AVOIMESSA TIETEESSÄ TAPAHTUU
OPEN SCIENCE HIGHLIGHTS
1/2019

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

KESKITETTY KIRJOITTAJAMAKSUTUKI UEFISSA
UEF’S CENRALISED SUPPORT IN APC FEES

UEF tukee avointa julkaisemista maksamalla keskitetyistä varoista artikkeleiden APC- eli
kirjoittajamaksuja muutamin ehdoin. Mikäli rahoittaja ei ole anomuksesta huolimatta hyväksynyt
avointa julkaisemista osaksi hankkeen kustannuksia, UEF maksaa vastuukirjoittajiemme artikkelien
julkaisumaksut täysin avoimissa Golden OA -lehdissä seuraavilla tiedekuntien määrittelemillä Jufotasoilla: filosofinen tiedekunta 1-3, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 2-3,
terveystieteiden tiedekunta 2-3 ja yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta 1-3. UEFin keskitetty
tuki koskee toistaiseksi vuoden 2019 aikana maksettavia kirjoittajamaksuja. Tutustu myös muihin
kustantajien kanssa neuvoteltuihin kirjoittajamaksuetuuksiin (alennetut kirjoittajamaksut ja
julkaiseminen kokonaan ilman kirjoittajamaksua). Kaikki kirjoittajamaksuohjeistukset löydät myös
selaamalla yliopiston Open UEF -sivuja kohdasta ’Avoin julkaiseminen’. Lisätietoja: Kaarina
Meriläinen (kaarina.merilainen@uef.fi) ja Riitta Porkka (riitta.porkka@uef.fi)
UEF supports open publishing by paying APCs i.e., Article/Author Processing Charges from
centralised funds when certain prerequisites are met. UEF pays the APCs of our corresponding
authors for articles published in Golden OA journals when, despite applying for it, the funder has
not approved open publishing as a part of the project’s costs. However, the journal where the article
is published must also have a sufficient JUFO rating. The sufficient JUFO ratings defined by the
faculties: Philosophical Faculty 1-3, Faculty of Science and Forestry 2-3, Faculty of Health Sciences
2-3 and Faculty of Social Sciences and Business Studies 1-3. For the present, UEF’s centralised
support is applicable to APCs paid in 2019. Don’t forget the other support methods negotiated with
publishers (discounted APCs and publishing without APCs). All APC instructions can be found from
the university’s Open UEF pages under Open publishing. More information: Kaarina Meriläinen
(kaarina.merilainen@uef.fi) and Riitta Porkka (riitta.porkka@uef.fi)

TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINNAN MITTARIT –KYSELY ANALYSOITU
RESEARCH AND PUBLISHING ACTIVITY INDICATORS QUESTIONNAIRE ANALYSED

Lokakuussa 2018 suoritetun Tutkimus- ja julkaisutoiminnan mittarit -kyselyn tulokset on analysoitu
ja tuloksia on avattu kirjaston blogissa: ”Koulutusta metriikasta kaivataan”. Kysely osoitti, että
suurin osa vastaajista on tarvinnut erilaisia mittareita ja pääasiassa ovat hankkineet tarvittavat
tiedot itse, mutta kiinnostusta palveluiden käyttöön on. Lisätietoja: Maarit Putous
(maarit.putous@uef.fi) ja Marja Kuittinen (marja.kuittinen@uef.fi)
The results of the Research and Publishing Activity Indicators questionnaire in October 2018 are
analysed and reported on the Library’s blog “Training for Metrics needed”. The survey revealed that
all of the respondents have needed different indicators and typically they have applied for the
information themselves, but there seems to be willingness to use the metric services provided by the
library. More information: Maarit Putous (maarit.putous@uef.fi) and Marja Kuittinen
(marja.kuittinen@uef.fi)

KEVÄÄN 2019 AINEISTONHALLINTATYÖPAJAT
DATA MANAGEMENT WORKSHOPS SPRING 2019

Kirjasto tarjoaa tutkijoille tutkimusaineistonhallintatyöpajoja, joissa käydään läpi
aineistonhallinta-suunnitelman keskeiset sisällöt, UEF-ohjeistukset aineistonhallintaan ja
käsitellään osallistujien omia kysymyksiä suunnitelmiin liittyen. Kevään työpaja: 28.3.2019 klo 1315 suomeksi Joensuu /Kuopio. Ilmoittautuminen https://event.contio.fi/uef/Calendar/
Työpajatyyppisen koulutuksen voi myös tilata laitokselle tai ryhmälle tarpeen mukaan räätälöitynä.
Lisätietoja: Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi)
Library offers research data management plan workshops for researchers. In the workshop we go
through the main contents of data management plan, UEF guidelines to data management and
questions from participants about their own data management plans. Workshops in spring:
2.4.2019 1oam -12pm in English online, 9.4.2019 2pm – 4pm in English Joensuu/Kuopio.
Enrollment: https://event.contio.fi/uef/Calendar/ It is also possible to order this workshop
training tailored for a specific department or group. More information: Anne Karhapää
(anne.karhapaa@uef.fi)

KESKUSTELUTILAISUUS KYPSYYSTASOISTA 6.3.2019 TIETEIDEN TALOLLA
DISCUSSION MEETING ON MATURITY LEVELS OF OPEN SCIENCE AT HOUSE OF SCIENCES
AND LETTERS ON 6TH OF MARCH 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää organisaatioiden avoimen toimintakulttuurin toteutumista
suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa keväällä 2019. Mukana selvityksessä ovat yliopistot,
ammattikorkeakoulut, suurimmat rahoittajat, tiedeinstituutit sekä muita toimijoita kuten TSV ja
tiedeakatemiat. Selvitys perustuu tietyllä ajanhetkellä internetissä olevaan aineistoon sekä

kyselyvastauksiin ja antaa niiden pohjalta kuvan avoimuuden tilasta eri organisaatioissa.
Kypsyystaso on mukana yliopiston tulossopimuksessa. Lisätietoa: Tomi Rosti (Tomi.Rosti@uef.fi)
The Ministry of Education and Culture will investigate the implementation of an open science culture
in Finnish research organisations in the spring of 2019. The report will include universities,
polytechnics, major funder agencies, research institutes and other actors such as the Federation of
Finnish Learned Societies and Finnish academies. The study is based on material on the Internet at
a given time as well as on questionnaire responses and provides an image of the state of openness in
different organisations. The maturity level of open science is included in the university’s
performance agreement. More information: Tomi Rosti (Tomi.Rosti@uef.fi)

EUROOPAN LAAJUINEN OPAS TUTKIMUSAINEISTONHALLINNAN SUUNNITTELUUN
PRACTICAL GUIDE TO INTERNATIONAL ALIGNMENT OF RESEARCH DATA MANAGEMENT

Euroopan tutkimusrahoittajien ja tutkimusta tekevien organisaatioiden yhteistyöelin Science
Europe on julkaissut marraskuussa 2018 oppaan tutkimusaineistojen hallinnasta. Opas määrittelee
vähimmäisvaatimukset aineistonhallintasuunnitelmille. Suomalainen kansallinen ohjeistus on
päivitetty eurooppalaisen ohjeen mukaiseksi. Lisätietoja: https://avointiede.fi/fi/uutiset/euDMPopas
In November 2018, Science Europe, a co-operative body for European research funders and research
organisations, published a guide on the management of research data. The guide defines the core
requirements for the data management plans. The Finnish national guidance is updated to follow
the
European
guidance.
More
information:
https://www.scienceeurope.org/wpcontent/uploads/2018/12/SE_RDM_Practical_Guide_Final.pdf

AVOIMEN TIETEELLISEN JULKAISEMISEN KANSALLINEN STRATEGIA
NATIONAL STRATEGY FOR OPEN SCIENTIFIC PUBLICATION

Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä on laatinut strategialuonnoksen, jossa määritellään
periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaikki uudet tieteelliset julkaisut tulisivat
välittömästi
avoimiksi
julkaisuhetkellä.
Luonnos
on
ollut
organisaatioissa
kommentointikierroksella. Lisätietoja: Henriikka Mustajoki (henriikka.mustajoki@tsv.fi)
The Open Science National Strategic Group has drawn up a draft of strategy defining the principles,
objectives and measures that will allow all new scientific publications to be immediately open at the
time of publication. The draft has been on a commentary round in the organisations. More
information: Henriikka Mustajoki (henriikka.mustajoki@tsv.fi)

VAIHTOEHTOISET VÄYLÄT ARTIKKELEIHIN
ALTERNATIVE ACCESS TO ARTICLES

Plan S keskusteluttaa Euroopassa, aineistosopimuksissa ei ole päästy tulokseen – tarvitaan välineitä
tutkimusaineistojen saamiseksi käyttöön. Kannattaa muistaa, että aineistojen hankintaan on
olemassa
vaihtoehtoisia
väyliä,
joissa
FinELibin
ohjeistukset
auttavat:
http://finelib.fi/neuvottelut/alternative-access/
Lisätietoja:
Harri
Parviainen
(harri.parviainen@uef.fi) ja Kirsi Salmi (kirsi.salmi@uef.fi)
Plan S stimulates discussion in Europe, no agreement has been reached in the e-resource
negotiations – tools are needed to get access to research articles. You can find alternative ways to
search articles from FinELib pages: http://finelib.fi/negotiations/alternative-access/ More
information: Harri Parviainen (harri.parviainen@uef.fi) and Kirsi Salmi (kirsi.salmi@uef.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.

