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Suomen yliopistokirjastojen 
neuvoston tutkimuksen tuen 
verkoston esittely 
 

Tua Hindersson-Söderholm 



                 Tutkimuksen tuki 

» Lähtöisin vuoden 2011 toimintasuunnitelmasta; 
“Toteutetaan tutkimuksen tuen verkosto samaan tapaan 
kuin aiemmat IL-verkosto ja sisällönkuvailuverkosto.” 

» SYNin tämän vuoden tärkeimmät painopistealueet: 

» Julkaisurekisteri, julkaisuarkistot ja julkaisujen arviointi 

» Tulevaisuuden tekniikat ja kirjastojärjestelmä 

» Tutkimuksen tuki  

» Strategiatyön käynnistäminen.  

» Verkosto tekee yhteistyötä STKS:n Tutkijapalveluiden 
työryhmän kanssa.  
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Verkosto  (tutkimuksentuki-syn@helsinki.fi) 

= yhdyshenkilö jokaisesta yliopistokirjastosta 

+ ohjausryhmä: 

» Päivi Kytömäki (pj, OY) 

» Maria Forsman (HY) 

» Tua Hindersson-Söderholm (Hanken) 

» Anne Lehto (TaY) 

» Irma Pasanen (Aalto)  

» Sihteerinä: Irene Salomäki (OY) 
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Tutkimuksen tuki 
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Tehtävät ja tavoitteet 

» kuvata ja tuotteistaa kirjastojen tutkimukselle antamaa tukea 

» toiminnan alkuvaiheessa paneutua erityisesti tutkimuksen 
arvioinnin palveluihin, mm. bibliometriikkaan 

» bibliometristen ja julkaisuihin pohjautuvien arviointipalvelujen 
terminologian käytön selkiinnyttäminen ja yhtenäistäminen 

» jakaa tietoa tutkimuksen arvioinnista, julkaisemisesta, 
bibliometriikasta ja tutkimusdatasta 

» edistää bibliometristen menetelmien osaamista (koulutus) ja 
tieteellisten kirjastojen yhteistyötä tutkimuksen tuen 
palveluissa 

» seuraa kansallista ja kansainvälistä kehitystä aihealueilla 



                 
Selvitys nykyisistä tutkimuksen 
tuen palveluista 1 

» Kaikki 17 kirjastoa vastasivat vapaamuotoisesti jotta saatiin 
samalla kartoitettua kirjastoissa käytettyä terminologiaa. 

» Perinteiset kirjastopalvelut tarjottiin kaikissa kirjastoissa  
(Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus,  Tutkijoille 
suunnattu tietopalvelu, Tutkijoille suunnattu opetus) 

» 8 kirjastoa toimii yliopiston julkaisijana 

» Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut (11 / 17) 
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Selvitys nykyisistä tutkimuksen 
tuen palveluista 2 

» Yliopiston julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut  
(14 / 17) 

» Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät 
palvelut 
(12 / 17) 

» Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien 
avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, 
viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen 
julkaisutoiminnan dynamiikkaa 
(12 / 17) 
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Selvitys nykyisistä tutkimuksen 
tuen palveluista 3 

» Muut palvelut 
 
Esimerkit:  
viitteidenhallinta, tutkijahuoneet, tutkimusaineistot, 
plagioinnintunnistuspalvelut, sähköiset työkalupakit ja 
oppaat 

 

» Projektit 
 
Esimerkit:  
SOLMU, tutkimusdata, opetusta,  “oma informaatikko”, 
julkaisuarkistot, julkaisurekisterit 
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                 Lähitulevaisuudessa 

» Bibliometrinen workshop 

» Käsitteiden avaaminen 

» Vertaistuen antaminen 
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                 Verkoston verkkosivut 

 

http://www.kansalliskirjasto.fi/ 
kirjastoala/neuvosto/verkostot/
tutkimuksentuenverkosto.html 
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