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Ohjeryhmän  ihmiset
	   Arja	  Kuula-‐Luumi	  (pj),	  Yhteiskunta8eteellinen	  8etoarkisto	  

	   Tomi	  Toikko	  (siht.),	  Tampereen	  yliopiston	  kirjasto	  

	   Tiina	  Helamaa,	  VäestöliiAo	  

	   Marja	  Kokko,	  Jyväskylän	  yliopiston	  kirjasto	  

	   AnE	  Ruotoistenmäki,	  Aalto-‐yliopisto	  /Tutkimus-‐	  ja	  innovaa8opalvelut	  

	   Tuulevi	  Ovaska,	  Itä-‐Suomen	  yliopiston	  kirjasto	  

	   Minna	  Liikala,	  THL	  

	   Kaisa	  Kulkki,	  Tampereen	  teknillisen	  yliopiston	  kirjasto	  

	   Mikko	  Pennanen,	  Turun	  Yliopisto	  

	   Rauno	  Kenakkala,	  Oulun	  yliopisto,	  projek8palvelut	  

	   Minna	  Ahokas,	  ATT	  &	  Tuuli-‐toimisto	  



Ohjeryhmän  tehtävät
	   Työnkulkujen	  suunni-elu	  ja	  toteutus	  
◦  Tuuli-‐työkalun	  työnkulkujen	  suunniAelu	  
◦  Yhteistyössä	  KäyAäjäryhmän	  kanssa	  

	   Ohjeiden	  kartoitus,	  puu-uvan	  ohjeistuksen	  tuo-aminen	  ja	  laadun	  varmistus	  
◦  Aineistonhallinnan	  sisältöohjeet	  Tuuli-‐työkaluun	  
◦  Ensin	  tuotetaan	  yleisohjeet	  
◦  Myöhemmin	  organisaa8oiden	  omat	  ohjeet	  ja	  ken8es	  alakohtaisia	  ohjeita	  



Työryhmän  työskentely
	   17.6.2015	  kasvokkainen	  kokous	  Tampereella	  

	   -‐	  työkalujen	  esiAely	  ja	  tehtävien	  jako	  ohjeiden	  kartoiAamiseksi	  

	   8.9.2015	  adobekokous	  
	   -‐	  kartoituksen	  8lanne	  ja	  Tampereen	  alatyöryhmän	  tehtävä	  

	   Ohjeiden	  kartoitus	  jo	  itsessään	  herätellyt	  eri	  toimijoita	  kiinni-ämään	  huomiota	  
aineistonhallintaan	  



Datapoli,ikat  luotu
	   Jyväskylän	  yliopisto	  	  
	   Helsingin	  yliopisto	  

	   Geologian	  tutkimuskeskus	  

	  



PerusteSu  tai  perusteilla  työryhmät  
valmistelemaan  Datapoli,ikkaa
YLIOPISTOT	  

	   Itä-‐Suomen	  yliopisto	  

	   Turun	  yliopisto	  
	   Tampereen	  teknillinen	  yliopisto	  

	   Aalto-‐yliopisto	  
	   Taideyliopisto	  
	   Lapin	  yliopisto	  
	   Oulun	  yliopisto	  
	   Lappeenrannan	  yliopisto	  
	   Tampereen	  yliopisto	  

TUTKIMUSLAITOKSET	  

	   Terveyden	  ja	  hyvinvoinnin	  laitos	  THL	  
	   Suomen	  ympäristökeskus	  



Aineistonhallinnan  ohjeita
	   Yliopistoista	  ohjeet	  Jyväskylän	  yliopistolla	  ja	  Helsingin	  ylipistolla	  

	   Väestöliitolla	  lomakkeet	  aineistonhallintasuunnitelmien	  tekemiseksi	  eri	  aineistotyypeille	  

	   Terveyden	  ja	  hyvinvoinnin	  laitoksella	  (THL)	  tes8käytössä	  aineistonhallintasuunnitelmalomake	  

	   Useissa	  organisaa8oissa	  olemassa	  pitkään	  käytössä	  olleita	  ohjeita	  (eivät	  välAämäAä	  liity	  OA-‐
linjauksiin,	  vaan	  hyvään	  8edonhallintatapaan	  ja/tai	  lainsäädäntöön,	  esim.	  yliopistosairaalat)	  



Avointa  dataa  tarjoavat  organisaa,ot
	   Ilma8eteen	  laitos	  	  

	   Geologian	  tutkimuskeskus	  

	   MaamiAauslaitos	  &	  Paikka8etokeskus	  



TutkimusrahoiSajat
	   Suomen	  Akatemia	  (edellyAää	  aineistonhallintasuunnitelmaa)	  

	   Alkoholitutkimussää8ö	  (edellyAää	  aineistonhallintasuunnitelmaa)	  

	   Koneen	  sää8ö	  (suosiAelee	  aineistojen	  arkistoin8a	  jatkokäyAöä	  varten)	  

	   Pienempien	  rahoiAajien	  osalta	  ei	  toistaiseksi	  ole	  ollut	  kiinnostusta	  asiaan	  



Ohjeryhmän  jäsennysluonnos  
ohjesisällöistä
	   Lähtökohdaksi	  oteAu	  useiden	  eri	  8eteenalojen	  
organisaa8oiden	  DPM-‐ohjeita	  DMPonline	  ja	  
DMPtool	  –työkaluista.	  

	   Useimmin	  toistuvat	  kohdat:	  

1.  Data	  collec8on	  

2.  Documenta8on	  &	  metadata	  

3.  Storage,	  back-‐up	  &	  preserva8on	  	  

4.  Ethics	  &	  legal	  compliance	  

5.  Data	  access	  &	  data	  sharing	  

6.  Responsibili8es	  

	   Pois	  otsikkotasolta	  jäivät	  mm.	  
	    Exis8ng	  data	  

	    Technical	  Methodology	  

	    Selec8on	  and	  Reten8on	  Periods	  

	   Audience	  for	  the	  Data	  

	   Data	  Organiza8on	  

	   Quality	  Assurance	  /	  Data	  Quality	  and	  Standards	  

	   Budget	  

	   Ci8ng	  Data	  

	    Format	  and	  Scale	  of	  the	  Data	  

	   Monitoring	  and	  Repor8ng	  jne.	  



Jatkotyöskentely
	   Tänään	  lounaalla	  sovitaan	  työnjako	  kaikille	  yhteisten	  sisältöohjeiden	  laadintaan	  

	   Adobekokoukset	  4.11.2015	  ja	  joulukuussa	  

	   Arja	  Kuula-‐Luumi	  lopeAaa	  ohjeryhmän	  puheenjohtajana,	  kun	  yleisohjeet	  saatu	  valmiiksi	  ja	  
puheenjohtajaksi	  tulee	  Marja	  Kokko	  (JY)	  

	   Työkulkujen	  määriAäminen	  ja	  tuoAaminen	  työkaluun??	  



Yleisohjeiden  merkitys

	   Voivat	  toimia	  mallina	  ja	  alustavana	  jäsennyksenä	  

◦  tutkimusrahoiAajille	  
◦  tutkimusorganisaa8oille	  
◦  alakohtaisille	  ohjeille	  

Haasteita	  
	  
◦  Yleisohjeiden	  laa8minen	  riiAävän	  yleisiksi	  &	  riiAävän	  konkreeEsiksi	  
◦  Ohjeiden	  jalkauAaminen	  organisaa8oihin	  (datapoli8ikat	  ja	  erityises8	  organisaa8oiden	  omat	  
aineistonhallintaohjeet):	  Vertaistukiryhmä?	  

◦  Tutkijoiden	  mukaan	  saaminen	  testaukseen:	  KäyAäjäryhmä?	  	  


