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1. Ajankohtaista

Käsiteltiin ajankohtaisia tapahtumia:

Bibliometriikka seminaari 7.10.2014

OKM, CSC ja SYN järjestävät yhdessä bibliometriikkapäivän 7.10.2014.

Seminaari tulee verkon kautta katsottavaksi.

Tavoitteena on koota yhteen suomalaiset bibliometriikka asiantuntijat ja bibliometriikasta kiinnostuneet,
tehdä katsaus bibliometrisen tutkimuksen nykytilaan sekä alueen ajankohtaisiin kysymyksiin. Seminaarissa
on alustavasti ajateltu käsiteltävän seuraavia asioita:

- TaSTi:sta esitetään kirjallisuuskatsaus yliopistojen tutkimusarviointien bibliometriikkaan, CSC
esittelee mahdollisuuksia tuottaa suomalaisten instituutioiden tarvitsemaa bibliometrista aineistoa,
OKM:stä esitellään bibliometristä profiiliselvitystä, SYN tekisi katsauksen yliopistojen
bibliometriikkatyöhön, Suomen Akatemia omaansa, jotkin laitokset esittelevät omaansa niin ikään,
toivotaan saatavan yliopistohallinnon piiristä kommentti ja tutkijalta kommentti bibliometriikan
hyödyntämiseen.

Kävimme keskustelua semman sisällöstä. Esille tuli, että toivotaan semman olevan lähestymistavaltaan
organisaatiorajat ylittävä. Toivottiin myös selvyyttä siihen, mitkä olisivat järkeviä bibliometrisiä
tunnuslukuja esim. organisaation tuloksia selvitettäessä. Ryhmässä katsottiin myös, että semman nimen
tulisi olla sellainen, että se vetää ”kirjastoväen” lisäksi tutkijoita ja hallintoväkeä.

Pohjoismainen bibliometriikkaseminaari Islannissa 25.-26.9.2014

Reykjavikissa pidettävän semman abstraktidedis on 15.6.14.

Lisää infoa: : http://www.rannis.is/bibliometrics/

http://www.rannis.is/bibliometrics/


OKM ja CSC julkaisujen kerääminen – Juuli-portaali asiaa

Jarmo kertoi lyhyesti ”sektoritutkimuslaitosten” julkaisujen keräämisestä; 2015 voitaneen aloittaa julkaisuja
kerääminen Juuliin: http://www.juuli.fi/

Informaatiotutkimuksen seura päivät Oulussa 6.-7.11.14

Päivillä on tutkimuspalveluiden kannata muutamakin kiinnostava ryhmä, ainakin seuraavat:

Tutkimusdatan hallinta yliopistoissa
Tieteelliset kirjastot ja tutkimuksen arviointi
Tietojohtaminen
Tieteellisen viestinnän tutkimus ja informetriikka

Abstraktit viimeistään 31. elokuuta 2014.

Lisää tietoa: http://www.informaatiotutkimus.fi/

2. STKS hallituksen ja työryhmien kokouksen terveiset

Maria Forsman kertoi STKSn hallituksen ja työryhmien yhteisestä kokouksesta terveisiä. Esille oli noussut
edelleen ryhmien välisen kommunikaation ja yhteistyön parantaminen. Ehdotimme yhteistä
sähköpostilistaa ryhmille. Asiasta on jo mailattu STKSn kanssa ja listaehdotus sai positiivisen vastaanoton.

Signum-lehden kehittämisestäkin puhuttiin. Yhtenä ajatuksena oli, että paperisena tuotetaan yksi lehti ja
muutoin ryhdytään käyttämään sähköistä alustaa. Tapahtumakalenteristakin puhuttiin – se löytyy jo STKSn
sivulta (Esittely – Tapahtumakalenteri): http://www.stks.fi/esittely/tapahtumakalenteri

3. Syksyn toiminta

Keskustelimme seminaarin sisällöstä ja järjestämisen ajankohdasta. Päätettiin järjestää ryhmän seminaari
vuoden 2015 puolella ja jatkaa seminaarin sisällön pohdintaa.

Keskustelimme erityisesti siitä, mitä kehitystä tutkijapalveluissa on tapahtunut ja mitä sisältöjä niihin on
tullut eri organisaatioissa sinä aikana, kun ryhmämme on toiminut. Yhteenvetona voi todeta, että
kehityksen myötä se, mitä me itse ja näkemyksemme mukana myös kenttä kaipaa, on toisaalta
kokonaisnäkemys siitä, mitä pidetään tutkijapalveluina, mihin on kehityksessä tultu ja toisaalta osaamisen
syventäminen – erikoistuminenkin ehkä. Tästä osaamisen syventämisestä keskustelumme liikkui
mahdollisuudesta järjestää Suomessa bibliomtriikkaan/scientometriikkaan liittyvää koulutusta
kirjastohenkilöstölle, ehkäpä eurooppalaisen scientometrisen kesäkoulun tapaan:
http://www.scientometrics-school.eu/. Pidimme järjestämistä melkoisena urakkana, joten jätimme
ajatuksen hautumaan ja pohdimme järjestämisen olevan mahdollista muutaman vuoden aikaperspektiivillä.

http://www.juuli.fi/
http://www.informaatiotutkimus.fi/
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