AVOIMESSA TIETEESSÄ TAPAHTUU
OPEN SCIENCE HIGHLIGHTS
4/2019

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

EUROOPAN AVOIMEN TIETEEN KANSALLISTEN KOORDINAATIOIDEN
YHTEISTYÖNEUVOSTO PERUSTETTU
COUNCIL FOR NATIONAL OPEN SCIENCE COORDINATION FOR OPEN SCIENCE IN
EUROPE ESTABLISHED

EU:n
jäsenmaiden avoimen
tieteen
koordinaatiokokouksessa 21.10.19
perustettiin
yhteistyöneuvosto Council for National Open Science Coordination (CoNOSC). Verkoston
ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi
valittiin
TSV:n
kehittämispäällikkö
Henriikka
Mustajoki. Lisätietoja: https://avointiede.fi/fi/uutiset/conosc-perustettu
Yhteyshenkilö: Henriikka Mustajoki (henriikka.mustajoki@tsv.fi)
The Council for National Open Science Coordination (CoNOSC) was founded at the EU Open Science
coordination meeting on 21 October 2019. Henriikka Mustajoki, the head of development at the
Federation of Finnish Learned Societies, was elected as the first chair of the network. Further
information (in Finnish): https://avointiede.fi/fi/uutiset/conosc-perustettu
Contact person: Henriikka Mustajoki (henriikka.mustajoki@tsv.fi)

TUTKIMUSYHTEISÖN KANSALLINEN LINJAUS TUTKIMUSARTIKKELEIDEN AVOIMESTA
SAATAVUUDESTA HYVÄKSYTTIIN
RESEARCH COMMUNITY’S NATIONAL POLICY CONCERNING OPEN ACCESS TO
RESEARCH ARTICLES APPROWED

Suomalaisen tutkimusyhteisön ensimmäinen kansallinen avoimen tieteen osalinjaus on hyväksytty
31.10.2019 Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa. Linjaus koskee
tieteellisiä lehti- ja konferenssiartikkeleita ja on osa laajempaa tutkimusjulkaisujen avoimen
saatavuuden linjausta. Myöhemmin linjausta tullaan täydentämään tieteellisten kirjojen ja
kokoelmateosartikkeleiden osalta. https://avointiede.fi/fi/uutiset/julkaisemisen-linjaus-julkaistu
Lisätietoja: Henriikka Mustajoki (henriikka.mustajoki@tsv.fi)

The first national open science policy proposed by the Finnish research community was approved on
31 October 2019 at the meeting of the Council for National Open Science Coordination. The policy
concerns scientific articles in journals and conference papers and is part of a more comprehensive
policy on open access to research publications. The policy will be complemented later in terms of
books and articles in collected works https://avointiede.fi/fi/uutiset/julkaisemisen-linjaus-julkaistu
(in Finnish).
More information: Henriikka Mustajoki (henriikka.mustajoki@tsv.fi).

SUOSITUSLUONNOS TUTKIMUSMETRIIKAN VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ
KOMMENTOITAVISSA
DRAFT OF RECOMMENDATION ON THE RESPONSIBLE USE OF RESEARCH METRICS
OPEN FOR COMMENTS

Avoimen tieteen koordinaation Toimintakulttuurin avoimuus -asiantuntijaryhmän osana toimiva
Vastuullisen metriikan työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen suositukseksi
tutkimusmetriikan vastuullisesta käytöstä. Työryhmä pyytää kommentteja luonnokseen 8.12.2019
mennessä.
Lisätietoja
ja
linkit
luonnokseen
ja
kommentointilomakkeelle:
https://avointiede.fi/fi/uutiset/kommentoi-suositus-vastuullinen-metriikka
Lisätietoja: Tomi Rosti (tomi.rosti@uef.fi)
The working group for responsible metrics, working under the Culture for Open Scholarships expert
panel of Open Science coordination, has finished the first draft of the recommendation for the
responsible use of research metrics. Please give any comments on the draft by 8 December 2019. You
can find additional information and links to the draft and commenting form here:
https://avointiede.fi/fi/uutiset/kommentoi-suositus-vastuullinen-metriikka
More information: Tomi Rosti (tomi.rosti@uef.fi)

SUOSITUS VASTUULLISEEN TUTKIJANARVIOINTIIN VALMISTUI MARRASKUUSSA 2019
RECOMMENDATION FOR RESPONSIBLE RESEARCHER ASSESSMENT COMPLETED IN
NOVEMBER 2019

Tieteellisten seurain valtuuskunta kokosi vuosi sitten työryhmän pohtimaan vastuullista
tutkijanarviointia ja työryhmä on nyt saanut työnsä päätökseen. Valmiina ovat ensimmäiset
tutkimusyhteisön kansalliset suositukset vastuulliseen tutkijanarviointiin. Suosituksessa on otettu
mahdollisimman kattavasti huomioon aiemmasta luonnoksesta annetut kommentit. Kiitos kaikille
kommentoijille! Suositus: https://bit.ly/2Pd7MWT
Lisätietoja: https://avointiede.fi/fi/uutiset/suositus-vastuulliseen-tutkijanarviointiin
Yhteyshenkilö: Henriikka Mustajoki (henriikka.mustajoki@tsv.fi)
One year ago, the Federation of Finnish Learned Societies assembled a working group to discuss
responsible researcher assessment, and the working group has now finished its work. As a result, the
first national recommendations for responsible researcher assessment issued by the research
community have now been completed. The comments on the earlier draft have been taken into
account as comprehensively as possible in the recommendation. We would like to thank everyone
who contributed! Recommendation (in Finnish): https://bit.ly/362pvqM More information:
https://avointiede.fi/fi/uutiset/suositus-vastuulliseen-tutkijanarviointiin (in Finnish)
Contact person: Henriikka Mustajoki (henriikka.mustajoki@tsv.fi)

KANSALLINEN SUOSITUS OPPIMATERIAALIEN AVOIMESTA JULKAISEMISESTA
KOMMENTOITAVISSA
NATIONAL RECOMMENDATION ON OPEN PUBLISHING OF TEACHING MATERIALS OPEN
FOR COMMENTS

Avoimia oppimateriaaleja tekevä tai muutoin näitä asioita pohtiva, kommentoi kansallista
suositusluonnosta huomioitavista asioista oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa. Työryhmä
pyytää kommentteja luonnokseen (https://avointiede.fi/fi/uutiset/oppimateriaali-suositus)
10.1.2020 mennessä.
Lisätietoja: Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi)
If you create open teaching materials or are otherwise interested in these issues, please comment on
the draft for the national recommendation concerning any issues with open publishing of teaching
materials. Please give any comments on the draft (https://avointiede.fi/fi/uutiset/oppimateriaalisuositus, in Finnish) by 10 January 2020.
More information: Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi)

VETOOMUS REILUMMAN JA AVOIMEMMAN TUTKIMUSJULKAISUJÄRJESTELMÄN
PUOLESTA
NATIONAL RECOMMENDATION ON OPEN PUBLISHING OF TEACHING MATERIALS OPEN
FOR COMMENTS

Isoille kustantajille keskittynyt tutkimusjulkaiseminen tekee julkaisujen avaamisesta haastavaa.
Joukko suomalaistutkijoita kirjoitti vetoomuksen, joka puhuu reilumman ja avoimemman
tutkimusjulkaisujärjestelmän puolesta. Lue lisää: https://bit.ly/2DMdb22
Lisätietoja: Tomi Rosti (tomi.rosti@uef.fi)
Opening research publications is difficult because scholarly publishing has been centralised to large
operators. A group of Finnish researchers have created a petition for a fairer and more open scholarly
publications system. Read more: https://bit.ly/2DMdb22 (in Finnish)
More information: Tomi Rosti tomi.rosti@uef.fi

RINNAKKAISTALLENNUS KANNATTAA UEFISSA
SELF-ARCHIVING PAYS OFF AT UEF

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa vuodesta 2021 voimaan tulevassa rahoitusmallissaan 1.2lisäkertoimen kaikille avoimesti julkaistuille vertaisarvioidulle artikkeleille, mukaan lukien myös
rinnakkaistallennetut artikkelit. Lisäkertoimella huomioidaan kaikki avoimesti julkaistut artikkelit
vuodesta 2017 lähtien, joten myös hieman vanhempien julkaisujen takautuva tallennus kannattaa.
Avoimen tieteen edistämisen lisäksi avoimilla tutkimusjulkaisuilla on siis myös rahallista
merkitystä. Rinnakkaistallennus on helppoa. Kirjasto tarkistaa julkaisuluvat ja tallentaa final draft version eRepo-julkaisuarkistoon. Meneillään olevan ja pian päättyvän raportointikauden julkaisut
tallennetaan UEF Asiointipalvelun kautta SoleCRIS-lomakkeella https://bit.ly/2ONx5Qf
ja
takautuvasti rinnakkaistallennettavat lähetetään palveluosoitteeseen erepo@uef.fi, josta saa myös
lisätietoja.
In the Ministry of Education and Culture funding model that will come into force in 2021, all openly
published peer-reviewed articles are given an additional 1.2 multiplier, including self-archived

articles. The multiplier will be applied to all openly published articles since 2017, which means that
you should also self-archive older articles retrospectively. This means that in addition to promoting
open science, open scholarly publications also carry financial weight. Self-archiving is easy. The
library checks publishing rights and saves the final draft version in the eRepo publishing archive.
Publications from the ongoing, and shortly ending, reporting period are saved through UEF eServices using the SoleCRIS form https://bit.ly/386Le2E, and any publications published
retroactively are sent to the service address erepo@uef.fi, which will also provide additional
information.

KANSAINVÄLINEN AVOIMEN TIETEEN TEEMAVIIKKO 21. – 27.10.2019 UEFISSA
THE INTERNATIONAL OPEN ACCESS WEEK 21-27 OCTOBER 2019 AT UEF

Neljännen kerran jaetun Avoimen tieteen edistäjä palkinnon 2019 sai Itä-Suomen yliopiston
kirjasto, joka on toiminut aktiivisena avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäjänä koko yliopiston
toiminnan ajan. Lisätietoja: https://bit.ly/35Dhjgp
Vuoden 2019 avoimen opinnäytetyöstipendin 100 euroa voitti arvonnassa läntisen teologian alan
gradunsa https://bit.ly/2qTuT0q avannut opiskelija Veera Melander.
Avoimen tieteen viikon kirjoitukset UEF Library –blogissa:


Kohti eurooppalaisia
https://bit.ly/2QZfsOU



Tiedonhakutaidot, avoin tiede ja tukimusdatapalvelut Edinburghin yliopistossa – raportti
opintovierailusta https://bit.ly/2qWu5bl



6:AM ei alkanut aamukuudelta – kuudes Altmetrics-konferenssi https://bit.ly/2OqV2gg

avoimen

tieteen
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–
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This year, the UEF Library was presented with the Open Science Award, which was being awarded
for the fourth time. The Library has actively promoted open science and research throughout the
operation of the University. Further information: https://bit.ly/35Dhjgp
The 100-euro stipend for open thesis work in 2019 was won in a raffle by Veera Melander, who openly
published her master’s thesis in the field of Western theology https://bit.ly/2qTuT0q.
Open Access Week blog posts in the UEF Library blog:


Towards European Open Science Services – the EOSC Nordic Project https://bit.ly/2QZfsOU



Information skills, open research, and research data support at the University of Edinburgh
– a report on a study visit https://bit.ly/2qWu5bl



6:AM did not start at six in the morning – the 6th Altmetrics Conference
https://bit.ly/2OqV2gg

AVOIMEN TIETEEN SYYSPÄIVÄT 25.11.2019 HELSINGISSÄ
OPEN SCIENCE AUTUMN EVENT ON 25 NOVEMBER 2019 IN HELSINKI

Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019 jaettiin ensimmäinen kansallinen avoimen tieteen palkinto
sekä avoimen tieteen edistäjät -palkinto. Avoimen tieteen palkinnon sai Aalto-yliopiston
Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti (MeMo). Ensimmäisen Avoimuuden
edistäjät –palkinnon sai Suomen ympäristökeskus (SYKE). Avoimuuden edistäjät -palkinnolla

nostetaan esiin tahoja ja toimijoita, jotka työllään mahdollistavat avointen tieteellisten käytänteiden
toteutumista Suomessa ja jotka omalla työllään ovat olleet esimerkkinä ja tukena muille. Lisätietoja:
https://bit.ly/2QVdDmc
The first ever National Open Science Award as well as the Contributor to Open Science and Open
Access Award were presented at the Open Science Autumn Days on 25 November 2019. The Open
Science Award was presented to the Aalto University Research Institute of Measuring and Modeling
for the Built Environment (MeMo). The first ever National Contributor to Open Science and Open
Access award was presented to Finnish Environment Institute (SYKE). The Contributor to Open
Science and Open Access award highlights parties and operators who facilitate the realisation of open
scientific practices in Finland and set an example for others as well as support others through their
work. More information: https://bit.ly/2QVdDmc

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA
UPCOMING EVENTS AND TRAINING

Open Science Conference 2020 11–12 March 2020 Berlin, Germany. http://www.eblida.org/freezeurl/open-science-conference-2020.html
The 46th annual IASSIST
https://iassist2020.org/

conference

19–22

May

2020

Gothenburg,

Sweden.

ENRIO 2020 Congress on Research Integrity Practice 5–7 October 2020 Espoo, Finland.
http://www.enrio.eu/congress2020/
Webinaarisarja https://youtu.be/KdX0i7JBsXM avoimesta oppimisesta Pohjois-Euroopassa on
alkanut. Lisätietoja (englanniksi ja saksaksi) https://open-educational-resources.de
A webinar series https://youtu.be/KdX0i7JBsXM on open learning in Northern Europe has started.
Further information (in English and German): https://open-educational-resources.de

LISÄTIETOA
MORE INFORMATION

Helena Silvennoinen-Kuikka (helena.silvennoinen-kuikka@uef.fi)
Palvelupäällikkö| Head of Services
Kirjasto opetus- ja tietopalvelut, tutkimuksen tuki |
UEF Library Training and Information Services, research support.
Jukka Kananen (jukka.kananen@uef.fi)
Palvelupäällikkö| | Head of Services
Kirjasto verkko- ja julkaisupalvelut |
UEF Library IT and Publishing Services:
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.

