AVOIMESSA TIETEESSÄ TAPAHTUU
OPEN SCIENCE HIGHLIGHTS
2/2019

UEF-kirjaston avoimen tieteen uutiskirjeessä kerromme ajankohtaisista asioista ja käytännön
vinkeistä tutkijoille ja opiskelijoille. Ota yhteyttä kirjastolaisiin ja seuraa Yammerissa Open UEFja UEF Kirjasto-ryhmiä, avoimen tieteen käytänteet ja politiikat kehittyvät parhaillaan nopeasti.
Yhteistyöterveisin, UEF kirjasto
The UEF Library publishes an open science newsletter that features current topics and practical
tips for researchers and students. Contact us at the UEF Library and follow our openUEF and UEF
Kirjasto Yammer groups – open science policies develop rapidly today.
With collaborative regards, UEF Library

ILMOITA JULKAISUTIEDOT HYVISSÄ AJOIN MYÖS VUONNA 2019
PUBLICATION DATA COLLECTING FOR 2019 HAS STARTED

Julkaisutietojen tallentaminen on alkanut vuodelle 2019. Yliopiston ohjeistuksen mukaan
julkaisutiedot ilmoitetaan kirjastolle mahdollisimman pian. Lue blogipostaus asiasta:
https://blogs.uef.fi/ueflibrary/ilmoita-julkaisutiedot-hyvissa-ajoin-myos-vuonna-2019publication-data-collecting-has-started-for-2019/ . Lisätietoja: Mari Niemi (mari.niemi@uef.fi) ja
Taina Sahlman (taina.sahlman@uef.fi)
Publication data collecting for 2019 has started. It is recommended to send the information about
publications to library as soon as it is possible. Read a blog post on this issue:
https://blogs.uef.fi/ueflibrary/ilmoita-julkaisutiedot-hyvissa-ajoin-myos-vuonna-2019publication-data-collecting-has-started-for-2019/ More information: Mari Niemi
(mari.niemi@uef.fi) and Taina Sahlman (taina.sahlman@uef.fi)

KORKEAKOULUJEN TULEVASSA RAHOITUSMALLISSA HUOMIOIDAAN AVOIMET
TUTKIMUSJULKAISUT
NEW FUNDING MODEL TO SUPPORT SCIENTIFIC OPEN ACCESS PUBLICATIONS ACCEPTED

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen uusi rahoitusmalli hyväksyttiin kuluvan vuoden
alussa ja voimaan se astuu vuoden 2021 alusta. Luvassa on erillinen kerroin avoimille tieteellisille
julkaisuille, joten avoimuutta tuetaan entistä näkyvämmin myös kansallisessa päätöksenteossa.
Koska julkaisutietoja tarkastellaan myös takautuvasti, on entistä tärkeämpää tuottaa avoimia
julkaisuja jo nyt. Muun muassa itse julkaisuista saatava rahoitus nousee entisestä kolmestatoista
prosentista neljääntoista prosenttiin ja rinnakkaistallentaen tai muutoin avoimesti saataville
saatetut tieteelliset tutkimusjulkaisut (kategoriat A, C) tulevat saamaan lisäksi painokertoimen
1,2%. Lisätietoja: Mari Niemi (mari.niemi@uef.fi)

The Ministry of Education and Culture has accepted the new financing model for the universities
and universities of applied sciences. Within this new funding model, which takes effect in 2021,
there is even more visible financial support for scientific publications, especially for those that are
published open access. For example, the funding allocated for scientific publications goes up from
thirteen percent to fourteen percent and there will be additional 1.2% factor for every peer reviewed
open access publication (types A, C). Because the publication data will be evaluated retrospectively,
it already matters to publish open access. More information: Mari Niemi (mari.niemi@uef.fi)

DMPTUULIN PALAUTEKYSELY
DMPTUULI USER SURVEY

Syksyllä 2018 lähetettiin aktiivisille DMPTuulin käyttäjille palautekysely. Palautekyselyssä oli
teemoina syyt DMPTuulin käyttämiseen, työkalun tekniset ominaisuudet, DMPTuulin sisältämät
ohjeet ja organisaatioiden tarjoamat ohjeet ja koulutukset. Palautekyselyn raportti on julkaistu
Zenodossa:
10.5281/zenodo.2702193,
kuten
myös
kyselyn
de-identifioitu
data:
10.5281/zenodo.2702201. Lisätietoja admin@dmptuuli.fi
The DMPTuuli user survey was launched in the autumn of 2018. The survey was sent to all registered
users who had been active during the last year. The questions focused on themes concerning the
purpose of using DMPTuuli, usability and technical features and the DMP guidance offered in
DMPTuuli as well as the DMP training and guidance offered by research organisations. The report:
10.5281/zenodo.2702193 as well as the de-identified data: 10.5281/zenodo.2702201 has been
published in Zenedo. More information: admin@dmptuuli.fi

ASIANTUNTIJAKOMMENTOINTIA AINEISTONHALLINTASUUNNITELMIIN
EXPERT COMMENTS FOR DATA MANAGEMENT PLANS

Aineistonhallintasuunnitelmiin (DMP) saa palautetta kirjaston asiantuntijoilta osoitteesta
opendata@uef.fi. Kommentointia ei tarjota ajalla 8.7.-8.8.2019, muutoin osoite palvelee tutkijoita
ympäri vuoden. Omaan aineistonhallintasuunnitelmaan voi pyytää kommentointia
rahoitushakemusta varten tai muutoin, kun olet suunnittelemassa tutkimusaineistosi hallintaa sen
elinkaaren eri vaiheissa. Suunnitelman tekemiseen suositellaan käyttämään DMPTuuli työkalua
https://www.dmptuuli.fi/. Voit myös lähettää sieltä suoraan suunnitelmasi kommentoitavaksi
request feedback –toiminnolla. Lisätietoja: opendata@uef.fi tai Anne Karhapää
anne.karhapaa@uef.fi
Library’s experts provide feedback for data management plans (DMP). You can email your DMP to
opendata@uef.fi. Feedback service is not available 8.7.-8.8.2019, otherwise this address serves
researchers year-round. You can ask feedback for DMP when preparing a funding application or
otherwise when you are planning how to manage your research data during the different phases of
its life cycle. It is recommended to use DMPTuuli tool https://www.dmptuuli.fi/ for writing data
management plans. You can also send your plan for comments using the request feedback function
in DMPTuuli. More information: opendata@uef.fi or Anne Karhapää anne.karhapaa@uef.fi

TULOSSA SYKSYLLÄ 2019 KOULUTUSTA: AINEISTONHALLINTATYÖPAJAT
DATA MANAGEMENT PLAN WORKSHOPS IN THE AUTUMN 2019

Syksyllä on taas tarjolla työpajoja tutkijoiden tueksi tutkimusaineistojen hallinnan suunnitteluun ja
rahoitushakemuksiin liitettävän aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen: suomeksi 10.9.2019 klo
13-15 Joensuu/Kuopio videoneuvotteluyhteys, englanniksi 12.9.2019 klo 13-15 Joensuu/Kuopio
videoneuvotteluyhteys. Työpajassa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman keskeiset sisällöt ja
UEF-ohjeistukset aineistonhallintaan. Tutkijat voivat myös työstää omia suunnitelmiaan.
Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2019 koulutuskalenterissa https://event.contio.fi/uef/Calendar/
Lisätietoja: Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi)
Workshops for research data management planning and writing DMPs to funding applications are
available again in the autumn: in Finnish 10.9.2019 1pm-3pm in Joensuu/Kuopio by video
conference connection, in English 12.9.2019 1pm-3pm in Joensuu/Kuopio by video conference
connection. In the workshop we go through the main contents of data management plan and the
UEF guidelines to data management. Researchers can also write their own DMPs. Enrollment by
3.9.2019
https://event.contio.fi/uef/Calendar/.
More
information:
Anne
Karhapää
(anne.karhapaa@uef.fi)

BREXIT JA DMPTUULI
BREXIT AND DMPTUULI

Brexitin vaikutus DMPTuuliin on vähäinen. Palvelun tuottamista jatkaa Data Curation Center (DCC,
http://www.dcc.ac.uk/) Edinburghin yliopistosta. DCC jatkaa DMPOnline-palvelun (DMPTuulin
taustajärjestelmä) tuottamista myös muille eurooppalaisille ja jatkaa projektejaan mm. Euroopan
komission ja EOSC:n (European Open Science Cloud) kanssa. Henkilötietojen käsittelyn osalta
käyttäjiä muistutetaan Brexitistä DMPTuuliin kirjautuessa ja tietosuojailmoitus (Privacy policy)
päivitetään näillä näkymin lokakuussa. Brexitin myötä DMPTuulissa olevat henkilötietoja
(käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet ja ORCID:t) säilytetään EU:n ulkopuolelle. Sopimukset
päivitetään uuden tilanteen mukaiseksi. Lisätietoja: Tuulitoimisto, admin@dmptuuli.fi
Brexit will have a minor impact on DMPTuuli. The service is continued by the Data Curation Center
(DCC, http://www.dcc.ac.uk/) from the University of Edinburgh. The DCC will continue to provide
DMPOnline service (the background system of DMPTuuli) also to other Europeans and will continue
its projects, for example, with the European Commission and the European Open Science Cloud
(EOSC). For the personal data processing, users are reminded of Brexit when logging in to DMPTuuli
and the privacy policy will be updated in October. Due to Brexit, personal data (usernames, email
addresses and ORCIDs) in DMPTuuli will be located outside the EU. Agreements are updated to
reflect the new situation. More information: Tuuli office, admin@dmptuuli.fi

AVOIMEN TIETEEN KEVÄTPÄIVÄT 14. -15. 5.2019 TAMPEREELLA
OPEN SCIENCE SPRING DAYS IN TAMPERE 14-15 MAY 2019

Avoimen tieteen kevätpäiviä vietettiin 14.- 15.2019 Tampereella. Päivien teemana olivat datan
juridiset ja eettiset kysymykset. Kaikki esitysmateriaali verkossa
https://avointiede.fi/fi/uutiset/avataantiedekevat19 . Lue kirjastolaisten blogipostaus päivistä
https://blogs.uef.fi/uflibrary/avoimen-tieteen-kevatpaivat-2019/ Lisätietoja: avointiede@tsv.fi
Open Science Spring Days took place in Tampere (and online) 14-15 May 2019. All the
presentations were in Finnish. Read more about Open Science Coordination in Finland
https://openscience.fi/ Read a blog post on this issue: https://blogs.uef.fi/ueflibrary/avoimentieteen-kevatpaivat-2019/ More information: avointiede@tsv.fi

UEF ON ALLEKIRJOITTANUT DORA-JULISTUKSEN (SAN FRANCISCO DECLARATION ON
RESEARCH ASSESSMENT)
UEF HAS SIGNED THE DORA DECLARATION (SAN FRANCISCO DECLARATION ON
RESEARCH ASSESSMENT)

Vuonna 2012 tutkijat, tieteelliset yhdistykset, tiedetoimittajat ja -kustantajat esittivät joukon
suosituksia, joiden avulla tieteellisten tuotosten arvioinnin laatua voidaan parantaa. Näin syntyi
DORA-julistus, jonka on allekirjoittanut jo 1365 organisaatiota ja yli 14 000 yksittäistä henkilöä
(tilanne 2019). Myös UEF on allekirjoittanut Dora-julistuksen huhtikuussa 2019. On välttämätöntä,
että tieteellisiä tuotoksia mitataan oikein ja arvioidaan viisaasti. Nyt DORA-julistus löytyy myös
suomeksi osoitteessa https://sfdora.org/read/fi Lisätietoja: Tomi Rosti (tomi.rosti@uef.fi).
In 2012, a number of recommendations were made by researchers, scientific associations, science
editors and publishers to improve the quality of scientific output evaluation. This resulted in the
DORA declaration which has already been signed by 1,3655 organisations and more than 14,000
individuals (2019). The UEF has also signed the DORA declaration in April 2019. It is important that
scientific outputs are properly measured and wisely evaluated. The Dora declaration is here:
https://sfdora.org/read/ More information: Tomi Rosti (tomi.rosti@uef.fi)

SUOMEN ENSIMMÄINEN TUTKIMUSETIIKKA BAROMETRI ON JULKAISTU
FINLAND’S 1ST RESEARCH ETHICS BAROMETER HAS BEEN PUBLISHED

Barometri tuotettiin tammikuussa 2019 yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja
tutkimuslaitoksissa. Suomessa ei juuri esiinny tiedevilppiä - tutkijat työskentelevät vastuullisesti ja
hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimuseettisiä ongelmia saattavat barometrin mukaan
aiheuttaa työ- ja tutkimusyhteisöiden toimintatavat ja johtamisen käytännöt. Lisätietoja:
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) tiedote 7.5.2019. https://www.tenk.fi/fi/suomenensimm%C3%A4inen-tutkimusetiikan-barometri-julkaistu. Ari Salminen & Lotta Pitkänen:
Tutkimusyhteisössä kaikki hyvin? Tutkimusetiikan barometri 2018. Linkki julkaisuun:
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_Tutkimusetiikan_barometri_2018.pdf
Yhteyshenkilö pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof (sanna-kaisa.spoof@tenk.fi)
The barometer was produced in January 2019 at the universities, universities of applied sciences
and research institutes. There is hardly any research misconduct in Finland – researchers work
responsibly and in accordance with the good scientific practice. According to the barometer,
research ethical problems can be caused by the practices and management practices of the work
and research community. More information: The Finnish National Board on Research Integrity
(TENK) news 7.5.2019: Ari Salminen & Lotta Pitkänen: Tutkimusyhteisössä kaikki hyvin?
Tutkimusetiikan barometri 2018. Link to the publication (in Finnish):
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_Tutkimusetiikan_barometri_2018.pdf. Contact
person: secretary general Sanna-Kaisa Spoof (sanna-kaisa.spoof@tenk.fi)

LISÄTIETOA
MORE INFORMATION

Kirjaston opetus- ja tietopalvelut, tutkimuksen tuki/ UEF Library Training and Information
Services, research support: palvelupäällikkö/Head of Services Helena Silvennoinen-Kuikka
(helena.silvennoinen-kuikka@uef.fi)
Kirjaston verkko- ja julkaisupalvelut / UEF Library IT and Publishing Services: palvelupäällikkö/
Head of Services Jukka Kananen (jukka.kananen@uef.fi)
Lue lisää UEF-kirjaston tutkimuksen tuki ja Open UEF –sivustoilta. Avoimen tieteen teemoja
myös UEF Library -kirjaston blogissa. Read more on the UEF Library's Research Support and
Open UEF web pages. Open science themes also on the UEF Library's blog.

