UUTISIA LYHYESTI

Uusi suunnitelma tukee maksutonta avointa julkaisemista
Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta (tsv) ovat liittyneet mukaan kansainväliseen Action Plan for Diamond Open Access -suunnitelmaan,
jonka tavoitteena tukea ja kehittää maksutonta avointa julkaisemista eli niin
sanottu diamond open access -mallia (doa). doa kattaa maailman tieteellisistä
julkaisuista 8–9 prosenttia, mutta kotimaisessa tiedejulkaisemisessa malli on
hyvin yleinen. Maaliskuun alussa julkaistuun toimintasuunnitelmaan sisältyy
doa-julkaisumallia tukevan maailmanlaajuisen yhteisön ja infrastruktuurin
luominen, ja se kiinnittää erityistä huomiota tieteellisten lehtien toiminnan
tehostamiseen, laadun varmistamiseen ja julkaisemisen jatkuvuuden turvaamiseen. Suunnitelmaa tukevat tutkimusrahoittajien verkostot Science Europe ja
cOAlition S, ja allekirjoittajina on useita yliopistoja, tutkimuskirjastoja, tutkimuksen rahoittajia ja tiedeakatemioita sekä kansainvälisiä akateemisia järjestöjä ja verkostoja Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta.
Suunnitelma löytyy Science Europen verkkosivuilta: https://www.scienceeurope.
org/our-resources/action-plan-for-diamond-open-access/. (Suomen Akatemia)

Kansallinen metriikkaopas julkaistaan kesäkuussa
Julkaisumetriikan asiantuntijoista koostuva FinnARMA-verkosto julkaisee kesäkuussa Kansallisen julkaisumetriikkaoppaan. Opas sisältää kattavasti tietoa
julkaisumetriikan tuottamisen ja tulkitsemisen tueksi. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tai muussa toiminnassaan tietoa julkaisujen analysoimisesta ja siihen käytettävistä välineistä. Kansallisella tasolla ylläpidettävän
metriikkaoppaan valmistelu alkoi FinnARMA-verkostossa marraskuussa 2020.
Oppaan toteuttamiseen on osallistunut yhteensä 13 suomalaista organisaatiota
ja varsinaisessa sisällöntuotantovaiheessa on ollut mukana yli 30 asiantuntijaa eri
organisaatioista. Kansallisen julkaisumetriikkaoppaan julkaisuwebinaari järjestetään 15. 6. (ilmoittautuminen 9. 6. mennessä: https://wiki.eduuni.fi/display/
csctuha/Kansallisen+julkaisumetriikkaoppaan+julkaisutilaisuus). Tilaisuudessa
esitellään opas ja kerrotaan jatkosuunnitelmista. (FinnARMA-verkosto)

Bibliografia kokoaa yhteen AMK:ta koskevat väitöstutkimukset
Suomessa on tehty vuosina 1996–2021 yhteensä 166 ammattikorkeakouluihin
liittyvää väitöstutkimusta, joita koskevat tiedot on nyt koottu systemaattiseksi
kuvailevaksi luetteloksi eli bibliografiaksi. 305-sivuisen ”Suomalaiseen ammattikorkeakouluun liittyvien väitöstutkimusten bibliografia” -teoksen on toteuttanut, toimittanut ja julkaissut ft Juha Kämäräinen. Bibliografia on saatavilla
Wikikirjaston kautta (https://tinyurl.com/yrsnan6f ). Bibliografia on koottu
ensisijaisesti tutkimustarkoituksia varten, mutta siitä voi olla hyötyä myös opetuksessa. Bibliografiaan on koottu väitöstutkimuksissa käytettyjä teoreettisia
jäsennyksiä, käytettyjä menetelmiä ja aineistoja sekä tutkimusten keskeisiä tuloksia, näiden sovelluksia ja rajoituksia. Bibliografia on käytettävissä avoimella
cc by-sa-lisenssillä. (Bibliografiaa koskeva tiedote)
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