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Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan toteuttamissuunnitelmassa 2015-2017 huomioidaan kolme kokonaisuutta, jotka kuvaavat eri
näkökumia tutkimusdatapolitiikan toimeenpanoon: tutkimus, palveluiden tuottaminen ja hallinto. Alla olevissa taulukoissa on esitetty kuhunkin
kokonaisuuteen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vastuut ja toiminnan aloitusaikataulu. Taulukoissa on esitetty
lisäksi mittareita, joiden avulla tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Osa toimenpiteistä on aloitettu jo vuonna 2014.

1 Tutkimus: "Tutkimusdatanhallinta on tutkijalle helppoa ja tutkimukselle jää enemmän aikaa"

1.1 Tutkimusprosessi

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu Mittarit

Tutkijoiden tutkimusdatan hallintaan
liittyvä perusosaaminen on
kunnossa.

Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat
osallistuvat tutkimusdatan hallinnan
koulutuksiin.

Peruskoulutusten järjestäminen.

Kansalliskirjasto koordinoi osana
kansallista ATT-hanketta
tutkimusorganisaatioiden henkilöstön
avoimen tieteen koulutusta
(kouluttajakoulutus).

Tutkijat (eritysesti
tohtorikoulutettavat),
vastuulliset tutkijat

Kirjasto, tutkijakoulut

Kansalliskirjasto

Aloitettu
2014

Koulutuksissa
käyneiden määrä

Koulutustunteja/vuosi

Palaute
koulutustilaisuuksista

Jokaisella tutkimushankkeella on
tutkimusdatanhallintasuunnitelma. Tutkimusdatanhallintasuunnitelmien

laatiminen.
Tutkijat, vastuulliset
tutkijat

Aloitettu
2014

Datan omistajuutta ja tekijyyttä
koskevat sopimukset laaditaan
asianmukaisesti.

Tutkimushankkeen alussa sovitaan
tekijyydestä ja omistajuudesta yliopiston
ohjeiden mukaisesti.

Tutkijat, vastuulliset
tutkijat

Aloitettu
2014 Sopimusten määrä
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Tutkimuksen juristit Sopimuksellisen ja
sopimuksettoman
datan suhde

Tutkimusdata julkaistaan ja avataan
mahdollisuuksien mukaan.

Tulokset lisensoidaan yliopiston ohjeiden
mukaisesti.

Tutkimusdatan käyttöoikeuksista sovitaan.

Resursseja kohdistetaan tutkimusdatan
julkaisemiseen ja jatkokäyttöön.

Tutkijat, vastuulliset
tutkijat

Aloitettu
2014

Julkaistujen aineistojen
määrä

Viittaukset julkaistuihin
aineistoihin

Avattujen aineistojen
käyttömäärät

1.2 Palvelut ja tuki

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu Mittarit

Tutkijan tarvitsemat tukipalvelut ovat
saavutettavissa yhden luukun
periaatteella.

Palveluiden suunnittelu yhteistyössä
yliopiston eri yksiköiden kesken

Palvelumuotoiluhankkeen huomioiminen

Koordinaatiovastuu:
Tutkimushallinto

Kirjasto,
Kansalliskirjasto,
tietotekniikkakeskus,
tutkimuspalvelut

2015 Asiakastyytyväisyys

Tutkijat saavat tukea
tutkimusdatapolitiikan edellyttämiin
juridisiin kysymyksiin.

Sopimusneuvonta

Oikeudellinen neuvonta

Tutkimuksen juristit,

Kansalliskirjasto
Aloitettu
2014

Neuvontojen määrä,
neuvontaan käytetty
aika,
asiakastyytyväisyys
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Tutkijat saavat tukea
rahoitushakemusten tekemiseen ja
tutkimusdatan hallintaan liittyvissä
kysymyksissä.

Neuvontapalveluiden järjestäminen

Tutkimusrahoituksen
palvelut,
tutkimushallinto,
kirjasto

Aloitettu
2014

Neuvontojen määrä,
neuvontaan käytetty
aika,
asiakastyytyväisyys

1.3 Tutkimusdatan säilytyksen ja käsittelyn infrastruktuuri

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu Mittarit

Tutkijat saavat tukea tutkimusdatan
säilytykseen liittyviin teknisiin
kysymyksiin ja ratkaisuihin.

Tekniset ratkaisut vastaavat
tutkijoiden tarpeita.

Kuvataan tutkimusdatan koko
elinkaareen (kerääminen, käsittely ja
säilytys) liittyvät työkalut, palvelut ja
vastuut ottaen huomioon
tietotekniikkakeskuksen sekä
yhteistyökumppaneiden (esim. CSC)
tuottamat työkalut ja palvelut.

Tietoliikenneverkon kapasiteetin
riittävyyttä seurataan ja kasvatetaan
tarpeiden mukaan.

Kuvataan dataintensiivisen tutkimuksen
teknisen infrastruktuurin
tavoitearkkitehtuuri ja liittyminen
kansalliseen ja kansainväliseen
kehitykseen.

Datan tallentamiseen liittyvät tekniset
ratkaisuehdotukset kuvataan
hankintamenettelyineen.

Tietotekniikkakeskus

Kansalliskirjasto (osana
ATT-hanketta)

Aloitettu
2014 Asiakastyytyväisyys
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Tietojärjestelmät tukevat
datapolitiikan toteutumista.

Tuhat-tutkimustietojärjestelmä vastaa
tutkijoiden tarpeita myös
tutkimusdatan hallinnan osalta.

Tuhat-tutkimusjärjestelmän
kehittäminen

Selvitetään julkaisujen, tutkimusdatan,
tutkijan, organisaation tietojen linkitystä
toisiinsa.

Pysyvien tunnisteiden hallinta.

Tietotekniikkakeskus,
Helsingin yliopiston
kirjasto,
Kansalliskirjasto,
tutkimushallinto

Aloitettu

2014

1.4 Koulutus, perehdytys ja neuvonta

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu Mittarit

Tutkimusdataan liittyvää koulutusta
tarjotaan opiskelijoille kaikilla
tutkintoasteilla sekä tutkimus- ja
opetushenkilöstölle kaikissa uran
vaiheissa.

Kartoitetaan HY:ssa käynnissä ja
suunnitteilla olevat koulutukset.

Tutkimusdata perusosaaminen liitetään
osaksi TVT-ajokorttia
(tietotekniikkakeskuksen ja kirjaston
osuudet).

Muiden kuin HY:n tuottamasta
tutkimusdatan hallinnan koulutuksista
saa helposti tietoa.

Kirjasto auttaa tarpeen vaatiessa muita
toimijoita (tiedekunnat, laitokset ja
tutkijakoulut) järjestämään
tutkimusdatan hallinnan koulutusta tai

Tietotekniikkakeskus,
Tutkimushallinto, Kirjasto

Tiedekunnat, laitokset,
tutkijakoulut

Aloitettu
2014

Koulutuksissa
käyneiden määrä

Koulutustunteja/vuosi

Palaute
koulutustilaisuuksista
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aiheeseen liittyviä seminaareja
(organisoijana, ei asiantuntijaroolissa).

Pyynnöstä kirjasto tarjoaa lyhyitä
tietoiskuja tutkimusdatan hallinnasta.

Perehdyttäjät koulutetaan ja
perehdytysmateriaali laaditaan

Tutkijoille tarjotaan syventävää,
omalle alalle suunnattua
tutkimusdatanhallintaan liittyvää
koulutusta.

Oman alan soveltavaa datahallinnan
koulutusta tarjotaan jokaisessa
tutkijakoulussa.

Valmiita kansainvälisiä verkkokursseja
hyödynnetään.

Käytettävissä olevista tutkimusdatan
hallinnan palveluista ja ratkaisuista
sekä niiden kustannuksista järjestetään
tutkijoille kampuskohtaisia
esittelytilaisuuksia.

Tutkijakoulut, kirjasto 2015

Koulutuksissa
käyneiden määrä

Koulutustunteja/vuosi

Palaute
koulutustilaisuuksista

Tutkijat perehdytetään hyvään
tutkimusaineiston hallintaan.

Perehdytyssuunnitelmien ja
perehdytysmateriaalin laatiminen (voi
käyttää kirjattua hallintasuunnitelmaa
apuna).

Perehdytyksien järjestäminen.

Perehdytystilaisuuksiin osallistuminen.

Koordinaatiovastuu:
tutkimushallinto

Kirjasto, tutkimushallinto,
henkilöstöosasto

Tiedekunnat, laitokset,
tutkimusryhmät

Tutkijat

2015

2016

Perehdytysmateriaali
valmis.

Perehdytyksiin
osallistuneiden määrä.

Palaute
perehdytysmateriaalist
a ja -tilaisuuksista.
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Tutkimusdatan hallintasuunnitteluun
saa neuvontaa.

Neuvontapalvelua antavien koulutus,
ohjemateriaalit, markkinointi Kirjasto 2015

Neuvontojen määrä,
neuvontaan käytetty
aika

Tarjolla on tutkimusdatan hallintaan ja
datan avaamiseen liittyvää
neuvontapalvelua.

Neuvontapalvelua varten on perustettu
sähköpostiosoite: hulibdata-
info@helsinki.fi. (osoite muuttumassa
muotoon: data-info@helsinki.fi).

Tarjolla on neuvontaa
datanhallintasuunnitelman tekemiseen.
Keskeisten tutkimusrahoittajien
hallintasuunnitelmia myös tarkastetaan
ja niistä saa palautetta.

Tutkimusdatan avaamiseen ja avoimiin
data-arkistoihin liittyvää neuvontaa  on
saatavissa.

Tutkimusdataan liittyvää oikeudellista
neuvontaa on saatavilla.

Kirjasto

Tutkimuksen juristit

Aloitettu
2014

Tutkimustulosten hyödyntämisessä
huomioidaan tutkimusaineistojen
kaupallinen käyttö ja avaaminen.

Koulutusta ja neuvontaa järjestetään.
Laaditaan ohjeet.

Tutkimushallinto,
tutkimuspalvelut,
tutkimuksen juristit

Aloitettu
2014

mailto:hulibdata-info@helsinki.fi
mailto:data-info@helsinki.fi


8(18)

1.5 Ohjeistus

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu Mittarit

Tutkimusdatanhallinnan ohjeet löytyvät
helposti verkosta ja ovat nopeasti
omaksuttavissa. Erityisesti HY:n
tutkimusdataan liittyvät palvelut ovat esillä
kokonaisuutena.

Flammaan ja verkkosivuille
tuotetaan oppaita ja perusohjeita
tutkimusdatan hallinnasta.
Huomioidaan ohjeiden avoin
saatavuus.

Ohjeissa huomioidaan
tieteenalakohtaiset erot ja hyvät
käytännöt ja kriteerit
avoimuudelle.

Materiaalia tuotetaan
kansallisesti ja kansainvälisesti
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. HY:n verkkosivuilla on
kuvaillut linkit muiden toimijoiden
verkkosivuilta löytyvään
aineistoon (esim. Tutkimuksen
tietoaineistot -hankkeessa koottu
Datanhallinnan
opas,  Yhteiskuntatieteelllisen
tietoarkiston Tutkimusaineistojen
tiedonhallinnan käsikirja).

Yliopistojen yhteistyönä laaditun
säilytyskriteeristön (1999)
soveltaminen datapolitiikkaan.
Säilytyskriteeristön uusiminen.

Koordinaatiovastuu:
tutkimushallinto

Kirjasto,
tutkimuspalvelut,
tutkimuksen juristit,
tietotekniikkakeskus,
keskusarkisto,
henkilöstöosasto

Aloitettu
2014

https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY278241&contentId=HY314736
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Tutkimusdatan jakamiseen valituille
yhteistyökumppaneille on ohjeita saatavissa. Tuotetaan ohjeet Flammaan. Tietotekniikkakeskus 2015

Yliopiston tietoturvaohjeet ovat ajantaisaiset
ja niissä huomioidaan tutkimusdatapolitiikan
tarpeet.

Päivitetään ohjeet. Tietotekniikkakeskus 2015

Datan avaamiseen ja avoimiin data-
arkistoihin liittyvä neuvonta ja ohjeistus on
helposti löydettävissä ja vastaa asiakkaiden
kysymyksiin.

Neuvontapalvelua antavien
koulutus

Ohjemateriaalien tuottaminen

Markkinointi

Kirjasto 2015
Neuvontojen määrä,
neuvontaan käytetty
aika

Datanhallintasuunnitelman tekemiseen on
tarjolla helppokäyttöinen väline, joka auttaa
datanhallinnan/aineistonhallintasuunnitelman
tekemisessä ja ylläpidossa sekä helpottaa
tutkimusdatanhallintaan liittyvien
tukipalveluiden löytymistä ja järjestämistä.

Hankitaan ja räätälöidään
yliopiston käyttöön sopiva väline,
joka markkinoidaan
tutkimusryhmille ja tutkijoille.

Huomioidaan kansalliset
kehityshankkeet

Tuetaan välineen käytössä.

Suunnitelman teon tukipalvelut
toimivat pääosin työkalun kautta
(lomake, joka opastaa
käyttäjäänsä).

Kirjaston data-asiantuntijat
ylläpitävät ja päivittävät
ohjeistusta ja linkitystä.

Koordinaatiovastuu:
kirjasto

Kirjasto,
tietotekniikkakeskus,
tutkimushallinto

2015 Välineellä tuotetut
hallintasuunnitelmat
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2 Palvelut: ”Palveluiden tuottajat ovat tutkimusdatan hallinnan asiantuntijoita”

2.1 Tietotekniikkakeskus

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu Mittarit

HY:lla on
tutkimusdatainfrastruktuuri.

Tutkijoiden tarvitsemat tietotekniset
palvelut kartoitetaan ja näihin liittyvät
perusratkaisut kuvataan. Puuttuvat
palvelut tunnistetaan ja täydennetään
palvelukatalogia soveltuvilla ulkoisilla
palveluilla ja puitejärjestelyillä.

Tallennus-, laskenta- ja
käsittelykapasiteetin kartoittaminen ja
kehittäminen, helppokäyttöisten
tutkimusdatan hallintaohjelmistojen
kartoittaminen ja tarjoaminen.

Huomioidaan kansallinen (ATT-hanke) ja
kansainvälinen kehitystyö sekä HY:n
tutkimusinfrastruktuurien palvelut.

Tietotekniikkakeskus 2015–
2016

Teknisen infrastruktuurin
tavoitearkkitehtuuri (osana
tutkimusdatainfrastruktuuria).

Tarvekartoitus, teknologioiden ja
kehityssuuntien arviointi, tavoitetilan
asettaminen

Ulkoisten palveluiden liittyminen (ml.
pilvipalvelut)

Tietotekniikkakeskus 2015–
2016
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Kehitystoimien määrittely ja
käynnistäminen

Puitejärjestelyt

Tutkimusdatan säilytyksen
teknisessä toteutuksessa
auttaminen (tallennuspalvelu).

Suositeltujen ratkaisujen ja
esimerkkikäyttötapausten
kuvaaminen

Ratkaisuneuvojien koulutus

Huomioidaan Kansalliskirjaston
datan pitkäaikaissäilytykseen liittyvä
asiantuntemus

Tietotekniikkakeskus 2015–
2016

Toteutettujen
ratkaisujen määrä

Esimerkkikäyttötapaust
en määrä

Jokaisessa tukipalveluryhmässä
on digitaalisen tutkimusdatan
säilytyksen peruskysymyksiin
perehtyneitä henkilöitä, jotka
osaavat tarvittaessa ohjata
erikoistuneemmat kysymykset
varsinaisten ratkaisuneuvojien
käsiteltäviksi.

Tukipalveluryhmien koulutus Tietotekniikkakeskus 2015–
2016

Info/koulutustilaisuuksi
en osallistujamäärä

Ratkaisuneuvojilla on valmius
hahmottaa yksittäisten tutkijoiden
ja tutkimusryhmien tarpeet, ja
heille on järjestetty taustatuki

Ratkaisuneuvojien koulutus Tietotekniikkakeskus 2015–
2016

Info/koulutustilaisuuksi
en osallistujamäärä
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infrastruktuuriin liittyvistä
asiantuntijaryhmistä.

Datanhallinnan ja
tallennuspalveluiden kysymyksiin
liittyvän perusosaamistason nosto
tukihenkilöstössä.

Perusosaamistason määrittely

Sisäiset informaatiotilaisuudet (video)

Esimerkkikäyttötapausten ja näihin
liittyvien ratkaisujen kuvaaminen

Tietotekniikkakeskus 2015–
2016

Info/koulutustilaisuuksi
en osallistujamäärä

Esimerkkikäyttötapaust
en määrä

Datan valikoidun jakamisen
menettelyt ovat käytettävissä.

Kuvataan suositellut jakamismenettelyt

HY mukana akateemisissa
käyttäjätunnistusverkostoissa
(federaatioissa)

Arvioidaan ns. sosiaalisen median
käyttäjätunnusten
hyödyntämismahdollisuudet datan
jakamisessa, tehdään tarvittavat
suositukset ja tekniset ratkaisut.

Kuvataan menettelyt
tietoturvavaatimuksiltaan korkeamman
datan jakamiselle.

Tietotekniikkakeskus 2015–
2016

Ulkoista tunnistamista
hyödyntävien
palveluiden määrä
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2.2 Kirjastot

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu Mittarit

Tutkimusdatanhallintaan liittyvää
henkilöstökoulutusta järjestetään.

Kouluttajien koulutus, koulutusmateriaalit,
myös verkkokoulutusmateriaalit,
markkinointi

Koulutusten pitäminen
tohtorikoulutettaville

Kansalliskirjasto koordinoi osana ATT-
hanketta tutkimusorganisaatioiden
henkilöstön avoimen tieteen koulutusta
(kouluttajakoulutus).

Kirjasto

Kansalliskirjasto
2014-

Koulutuksissa
käyneiden määrä,
koulutustunteja/vuosi

Kirjasto kohdentaa resursseja
henkilöstönsä kouluttamiseen, jotta
se voi tukea riittävästi tutkijoita
tutkimusdatan hallinnassa.

Tutkimusdata-asioihin perehtynyttä
kirjaston henkilökuntaa on vuonna
2017 merkittävästi nykyistä
enemmän.

Jokaisella kirjaston toimipaikalla on
vähintään 1-2 syvällisesti data-
asioihin perehtynyttä asiantuntijaa.
Asiantuntijoiden vastuulla on
kampuksella annettavan

Kirjasto vahvistaa tutkimusdatan hallinnan
asiantuntijuutta (esim. kansainväliset
verkostot ja työryhmäjäsenyydet) ja ottaa
tämän huomioon henkilöstösuunnittelussa.

Kirjasto 2015-
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tutkimusdatan hallinta -palveluiden
suunnittelu ja kehittäminen.

Koko asiakaspalvelu henkilökunta
on tietoinen kirjaston tuottamista
tutkimusdatapalveluista ja osaa
neuvoa tiedontarvitsijan oikeille
lähteille tai oikean asiantuntijan
luon.

Lähitukiverkoston muodostaminen
(datascientists-verkosto)

Koordinaatio

Verkostojen kartoitus

Tiedottaminen

Koordinaatiovastuu
kirjastolla

Tiedekunnat, laitokset
2015-

Yleinen neuvontapalvelu on
organisoitu kattavasti.

Neuvontapalvelua antavien koulutus,
ohjemateriaalit, markkinointi

Vastuista ja viestintäreiteistä sopiminen.

Palvelumuotoiluhankkeen huomioiminen
Kirjasto 2015

Kysymysten ja
vastausten määrä,
vastausviiveet.
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3 Hallinto: "Tutkimusdatapolitiikan toteuttamiseen liittyvät prosessit ovat selkeitä ja toimivia"

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu Mittarit

Tutkimusdatapolitiikkahanke on
koordinoitu keskitetysti.

Verkostotapaamiset, aktiivinen viestintä,
yksikkövierailut

Sisäisen verkostoitumismallin
ylläpitäminen, jossa tutkimushallinto,
tietohallinto, tutkijat sekä kirjaston ja
arkiston toimijat kehittävät yhdessä
datanhallinnan käytäntöjä.

Koordinaatiovastuu:
tutkimushallinto 2014

Datapolitiikka tunnetaan
yliopistolla.

Uutiset (Flamma), tiedekuntavierailut,
sidosryhmäkokoukset

Keskustellaan tutkimusdatapolitiikan
edellyttämistä toimenpiteistä ja vastuista
yliopiston eri toimielimissä (tiedekunnat,
laitokset, erilliset laitokset, tutkijakoulut,
keskushallinnon yksiköt, tine, one).

Koordinaatiovastuu:
tutkimushallinto

Yliopiston johto,
viestintä,
tutkimushallinto, kirjasto,
tietotekniikkakeskus

2014–
2016

Julkaistujen uutisten
määrä.

Vierailujen määrä.

Datapolitiikka on linkitetty
palvelumuotoiluhankkeeseen.

Hankkeiden välinen koordinaatio Tutkimuksen toimiala 2015

Huomioidaan
kokonaisarkkitehtuurinäkökulma.

Laaditaan palvelukuvaukset ja prosessit,
joilla tutkimusdatapolitiikan edellyttämät
palvelut tuotetaan.

Kehitetään kansallista
palveluinfrastuktuuria

Koordinaatiovastuu:
tietohallinto

Tutkimushallinto,
tietotekniikkakeskus,
Kansalliskirjasto, kirjasto

2015
Laaditut
palvelukuvaukset.

http://blogs.helsinki.fi/tutkimushankkeenelinkaari/
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Hyvien tutkimusdatanhallinnan
käytäntöjen tunnistaminen ja
jakaminen.

Kartoitetaan eri yksiköissä järjestettäviä
tutkimusdatan hallinnan koulutuksia.

Kootaan tieto koulutuksista yhteen ja
mainostetaan koulutuksia.

Koordinaatiovastuu:
tutkimushallinto

tutkijat, vastuulliset
tutkijat, tiedekunnat ja
laitokset,
tutkimushallinto, kirjasto,
tietotekniikkakeskus

2015-

Yliopiston yksiköt (tiedekunta,
laitokset, erilliset laitokset,
tutkijakoulut) saavat tukea
tutkimusdatapolitiikan
edellyttämien toimenpiteiden
tunnistamiseen ja toteuttamiseen.

Sovitaan tutkimusdatapolitiikan
edellyttämistä vastuista (mm. koulutus ja
perehdytys) eri yksiköiden kesken
(henkilöstöosasto, tutkimushallinto,
kirjasto, tutkijakoulut, laitokset ja
tiedekunnat).

Kooridnaatiovastuu:
tutkimushallinto

Henkilöstöosasto,
tutkimushallinto, kirjasto,
tutkijakoulut, laitokset ja
tiedekunnat

2015

HY on aktiivinen ”datatoimija”
(kansallinen vaikuttaminen).

ATT-hanke, datapolitiikasta tiedottaminen
ulkopuolisille kumppaneille,

Osallistutaan kansalliseen kehitystyöhön
ja hyödynnetään siitä saatavat tulokset
(mm. Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -
hanke).

Koordinaatiovastuu:
tutkimushallinto

Yliopiston johto,
tutkimushallinto,
viestintä,kirjasto,
Kansalliskirjasto

2014–
2017

Aineistonhallintasuunnitelma
huomioidaan yliopiston omissa
tutkimusrahoituksissa.

Tehdään tekniset ratkaisut (Aava),
päivitetään hakuohjeet Tutkimushallinto 2015–

2016

Tutkimusdatapolitiikkaa päivitetään
aktiivisesti ja sen toteutumista
seurataan.

Sovitaan, miten tutkimusdatapolitiikan
toteutumista seurataan ja päivitetään
yliopistotasolla.

yliopiston johto,
tutkimushallinto 2015

http://avointiede.fi/home
http://avointiede.fi/home
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Tieteellinen neuvosto käsittelee
tutkimusdatapolitiikkaa 1-2 kertaa
vuodessa, ja arvioi politiikan toteutumista. Tieteellinen neuvosto

Tutkimusdatapolitiikka vastaa
kansainvälisiä vaatimuksia.

Toimitaan aktiivisesti kansainvälisissä
verkostoissa ja kehitystyössä.

tutkimushallinto, kirjasto,
tietotekniikkakeskus,
tutkimusryhmät,
Kansalliskirjasto

Aloitettu
2014

Tutkimusdatapolitiikan edellyttämät
toimenpiteet on resursoitu
asianmukaisesti.

Tehdään kustannusarvio
tutkimusdatapolitiikan edellyttämistä
toimenpiteistä.

Sovitaan periaatteista tutkimusryhmien
infrastruktuuritarpeiden rahoittamiseksi
(edellyttää akateemista arviointia).

Koordinaatiovastuu:
tutkimushallinto

tutkimushallinto, kirjasto,
tietotekniikkakeskus

tutkimushallinto,
tiedekunnat, laitokset 2015

Arvioitujen
kustannusten
seuraaminen.

Tutkimusdataosaaminen
huomioidaan akateemisessa
ansioitumisessa.

Selvitetään erilaiset mahdollisuudet
ansioitumisen huomioimiseen
(huomiodaan kansallinen työ)

Laaditaan ohjeet arviointia varten

Koordinaatiovastuu:
tutkimushallinto

henkilöstöosasto,
tiedekunnat, laitokset

2016
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Apurahatutkijoiden asema on
huomioitu datapolitiikkaan
liittyvissä ratkaisuissa, palveluissa
ja sopimuksissa.

Selvitetään datapolitiikan vaikutukset
apurahatutkijoihin (mm. apurahatutkijoiden
kanssa tehtävät sopimukset)

Tutkimushallinto,
henkilöstöosasto 2015
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