
STKS tutkijapalveluiden työryhmä 

Kokous 20.12.2018 klo 11-15 

Paikalla: Esa Hakala, Maria Söderholm, Marja Kokko, Susanna Nykyri, Anna Ruth, Jenni Mikkonen, Eva 

Höglund, Eeva Savolainen 

Paikka: Tampereen yliopiston kirjasto, Linna-rakennus, Kalevantie 5, 4. krs (Kokoushuone Tuli, Linna 4029).  

 

1. Vuoden 2018 toiminnan tarkastelu 

 Käytiin läpi IL-ryhmän kanssa yhteistyössä järjestetyn Koko kylä kasvattaa! seminaari 

16.11.2018 palaute 

 Todettiin että seminaari onnistui hyvin ja siitä saatiin hyvää palautetta. Yhteisseminaareja 

voi järjestää jatkossakin tarpeen mukaan. Yhteistyötä voi tehdä vaihtelevasti eri ryhmien 

kanssa. 

 Todettiin, että erillisillä työryhmillä on edelleen paikkansa ja verkosto voi pienentyä, jos 

ryhmiä yhdistellään.   

 STKS:n rooli täydennyskouluttajana on alalla tärkeä, koska muita toimijoita, jotka 

tarjoaisivat koulutusta, ei tällä hetkellä oikein ole 

 Seminaareissa luodaan yhteistä jaettavaa pohjaa, koska Suomi on pieni maa 

 Kokouksiin jne. osallistumista helpompi perustella, kun kokouksiin/seminaareihin 

perusteena on osaamisen kehittäminen ja täydennyskouluttaminen 

2. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma (LIITE 1 tämän dokumentin lopussa) 

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 pienten muokkausten jälkeen.  

 Lähdetään edistämään yhteistyöseminaaria juridiikkatyöryhmän kanssa v. 2019. Pidetään 

suunnittelukokous 7.2. klo 14.00 (Skype). Keskustellaan tavoitteesta ja kontaktoidaan 

juridiikkatyöryhmää tämän jälkeen.  

 Toiminnan ideointia 

o yhteistyöseminaari juridiikkaryhmän kanssa syksyllä, eri painotus kuin kevään 

TSV:n avoimen tieteen päivillä (dataan liittyvät oikeudet) 

 koskee myös IL-työryhmää ja laajemmin koko seuraa, voisi tehdä 

yhteistyötä useiden eri ryhmien kanssa 

 aiheena esim. tietosuoja, tekijänoikeudet (esim. onko lähdeluettelo 

henkilörekisteri ja miksi ei ole), näkökulmaa pohdittava vielä tarkemmin 

 yleisesitykset tarpeen tietosuojalaista, miten tietosuojalakia on 

sovellettava meidän alalla? eri lakien soveltaminen alan kysymyksissä? 

mitkä lait menevät samansuuntaisesti ja mitä otettava huomioon, 

tapauksia ja tulkintoja, tyypillisiä arkeen liittyviä tilanteita 

 voisi kerätä kysymyksiä etukäteen  

 tiedonlouhinta ja juridiikka – mitä ymmärretään, missä olosuhteissa 

mahdollista? 

 lisäksi pikainfoja mitä tehty eri puolilla Suomea (tietoa kevään 

seminaarista) 

 työryhmän mietittävä mitä halutaan omasta näkökulmasta 

o tutkijan vastuullinen arviointi 

 vastuullisen metriikan / arvioinnin työryhmiä jo olemassa, esim. TSV:n 

tutkijan vastuullisen arvioinnin ryhmä ja TUHAn Vastuullinen metriikka –

ryhmä, todennäköisesti pitävät keskustelutilaisuuksia ym. 

 STKS:n tutkijapalvelut –ryhmä ei järjestä omaa seminaaria tästä 

o pikakoulutus esim. videotyökaluista 

 IL-työryhmälle idea? 



 workshop-tyyppinen, voi hoitaa konsultoimalla toistaiseksi, ei lähdetä 

edistämään tätä koulutuksena 

o bibliometriikan perusteet -koulutus 

 voisi järjestää milloin vaan, mistä löytyisi sopiva kouluttaja?  

 johdatus perusteisiin 

 myös esim. metriikkatyökalut, esim. SciVal-koulutus, InSites-koulutus, 

Vipunen, Juuli, Publish or Perish 

 hallintoväkeä mukaan: ymmärrys datasta 

 kirjastot ja tutkimuspalvelut 

 voisi olla sarja? toisaalta sarja voi olla kallis? 

 etämahdollisuus? 

 tiedottaminen aloitettava ajoissa, tämä esim. 2020? 

 oltava jotain hands-on -tavaraa 

 miten markkinoidaan lisäarvo, oltava tarpeeksi syvällistä?  

 lähtökohta että tuntee jollain tasolla metriikkaa/peruskäsitteitä?  

 johdatus aiheeseen, termit läpi?  

 alussa itsenäinen perehtyminen, sitten syventävää koulutusta 

 Tietojohtaminen ry voisi olla kiinnostunut tällaisesta? 

 tietojohtaminen oppiaineena Åbo Akademissa 

o keskusteltiin täydennyskoulutuksesta/informaatioalan ammatti-

identiteetistä/osaamisen tunnistamisesta 

 mikä on kirjastoalan ammattilaisen identiteetti? mitä osaamista tarvitaan? 

esim. jos kirjastoon tulee koodari, mitä koodarin on tiedettävä?  

 myös tutkimuspalveluissa epäselvä profession identiteetti, useat 

taustaltaan tutkijoita 

 akuutteja kehityskohteita, joihin ei ole koulutusta saatavilla 

 suuri osa oppimisesta tapahtuu työssä, mutta sitä ei mielletä oppimiseksi 

 verkostot tärkeitä, että voi kysyä asioita 

 kuinka saavuttaa osaamistavoitteet? 

 tärkeä tuoda yhteen ihmisiä eri puolilta pohtimaan asioita, koska osaamista 

omassa organisaatiossa ei niin laveasti, kansallista keskustelua 

 miten työryhmä voisi auttaa identiteetin tukemisessa? toiminnan tapa? 

 tehtävä esim. konsultoida ja auttaa ihmisiä eteenpäin, osaaminen tulee 

kyvystä välittää ajankohtaisia asioita, jota muut jatkavat eteenpäin (esim. 

metriikka: autetaan välineen käytössä ja neuvotaan peruskuopat) 

 ”coach”, joka auttaa tarpeen tullen: tavoitteet ja miten tähän päästään? 

 mistä tällaista koulutusta saa? miten vaikuttaa sisältöpuoleen?  

 entä jos jossain seminaarissa olisi tehtävä ”kirjoita oma työnkuva, millainen 

henkilö tehtävääsi pitäisi rekrytoida”; eri organisaatiot?  

 mentorointi? 

o koulutus palvelusuunnittelusta 

 eri näkökulmia, esim. johtaminen/ohjaaminen 

 otettava huomioon, että työtä tehdään eri asemista (johtaja/asiantuntija) 

3. Ryhmän uudet jäsenet ja kokoonpano 2019 

 Anne Karhapää toimii Kaisa Hartikaisen sijaisena työryhmässä Kaisan vanhempainvapaan 

ajan. 

 Uutena jäsenenä aloittaa Anna Ruth (Tampereen yliopisto) 

4. Ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin valinta 



 Valittiin puheenjohtajaksi Anna Ruth ja sihteeriksi Esa Hakala.  

5. Muut asiat 

 Tampereen yliopiston sähköpostit muuttuvat, sähköpostin loppuosa on jatkossa: @tuni.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE1: Toimintasuunnitelma 2019  

 

 
Tutkijapalveluiden työryhmä 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
 

 

TOIMINNAN TAVOITE  

Työryhmä edistää tutkijapalveluissa työskentelevien ammatillista kehittymistä, palveluiden kehittämistä ja 

verkostoitumista. Ryhmämme toimii edistääkseen vastuullista avointa tiedettä ja lisätäkseen siihen liittyvää 

tietoisuutta tutkimusorganisaatioissa (mm. julkaiseminen, tutkimusaineistojen hallinta, metriikka sekä 

kulloinkin ajankohtaisiksi tunnistetut teemat).  

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 

Kokoukset 

Järjestämme 1-3 kokousta vuoden aikana. Koska työryhmäläiset ovat eri puolelta Suomea, pyrimme 

mahdollistamaan etäkokoukset ja suunnittelemaan toimintaa sähköisin välinein.  

 

Tapahtumat  

Järjestämme vuoden aikana yhden seminaarin, joko ryhmän kesken tai yhteistyössä toisen työryhmän 

kanssa. 

 

Tiedotus ryhmän toiminnasta ja seminaarista 

Ryhmän toiminnasta ja seminaarista tiedotetaan STKSn palvelimella olevan verkkosivun kautta ja seuran 

Facebook-tilin välityksellä. Lisäksi tiedotetaan tarpeen mukaan kirjasto- ja tietopalvelualan sähköpostilistoilla, 

asiantuntijatahoille ja tiedotettavan toiminnan sisällön mukaisesti myös muille organisaatioille ja toiminnasta 

kiinnostuneille tahoille. Seminaareihin osallistuvia aktivoidaan kertomaan käynnissä olevasta tapahtumasta 

sosiaalisessa mediassa.  
 

 

TOIMINTARESURSSIT 2019   
Tulot 
3000-4000  

Menot 
Jäsenten matkakustannukset 150-600 eur 
 

Arvioitu tuotto  
 
2000-3000 eur 

 

 

 

TYÖRYHMÄN JÄSENET VUONNA 2019 

 

Esa Hakala, tietoasiantuntija, Tampereen yliopiston kirjasto (sihteeri) 

Kaisa Hartikainen, tietoasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (sijainen: Anne Karhapää, Itä-Suomen 

yliopisto) 

Eva Höglund, tietoasiantuntija, Åbo Akademin kirjasto 



Marja Kokko, informaatikko, Jyväskylän yliopiston kirjasto 

Johanna Lahikainen, johtava tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto 

Jenni Mikkonen, asiantuntija, Taideyliopisto 

Susanna Nykyri, päällikkö, avoimen tieteen palvelut, Tampereen yliopiston kirjasto, STKS:n hallituksen 

edustaja 

Anna Ruth, tietoasiantuntija; Tampereen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja)  

Eeva Savolainen, suunnittelija, Tieteellisten seurain valtuuskunta, työryhmän sihteeri 
Maria Söderholm, tietoasiantuntija, Aalto-yliopisto, tutkimus- ja innovaatiopalvelut 

 


