipäällikkönä elokuun lopussa 

Anssi Mälkki. Oulun yliopiston kirjaston tutkimuksen tuen palveluita kehitetään integroimalla niitä entistä vah-

vemmin osaksi yliopiston toimintaprosesseja mm. niin, että bibliometrisista analyyseista vastaava kirjaston 

bibliometriikkatiimi on mukana yliopiston rekrytointiprosesseissa alusta alkaen. Vaasan yliopiston julkaisu-

arkiston käyttöönotto pyritään toteuttamaan syksyn 2017 aikana. Myös julkaisutietojärjestelmien kehitystä ja 

mm. ORCID-tutkijatunnisteiden hyödyntämistä seurataan edelleen.  

 

 

7. Seuraava kokous 

 

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään Adobe Connect -etäkokouksena 5.10.2017 klo 14–15.30.  

 


