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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.
Tässä numerossa teemana ovat kirjaston maksuttomat koulutukset. Päivitä osaamisesi avoimessa
tieteessä ja muissa kirjaston ajankohtaisissa koulutuksissa. Tervetuloa mukaan!
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.
In this issue, the theme is library’s free trainings. Come and update your skills in open science or in
other timely training topics offered by the library. Welcome!
With collaborative regards, UEF Library

APUA AINEISTONHALLINNAN SUUNNITTELUUN
HELP FOR DATA MANAGEMENT PLANNING

Kirjasto tarjoaa tutkijoille tutkimusaineistonhallintatyöpajoja, joissa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman keskeiset sisällöt, UEF-ohjeistukset aineistonhallintaan ja käsitellään osallistujien
omia kysymyksiä suunnitelmiin liittyen. Työpajoja toteutetaan jatkossa molemmilla kampuksilla
lukuvuosittain. Työpajatyyppisen koulutuksen voi myös tilata laitokselle tai ryhmälle tarpeen
mukaan räätälöitynä. Syksyn 2018 seuraavat työpajat ovat to 6.9.2018 klo 10-12 Kuopion kampus ja
pe 7.9.2018 klo 13-15 englanniksi verkossa. Lue lisää. Jos et ehtinyt ilmoittautua työpajaan ja haluat
osallistua, lähetä sähköpostia Anne Karhapäälle ke 5.9.2018 mennessä. Yhteyshenkilö: 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. Library offers workshops on
both campuses every academic year. It is also possible to order this workshop training tailored for a
specific department or group. Upcoming workshops: Thu 6.9.2018 10am-12pm Kuopio campus in
Finnish, Fri 7.9.2018 1pm-3pm online in English. More information. If you missed the enrolment
and want to participate in a workshop, please send email to Anne Karhapää by Wed 5.9.2018. Contact
person: Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi)

TUTKIMUSDATAN HALLINTA JA AVAAMINEN -SEMINAARI
RESEARCH DATA MANAGEMENT AND SHARING SEMINAR

To 4.10.2018 Kuopiossa pidettävässä seminaarissa esitellään tutkimusaineistojen hallinnan ja
avaamisen keskeisiä kysymyksiä, toimijoita ja palveluja. Mukana UEF tukipalvelujen lisäksi mm.
CSC ja Tietoarkisto. Seminaari on suomeksi. Lue lisää. Yhteyshenkilö: Anne Karhapää
(anne.karhapaa@uef.fi)
Thu 4.10.2018 seminar in Kuopio campus introduces central questions, agents and services of
research data management and sharing. Presenters include UEF data support services, CSC and
FSD. The seminar is in Finnish. Contact person: Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi)

POTKUA TUTKIMUKSESI VAIKUTTAVUUDEN KUVAILUUN. TULE SCIVAL-KOULUTUKSEEN.
SCIVAL TRAINING: BOOST TO THE VISUALISATION OF YOUR RESEARCH PERFORMANCE

SciVal (Elsevier) on palvelu, jonka avulla voi vertailla ja kuvailla tutkimusta sekä analysoida
tutkimusyhteistyötä esim. tutkijan, tutkimusryhmän, tutkimusyksikön tai maan tasolla. SciValanalyysejä hyödynnät mm. tutkimusrahoitushakemuksissa, tutkimuksen vaikuttavuuden
kuvailussa, tutkimusyhteistyökumppaneiden etsimisessä ja nousevien tutkimusalueiden
tunnistamisessa.
Osallistu käytännönläheisiin SciVal-koulutuksiin:
Ti 23.10.2018 Kuopion kampus (CA103), klo 9.15-12.00 tutkijoille ja klo 13.15-16.00 muulle UEFin
henkilökunnalle
Ke 24.10.2018 Joensuun kampus (F109), klo 9.15-12.00 tutkijoille ja klo 13.15 -16.00 muulle UEFin
henkilökunnalle
Kouluttaja: Floortje Flippo (Regional Solutions Sales Manager DACH, Nordics & Benelux)
Elsevieriltä. Koulutuskielenä on englanti. Ilmoittautuminen HRM-kalenterin kautta syyskuussa.
Yhteyshenkilö: Virpi Lindi (virpi.lindi@uef.fi)
SciVal (Elsevier) is a service that enables you to compare and visualise research performance and to
analyse research cooperation, for example, on the level of an individual researcher, research group,
research unit or country. Utilise SciVal analyses, e.g. in research funding applications, visualising
research performance, identifying potential research cooperation partners and recognising
emerging research areas.
SciVal training sessions:
Tue 23.10.2018, Kuopio campus (CA103), 9.15am-12pm for researchers and 1.15pm-4pm for other
UEF staff members
Wed 24.10.2018 Joensuu campus (F109), 9.15am-12pm for researchers and 1.15pm -4pm for other
UEF staff members
Training by Floortje Flippo (Regional Solutions Sales Manager for DACH, Nordics & Benelux) from
Elsevier. The training is in English. Enrolment in the HRM training calendar in September. Contact
person: Virpi Lindi (virpi.lindi@uef.fi)

TOIVOTTUA KOULUTUSTA TEKIJÄNOIKEUKSISTA OPETUKSESSA JA TUTKIMUKSESSA
TRAINING ON COPYRIGHT IN TEACHING AND RESEARCH

Kopiosto tarjoaa koulutusta tekijänoikeuksista digitaalisen materiaalin opetuskäytössä
opetushenkilöstölle ja tutkijoille marraskuussa 2018. Koulutus on suomeksi. Seuraa HRMkalenteria. Yhteyshenkilö: Tuula Rissanen (tuula.rissanen@uef.fi)
Copyright organisation Kopiosto offers training on copyright of digital materials in educational use
for teaching staff and researchers in November 2018. The training will be in Finnish. Contact person:
Tuula Rissanen (tuula.rissanen@uef.fi)

TIETOKANTAKOULUTUKSIA VERKOSSA
DATABASE TRAININGS ONLINE

Ti 18.9.2018 klo 9-10 (Skype for Business). Kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen kansainväliset
tietokannat. Koulutus on suomeksi. Kouluttaja: tietoasiantuntija Marja Aho. Ilmoittautuminen
HRM-kalenterin kautta.
Ti 9.10.2018 klo 9-10 (Skype for Business). Teologian Open Access -tietokannat. Koulutus on
suomeksi. Kouluttaja: tietoasiantuntija Jussi Hyvärinen. Ilmoittautuminen HRM-kalenterin kautta.
Yhteyshenkilö: Tuula Rissanen (tuula.rissanen@uef.fi)
Tue 18.9.2018 9am-10am (Skype for Business). International databases on education, learning and
teaching. The training will be in Finnish. Training by Marja Aho, information specialist.
Tue 9.10.2018 9am-10am (Skype for Business). Open Access databases in theology. The training will
be in Finnish. Training by Jussi Hyvärinen, information specialist.
Contact person: Tuula Rissanen (tuula.rissanen@uef.fi)

TARJOLLA UUSIA KIRJOITTAJAMAKSUETUJA:
NEW ARTICLE PROCESSING CHARGE BENEFITS:
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, EMERALD, MPDI

UEF-tutkija voi julkaista artikkeleitaan avoimena täysin ilman kirjoittajamaksua nyt myös sekä
American Chemical Societyn että johtamisen ja taloustieteiden kustantaja Emeraldin lehdissä.
Lisäksi UEF on liittynyt OA-kustantaja MDPI:n kirjoittajamaksualennukseen oikeuttavaan
Institutional Open Access -ohjelmaan (IOAP). Ohjelmajäsenyyden perusteella tutkija saa 10
prosentin kirjoittajamaksualennuksen julkaistessaan artikkelinsa jossain MDPI:n lehdessä.
Lisätietoja kaikista voimassa olevista kirjoittajamaksueduista yliopiston Open UEF -sivuilla. Sivuille
on lisätty myös alustava lista kirjoittajamaksuedun sisältävien lehtien Jufo-luokista.
Yliopiston johtoryhmä on linjannut otettavaksi käyttöön mahdollisuuden saada keskitettyä
rahoitusta kirjoittajamaksukuluihin 2019 alusta lähtien, jos julkaisukuluihin ei ole saatu rahoitusta
muuta kautta. Rahoituksen saamisen edellytykset sekä toimintaprosessit rahoitukseen liittyen
tarkentuvat syksyn aikana. Yhteyshenkilö: Kaarina Meriläinen (kaarina.merilainen@uef.fi)

Now UEF researchers can publish open access articles for free in the journals of the American
Chemical Society and Emerald (a publisher in the field of management and business). In addition,
UEF has joined the open access publisher MDPI’s Institutional Open Access Program (IOAP). This
means that UEF researches are entitled to 10 per cent discount on ACP list prices when publishing
an article in an MDPI journal.
More information on all valid ACP benefits from the university’s Open UEF pages. A preliminary list
of the Publication Forum’s Jufo ratings for journals containing ACP benefits has also been added to
the pages.
UEF Leadership Group has outlined that from the beginning of year 2019 the possibility of receiving
centralised funding for ACP fees will be introduced, in case funding has not been found elsewhere
for publication expenses. Prerequisites for receiving the funding and processes regarding the funding
will be defined during the autumn. Contact person: Kaarina Meriläinen (kaarina.merilainen@uef.fi)

KOULUTUSTA KIRJOITTAJAMAKSUEDUISTA UEFIN TUTKIJOILLE
TRAINING ON APC BENEFITS FOR UEF RESEARCHERS

Ti 11.12.2018 klo 9-10 (Skype for Business). Kirjoittajamaksuedut (APC-maksu) tutkijalle. Koulutus
on suomeksi. Kouluttajat: tietoasiantuntija Kaarina Meriläinen ja palvelupäällikkö Riitta Porkka.
Ilmoittautuminen
HRM-kalenterin
kautta.
Yhteyshenkilö:
Kaarina
Meriläinen
(kaarina.merilainen@uef.fi)
Tue 11.12.2018 9am-10am (Skype for Business). Training on APC benefits for researchers in Finnish.
The training will be in Finnish. Training by: Kaarina Meriläinen, information specialist and Riitta
Porkka, UEF Collection Services: Head of Services. Enrolment in the HRM training calendar.
Contact person: Kaarina Meriläinen (kaarina.merilainen@uef.fi)

OPEN SCIENCE –VERKKOKURSSI JATKO-OPISKELIJOILLE
OPEN SCIENCE ONLINE COURSE FOR GRADUATE STUDENTS

Avoimen tieteen perusteita voi nyt opiskella jatko-opiskelijoille suunnatulla Open Science verkkokurssilla (8022030, 1 op). Kyseessä on kansallisesti toteutettu opintojakso, joka on osa UEF
Tohtorikoulun opintoja. Oppimisympäristö löytyy osoitteesta https://findocnet.fi/. Materiaalia voi
hyödyntää
myös
itsenäiseen
opiskeluun.
Yhteyshenkilöt:
Kaisa
Hartikainen
(kaisa.hartikainen@uef.fi) ja Tomi Rosti (tomi.rosti@uef.fi)
The basics of open science can now be studied at the Open Science online course (8022030, 1 cp)
aimed at UEF graduate students. This is a national course which is part of UEF Doctoral School's
studies. You can find the study platform here: https://findocnet.fi/. Material can also be used for
self-studying. Contact persons: Kaisa Hartikainen (kaisa.hartikainen@uef.fi) and Tomi Rosti
(tomi.rosti@uef.fi)

KATSE KOHTI KIRJASTON KOULUTUKSIA
TRAINING PROVIDED BY THE LIBRARY, AHOY

Kutsu kirjaston asiantuntija maksutta laitoksellesi. Kokoa ryhmä, valitse koulutustarjottimelta
sopiva kokonaisuus ja ota yhteyttä: tietopalvelu@uef.fi. Voit myös ehdottaa uutta koulutusaihetta,
tietoiskua tai tarpeellista videota. Räätälöimme koulutuksia mielellämme! Yhteyshenkilöt: Tuula
Rissanen (tuula.rissanen@uef.fi) ja Kaisa Hartikainen (kaisa.hartikainen@uef.fi)
Invite a library’s specialist to your department, it’s free of charge. Gather a group, pick a suitable
training package from the menu and contact us: information.services@uef.fi. You can also propose
a new training theme, bulletin or useful video. We are happy to tailor the trainings! Contact persons:
Tuula Rissanen (tuula.rissanen@uef.fi) and Kaisa Hartikainen (kaisa.hartikainen@uef.fi)

LISÄTIETOA
MORE INFORMATION

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.

UEF Library Training and Information Services, research support: Head of Services Helena
Silvennoinen-Kuikka (helena.silvennoinen-kuikka@uef.fi)
UEF Library IT and Publishing Services: Head of Services Jukka Kananen (jukka.kananen@uef.fi)
Read more on the UEF Library's Research Support and Open UEF web pages. Open science
themes also on the UEF Library's blog.

