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JOHDANTO

Helsingin yliopiston kirjasto
tukee avointa tiedettä
tutkimusprosessin eri
vaiheissa. Palvelut ovat osittain
vakiintuneita, osittain rakenteilla.
Kirjaston tutkimusdata-,
metriikka- ja open access tiimit ovat tärkeässä roolissa.
Myös asiakaspalvelussa ja
tiedonhankinnan opetuksessa
avoin tiede yhä enemmän esillä.

SUUNNITTELU

• Aineistonhallintasuunnitelm
iin ja tutkimusdataan liittyvät
neuvontapalvelut
• Tutkimusdataan liittyvät
kysymykset yhden luukun
periaatteella; kirjaston
asiantuntijat mukana palvelun
tuottamisessa

TOTEUTUS,
TALLENNUS JA
JULKAISU

• Helda julkaisuarkisto:
rinnakkaistallenteet sekä
väitöskirjat ja pro gradut
• Tuhat-tutkimustietojärjestelmä:
julkaisutietojen ja
rinnakkaistallenteiden tarkistus
ja tähän liittyvä neuvonta
• Terkko/Viikki ePrints:
kirjasto hoitaa
rinnakkaistallennuksen tutkijan
puolesta
• Tohtorikoulujen
koulutuksissa avoin tiede
painokkaasti esillä: mm. avoimen
julkaisemisen vaihtoehdot,
tutkimusdatan avaaminen,
metadata, ORCID, vaikuttavuus
ja näkyvyys
• Avoimen tieteen palveluiden
viestintä ja markkinointi,
esim. Open Access viikon
tapahtumat vuosittain
• Julkaisut näkyviin: esim.
Scholar Chart, Top Cited
Articles@UH
• Sopimusneuvottelut ja
jäsenyydet (mm.
BiomedCentral jäsenyys,
Springer Open)

HAKU JA

Suunnittelu
Uudelleenkäyttö

Toteutus

Haku

Tallennus

UUDELLEENKÄYTTÖ

• Avoin data ja avoimet tiedonlähteet esillä
tiedonhaun koulutuksissa, esim.
hakutuloksen rajaaminen avoimesti
saatavilla oleviin julkaisuihin
• Asiakaspalvelussa ohjataan myös
avointen julkaisujen käyttöön
• Alumneille ja suurelle yleisölleOAkokoelmia, esim. Terkko Open Access
Medical Collection

LINKKEJÄ

Julkaisu

Tutkimuksen elinkaari ja avoimeen tieteeseen
ja tutkimukseen liittyvät palvelut kirjastossa

• Verkostot ja kumppanuudet HY:n sisäiset,
kansalliset ja kansainväliset
• Hankkeet ja projektit, mm. Tuuli: työkalu
datanhallintasuunnitelmien laadintaan
• Neuvonta ja koulutus: tieteenalakohtaiset
palvelut, mm. data-arkistot, julkaisuarkistot,
työvälineet

HY:n kirjasto: avoin tiede
helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/avointiede
HY:n kirjasto: Open Access
helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/openaccess
Helda
helda.helsinki.fi
Tuhat
tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi
Terkko/Viikki ePrints
terkko.helsinki.fi/terkko-eprints
Managing Scientific Information
for Doctoral School in Health
Sciences
terkko.helsinki.fi/terkko2mdphd
Scholar Chart
terkko.helsinki.fi/scholart
Terkko Medical Open Access
Collection
terkko.helsinki.fi/medical-openaccess-collection

YHTEYSTIETOJA
• OA-julkaiseminen ja
rinnakkaistallennus:
openaccess-info@helsinki.fi
• Tutkimusdata-asiat:
researchdata@helsinki.fi
• Tuhat-järjestelmä:
tuhat-info@helsinki.fi
HY:n kirjaston järjestämä Open Science
Workshop 20.10.2015
Kuva: Jussi Männistö

BMF ry 19.11.2015 Vaikuttava näkyvyys, näkyvä vaikuttavuus

