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Välineryhmän  työnkuva  (1)

Valita	  työkalu	  projek7a	  varten	  
1.	  Vaihe	  
•  Toteutetaan	  järjestelmä	  minimivaa7muksin	  (Haka	  –integroinnit)	  

•  KartoiteFava	  olemassa	  olevia	  työkaluja	  
•  SelviteFävä	  olemassa	  olevien	  välineiden	  toiminnallisuuksia	  
•  Kuvaa	  työkalujen	  tärkeimmät	  toiminnot	  ja	  välineiden	  kehitysnäkymät.	  
•  Antaa	  työkalun	  tai	  työkalut	  käyFäjäryhmä	  testaFavaksi.	  
•  Valmistelee	  ehdotuksen	  työkalun	  valinnasta.	  
	  



Välineryhmän  työnkuva  (2)

2.	  Vaihe	  
•  SuunniFelee	  ja	  kuvaa	  tavan,	  jolla	  Tuuli-‐työkalu	  on	  mahdollista	  integroida	  
muihin	  järjestelmiin.	  	  
•  Vaiheessa	  integroin7rajapinnat	  esim.	  tutkimusrahoiFajien	  järjestelmiin	  ja	  
hallinnon	  järjestelmiin	  
•  Hioo	  7etorakenneFa	  tukemaan	  tarviFavia	  integrointeja.	  



Olemassa  olevien  työkalujen  kartoitus

Kaksi	  todellista	  vaihtoehtoa:	  
1.  DCC:n	  ylläpitämä	  briPläinen	  DMPonline:	  

h,ps://dmponline.dcc.ac.uk/	  	  
2.  Yhdysvalloissa	  ylläpideFy	  (University	  of	  California	  Cura7on	  Center	  

of	  the	  California	  Digital	  library)	  DMPtool:	  h,ps://dmp.cdlib.org/	  

• Muita	  löydeFyjä	  työkaluja:	  
•  DMPeditor	  hFp://www.openmetadata.org/site/?page_id=373.	  Ohjelma	  
vaa7i	  työpöytäasennuksen	  eikä	  siksi	  tule	  tässä	  kyseeseen.	  
•  IEDA	  Data	  Management	  Plan	  hFp://www.iedadata.org/compliance/plan.	  
(NSF	  hakuihin	  suunniteltu)	  



Palvelujen  vertailu
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DMPOnlinen  ja  DMPToolin  vertailu.  Eri  
näkökulmat
1.  KäyFö	  
2.  Kehitystyö	  
3.  Asennus	  ja	  ylläpito	  



DMPOnlinen  ja  DMPToolin  vertailu:    
1.  Käytön  näkökulma
•  Erot	  välineiden	  välillä	  ovat	  melko	  pieniä	  
•  KäyFö	  helpohkoa	  ilman	  ohjeitakin	  
•  KäyFöliiFymä	  ja	  ohjeistuksen	  sijoiFelu	  poikkeavat	  hieman	  
•  Pohjalla	  rahoiFajan/organisaa7on	  alusta/templaaP,	  jota	  täytetään	  ja	  
johon	  on	  liiteFy	  ohjeistus.	  
•  Suunnitelmia	  voi	  jakaa	  muiden	  kanssa	  
•  Suunnitelmien	  exportoin7	  mahdollista	  kummassakin	  (Onlinessa	  laajempi	  
7edostotuki)	  
•  Suunnitelmia	  voidaan	  muokata	  jälkikäteenkin	  
•  DMPOnlinessa	  mahdollisuus	  monivaiheisiin	  suunnitelmiin	  



DMPOnlinen  ja  DMPToolin  vertailu:    
1.  Käytön  näkökulma  jatkuu
• DMPOnlinessa	  ei	  voi	  käyFää	  vanhaa	  suunnitelmaa	  uuden	  pohjana	  
• DMPOnlinessa	  parempi	  käyteFävyys	  
•  TemplaaPen	  ja	  suunnitelmien	  siirtäminen	  toiseen	  järjestelmään	  
todennäköises7	  hankalaa	  muutoin	  kuin	  tulosteFuna	  dokumenPna	  



DMPOnlinen  ja  DMPToolin  vertailu:  
2.  Kehitystyön  näkökulma
• DMPonlinessa	  selkeä	  roadmap,	  joka	  tosin	  hieman	  jäljessä	  
aikataulusta	  
• Usein	  tapahtuvat	  suuret	  versiopäivitykset	  riski,	  sillä	  voi	  vaikeuFaa	  
templaaPen	  siirtoa	  vanhasta	  uuteen	  	  
• Avainasemassa	  yhteydet	  ylläpitävään	  organisaa7oon,	  DMPOnlinen	  
kehiFäjiin	  yhteydet	  jo	  olemassa	  



DMPOnlinen  ja  DMPToolin  vertailu:  
3.  Asennuksen  ja  ylläpidon  näkökulma

Paikallinen	  asennus	  
•  Päivityksen	  ja	  ylläpidon	  osalta	  
työläämpi	  

•  Ei	  valmiita	  ohjeistuksia	  tai	  
templaaFeja	  käytössä	  

•  Vaa7i	  erityises7	  alkuvaiheessa	  
resurssoin7a	  

•  Tuki	  vähäisempi	  
•  Ylläpitokustannusten	  jakaminen	  
•  Paljon	  mahdollisuuksia,	  jos	  
käyFöönoFamiseen	  panostetaan	  

•  Vapaat	  kehitysmahdollisuudet	  
•  Jatko	  kohtuullisen	  turvaFu	  

Verkkopalvelu	  
•  PäiviFyy	  automaaPses7	  	  
•  Valmiita	  ohjeita	  ja	  templaaFeja.	  Templatet	  ja	  
ohjeet	  täytyy	  kuitenkin	  ”suomalaistaa”	  

•  Ylläpitäminen	  ei	  vaadi	  teknistä	  osaamista	  
•  Rajatummat	  ylläpitomahdollisuudet	  myös	  
helpoFavat	  ylläpitämistä	  

•  Kustannukset?	  DCC	  todennäköises7	  haluaa	  
jotain	  vas7neeksi.	  

•  Sopivatko	  kaikki	  suomalaiset	  
tutkimusorganisaa7ot	  mukaan?	  

•  Ylläpito	  jatkon	  kannalta	  avoin.	  
•  Vaa7i	  hyvää	  yhteistyötä	  ylläpitäjien	  kanssa	  



Välineryhmän  jatkosuunnitelmat

1.  Selvitetään,	  voidaanko	  DMPToolia	  ylipäätänsä	  käyFää.	  	  
EU-‐tuomioistuin	  on	  juuri	  linjannut,	  eFä	  Yhdysvallat	  ei	  pysty	  takaamaan	  sinne	  
siirreFyjen	  henkilö7etojen	  riiFävää	  tasoa.	  	  
hFp://yle.fi/uu7set/eu-‐tuomioistuin_mitatoi_7etosuojasopimuksen/8357630	  
	  
DMPOnline	  on	  Euroopassa	  jo	  jonkin	  verran	  levinnyt	  palvelu.	  Esimerkiksi	  
Openaire	  –hanke	  suosiFaa	  DMPonlinen	  käyFöä	  Horizon2020	  -‐hakemuksessa	  
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2.  Sovitaan	  palaveri	  DCC:n	  Sarah	  Jonesin	  kanssa.	  Selvitetään	  

mahdollisuuksia	  hyödyntää	  heidän	  verkkopalvelua	  ainakin	  
pilotoin7vaiheessa.	  

3.  HY:n	  palvelimilla	  on	  asenneFuna	  DMPOnline.	  Tutustutaan	  
palveluun	  ja	  sen	  käytön	  joustavuuteen	  kunnolla.	  	  

Päätös	  työkalusta	  he7,	  kun	  selvitykset	  on	  viety	  loppuun.	  


