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1 Bakgrund

Elektroniskt forskningsmaterial, dvs. forskningsdata, har fått ökad betydelse i takt med utveckl-
ingen av den digitala informationsöverföringen. Det digitala genombrottet har gjort det möjligt att
sprida, tillgängliggöra och använda omfattande datamaterial på nya sätt. ”En omfattande tillgång
till datamaterial med hög användbarhet effektiviserar och främjar forskningen och det internation-
ella samarbetet, möjliggör nya rön och främjar lika möjligheter för forskarna att använda data.”1

Hanteringen av forskningsdata omfattas av flera nationella och internationella rekommendationer
och förpliktelser. Enligt statsrådets principbeslut av den 3 mars 2011 ska datamaterial från den
offentliga sektorn vara tillgängligt för allmänheten och gå att återanvända. I mars 2014 startade
Undervisnings- och kulturministeriet ett projekt med anslutning till principbeslutet. Projektet Avoin
tiede ja tutkimus 2013–2017 (Öppen vetenskap och forskning 2013–2017) omfattar forsknings-
publikationer, forskningsdata och forskningsmetoder och har som mål att Finland ska vara det le-
dande landet när det gäller öppenhet i vetenskapen och forskningen senast 2017.2 Enligt Europe-
iska kommissionens riktlinjer ska digitalt forskningsmaterial som har producerats med offentliga
medel vara öppet tillgängliga för forskarna, företagen och medborgarna.3 Även många forsknings-
finansiärer förutsätter att data hanteras och forskningsdata tillgängliggörs på ett planmässigt sätt.
Exempelvis rekommenderar Finlands Akademi att forskningsmaterial görs tillgängligt och förutsät-
ter att en materialhanteringsplan bifogas till forskningsplanen.4 Ett pilotprojekt om öppen tillgång
till forskningsdata ingår också i programmet Horisont 2020.
En effektiv användning av forskningsdata kräver öppen tillgång och tryggade möjligheter till en fortsatt
användning av data. Om forskningsdata tillgängliggörs måste data hanteras på ett planmässigt
sätt. Utöver de yttre kraven förutsätter också forskningens interna normer, såsom kraven på re-
producerbarhet, verifierbarhet och kontrollerbarhet, att forskningsdata dokumenteras systematiskt
och i tillräckligt hög grad vid produktionen och hanteringen av forskningsmaterial.5

I december 2013 publicerade The League of European Research Universities, LERU, en färdplan
för hanteringen av forskningsdata The LERU Roadmap for Research Data6. LERU rekommende-
rar att medlemsuniversiteten utarbetar en forskningsdatapolicy för sina organisationer. Policyn
ska innehålla principer och riktlinjer för insamling, lagring, användning och hantering av forsk-
ningsdata på universitetsnivå.

Helsingfors universitet inledde förarbetet med universitetets forskningsdatapolicy våren 2014. Un-
der förarbetet kartlade man tidigare projekt med anknytning till hantering av forskningsdata och
klarlade policyns mål. Man tillsatte också en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en forsknings-
datapolicy att framläggas för rektorns godkännande.

1 Ilkka Niiniluoto: Förord. Information för användning. Vägledning till utnyttjande av elektroniska datamaterial för
forskning. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:4 .
2 http://avointiede.fi/home
3 European Commission: Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments
in research. 7/2012.
4 Akatemia edistää avointa tiedon saatavuutta 26.6.2014.
5 Sami Borg: Yliopiston tutkimusdatapolitiikka. 27.8.2014.
6 http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/ 2013.

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiekartta_tutkimuksen_sahkoisten_tietoaineistojen_hyodyntamiseksi.html?lang=sv
http://avointiede.fi/home
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://www.aka.fi/Tiedostot/liitteet/Avoin_julkaiseminen_ja_tutkimusaineistojen_avaaminen.pdf
http://portti.avointiede.fi/tutkimusdata/yliopiston-tutkimusdatapolitiikka
http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/
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1.1 Arbetsgruppen för Helsingfors universitets forskningsdatapolicy 2008–2011
och pilotprojektet för forskningsdata vid Helsingfors universitets bibliotek 2011–
2012
Prorektor Hannele Niemi utnämnde en arbetsgrupp för forskningsdata vid Helsingfors universitet
för perioden 2008–2011. Arbetsgruppen, vars ordförande var docent Marjut Salokannel, hade till
uppgift att analysera hur forskningsdata inom olika vetenskapsområden vid Helsingfors universitet
skulle kunna utnyttjas bättre inom forskningssamfundet, i första hand för verifiering av forsknings-
resultaten men, beroende på område, också i större utsträckning för fortsatt forskning7. Arbets-
gruppens slutrapport Helsingin yliopiston datapolitiikka. Tutkimusdatatyöryhmän suositukset
publicerades i maj 2011.8

Helsingfors universitets bibliotek genomförde ett forskningsdataprojekt 2011–2012. Syftet med
pilotprojektet var att gå på djupet med problematiken vid hanteringen, användningen och lag-
ringen av forskningsdata genom att observera en internationell forskningsgrupp vid Helsingfors
universitet. Målet var att utreda forskarnas förfaranden, frågor och problem i anslutning till forsk-
ningsdata under olika faser i forskningsprocessen.9 En rapport om pilotprojektet Helsingin
yliopiston kirjaston tutkimusdataprojekti. Loppuraportti, versio 1.2 publicerades 8.3.2012.10

I slutrapporterna från universitetets arbetsgrupp och bibliotekets pilotprojekt framlades förslag till
olika åtgärder för insamling, lagring och användning av forskningsdata. I tabellerna 1 och 2 ges
en beskrivning av åtgärdsförslagen och en bedömning av genomförandet av åtgärderna i decem-
ber 2014. Av bedömningen framgår att en del av åtgärderna inte längre är aktuella och att nation-
ella projekt, t.ex. Öppen vetenskap och forskning, måste tas i beaktande vid genomförandet av de
föreslagna åtgärderna. Det bör också noteras att alla åtgärder inte har genomförts systematiskt
inom hela universitetet. De tjänster på universitetsnivå som har anknytning till hantering av forsk-
ningsdata når inte alla forskare och stöder således inte forskarna och universitetets mål på bästa
möjliga sätt.

Tabell 1: Arbetsgruppen för forskningsdata: åtgärdsförslag 2011 och åtgärdernas genom-
förande 2014
Åtgärdsförslag Fas Ansvariga Anm.
Tillgängliggöra forskningsdata för ve-
rifiering av forskningsresultat

Genomförs
delvis

Ansvariga fors-
kare, forskare,
forskningsgrupper

Betydande skillnader mellan
olika vetenskaps- och special-
områden. Vikten av informat-
ion är betydande. Inga centra-
liserade tjänster.

Skapa mekanismer som stöder fors-
karna vid ansökan om finansiering

Genomförs
delvis

Sektorn för forsk-
ning (tjänster för

Fortsatt samarbete mellan
sektorn för forskning, biblio-
teket och IT-centret

7 Arbetsgruppen för forskningsdata vid Helsingfors universitet: Helsingin yliopiston datapolitiikka. Tutkimusdatatyö-
ryhmän suositukset. 2011. 2.
8 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/28457/HY%20DATAPOLITIIKKA.pdf?sequence=1
9 Pilotprojekt för forskningsdata vid Helsingfors universitets bibliotek: Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdatapro-
jekti. Loppuraportti, versio 1.2.2012. Sammandrag.
10 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36222/Helsingin_yliopiston_kirjaston_tutkimusdataprojekti_ver-
sio1.2.pdf?sequence=2

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/28457/HY%20DATAPOLITIIKKA.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36222/Helsingin_yliopiston_kirjaston_tutkimusdataprojekti_versio1.2.pdf?sequence=2
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och uppfyllandet av de krav som gäl-
ler hantering och lagring av forsk-
ningsdata

forskningsfinan-
sieringen och
forskningsadmi-
nistrationen) /
Biblioteket (t.ex.
OpenAire, rådgiv-
ning) / IT-centret

Fastställa principer/bestämmelser för
äganderätten till forskningsdata

Genomförs
delvis

Sektorn för forsk-
ning (juristerna),
ansvariga fors-
kare

Projektavtal ingås. Principer
saknas. Inga interna diskuss-
ioner om äganderätt vid uni-
versitetet.

Utreda tidtabellen för tillgängliggö-
rande av forskningsdata inom de olika
forskningsområdena

Genomförs
delvis

Forskningsgrup-
perna

Kan åtgärderna vidtas centrali-
serat? Skillnaderna mellan
forskningsområdena bör beak-
tas

Skapa en integrerad informationsmiljö
(metadatastandarder, gränssnitt)

Inga åtgär-
der

Beaktande av nationella åtgär-
der (projektet Öppen veten-
skap och forskning, CSC:s
tjänster)

Utbildning (campusvis) i hur planen
för forskningsdatahantering ska utar-
betas

Genomförs Helsingfors uni-
versitets bibliotek

Utbildningen ingår i biblio-
tekets utbildning i informat-
ionshantering för forskarskolor
(1 sp, också annan utbildning
ingår)

Skapa mera lagringsutrymme (nära
forskarna, lösa de direkta problem
som gäller lagring)

Genomförs
delvis

IT-centret Beaktande av nationella åtgär-
der (CSC:s tjänster)

Delta i det nationella arbetet med
långtidsbevaring av data

Genomförs  Sektorn för forsk-
ning (forsknings-
administrationen)

Deltagande i arbetsgruppen
för datamaterial för forskning-
LBV/Forskning- LBV. Den nat-
ionella långtidsbevaringen är
viktig inom de områden där in-
ternationella databanker inte
har inrättats (också enligt da-
tatyp)

Tabell 2: Pilotprojektet för forskningsdata vid Helsingfors universitets bibliotek: åtgärds-
förslag 2012 och åtgärdernas genomförande 2014

Åtgärdsförslag Fas Ansvariga Anm.
Biblioteket främjar och stöder arbetet
med att göra forskningsdata sökbart,
tillgängligt och återanvändbart inom
de olika forskningsområdena.

· Biblioteket satsar på kompetens
i fråga om metadata och ontolo-
gier

· Arbetsgruppen för forsknings-
data eller en motsvarande ar-
betsgrupp fortsätter vid biblio-
teket tills stödet för datahante-

Genomförs
delvis

Kompetensen i fråga om meta-
data och ontologier har upp-
märksammats i någon mån.
Vid biblioteket finns arbets-
grupper för forskningsdata på
de olika campusområdena och
en gemensam arbetsgrupp för
alla campus
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ring har införts som en perma-
nent del i bibliotekets verksam-
het.

Biblioteket stöder forskarna i frågor
som gäller forskningsdatahantering.
Forskningsförfarandena, och följaktli-
gen också behovet av stöd i hante-
ringen av forskningsdata, varierar
inom olika vetenskapsområden.

· Bibliotekspersonalens kompe-
tens utvecklas så att det på varje
campus finns åtminstone en in-
formationsspecialist som kan
stödja forskarna i forskningsda-
tahanteringen. En av specia-
listerna ska vara insatt i datatek-
nik, s.k. datalibrarian.

· I framtiden ska alla biblioteksan-
ställda som arbetar med stöd-
tjänster för forskning ha allmän
kunskap om forskningsdata och
hantering av forskningsdata.
Inom kundtjänsten känner man
till informationskällorna och de
kontakter man kan vända sig till
om man behöver information.

Genomförs
(specialister
på campus) /
Genomförs
delvis (Arbe-
tet med råd-
givnings-
tjänsterna
och ett mer
omfattande
pilotprojekt
pågår fortfa-
rande)

I syfte att främja hanteringen av
forskningsdata kommer biblioteket i
framtiden att samarbeta närmare
med universitetets forskare/forsk-
ningsgrupper, inom universitetet (IT-
centret, Sektorn för forskning, Nat-
ionalbiblioteket), på nationell nivå
(projektet för datamaterial för forsk-
ning, som koordineras av CSC) och
på internationell nivå (OpenAI-
REplus).

Genomförs  Nätverksgruppen Focus Group-möten har plane-
rats

Biblioteket deltar aktivt i internation-
ella forum och är NOAD (National
Open Access Helpdesk) i Finland för
det europeiska projektet OpenAI-
REplus.

Genomförs

Biblioteket följer EU:s rekommendat-
ion för öppen tillgång till data som
har producerats med offentliga me-
del.

Genomförs Enheten för in-
formationstillgäng-
lighet

Data som producerats av
biblioteket tillgängliggörs

Vid Helsingfors universitet kommer
det i framtiden att finnas en dataka-
talog eller ett informationssystem där
metadata om forskningsdata kan lag-
ras bl.a. för att möjliggöra höstning
till en nationell datakatalog. Den kan

Inga åtgär-
der

Möjlighet att lägga till länkar till
data (en länk/publikation) i
TUHAT
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kopplas till TUHAT och andra sy-
stem.

· Biblioteket lämnar ett förslag till
projekt till IT-centret. Inom pro-
jektet utreds om ett nytt informat-
ionssystem för datahantering
kan byggas vid Helsingfors uni-
versitet eller om ett redan existe-
rande system kan tas i bruk.

Helsingfors universitet och Helsing-
fors universitets bibliotek främjar in-
förandet av permanenta identifikat-
ionskoder för projekt, publikationer,
data och forskare.

· I databasen TUHAT borde det
finnas en möjlighet att tydligare
ange lagringsplatsen för data.
På så sätt lyfts data fram så att
de också kommer till andra fors-
kares vetskap.

· Biblioteket bör kunna delta mera
aktivt i utvecklingen av TUHAT.

Genomförs
delvis

I utbildning som ordnas av
biblioteket marknadsförs
ORCID och ResearchID.

Utveckling av forskningsdata-
basen TUHAT

Helsingfors universitet erbjuder fors-
kare och forskningsgrupper flera
möjligheter att lagra forskningsdata
på universitetets servrar, i ämnes-
specifika, nationella eller internation-
ella dataarkiv (t.ex. IDA, FSD,
Pangaea).

Genomförs
delvis

Universitetet ger information
om de olika alternativen.

Universitetet ska ha tydliga anvis-
ningar om hur äganderätten till data
bestäms inom olika vetenskapsom-
råden och om vem som ansvarar för
att skaffa upphovsrättsliga tillstånd.
Universitetet ska också ha tydliga
anvisningar om hur man får forsk-
ningstillstånd och gör upp registerbe-
skrivningar i enlighet med person-
uppgiftslagstiftningen.

Genomförs
delvis

Projektavtal ingås och rådgiv-
ning ges. Slutsatserna från
projektet Öppen vetenskap
och forskning bör beaktas.

I fortsättningen ska forskningsplanen
innehålla en materialhanteringsplan
med en beskrivning av hur det aktu-
ella forskningsmaterialet, bl.a. pri-
märdata, samlas in, används, lagras
och skyddas och hur en återanvänd-
ning av materialet möjliggörs. Uni-
versitetet ska se till att forskarna
känner till skriftliga och tydliga förfa-
randen som gör det möjligt att utar-
beta planen. Detta förutsätter att
flera aktörer samarbetar.

Genomförs
delvis (stöd
och utbild-
ning erbjuds)
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2 Arbetsgruppen för universitetets forskningsdatapolicy: utgångs-
punkter, avgränsningar och arbete 2014

2.1 Arbetsgruppens tillsättande och uppgifter
I Helsingfors universitets strategi för åren 2013–2016 nämns som utvecklingsobjekt Undervis-
nings- och forskningsinfrastruktur på internationell nivå (1.1) och Välfungerande strukturer och
tydliga förfaringssätt (3.2). Målet är att utarbeta smidigare verksamhetsmodeller och skapa tjäns-
ter som stöder universitetets grundläggande verksamhet. En policy för forskningsdata på universi-
tetsnivå stöder genomförandet av de strategiska utvecklingsobjekten.

Policyn stöder också universitetets mål att höra till de femtio främsta universiteten i världen. För
att detta mål ska nås måste Helsingfors universitet ha principer och tydliga processer för hante-
ringen av forskningsdata som omfattar hela universitetet. Universitetets policy för forskningsdata
svarar mot de nationella och internationella krav som gäller hanteringen av forskningsdata.

För att nå de ovan nämnda målen tillsatte universitetets rektor 14.5.2014 ett projekt för utarbe-
tande av en policy för forskningsdata samt en arbetsgrupp för genomförande av projektet (RP
71/2014). Arbetsgruppen hade till uppgift att

• fastställa målen för universitetets forskningsdatapolicy och utreda vilket mervärde en po-
licy ger

• utarbeta ett förslag till Helsingfors universitets forskningsdatapolicy att läggas fram för rek-
torn

• planera hur policyn ska förverkligas och tillämpas

• rapportera och informera om hur arbetet framskrider till intressenterna.

Prorektor Keijo Hämäläinen utnämndes till ordförande för arbetsgruppen. Övriga medlemmar var
IT-chef Minna Harjuniemi, professor Sampsa Hautaniemi, professor Timo Honkela, campusbiblio-
tekschef Pälvi Kaiponen, upphovsrättsombud Maria Rehbinder (Aalto-universitetet) och universi-
tetsforskare, docent Reijo Sund.  Till sekreterare utnämndes Eeva Nyrövaara, forskningsadminist-
rativ expert.

Det förberedande arbetet med forskningsdatapolicyn utfördes i samarbete med forskarsamhället,
fakulteterna, institutionerna, de fristående institutionerna och centralförvaltningen. Under bered-
ningsprocessen konsulterades experter från Helsingfors universitets bibliotek, IT-centret och
Helsingfors universitets arkiv.

Både i Finland och utomlands pågår en aktiv debatt om hur forskningsdata ska samlas in, använ-
das och spridas.11 Helsingfors universitets forskningsdatapolicy har nära anknytning till den på-
gående debatten och vid beredningen strävade arbetsgruppen efter samarbete och påverkan på
nationell nivå. Samarbetet mellan Aalto-universitetet och Helsingfors universitet betonades. Upp-

11 Se bl.a. Undervisnings- och kulturministeriets projekt Öppen vetenskap och forskning (ATT) 2014–2017, Finansmi-
nisteriets Program för öppen information 2013–2015 och LERU Roadmap for Research Data, en färdplan för forsk-
ningsdata som nätverket The League of European Research Universities, LERU publicerade i december 2013.
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hovsrättsombud Maria Rehbinder var universitetens kontaktperson under projektet. Arbetsgrup-
pens ordförande Keijo Hämäläinen och sekreteraren Eeva Nyrövaara deltog aktivt i Undervis-
nings- och kulturministeriets projekt Öppen vetenskap och forskning.

Flera LERU-universitet har utarbetat en forskningsdatapolicy. Arbetsgruppen beslutade använda
följande LERU-universitets policydokument som mallar: University of Edinburghs Research Data
Management Policy12 och University of Oxfords Policy on the Management of Research Data and
Records13.

2.2 Avgränsningar av arbetsgruppens uppdrag
Arbetsgruppen avgränsade sitt uppdrag på det sätt som anges nedan. Forskningsdatapolicyn om-
fattar digitalt forskningsmaterial som används, produceras och bearbetas i forskningsprojekt, dvs.
forskningsdata. Den omfattar inte fysiskt material som forskningsdata grundar sig på (t.ex. pap-
persmaterial) eller användningen av biologiskt forskningsmaterial.

Arbetsgruppen betonar dock att hanteringen av fysiska och biologiska material är en central del
av god vetenskaplig sed. Användningen av biologiskt material regleras i annan lagstiftning och
forskningsetiska anvisningar.14 Användningen av fysiskt forskningsmaterial styrs bland annat av
arkiveringsinstruktionerna, dvs. arkivbildningsplanen (ABP) 201315 och de kriterier för arkivering
av forskningsmaterial som har utarbetats i samarbete mellan universiteten16. Om det elektroniska
forskningsmaterialet har dokumenterats och bearbetats så att det kan långtidsbevaras är det i all-
mänhet inte nödvändigt att bevara pappersmaterial. Behovet av arkivering av pappersmaterial
ska dock bedömas från fall till fall och med beaktande av att varaktig digital lagring kräver tillstånd
av arkivverket. Vid bedömningen av arkiveringsbehovet ska bland annat följande aspekter beak-
tas: förvaringskostnaderna i förhållande till den beräknade nyttan, behovet av att kontrollera upp-
gifter på pappersblanketter eller i annat material, datasekretessfrågor. Helsingfors universitets ar-
kiv ger anvisningar och råd om arkivering av pappersmaterial.

Policyn avgränsades till att inte omfatta undervisningsmaterial eller material som producerats av
förvaltningen.

Policyn för forskningsdata beaktar frågor som gäller öppen tillgång (Open Access) till forsknings-
data. Datapolicyn omfattar inte tillgången till forskningspublikationer (vad gäller öppen tillgång till
forskningspublikationer, se RP 126/2008).

2.3 Arbetsgruppens arbete

12 http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/about/policies-and-regulations/research-data-
policy 2011.
13 http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/
14 Lagar och anvisningar som styr forskningsverksamheten i Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/si-
salto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY276241&contentId=HY301488.
15 Arkivbildningsplan 2013 i Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=con-
tent_view&_nfls=true&placeId=HY055745&contentId=HY306953
16 Tutkimustoiminta. Asiakirjat, aineistot, dokumentointi. Helsingfors 1997 i Flamma: https://flamma.helsinki.fi/con-
tent/res/pri/HY295881

http://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf/dc887e3b5230caa0c225685400395d44/3a05145156d4b86fc2257457004083c9?OpenDocument
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/about/policies-and-regulations/research-data-policy
http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/
https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY055745&contentId=HY306953
https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY295881
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Arbetsgruppen träffades sammanlagt fyra gånger: 12.6.2014, 1.9.2014, 29.10.2014 ja
12.12.2014. På arbetsgruppens wiki-område (https://wiki.helsinki.fi/display/Datapolitiikka/Tutki-
musdatapolitiikkaprojekti+2014) samlades bakgrundsmaterial och de dokument som bereddes.

Arbetsgruppens arbete resulterade i följande dokument: Helsingfors universitets forskningsdata-
policy, promemoria, plan för genomförandet av forskningsdatapolicyn 2015–2017.

Beredningen av forskningsdatapolicyn diskuterades av universitetets vetenskapliga råd 4.6.2014,
12.11.2014 och 15.12.2014 och i universitetets ledningsgrupp 17.4.2014 och 13.1.2015.
Sekreteraren berättade om beredningen på följande möten och tillställningar: 17.6.2014  arbets-
gruppen för en helhetsarkitektur för Helsingfors universitets sommarseminarium, 1.10.2014 nät-
verket för forskning och påbyggnadsutbildnings möte, 5.11.2014 högskolornas IT-dagar,
1.12.2014 samhällsvetenskapliga dataarkivets seminarium.

I samband med beredningen av forskningsdatapolicyn ordnades inget separat hörande. Arbets-
gruppen sände promemorian, forskningsdatapolicyn och genomförandeplanen på remissrunda så
att universitetssamfundet skulle ha en möjlighet att kommentera forskningsdatapolicyn och på-
verka den i beredningsskedet. Dokumenten lades också ut för kommentarer på wiki
(http://wiki.helsinki.fi/display/Tutkimusdatapolitiikka/Tutkimusdatapolitiikka). För att kunna kom-
mentera på wiki krävdes inloggning med Haka-koder.  Man kunde lämna kommentarer under ti-
den 4–28.11.2014.

3 Visioner och mål för forskningsdatapolicyn samt det mervärde som
policyn ger

3.1 Vision
God praxis för hantering av material hör till god vetenskaplig sed och effektiviserar forskningspro-
cessen. Till god praxis för hantering av material hör att i forskningen tillämpa
dataanskaffnings-, undersöknings- och bedömningsmetoder som är förenliga med
kriterierna för vetenskaplig forskning och är etiskt hållbara samt att lagra insamlade data
på det sätt som kraven på vetenskapliga fakta förutsätter.17 En policy för forskningsdata på
universitetsnivå främjar tillämpningen av enhetliga principer när digitalt forskningsmaterial lämnas
ut och används. I policyn fastställs principerna för hantering av forskningsdata, vilket indirekt
också förbättrar forskningsmaterialets kvalitet.

Visionen är att digitalt forskningsmaterial (forskningsdata) som har producerats vid Helsingfors
universitet är

• oförfalskat och tillförlitligt,

• lätt att förstå, hitta och få tillgång till,

• lagrat på ett säkert sätt,

17 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja. Miksi aineiston hallintaa ja jatkokäyttöä? Med
materialhantering avses att forskningsmaterial (data) och beskrivande data i anslutning därtill (metainformation, me-
tadata) har skapats, lagrats och organiserats så att materialets användningsduglighet och tillförlitlighet kvarstår och
att datasekretessen och datasäkerheten har garanterats under materialets hela livscykel.

https://wiki.helsinki.fi/display/Datapolitiikka/Tutkimusdatapolitiikkaprojekti+2014
https://wiki.helsinki.fi/display/Datapolitiikka/Tutkimusdatapolitiikkaprojekti+2014
http://wiki.helsinki.fi/display/Tutkimusdatapolitiikka/Tutkimusdatapolitiikka
http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/osa1.html.
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• fritt att dela (med beaktande av forskningsetiska och juridiska aspekter)

och att forskare vid universitetet

• får den utbildning, den rådgivning och det stöd som de behöver för datahanteringen,

• förstår datahanteringens centrala betydelse i forskningsarbetet.

3.2 Mål och det mervärde som policyn ger
Målet för Helsingfors universitets forskningsdatapolicy är en överenskommelse om principer för
insamling, lagring, användning och underhåll av digitalt forskningsmaterial, dvs. forskningsdata,
som tillämpas vid hela universitetet. Genom en forskningsdatapolicy på universitetsnivå säker-
ställs en god praxis för hantering av material i universitetets forskningsprojekt.

De specifika målen för forskningsdatapolicyn och mervärdet av datapolicyn är:

• att förbättra forskningens kvalitet och transparens genom att följa en god praxis för hante-
ring av material och öka öppenheten,

• att skapa enhetliga förfaranden för lagring, underhåll och systematisk förstöring av forsk-
ningsdata och på så sätt säkerställa att forskningsdata kan hittas och är tillgängliga och
distribuerbara. Forskningsdata som är lätta att hitta, få tillgång till och distribuera underlät-
tar såväl forskningssamarbetet som forskningsdatas användbarhet i undervisningen,

• att skapa enhetliga tjänster för forskningsdata och på så sätt spara universitetets ekono-
miska resurser och personalresurser och öka tiden för forskning,

• möjliggöra öppen tillgång till forskningsdata efter primäranvändning och därigenom främja
en mångsidig användning av material,

• att förbereda långtidsbevaringen av digitalt material (http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys
och de lösningar för långtidsbevaring av forskningsdata som utarbetas i samband med
projektet Öppen vetenskap och forskning, Forskning-LBV),

• att ålägga parterna att komma överens om äganderätt, användarrättigheter och användar-
villkor innan ett forskningsprojekt inleds och på så sätt undvika tvister om rättigheterna till
forskningsdata,

• att lösa de ansvars- och resursfrågor som anknyter till policyn och komma överens om ar-
betsfördelningen mellan olika aktörer vid universitetet,

• att inleda en diskussion om äganderätten till forskningsdata som har producerats vid
Helsingfors universitet. Alternativen är t.ex. a) rättigheterna till databaser som innehåller
forskningsdata koncentreras till universitetet, som i egenskap av innehavare beviljar paral-
lella behörigheter till forskare, andra universitet och andra intresserade t.ex. genom CC
BY 4.0—licenser, eller b) spritt ägande av rättigheterna till databaserna och data som
lagrats i dem, varvid forskarnas rättigheter och skyldigheter gäller antingen endast den
egna delen av databasen eller hela databasen gemensamt med de andra forskarna. I det
senare alternativet står universitetet utanför avtalen och forskarna ska i egenskap av inne-
havare ingå separata avtal om användningen av rättigheterna och t.ex. hur de får överlå-
tas.

http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys
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I forskningsdatapolicyn beaktar Helsingfors universitet både det nationella målet att öka tillgäng-
ligheten till datamaterial i Finland och forskningsfinansiärernas rekommendationer som främjar
forskningsdatas öppenhet och transparens. Öppenheten baserar sig på allmänna principer och
förfaranden för forskning, forskningsfinansiärernas villkor och intressen (bl.a. forskningens ge-
nomslag i samhället och skattebetalarnas synvinkel), rekommendationer och krav från dem som
publicerar forskningsresultat samt forskarnas och forskningsgruppernas mål.

Helsingfors universitets forskningsdatapolicy möjliggör en aktivare och mer systematisk använd-
ning av forskningsmaterial som har producerats och hanterats vid universitetet efter det att de
som ursprungligen samlade materialet inte längre använder det aktivt (användning efter primäran-
vändning). Hänvisningar till publicerade forskningsmaterial kan göras på samma sätt som till
forskningspublikationer. Tillgängliggörandet av forskningsdata kan anses ge följande fördelar:

• öppna data möjliggör en högklassig forskning (så god kännedom om fakta som möjligt
också i fråga om forskningsmaterial),

• öppen tillgång ökar samutnyttjandet och antalet användare av forskningsdata, vilket leder
till ökad produktivitet och effektivitet,

• med hjälp av öppna data kan överlappande datainsamling och forskningsverksamhet mini-
meras,

forskningens genomslag i samhället ökar när forskningsdata kan användas av allmän-
heten,

• en öppen forskning stöder innovationsverksamheten och kommersialiseringen av forsk-
ning.

Arbetsgruppen rekommenderar att forskningsdata görs tillgängligt med Creative Commons (CC)
– licenser.18 Creative Commons Nimeä (BY) 4.0 är den mest använda licensen för databaser.
Creative Commons 4.0 – licenserna beaktar sui generis-skyddet för databaser. Vid licensiering av
metadata rekommenderas att man avstår från rättigheterna med Creative Commons 0, vilket bl.a.
innebär att upphovsmannens namn inte behöver anges. Om det finns särskilda skäl kan andra
licenser användas.

Tidpunkten för när forskningsdata kan göras tillgängliga bör bestämmas skilt för varje veten-
skapsområde och forskning. I vissa fall kan data inte tillgängliggöras av forskningsetiska och juri-
diska skäl.

4 Resurser och ansvar

Forskningsdatapolicyn gäller anställda och studerande samt associerade stipendieforskare vid
Helsingfors universitet. Policyn omfattar digitalt forskningsmaterial som samlas in i samband med
projekt som leds av de ovan nämnda personerna eller i samband med universitetets övriga
grundläggande verksamhet. När ett samarbetsprojekt startar ingås ett skriftligt avtal om hante-
ringen och användningen av data. När en utomstående aktör innehar äganderätten till forsknings-
materialet ska de bestämmelser och anvisningar som fastställts av aktören i fråga följas (t.ex. re-
gisterforskning).

18 Creative Commons-licenser.

http://creativecommons.fi/
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Genomförandet av forskningsdatapolicyn medför utgifter för utrustning, lagring och personal. Un-
der 2015 görs en bedömning av kostnaderna och resurserna samt bestäms hur de ska beaktas
vid planeringen av verksamheten under de följande åren. Alla enheter vid universitetet måste be-
akta de åtgärder och ansvar som följer av forskningsdatapolicyn. Nedan presenteras ansvarsför-
delningen inom universitetet vid genomförandet av forskningsdatapolicyn. De åtgärder och ansvar
som följer av policyn beskrivs närmare i genomförandeplanen.

Universitetsledningens ansvar
• Ombesörja tillräckliga resurser för verksamheten

• Belöna forskningsdatahantering och identifiera möjligheter till akademisk meritering

• Fastställa strategier för öppenhet

Centralförvaltningens (särskilt sektorn för forskning) ansvar
• Samordna verksamheten (upprätthålla ett internt nätverk där forskningsadministrationen,

informationsförvaltningen, forskarna samt representanter från biblioteket och arkivet till-
sammans utvecklar förfaranden för datahantering)

• Ansvara för att helhetsarkitekturen beaktas (utarbetande av tjänstebeskrivningar och pro-
cesser för tjänsteproduktionen)

• Identifiera och skapa riktlinjer och förfaranden för öppen tillgång samt en god avtalsförvalt-
ning i anslutning till dem

• Utarbeta tydliga anvisningar och bistå när det gäller publicering och licensiering av forsk-
ningsdata och avtal om upphovs- och äganderätt

• Utveckla forskningsdatabasen Tuhat till stöd för forskningsdatapolicyns mål

• Stödja universitetens enheter i fastställandet av de åtgärder som forskningsdatapolicyn
förutsätter (fakulteterna, institutionerna, de fristående institutionerna, forskarskolorna)

• Delta i det nationella utvecklingsarbetet (projektet Öppen vetenskap och forskning och
Forskning-LBV)

• Följa internationella utvecklingstrender

• Anordna utbildning i forskningsdatahantering för personalen

• Tillhandahålla introduktionsmaterial och vid behov introduktionsutbildning till introduktö-
rerna

Helsingfors universitets biblioteks, centralarkivets, Nationalbibliotekets och IT-centrets an-
svar

• Identifiera de åtgärder som forskningsdatapolicyn förutsätter och beakta dem vid plane-
ringen av verksamheten och ekonomin

• Kartlägga behoven av teknik och tjänster

• Bygga upp och upprätthålla infrastruktur för forskningsdata och tjänster

• Skapa verktyg för hantering av forskningsdata och utbildning i användningen av dem
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• Anordna utbildning och rådgivning

• Tillhandahålla tjänster och rådgivning i fråga om metadata, ontologier och långtidsbeva-
ring

• Stödja och ge råd om allmänna principer och förfaranden för arkivering vid universitetet,
anvisningar för arkivering

• Arkivera administrativa dokument som anknyter till forskning

• Komma överens om samarbetet inom universitetet

Fakulteternas, institutionernas och de fristående institutionernas ansvar

• Identifiera de åtgärder som forskningsdatapolicyn förutsätter och beakta dem vid plane-
ringen av verksamheten och ekonomin

• Introducera nya studerande och anställda i god vetenskaplig praxis och hantering av
forskningsdata

• Anordna utbildning i hantering av forskningsdata tillsammans med biblioteket och andra
sakkunniga

• Ansvara för forskningsinfrastrukturerna i enlighet med infrastrukturprogrammet för
Helsingfors universitet

• Identifiera och sprida god praxis för hantering av forskningsdata

Forskarskolornas ansvar
• Anordna utbildning i hantering av forskningsdata tillsammans med biblioteket och andra

sakkunniga

Forskargruppernas och de ansvariga forskarnas ansvar
• Iaktta god praxis för materialhantering

• Förbättra forskningens reproducerbarhet (ansvar för hänvisningar och produktion av meta-
data)

• Introducera nya studerande och anställda i god vetenskaplig praxis och hantering av
forskningsdata

• Identifiera och sprida god praxis för hantering av forskningsdata

Forskarnas ansvar
• Iaktta god praxis för materialhantering

• Utarbeta materialhanteringsplaner

• Utarbeta planer som gäller forskningsresultatens kvalitet och livscykel samt verkställa pla-
nerna

• Fördela resurser också till publicering och fortsatt användning av material
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• Avtala om upphovs- och äganderätt i enlighet med universitetets anvisningar

• Licensiera forskningsresultat i enlighet med universitetets anvisningar

• Förbättra forskningens reproducerbarhet (ansvar för hänvisningar och produktion av meta-
data)

• Besluta om användarrättigheter till forskningsdata

• Publicera och tillgängliggöra forskningsdata i den mån det är möjligt

• Identifiera och sprida god praxis för hantering av forskningsdata

5 Definitioner

Nedan definieras termer och begrepp som anknyter till forskningsdatapolicyn. Definitionerna pre-
ciseras i projektet Öppen vetenskap och forskning. Preciseringarna beaktas på webb- och intra-
nätsidor som gäller forskningsdatapolicyn.

Öppna data
Forskningsdata är tillgängliga i användbar och läsbar form på internet utan att användning
eller bearbetning av materialet begränsas. Tillförlitliga forskningsdata kan alltid spåras.

Öppen vetenskap
Eng. Open Science. Med begreppet avses att forskningsmetoderna, resultaten och forsk-
ningsmaterialet är noggrant dokumenterade och tillgängliga för alla.

Creative Commons-licens
Med Creative Commons-licenserna avstår upphovsmannen från en del av upphovsrätten
och tillåter t.ex. användare eller åskådare att använda verket inom de ramar som upp-
hovsmannen bestämmer.

Digital information
Material som har lagrats i eller omvandlats till digital form (t.ex. skannade dokument) och
metadata om materialet.

Digitalisering
Omvandling av material i analog form (t.ex. pappersdokument) till digital form.

Holding period
Karenstid, t.ex. en begränsning som innebär att ett material får användas fritt efter en be-
stämd tid (t.ex. 6 månader efter publicering).

Primäranvändning
Eng. Primary use. Användning av forskningsdata i enlighet med den ursprungliga forsk-
ningsplanen eller för andra primära användningsändamål.

Återanvändning/sekundäranvändning
Eng. Secondary Research, re-use. Användning av forskningsmaterial, där primär- eller se-
kundäranvändarna utnyttjar forskningsdata för andra ändamål än det ursprungliga forsk-
ningsändamål som anges i t.ex. forskningsplanen.

Bevarande
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Eng. Curation. Åtgärder för att underhålla och uppdatera datainnehållet.

Referensinformation
Eng. Reference Information. Metadata som beskriver ett objekt och som på initiativ av
överlåtaren har fogats till objektet vid överföring av material för lagring.

Metainformation/metadata
Information om datas kontext, innehåll och struktur och om hanteringen och användningen
av dem under hela livscykeln. Informationen kan bl.a. användas för att söka, lokalisera
och identifiera material. Metainformationen är nödvändig med tanke på lokaliseringen, ka-
talogiseringen och användningen av material. I litteraturen används också termen meta-
data. Metainformationen innehåller både referensinformation om materialet och tekniska
metadata om systemet.

Långtidsbevaring
Långsiktigt underhåll av material i digital form med beaktande av struktur, integritet och
innehåll. I Finland ansvarar Det nationella digitala biblioteket för långtidsbevaringen.

Rådata

Obearbetade data i olika form som under sin livscykel kan genomgå flera transformationer
och olika behandlingsfaser. Inom naturvetenskaperna är det ofta forskningsinstrument
såsom teleskop, satelliter, synkrotroner och, i allt högre grad, datorsimuleringar som pro-
ducerar rådata. Inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskaperna skapas
rådata t.ex. i samband med intervjuer och enkäter.

Fjärde paradigmen inom vetenskapen

Dataintensiv forskning som bedrivs med hjälp av nutida datorer, program och forsknings-
metoder. Den ger forskarna verktyg att utföra experiment och uträkningar i olika storleks-
klasser, skalor och volymer på ett sätt som inte tidigare var möjligt.

Materialhanteringsplan
Hanteringsplan och hanteringsmekanism som styr insamlingen, kvalitetskontrollen, ana-
lysen, publiceringen och lagringen av digital information. I den hanteringsplan som Fin-
lands Akademi förutsätter anges hur forskningsmaterialet samlas in, används och lagras
samt hur en fortsatt användning av materialet möjliggörs.

Datainfrastruktur
En del av e-infrastrukturen. Innehåller alla kompatibla bastjänster och verktyg som behövs
för produktion, lagring, distribution och användning av datamaterial.

Datautvinning

Eng. Data mining. Olika metoder för att hitta väsentlig information i stora datamängder.
Datautvinningen har ett mycket brett tillämpningsområde eftersom den kan göras utifrån
rådata. Det datamaterial som vanligen används för datautvinning är t.ex. mätningar av in-
dustriprocesser, utdrag ur kunddatabaser eller loggfiler på en webbserver. Datautvinning
begränsar inte per definition vilka metoder som används.

Återanvändning av forskningsmaterial
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Innebär att enskilda och juridiska personer kan kopiera, bearbeta, publicera och distribu-
era datamaterial för olika ändamål. En stor del av rådata och forskningsmaterial som har
samlats in med offentliga medel kan utnyttjas och utnyttjas i forskning och i utvecklingen
av olika vardagliga produkter och tjänster.

Datasekretess
Skydd mot olaglig användning av information om personer vid behandling av personupp-
gifter.

Datasäkerhet
Administrativa och tekniska åtgärder för att säkerställa att data endast är tillgängliga för
dem som har rätt att använda dem, att data inte kan ändras på initiativ av andra än de
som är berättigade därtill och att data och datasystem kan användas av dem som har be-
hörighet. Begrepp som har samband med datasäkerhet är säkerhetskontroll, sekretess,
personlig integritet, autentisering, dataintegritet och säkerhet.

Hantering av forskningsmaterial
En god materialhantering är planmässig och säkerställer att god vetenskaplig sed iakttas
vid hanteringen av forskningsmaterial och att forskningsdata lagras enligt de krav som gäl-
ler för vetenskaplig information.

Forskningsmaterial
Material som har producerats, bearbetats och använts i vetenskaplig forskning och som
forskningsresultaten bygger på.

Forskningsdata

Digitalt forskningsmaterial (förutsätter systematisk elektronisk lagring). Kan vara i olika fil-
format.
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