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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.
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

PLAN S

Tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävä eurooppalainen Plan S -julkislausuma julkistettiin
syyskuussa 2018. Sen tarkoituksena on nopeuttaa siirtymistä täysimääräiseen ja välittömään
pääsyyn julkisilla varoilla rahoitettujen hankkeiden tuottamiin julkaisuihin. Plan S -periaatteet
liittyvät tavoitteeseen saada julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset julkaisut pois
maksumuurien takaa kaikkien luettaviksi. Akateemisen rehtorin mietteitä löytyy UEF
Johtoasemissa -blogista.
Eurooppalainen tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävä tutkimusrahoittajien cOAlition S -ryhmä
avaa kaikille avoimen lausuntokierroksen, jolla pyritään kokoamaan tiedeyhteisön instituutioiden
ja jäsenten käsityksiä sekä ratkaisuehdotuksia Plan S:n toteuttamiseksi. Lisätietoa löytyy Suomen
akatemian sivulta. Yhteyshenkilö: Jarmo Saarti (Jarmo.Saarti@uef.fi) Tomi Rosti
(Tomi.Rosti@uef.fi), Jukka Kananen (Jukka.Kananen@uef.fi)
Plan S is an initiative for open access publishing that was launched in September 2018. Its aim is to
speed up the transition to full and immediate open access, making publicly funded research results
in Europe freely available. The Plan S principles aim to address the fact that no science should be
locked behind paywalls that withhold a substantial amount of research results from a large fraction
of the scientific community, and from society as a whole.
The group of European research funders known as cOAlition S is launching an open consultation to
seek feedback and comments from the scientific community on the implementation of Plan S, the
initiative for open access publishing. More information available from Finnish Academy’s web
pages. Contact persons: Jarmo Saarti (Jarmo.Saarti@uef.fi) Tomi Rosti (Tomi.Rosti@uef.fi), Jukka
Kananen (Jukka.Kananen@uef.fi)

JULKAISUT MUKAAN RAPORTOINTIIN!
TIME TO COLLECT THE PUBLICATION DATA!

Vuosi lähenee loppuaan, ja tiedot julkaisuista on aika ilmoittaa kirjastolle lopullista opetus- ja
kulttuuriministeriön raportointia varten. UEF asiointipalvelun lomake on siihen helpoin tapa:
https://teamplace.uef.fi/sites/forms/kirjasto/publications. Kirjasto tarkistaa ja tallentaa ilmoitetut
tiedot, sekä tekee myös tietokantaharavointeja Scopuksesta ja Web of Sciencesta. Nämä
tietokannat eivät kuitenkaan kata kaikkia julkaisuja. Viimeinen mahdollinen ajankohta
julkaisutietojen ilmoittamiselle on tammikuun 2019 loppu.
Muista lisäksi toimittaa julkaisusi rinnakkaistallennettavaksi. Se onnistuu lähettämällä artikkelin
final draft/accepted author manuscript -versio (vertaisarvioitu, ei kustantajan taittoa) yllä
mainitun palvelulomakkeen liitteenä tai sähköpostitse osoitteeseen erepo@uef.fi. Kirjasto
tallentaa artikkelin kustantajan ehtojen mukaan. Yhteyshenkilö julkaisuraportoinnin osalta: Mari
Niemi (mari.niemi@uef.fi) ja rinnakkaistallennuksen osalta Laura Hämäläinen
(laura.hamalainen@uef.fi)
The year 2018 is almost at its end and it is time to collect the information about UEF publications.
The easiest way is to do so is to fill out the electronic form, which can be found at UEF eServices.
https://teamplace.uef.fi/sites/forms/kirjasto/publications. UEF Library will check and save the
data to the current research database SoleCRIS. The deadline for collecting this information is the
end of January 2019.
Submit your publication to research database SoleCRIS and for self-archiving in UEF eRepository
at the same time with the above-mentioned form. It is also possible to email the library
(erepo@uef.fi) the final draft / accepted author manuscript to be upload to UEF eRepository. The
library will check the publishers’ policies. Contact persons: Collecting publication data: Mari Niemi
(mari.niemi@uef.fi) Self-archiving: Laura Hämäläinen (laura.hamalainen@uef.fi)

AVOIMEN TIETEEN TYÖRYHMÄ (UEF)
OPEN SCIENCE WORKING GROUP (UEF)

Itä-Suomen yliopistossa toimii avoimen tieteen työryhmä, joka tekee esityksiä yliopiston
periaatteista ja käytännöistä avoimen tieteen toimintatapoihin liittyen mm. avoimeen
julkaisemiseen ja sen käytäntöihin, tutkimusaineistojen hallintaan, tutkimuksen aikaiseen aineiston
käsittelyyn, tietosuojaan ja -turvaan, tutkimusaineistojen lyhyt- ja pitkäaikaiseen säilyttämiseen,
aineistojen turvalliseen tuhoamiseen ja tutkimusaineistojen avaamiseen liittyen. Työryhmän
puheenjohtajana toimii akateeminen rehtori Harri Siiskonen. Työryhmässä on edustus kaikista
tiedekunnista, kirjastolta, tietotekniikkapalveluista ja yliopistopalveluista. Ensimmäisenä työryhmä
on ottanut käsitelläkseen tutkimusaineistojen säilyttämiseen liittyvät käytännöt ja ohjeistukset.
Yhteyshenkilö: Tomi Rosti (Tomi.Rosti@uef.fi)
Open science working group in UEF makes motions for university’s principles and practices related
to open science, for example, open publishing, research data management, data management during
the research, data protection and security, data storage and long-term preservation, secure data
deleting and opening research data. The chair of the working group is Academic Rector Harri
Siiskonen and there are members form faculties, Library, IT services and University services. As a
first task, the group is handling the practices and guidelines for research data storing and
preservation. Contact person: Tomi Rosti (Tomi.Rosti@uef.fi)

VASTUULLINEN TUTKIMUKSEN ARVIOINTI
RESPONSIBLE RESEARCH ASSESSMENT

Tutkimuksen arvioinnilla on vaikutusta mm. tutkimusrahoituksen saamiseen ja tutkijoiden
meritoitumiseen. Siksi arvioinnissa käytettävien tutkimus- ja julkaisutoiminnan mittareiden on
oltava asianmukaisia. Vastuullinen tutkimuksen arviointi liittyy sekä tieteen avoimuuteen
(arviointikriteerien ja prosessien tulisi olla läpinäkyviä) että vastuulliseen tieteeseen. Vastuullinen
tutkimuksen arviointi koskee kaikkia, jotka osallistuvat tieteellisen tutkimuksen tekemiseen,
julkaisemiseen, rahoittamiseen tai arviointiin. Kansainvälisiä tutkimuksen ja tutkijan arviointia
koskevia suosituksia ovat esim. DORA-julistus ja Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti. Tieteellisten
seurain valtuuskunnan (TSV) asettaman työryhmän tehtävänä on tuottaa tutkijan vastuullista
arviointia koskeva kansallinen suositus kesään 2019 mennessä. Lisäksi valtakunnallinen
Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) vastuullisen metriikan työryhmä on tekemässä
linjauksia vastuullisesta tutkimus- ja julkaisutoiminnan mittareiden hyödyntämisestä. Lue lisää
UEF Library -blogista: Millä meitä mitataan? Yhteyshenkilöt: Virpi Lindi (virpi.lindi@uef.fi) ja Tomi
Rosti (tomi.rosti@uef.fi)
The assessment of the research affects, among other things, obtaining research funding and career
advancement of the researchers. For this reason, it is important that the research and publishing
activity indicators used in the assessment are appropriate. Responsible research assessment is
related to the transparency of research (the evaluation criteria and processes should be transparent)
as well as responsible research. Responsible research assessment applies to anyone involved in
conducting, publishing, funding or assessing research. Recommendations on international research
and researcher assessment include, for example, the DORA Declaration and the Leiden Manifesto.
The Federation of Finnish Learned Societies (TSV) has set up a working group to produce a Finnish
recommendation for a responsible researcher assessment by summer 2019. The responsible metrics
working group of the Network for Research Services and Administration (TUHA) is also making
alignments for the responsible use of research and publishing activity indicators. Read more at UEF
Library's blog: How are we measured? Contact persons: Virpi Lindi (Virpi.Lindi@uef.fi) ja Tomi
Rosti (Tomi.Rosti@uef.fi)

AVOIMEN TIETEEN SYYSPÄIVÄT 2018 JA ASIANTUNTIJARYHMÄT (TSV)
AUTUMN 2018 CONFERENCE ON OPEN SCIENCE AND EXPERT GROUPS

Avoimen tieteen syyspäivien 2018 esitykset avoimesti saatavilla. Haluatko edistää avointa
oppimista, julkaisemista, dataa, tiedeyhteisöä? Osallistu kansallisiin Avoimen tieteen työryhmiin!
Avoimen tieteen syyspäivien yhteydessä perustettiin neljä kansallista asiantuntijaryhmää, jotka
jakautuvat vielä teemakohtaisiin työryhmiin. Toimintaan voivat osallistua kaikki vapaaehtoiset. UEF
kirjastosta on edustus jokaisessa asiantuntijaryhmässä, mutta mukaan tarvitaan asiantuntijoita
muistakin yksiköistä. Opettajien ja tutkijoiden asiantuntemusta tarvitaan myös. Löydät täältä
työryhmiin ilmoittautumiset ja ensimmäisten tapaamisten kokousmuistiot. Yhteyshenkilö: Tomi
Rosti (tomi.rosti@uef.fi)
Tieteellisten Seurain Valtuuskunta (TSV) julkaisee Avoimen tieteen uutiskirjettä, jonka voi tilata
itselleen täältä.

The presentations of the Federation of Finnish Learned Societies’ Autumn 2018 Conference on Open
Science are now openly available (in Finnish). Do you want to promote open learning, publishing,
data and academic community? Participate in national Open Science working groups! At the
conference four national expert groups were established. These groups have further divided into
theme-specific working groups. All volunteers can join in the work. UEF Library is represented in all
the expert groups but it is important to have representatives from other units as well. The expertise
of lecturers and researchers is much needed. Enrolment to the working groups and the memos of the
first meetings here (in Finnish). Contact person: Tomi Rosti (tomi.rosti@uef.fi)
The Federation of Finnish Learned Societies (TSV) publishes an open science newsletter (in Finnish)
that can be subscribed here.

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.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!
Merry Christmas and Happy New Year 2019!

