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Esitykseen osallistutaan Presemossa

• Mene valmiiksi osoitteeseen: http://presemo.helsinki.fi/tuuli/
• Kysymykset tulevat näkyviin vasta kun esityksessä ollaan kysymyksen

kohdalla.

http://presemo.helsinki.fi/tuuli/


Vertaistukiryhmän tehtävät

”Auttaa käynnistämään Tuuli-projektissa mukana olevien
organisaatioiden aineistonhallintasuunnitelmien tuottamiseen
tarvittavien organisaatiokohtaisten ohjeiden ja tukipalveluiden
kehittämistä.

• järjestää käynnistymistä tukevia työpajoja muutamilla eri paikkakunnilla.
• suunnittelee ja toteuttaa vertaistukiverkoston organisaatioiden kehitystyön

tueksi”



Vertaistukiryhmän tehtävät

• Tuulin käyttöön ottavien organisaatioiden tehtäväksi jää:
• Markkinointi, motivointi, ohjaus, koulutus, käytöntuki,
• organisaatiokohtaiset ohjeet = kenen puoleen meillä näissä asioissa

käännytään, organisaation datapoliittiset linjaukset yms.

→ Vertaistukiryhmä miettii miten tässä voitaisiin auttaa organisaatioita.
→ Vertaistukiryhmällä on siis tukipalveluiden järjestämisen näkökulma.
→ Toivottavasti voidaan auttaa organisaatioita ennakoimaan ja

varautumaan käyttöönottoon (ei-teknisessä mielessä).



Mietinnän tuloksia tähän
mennessä



Korkeakoulut, jotka eivät ole mukana Tuuli-
projektissa
• Vaasan yliopisto
• Åbo Akademi
• Maanpuolustuskorkeakoulu
• Kotimaisten kielten keskus http://www.kotus.fi/
• Yliopistokeskuksia: Kajaani, Kokkola, Lahti, Mikkeli, Pori, Seinäjoki
• entä ammattikorkeakoulut?

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikor
keakoulut/?lang=fi

Tiedonvälitys organisaatioille, jotka eivät ole mukana Tuulissa?
Tiedonvälitys jo pilotointivaiheessa?

http://www.kotus.fi/
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulut/?lang=fi


Tuuli auttaa datahallintasuunnitelmien
tekemisessä, mutta…
• se ei yksin riitä.
• se ohjaa kysyjiä ottamaan yhteyttä oman organisaation neuvojiin.
• se todennäköisesti lisää kysymyksiä ja muita yhteydenottoja.



Mitä datan hallintasuunnitelmien tekemisen
tueksi tarvitaan?
• Poikkipalvelullinen näkökulma tukipalveluihin.
• Moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

• IT
• juristi(t)
• kirjasto
• rahoitusneuvonta
• tutkimuspalvelut
• yms.

http://presemo.helsinki.fi/tuuli/

http://presemo.helsinki.fi/tuuli/


Miten luodaan yksi luukku?

• Palvelu eivät saisi näyttäytyä tutkijoille hajanaisena.
• Palvelun pitäisi olla riittävän lähellä, jotta voidaan ottaa huomioon

tieteenalan erikoispiirteet ja paikallisesti saatavilla olevat palvelut.

• Vertaistukiryhmän wikistä löytyy taulukko 2:
Aineistonhallintasuunnitelmien tukipalvelut yleisesti - nykytila
(muutamia tapauskuvauksia) (https://wiki.helsinki.fi/x/7hUhCg)

https://wiki.helsinki.fi/x/7hUhCg


Millaista ohjaus/neuvonta tutkijoille voisi olla?
• Face-to-face –neuvontaa

• Verkon yli
• Livenä

• Monimuoto-opetusta
• Verkko-opetusta
• Workshoppeja
• Integrointi tohtorivaiheen tiedonhankintakoulutukseen?

• Miten tavoitetaan ns. itsenäiset väitöskirjan tekijät?
• Materiaalia

• Libguidet
• Lista tukihenkilöistä/-tahoista
• Lista koulutustehtävistä kiinnostuneista henkilöistä?

Suomen ja englannin kielellä.



Libguide-oppaita Suomessa ja muualla
• Tampereen Teknillinen yo http://scienceport.tut.fi/tutkimusdata
• Tampereen yliopisto http://libguides.uta.fi/openaccess/tutkimusdata
• Lapin yliopisto: yksi välilehti Tutkimuspalvelut-oppaassa:

http://libguides.ulapland.fi/c.php?g=120377&p=785074
• Oulun yliopisto: opas valmistuu syksyn aikana
• Helsingin yliopisto: opas toivottavasti valmistuu syksyn aikana

• Data management plans and toolkits for most Australian universities:
https://projects.ands.org.au/policy.php

http://scienceport.tut.fi/tutkimusdata
http://libguides.uta.fi/openaccess/tutkimusdata
http://libguides.ulapland.fi/c.php?g=120377&p=785074
https://projects.ands.org.au/policy.php


Valmiiden opetusmateriaalien hyödyntäminen

• RDM e-learning platform: The Foster
https://www.fosteropenscience.eu/

• Mantra Research Data Management Training
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/

https://www.fosteropenscience.eu/
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/


Tuuli tulee oletko valmis?
Tuulin vertaistukiryhmä kysyy



Onko kaikki jo reilassa vai tarvitaanko
organisaatioissasi vertaistukea?
• Mitä vertaistukiryhmältä toivotaan?

http://presemo.helsinki.fi/tuuli/

http://presemo.helsinki.fi/tuuli/


Kiitos!
Mari-Elisa Kuusniemi (pj.), Antti Rousi, Tiina Helmaa, Liisa Hallikainen, Tiina Sipola,
Emma Pirilä


