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UEF-kirjasto julkaisee avoimen tieteen uutiskirjettä, jossa kerromme ajankohtaisia asioita ja
käytännön vinkkejä tutkijoille ja opiskelijoille. Ota yhteyttä kirjastolaisiin ja seuraa Yammerissa
Open UEF- ja UEF Kirjasto-ryhmiä, avoimen tieteen käytänteet ja politiikat kehittyvät parhaillaan
nopeasti.
Yhteistyöterveisin,
UEF kirjasto

eREPO – TUTKIMUSDATA

UEF eRepository on Itä-Suomen yliopiston avoimien tutkimusaineistojen palvelu, joka sisältää
rinnakkaistallennettuja tieteellisiä artikkeleita ja tutkimusaineistojen metatietoja. Toukokuussa
2018 julkaistiin eRepon uutena osiona tutkimusdata aineistotyyppi, joka kokoaa yhteen tiedot
UEFin tutkijoiden tuottamasta tutkimusdatasta. eRepo kerää kuvailevaa tietoa eli metadataa
tutkimusdatasta. Tällä hetkellä haravoitavia datapalveluita ovat Etsin, Zenodo ja EUDAT. Avoimiin
aineistoihin löytyy eReposta linkki, jonka kautta myös avattu data on saatavissa. Yhteyshenkilöt:
Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi) & Antti Laurila (antti.laurila@uef.fi) & opendata@uef.fi

KIRJOITTAJAMAKSUJEN SEURANTA JA
OPENUEF-SIVUSTON OHJEET KIRJOITTAJAMAKSUETUIHIN

Useisiin FinELib-konsortion e-aineistosopimuksiin sisältyy kirjoittajamaksuetuja: tutkija voi
julkaista artikkelinsa tiedelehdessä avoimena kustantajasta riippuen joko alennetulla
kirjoittajamaksulla tai täysin ilman kirjoittajamaksua. UEF on tällä hetkellä mukana seuraavissa
etuja sisältävissä kustantajasopimuksissa: Elsevier, Emerald, Sage ja Wolters Kluwer/Lippincott.
Lisätiedot ja toimintaohjeet etujen saamiseksi löytyvät nyt yliopiston OpenUEF-sivuilta avoimen
julkaisemisen osiosta.
Yliopiston johtoryhmän linjauksen mukaisesti yliopistolle rakennetaan kirjoittajamaksukulujen
seurantajärjestelmä. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta lähtien. Työn alla myös
selvittely
nykyisistä
kirjoittajamaksukuluista.
Yhteyshenkilö:
Kaarina
Meriläinen
(kaarina.merilainen@uef.fi)

TUTKIMUSDATAAN VIITTAAMINEN

Tutkimusdataan, kuten kaikkiin muihinkin tieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin lähteisiin on
viitattava asianmukaisesti. Data-asiain kansalliskomitea on tuottanut dataviittauskartan, joka
sisältää arvioinnin nykytilasta, suosituksia toimenpiteistä dataviittauksen kehittämiseksi sekä
dataviittausmallin. Tiekartta: Laine, H (ed.) 2018 Tracing Data - Data Citation Roadmap for
Finland. Helsinki, Finland: Finnish Committee for Research Data. Yhteyshenkilö: Anne Karhapää
(anne.karhapaa@uef.fi) & opendata@uef.fi

TIETOSUOJAINFO

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 lähtien. Jos tutkimuksessa käsitellään
henkilötietoja, tutkijan tulee huolehtia, että tutkimuksessa noudatetaan tietosuoja-asetusta. Aalto
yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto valmistelevat yhteistyössä
korkeakoulujen käyttöön tieteellisen tutkimuksen tietosuojan käytännesääntöjä. Lisätietoja
tietosuojavastaava Helena Eronen, helena.eronen(at)uef.fi. Koulutusmateriaalia: Tietosuoja tutkijan
arjessa 16.5.2018 seminaari ; UEF tietosuoja koulutukset.

VASTUULLINEN TIEDE –SIVUSTO

Vastuullinentiede.fi – Oletko jo tutustunut?
Vastuullinen tiede -sivusto on opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin
suomalaisessa tiedeyhteisössä. Sivustolla käsitellään monipuolisesti eri teemoja liittyen tutkimuksen
suunnitteluun, tutkimustyön toteuttamiseen hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,
julkaisemiseen ja viestintään sekä tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. Näin tutkimusetiikan ja
tiedeviestinnän hyvät käytänteet yhdistetään osaksi avoimen tieteen kulttuuria. Tiedonjulkistamisen
neuvottelukunta (TJNK) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) tuottavat sivustolle
jatkuvasti uutta materiaalia yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Hanke on OKM:n rahoittama.

TULOSSA SYKSYLLÄ 2018: TUTKIMUSDATAN HALLINTA JA AVAAMINEN –SEMINAARI
4.10.2018 KUOPIO

Tutkimusdatan hallinnasta ja avaamisesta järjestetään seminaari 4.10.2018 Kuopiossa.
Seminaarissa esitellään UEF tutkimuksen tuen palveluja: Tietotekniikkapalvelujen Tutkimuksen ITpalvelut, Kirjaston tutkimuksen tuen palvelut, tietosuojavastaava kertoo mitä huomioida
henkilötietoja sisältävän tutkimusdatan hallinnassa ja avaamisessa ja kuulemme myös tutkijan
näkökulmaa tutkimusdatan avaamiseen. Tietoarkisto ja CSC esittelevät heidän tutkijoille tarjoamia
palveluja. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa kesäkuun alussa HRM kalenteriin. Yhteyshenkilö:
Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi)

TULOSSA SYKSYLLÄ 2018: AINEISTONHALLINTATYÖPAJAT

Tuottaako DMP eli aineistonhallintasuunnitelma harmaita hiuksia? Apua löytyy
aineistonhallintatyöpajasta,
jossa
työstetään
yhdessä
tutkijoiden
omia
aineistonhallintasuunnitelmia ja niihin liittyviä kysymyksiä. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki
aineistonhallintasuunnitelmista kiinnostuneet, niin juuri nyt rahoitushakemusta kirjoittavat tutkijat
kuin tulevaisuuden hakuihin valmistautuvat tai muuten asiasta kiinnostuneet. Syksyllä
työpajapäivät: 29.8.2018 klo 13-15 Joensuu, 6.9. klo 12-14 Kuopio, 7.9. klo 13-15 verkossa englannin
kielinen työpaja. Lisätietoja ja ilmoittautuminen HRM kalenterissa. Yhteyshenkilö: Anne Karhapää
(anne.karhapaa@uef.fi)

LISÄTIETOA

Kirjaston opetus- ja tietopalvelut, tutkimuksen tuki: palvelupäällikkö Helena Silvennoinen-Kuikka
(helena.silvennoinen-kuikka@uef.fi)
Kirjaston verkko- ja julkaisupalvelut: palvelupäällikkö Jukka Kananen (jukka.kananen@uef.fi)
Lue lisää UEF-kirjaston tutkimuksen tuki ja Open UEF –sivustoilta. Avoimen tieteen teemoja
myös UEF Library -kirjaston blogissa.

