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Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka: Väliraportti toteuttamisesta

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka hyväksyttiin 11.2.2015 (RP 18/2015).
Kevätlukukaudella 2015 tutkimusdatapolitiikan toteuttamisessa on keskitytty tutkimusdatan
hallintaan liittyvien prosessien ja palveluiden kehittämiseen sekä uudesta politiikasta
tiedottamiseen. Tutkimusdatapolitiikan toteuttamiseen liittyvä kehitystyö jatkuu edelleen.
Lukuvuonna 2015–2016 keskeisenä tavoitteena on varmistaa prosessien sujuvuus, palveluiden
saatavuus ja koulutuksen systemaattisuus.

Tavoitteet vuodelle 2016
1. Tutkimusdatan hallinnan nostaminen tasolle, missä se voi tukea tutkimusta osana

kansainvälisen tason tutkimusinfrastruktuuria.
2. Palveluprosessien kehittäminen. Nykyisten palveluprosessien ajantasaistaminen ja uusien

palveluiden hankinnan automatisoiminen. Palveluiden käyttäjiltä ja ylläpidolta vapautuu aikaa
yliopiston kannalta keskeisempiin tehtäviin.

3. Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeessa (OKM) kehitettäviin palveluihin vaikuttaminen ja
palveluiden hyödyntäminen HY:n tutkimusdatapolitiikan toteuttamisessa.

4. Tutkimusdatapolitiikan sekä siihen liittyvien palveluiden ja koulutusten tekeminen tunnetuksi
HY:ssa.

5. Digitaalisen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittäminen.

Toteutuksesta ja organisoinnista HY:ssa
Tutkimusdatapolitiikan toteuttamisessa huomioidaan jo olemassa olevat palvelut sekä muut
käynnissä olevat kehittämisprojektit. Kokonaisarkkitehtuurinäkökulma on huomioitu sekä politiikan
suunnittelussa että sen toteuttamisvaiheessa. Tutkimuksen toimiala (tutkimushallinnon yksikkö)
vastaa kehitystyön koordinoinnista. Datapolitiikkaan liittyvä kehitystyö tehdään yhdessä Helsingin
yliopiston kirjaston, tietotekniikkakeskuksen ja hallinnon eri yksiköiden kanssa. Kehitystyö
perustuu eri yksiköiden väliselle tiiviille yhteistyölle.

Keskeiset toimenpiteet 2015–2016
1. Tutkimusdatanhallinnan palveluiden ja neuvonnan kehittäminen (yhden luukun periaate,

datakonsulttiverkosto)
2. Tutkimusdatan hallinnan koulutuksen suunnittelu tarjottavaksi opintojen kaikissa vaiheissa

sekä henkilöstökoulutuksena; koulutuksen vaiheittainen toteutus
3. HY:n tutkimusdatainfrastruktuurin kehittäminen
4. Kansallisen tutkimusaineistojen hallinnan suunnittelutyökalun (Tuuli) kehitystyön koordinointi

sekä pilotointi HY:ssa
5. Tutkimusaineistojen ja -datan omistus- ja käyttöoikeuksien selvittäminen ja yliopistotason

linjausten tekeminen
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Alla on esitetty datapolitiikkaan liittyvien eri yksiköiden vastuut tutkimusdatapolitiikan
toteuttamisessa.

Toimenpide Vastuutahot

Kehitystyön koordinointi Tutkimuksen toimiala
Kokonaisarkkitehtuurinäkökulman
huomioiminen

Tutkimuksen toimiala, yleishallinto,
Tietotekniikkakeskus

Tutkijoiden neuvontapisteen
suunnitteleminen ja toteuttaminen
(Datakonsulttiverkoston luominen)

Tutkimuksen toimiala, Helsingin yliopiston kirjasto,
Tietotekniikkakeskus

Tutkimusdatanhallinnan ohjeiden
laatiminen

Tutkimuksen toimiala, Henkilöstö- ja lakiasiat,
Helsingin yliopiston kirjasto, Tietotekniikkakeskus,
Helsingin yliopiston keskusarkisto

Tuhat-tutkimustietojärjestelmän
kehittäminen tukemaan
tutkimusdatapolitiikan tavoitteita

Tutkimuksen toimiala, Tietotekniikkakeskus,
Helsingin yliopiston kirjasto

Tuen antaminen yliopiston yksiköille
(tiedekunta, laitokset, erilliset laitokset,
tutkijakoulut)

Tutkimuksen toimiala, Tietotekniikkakeskus,
Helsingin yliopiston kirjasto

Kansalliseen kehitystyöhön osallistuminen
(ATT-hanke)

Tutkimuksen toimiala, Tietotekniikkakeskus,
Helsingin yliopiston kirjasto

Tutkimusdatanhallintaan liittyvän
henkilöstökoulutuksen järjestäminen

Tutkimuksen toimiala, Henkilöstö- ja lakiasiat,
Helsingin yliopiston kirjasto, Tietotekniikkakeskus

Perehdytysmateriaalin laatiminen ja
tarvittaessa perehdytyskoulutuksen
tarjoaminen perehdyttäjille

Tutkimuksen toimiala, Henkilöstö- ja lakiasiat

Tutkimusdatainfrastruktuurin rakentaminen
ja ylläpitäminen

Tietotekniikkakeskus

Tutkimusdatan hallintatyökalun (Tuuli)
suunnittelu- ja käyttöönottoprojektin
koordinointi sekä käytön koulutus

Helsingin yliopiston kirjasto

Tuki ja neuvonta aineistojen arkistoinnin
yleisistä periaatteista ja menettelyistä
yliopistossa; arkistointiohjeet

Helsingin yliopiston keskusarkisto

Koulutuksen järjestäminen ja neuvonnan
antaminen

Tietotekniikkakeskus, Helsingin yliopiston kirjasto,
tutkijakoulut, tohtoriohjelmat

Tutkimusaineistojen ja -datan omistus- ja
käyttöoikeuksien selvittäminen ja yliopisto-
tason linjausten tekeminen

Tutkimuksen toimiala, Henkilöstö- ja lakiasiat

Viestintä Tutkimuksen toimiala, Viestintä ja
yhteiskuntasuhteet, Helsingin yliopiston kirjasto,
Tietotekniikkakeskus
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Yhteistyötahot ja ulkoiset sidosryhmät
Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka ja sen toteuttaminen on Suomen hallituksen
tavoitteiden, Opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten sekä kansainvälisen yliopistoyhteisön (esim.
LERU) suositusten mukaista toimintaa. Helsingin yliopisto on ensimmäinen suomalainen
korkeakoulu, joka on hyväksynyt tutkimusdatapolitiikan. HY:n tutkimusdatapolitiikka on
esimerkkinä muille yliopistoille ja korkeakouluille sekä tutkimuslaitoksille. Palveluiden ja
ratkaisuiden kehittämisessä tehdään laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Alla on
esitetty keskeiset yhteistyötahot ja sidosryhmät.

· Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke (esimerkkejä
palveluista: Tuuli, ATT X, Tutkimus-PAS, AVAA, ETSIN)

· Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n palvelut (esim. kapasiteettipalvelut)
· Kansalliset kehittäjäyhteisöt ja yhteistyöverkostot (esim. Tuuli, TUHAT/Pure -

käyttäjäyhteisöt)
· Suomalaiset ja kansainväliset yliopistot ja korkeakoulut (esim. yhteistyö Aalto-yliopiston

kanssa politiikan suunnittelussa sekä yhteisen metadatakatalogin suunnittelussa; LERU)
· EU-tason palvelut (esim. EUDAT, OpenAIRE)
· Kansainväliset verkostot (esim. Research Data Alliance, RDA)

Liitteet:  1. Datapolitiikan käyttöönotto (kuva1)

2. HY:n toimijat (kuva 2)
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