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I Helsingfors universitets genomförandeplan för forskningsdatapolicyn 2015–2017 beaktas tre helheter som beskriver olika perspektiv på
genomförandet av policyn: forskning, tjänsteproduktion och administration. I tabellerna nedan presenteras målen, åtgärderna för att nå målen,
ansvar och tidtabellen för när verksamheten inleds för varje helhet. I tabellerna presenteras också de mätare som används för att bedöma hur
väl målen har uppnåtts. Vissa åtgärder inleddes redan 2014.

1 Forskning: ”Hanteringen av forskningsdata vållar inga problem för forskaren, och det blir mer tid för
forskning”

1.1 Forskningsprocessen

Mål Åtgärder Ansvar Tidtabell Mätare

Forskarna har tillräckliga
grundläggande kunskaper i
hantering av forskningsdata.

Studenterna och forskarna vid Helsingfors
universitet deltar i utbildning i hantering av
forskningsdata.

Grundläggande utbildning ordnas.

Nationalbiblioteket koordinerar utbildning i
öppen vetenskap för personal vid
forskningsorganisationer
(utbildarutbildning) som en del av det
nationella projektet för öppen vetenskap
och forskning (ATT).

Forskarna (i synnerhet
doktoranderna), de
ansvariga forskarna

Biblioteket,
forskarskolorna

Nationalbiblioteket

Inleddes
2014

Antal deltagare i
utbildningarna

Utbildningstimmar/år

Respons på
utbildningen

Varje forskningsprojekt ska ha en
plan för hanteringen av
forskningsdata.

Planer för hanteringen av forskningsdata
görs upp.

Forskarna, de
ansvariga forskarna

Inleddes
2014
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Avtal som gäller äganderätt och
upphovsrätt görs upp på rätt sätt.

I början av ett forskningsprojekt kommer
man överens om upphovsrätt och
äganderätt i enlighet med universitetets
anvisningar.

Forskarna, de
ansvariga forskarna

Juristerna

Inleddes
2014

Antalet avtal

Förhållandet mellan
data som omfattas av
avtal och data som inte
omfattas av data

Forskningsdata publiceras och görs
öppet tillgängliga i mån av möjlighet.

Resultaten licensieras enligt universitetets
anvisningar.

Man kommer överens om behörigheterna
till forskningsdata.

Resurser allokeras till publicering och
fortsatt användning av forskningsdata.

Forskarna, de
ansvariga forskarna

Inleddes
2014

Mängden publicerat
material

Hänvisningar till det
publicerade materialet

Användningen av
material som gjorts
tillgängligt

1.2 Tjänster och stöd

Mål Åtgärder Ansvar Tidtabell Mätare

Forskarna får de stödtjänster de
behöver över en enda disk. Tjänsterna planeras i samarbete

mellan universitetets olika enheter

Tjänstedesignprojektet beaktas

Koordineringsansvar:
Forskningsadministrationen

Biblioteket, Nationalbiblioteket, IT-
centret, forskningstjänsterna

2015 Kundnöjdhet

Forskarna får stöd i juridiska
frågor med anknytning till
forskningsdatapolicyn.

Avtalsrådgivning

Juridisk rådgivning

Juristerna,

Nationalbiblioteket
Inleddes
2014

Antal rådgivningar,
tid som använts för
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rådgivning,
kundnöjdhet

Forskarna får hjälp med att skriva
finansieringsansökningar och med
frågor som gäller hantering av
forskningsdata.

Ordnande av rådgivningstjänster
Forskningsfinansieringstjänsterna,
forskningsadministrationen,
biblioteket

Inleddes
2014

Antal rådgivningar,
tid som använts för
rådgivning,
kundnöjdhet

1.3 Infrastrukturen för förvaring och hantering av forskningsdata

Mål Åtgärder Ansvar Tidtabell Mätare

Forskarna får hjälp med tekniska
frågor och lösningar som gäller
förvaringen av forskningsdata.

De tekniska lösningarna svarar mot
forskarnas behov.

Verktyg, tjänster och ansvar som
omfattar forskningsdatas hela livscykel
(insamling, hantering och förvaring)
beskrivs, med beaktande av de verktyg
och tjänster som IT-centret och
samarbetspartnerna (t.ex. CSC)
producerar.

Datanätets kapacitet följs upp och
utökas efter behov.

Målarkitekturen för den tekniska
infrastrukturen för dataintensiv
forskning och hur infrastrukturen
relaterar till den nationella och
internationella utvecklingen beskrivs.

Förslagen till tekniska lösningar i
anknytning till arkivering av data och

IT-centret

Nationalbiblioteket (som
en del av ATT-projektet)

Inleddes
2014 Kundnöjdhet
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anknytande upphandlingsförfaranden
beskrivs.

Datasystemen stöder genomförandet
av datapolicyn.

Forskningsdatabasen Tuhat svarar
mot forskarnas behov också när det
gäller hantering av forskningsdata.

Utveckling av forskningsdatabasen
Tuhat.

Länkningar mellan publikationer,
forskningsdata, forskare och
organisationens uppgifter utreds.

Hantering av permanenta koder.

IT-centret, Helsingfors
universitets bibliotek,
Nationalbiblioteket,
forskningsadministrationen

Inleddes

2014

1.4 Utbildning, introduktion och rådgivning

Mål Åtgärder Ansvar Tidtabell Mätare

Utbildning i frågor som gäller
forskningsdata erbjuds studenter på
alla nivåer och forsknings- och
undervisningspersonal i alla skeden
av karriären.

Kartläggning av alla planerade och
pågående utbildningar vid HU.

Grundläggande kunskaper om
forskningsdata blir en del av IKT-
körkortet (IT-centrets och bibliotekets
andelar).

Lättillgänglig information om utbildning i
hantering av forskningsdata som
ordnas av andra än HU.

Biblioteket hjälper vid behov andra
aktörer (fakulteter, institutioner och

IT-centret, forsknings-
administrationen,
biblioteket

Fakulteterna,
institutionerna,
forskarskolorna

Inleddes
2014

Antal deltagare i
utbildningarna

Utbildningstimmar/år

Respons på
utbildningen
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forskarskolor) att ordna utbildning i
hantering av forskningsdata eller
seminarier i ämnet (som anordnare,
inte i rollen som expert).

Biblioteket ordnar på begäran korta
demonstrationer av hantering av
forskningsdata.

Introduktörerna utbildas och
introduktionsmaterialet görs upp.

Forskarna erbjuds fördjupande
utbildning i hantering av
forskningsdata som anpassas till det
egna området.

Utbildning i hantering av forskningsdata
som anpassas till det egna området
erbjuds i alla forskarskolor.

Färdiga internationella nätkurser
utnyttjas.

Presentationer av tillgängliga tjänster
och lösningar för hantering av
forskningsdata och kostnaderna för
dem ordnas för forskarna på de olika
campusområdena.

Forskarskolorna,
biblioteket 2015

Antal deltagare i
utbildningarna

Utbildningstimmar/år

Respons på
utbildningen

Forskarna får introduktion i god
hantering av forskningsdata.

Introduktionsplaner och
introduktionsmaterial utarbetas (den
uppgjorda planen för hantering kan
användas som hjälp).

Ordnande av introduktioner.

Deltagande i introduktionstillfällen.

Koordineringsansvar:
forsknings-
administrationen

Biblioteket, forsknings-
administrationen,
personalavdelningen

2015

2016

Introduktionsmaterialet
klart.

Antal deltagare i
introduktionen.
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Fakulteterna,
institutionerna,
forskningsgrupperna

Forskarna

Respons på
introduktionsmaterialet
och tillfällena.

Det är möjligt att få råd för planering
av hantering av forskningsdata.

Anvisningar, marknadsföring, de som
tillhandahåller rådgivningen får
utbildning

Biblioteket 2015
Antal rådgivningar, tid
som använts för
rådgivning

Rådgivning erbjuds i frågor som gäller
hantering av forskningsdata och
tillgängliggörande av data.

Man har skapat en e-postadress för
rådgivningen: hulibdata-
info@helsinki.fi. (Adressen kommer att
bytas till: data-info@helsinki.fi).

Det erbjuds rådgivning i frågor som
gäller planeringen av hanteringen av
forskningsdata. De viktigaste
forskningsfinansiärernas planer
granskas och kommenteras.

Det erbjuds rådgivning i frågor som
gäller tillgängliggörande av
forskningsdata och öppna dataarkiv.

Det erbjuds juridisk rådgivning i frågor
som gäller forskningsdata.

Biblioteket

Juristerna

Inleddes
2014

Vid utnyttjandet av
forskningsresultaten beaktas den
kommersiella användningen och

Det ordnas utbildning och rådgivning.
Anvisningar görs upp.

Forsknings-
administrationen,
forskningstjänsterna,
juristerna

Inleddes
2014

mailto:hulibdata-info@helsinki.fi
mailto:hulibdata-info@helsinki.fi
mailto:data-info@helsinki.fi
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tillgängliggörandet av
forskningsmaterialen.

1.5 Anvisningar

Mål Åtgärder Ansvar Tidtabell Mätare

Anvisningarna för hantering av
forskningsdata hittas enkelt på nätet och är
lätta att ta till sig. HU:s tjänster i anknytning
till forskningsdata lyfts fram som en helhet.

Guider och basinstruktioner om
hantering av forskningsdata
produceras för Flamma och den
externa webbplatsen. Man ser
till att anvisningarna är öppet
tillgängliga.

Anvisningarna beaktar
skillnaderna mellan olika
vetenskapsområden, god praxis
och kriterierna för öppenhet.

Materialet produceras nationellt
och internationellt i samarbete
med andra aktörer. På HU:s
webbplats finns beskrivningar
och länkar till material som finns

Koordineringsansvar:
forskningsadministrationen

Biblioteket,
forskningstjänsterna,
juristerna, IT-centret,
centralarkivet,
personalavdelningen

Inleddes
2014

https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY278241&contentId=HY314736
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på de andra aktörernas
webbplatser (t.ex.
Datanhallinnan opas som
producerats i samband med
projektet Tutkimuksen
tietoaineistot (Datamaterial för
forskning), det
samhällsvetenskapliga
dataarkivets Tutkimusaineistojen
tiedonhallinnan käsikirja).

Arkiveringskriterierna (1999)
som universiteten tillsammans
gjort upp tillämpas på
datapolicyn.
Arkiveringskriterierna förnyas.

Parterna i samarbetet för distribution av
forskningsdata har tillgång till anvisningar.

Anvisningar görs upp och
publiceras i Flamma. IT-centret 2015

Universitetets datasäkerhetsanvisningar är
uppdaterade och beaktar
forskningsdatapolicyns behov.

Anvisningarna uppdateras. IT-centret 2015

Informationen och anvisningarna om
tillgängliggörande av data och öppna
dataarkiv är lätta att hitta och svarar på
kundernas frågor.

De som tillhandahåller
rådgivningen får utbildning

Anvisningarna produceras

Marknadsföring

Biblioteket 2015
Antal rådgivningar, tid
som använts för
rådgivning
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Det finns ett lättanvänt verktyg för att göra
upp datahanteringsplanen. Verktyget gör
det lättare att göra upp och administrera
datahanterings-/materialhanteringsplanen
och att hitta och ordna stödtjänster för
forskningsdatahantering.

Ett lämpligt verktyg anskaffas
och skräddarsys för
universitetets behov, och
verktyget marknadsförs för
forskningsgrupperna och
forskarna.

Nationella utvecklingsprojekt
beaktas.

Stöd för användningen av
verktyget erbjuds.

Stödtjänsterna för uppgörandet
av planen fungerar i huvudsak
via verktyget (en blankett som
vägleder användaren).

Bibliotekets dataexperter
administrerar och uppdaterar
anvisningarna och länkarna.

Koordineringsansvar:
biblioteket

Biblioteket, IT-centret,
forskningsadministrationen

2015
Hanteringsplaner som
gjorts upp med
verktyget

2 Tjänster: ”Tjänsteproducenterna är experter på hantering av forskningsdata”

2.1 IT-centret

Mål Åtgärder Ansvar Tidtabell Mätare
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HU har en
forskningsdatainfrastruktur.

Man kartlägger vilka informationstekniska
tjänster forskarna behöver och de
grundläggande lösningarna beskrivs. Man
identifierar vilka tjänster som saknas och
tjänstepaletten kompletteras med lämpliga
externa tjänster och ramarrangemang.

Lagrings-, kalkylerings- och
hanteringskapaciteten kartläggs och
utvecklas, lättanvända hanteringsprogram
för forskningsdata kartläggs och erbjuds.

Det nationella (ATT-projektet) och
internationella utvecklingsarbetet och
tjänsterna för HU:s
forskningsinfrastrukturer beaktas.

IT-centret 2015–
2016

Målarkitekturen för den tekniska
infrastrukturen (som en del av
forskningsdatainfrastrukturen).

Behovskartläggning, utvärdering av
teknologier och utvecklingstrender,
målsättning

Externa tjänster (inklusive molntjänster)

Utvecklingsåtgärderna bestäms och
implementeras

Ramarrangemang

IT-centret 2015–
2016



12(19)

Hjälp med det tekniska
genomförandet vid arkivering av
forskningsdata (arkiveringstjänst).

Beskrivning av rekommenderade
lösningar och användningsexempel

Utbildning av dem som ger råd om
lösningar

Nationalbibliotekets expertis i
långtidsbevaring beaktas

IT-centret 2015–
2016

Antal implementerade
lösningar

Antal
användningsexempel

Varje stödtjänstgrupp har personer
som är insatta i grundläggande
frågor om arkivering av digital
forskningsdata, och som vid behov
kan hänvisa mer komplicerade
frågor till de egentliga rådgivarna.

Utbildning för stödtjänstgrupperna IT-centret 2015–
2016

Informations-
/utbildningstillfällenas
deltagarantal

Rådgivarna har förmåga att skapa
sig en bild av enskilda forskares
och forskningsgruppers behov, och
de får stöd av expertgrupper i
anslutning till infrastrukturen.

Utbildning av dem som ger råd om
lösningar IT-centret 2015–

2016

Informations-
/utbildningstillfällenas
deltagarantal

Stödpersonalens grundläggande
kunskaper i frågor som gäller
datahantering och
arkiveringstjänster förbättras.

Nivån på de grundläggande kunskaperna
utreds

Interna informationstillfällen (video)

Beskrivning av användningsexempel och
anknytande lösningar

IT-centret 2015–
2016

Informations-
/utbildningstillfällenas
deltagarantal

Antal
användningsexempel
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Metoder för selektiv delning av
data är tillgängliga.

De rekommenderade delningsmetoderna
beskrivs

HU medverkar i akademiska nätverk för
identitetshantering (identitetsfederationer)

Möjligheterna att utnyttja sociala mediers
användaridentifikation vid delning av data
utreds. Lämpliga rekommendationer och
tekniska lösningar görs.

Metoder för att dela data med högre krav
på datasäkerhet beskrivs.

IT-centret 2015–
2016

Antal tjänster som
utnyttjar extern
identifikation

2.2 Biblioteken

Mål Åtgärder Ansvar Tidtabell Mätare

Personalutbildning i hantering av
forskningsdata ordnas.

Utbildarna utbildas, utbildningsmaterial,
även webbutbildningsmaterial,
marknadsföring

Utbildning för doktorander

Nationalbiblioteket koordinerar utbildning i
öppen vetenskap för personal vid
forskningsorganisationer

Biblioteket

Nationalbiblioteket
2014-

Antal deltagare i
utbildningarna,
utbildningstimmar/år
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(utbildarutbildning) som en del av projektet
för öppen vetenskap och forskning (ATT).

Biblioteket riktar resurser till
utbildningen av sin personal, i syfte
att kunna stöda forskarna i
hanteringen av forskningsdata.

Biblioteket har betydligt mer
personal som är insatt i
forskningsdataärenden 2017.

Alla bibliotekets filialer har minst 1–
2 experter som grundligt har satt
sig in i dataärenden. Experterna
ansvarar för att planera och
utveckla de tjänster för hantering
av forskningsdata som ges på
campus.

Alla som jobbar med kundtjänst vet
vilka forskningsdatatjänster
biblioteket producerar och kan
hänvisa kunderna till rätt källa eller
expert.

Biblioteket stärker sin expertis i hantering
av forskningsdata (t.ex. internationella
nätverk och medverkan i arbetsgrupper)
och tar detta i beaktande i
personalplaneringen.

Biblioteket 2015-

Ett nätverk för närstöd bildas
(datascientists-nätverk)

Samordning

Nätverken kartläggs

Information

Biblioteket ansvarar för
samordningen

Fakulteterna,
institutionerna

2015-
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Den allmänna rådgivningstjänsten
är omfattande.

Anvisningar, marknadsföring, de som
tillhandahåller rådgivningen får utbildning

Man kommer överens om ansvar och
kommunikation.

Tjänstedesignprojektet beaktas

Biblioteket 2015
Antal frågor och svar,
hur länge det tar innan
frågorna besvaras.

3 Förvaltning: ”Processerna för genomförande av forskningsdatapolicyn är tydliga och effektiva”

Mål Åtgärder Ansvar Tidtabell Mätare

Forskningsdatapolicyprojektet
samordnas centraliserat.

Nätverksträffar, aktiv kommunikation,
besök hos enheterna

Upprätthållande av den interna
nätverksmodellen, där
forskningsadministrationen,
informationsförvaltningen, forskarna och
aktörer vid biblioteket och arkivet
tillsammans utvecklar rutinerna för
datahantering.

Koordineringsansvar:
forsknings-
administrationen

2014
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Man känner till datapolicyn vid
universitetet.

Nyheter (Flamma), besök hos fakulteterna,
möten med intressenter

Man diskuterar de åtgärder och ansvar
forskningsdatapolicyn förutsätter i de olika
organen vid universitetet (fakulteterna,
institutionerna, de fristående
institutionerna, forskarskolorna, enheterna
vid centralförvaltningen, vetenskapliga
rådet, utbildningsrådet).

Koordineringsansvar:
forsknings-
administrationen

Universitetets ledning,
kommunikationen,
forsknings-
administrationen,
biblioteket, IT-centret

2014–
2016

Antalet publicerade
nyheter.

Antal besök.

Datapolicyn sammanlänkas med
tjänstedesignprojektet.

Samordning av projekten Sektorn för forskning 2015

Helhetsarkitekturperspektivet
beaktas.

Beskrivningar av tjänster och processer för
produktionen av de tjänster som
forskningsdatapolicyn förutsätter.

En nationell tjänsteinfrastruktur utvecklas

Koordineringsansvar:
informationsförvaltningen

Forsknings-
administrationen, IT-
centret,
Nationalbiblioteket,
biblioteket

2015
Uppgjorda
tjänstebeskrivningar.

God praxis för hantering av
forskningsdata identifieras och
sprids.

Utbildningarna i hantering av
forskningsdata som ordnas vid de olika
enheterna kartläggs.

Informationen om utbildningarna samlas
på ett ställe och utbildningarna
marknadsförs.

Koordineringsansvar:
forsknings-
administrationen

forskarna, de ansvariga
forskarna, fakulteterna
och institutionerna,
forsknings-

2015-

http://blogs.helsinki.fi/tutkimushankkeenelinkaari/
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administrationen,
biblioteket, IT-centret

Universitetets enheter
(fakulteterna, institutionerna, de
fristående institutionerna,
forskarskolorna) får stöd i att
identifiera och genomföra de
åtgärder som
forskningsdatapolicyn förutsätter.

Man kommer överens om de ansvar som
forskningsdatapolicyn förutsätter (bl.a.
utbildning och introduktion) bland de olika
enheterna (personalavdelningen,
forskningsadministrationen, biblioteket,
forskarskolorna, institutionerna och
fakulteterna).

Koordineringsansvar:
forsknings-
administrationen

Personalavdelningen,
forsknings-
administrationen,
biblioteket,
forskarskolorna,
institutionerna och
fakulteterna

2015

HU är en aktiv ”dataaktör”
(nationellt inflytande).

ATT-projektet, information om datapolicyn
till externa samarbetspartner

Medverkan i nationellt utvecklingsarbete
och utnyttjande av resultaten (bl.a.
projektet Avoin tiede ja tutkimus (ATT,
Öppen vetenskap och forskning)).

Koordineringsansvar:
forsknings-
administrationen

Universitetets ledning,
forsknings-
administrationen,
kommunikationen,
biblioteket,
Nationalbiblioteket

2014–
2017

Materialhanteringsplanen beaktas i
universitetets egen
forskningsfinansiering.

De tekniska lösningarna genomförs
(Aava), ansökningsanvisningarna
uppdateras

Forsknings-
administrationen

2015–
2016

http://avointiede.fi/home
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Forskningsdatapolicyn uppdateras
aktivt och genomförandet följs upp.

Man kommer överens om hur
genomförandet av forskningsdatapolicyn
följs upp och uppdateras på
universitetsnivå.

Det vetenskapliga rådet ser över
forskningsdatapolicyn 1–2 gånger om året
och bedömer hur policyn har genomförts.

Universitetets ledning,
forsknings-
administrationen

Det vetenskapliga rådet

2015

Forskningsdatapolicyn uppfyller
internationella kriterier.

Aktiv verksamhet i internationella nätverk
och internationellt samarbete.

Forsknings-
administrationen,
biblioteket, IT-centret,
forskningsgrupperna,
Nationalbiblioteket

Inleddes
2014

Tillräckliga resurser riktas till de
åtgärder som
forskningsdatapolicyn förutsätter.

Man gör en kostnadskalkyl för de åtgärder
som forskningsdatapolicyn förutsätter.

Man kommer överens om principerna för
finansieringen av forskningsgruppernas
infrastrukturbehov (förutsätter akademisk
utvärdering).

Koordineringsansvar:
forsknings-
administrationen

forsknings-
administrationen,
biblioteket, IT-centret

forsknings-
administrationen,
fakulteterna,
institutionerna

2015
Uppföljning av de
uppskattade
kostnaderna.
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Forskningsdataexpertis beaktas
som en akademisk merit.

Olika möjligheter för att beakta meriter
utreds (nationellt arbete beaktas)

Anvisningar för bedömningen görs upp

Koordineringsansvar:
forsknings-
administrationen

personalavdelningen,
fakulteterna,
institutionerna

2016

Stipendieforskarnas ställning
beaktas i lösningar, tjänster och
avtal i anknytning till datapolicyn.

Man utreder hur datapolicyn påverkar
stipendieforskarna (bl.a. avtalen med
stipendieforskarna)

Forsknings-
administrationen,
personalavdelningen

2015
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