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Datanhallinnan tukipalvelut
•Datapolitiikka
•Vastuunjako organisaatiossa: Datatuki
(neuvonta ja konsultointi)

•Kirjaston palvelulupaukset ja
resurssointi

•Ohjeet
•Infrastruktuuri: Teknisten palveluiden
kehitys

•Kysymykset yleisölle



DATAPOLITIIKKA



Tutkimusdatapolitiikka

• Tutkimusdatapolitiikka

• Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikassa kuvataan
tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa
koskevia yliopistotason periaatteita ja linjauksia.

• Hyväksytty: 11.2.2015



VASTUUNJAKO
ORGANISAATIOSSA

Vastuunjako on sovittu, käytännöt ovat hioutumassa



DATATUKI
Tutkijan yhteydenottopaikka datanhallinnan asioissa



HY:n datatuen prosessikuvaus



PALVELULUPAUKSET
Eri toimijoiden lupaukset yhteiselle verkostolle



Tutkimushallinto

• Koordinoi toimintaa yliopistotasolla

• Luo yhteyksiä kansallisiin verkostoihin (mm. Tutkimuksen tuen ja
hallinnon, TUHA-verkosto)

• Valmistelee yliopistotason linjauksia (strategia, politiikka)

• Suunnittelee ja koordinoi (toteuttaa) viestintää (ml. Datatuen
markkinointi) yhdessä viestintä ja yhteiskuntasuhteet yksikön,
tietotekniikkakeskuksen ja kirjaston viestinnän kanssa.



• Henkilöstö- ja lakiasiain lakimies avustaa tutkijoita sen osalta, että
tutkimukseen sisältyvä henkilötietojen käsittely koko tutkimuksen
keston ajan toteutetaan henkilötietolain ja muun soveltuvan
lainsäädännön mukaisesti.

• Tutkimuksen toimialan lakipalvelut tukevat yliopiston yksiköitä ja tutkijoita
tutkimusdataan liittyvissä kysymyksissä, antamalla resurssiensa puitteissa
neuvontaa dataan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja avustamalla
tutkimusdatan käyttöön liittyvien sopimusten laadinnassa ja -
neuvottelussa.

Lakipalvelut



• Huolehtii yliopistotason arkisto-ohjeistuksesta: arkisto antaa yleiset
ohjeet, ”raamit” myös tutkimusaineistojen arkistointia koskien
(asiakirjojen säilytysohje/ AMS).

• Säilyttää pysyvästi säilytettävät arkistoaineistot (vain paperisäilytys).
• Säilyttää erilaisia paperisia tutkimus (ja -opetus)aineistoja
• Huolehtii yksityisarkistojen säilyttämisestä (tutkijat, professorit, jne.) –

säilyttäminen on ollut sopimuksenvaraista
• Antaa yleistä neuvontaa koskien kaikenlaista arkistointia yliopistossa

(konsultointi/ koordinointi).
• On mukana kotimaisissa ja pohjoismaisessa yhteistyössä ja

yhteishankkeissa, joissa tuotetaan mm. tutkimusaineistojen arkistointia
koskevia ohjeistuksia.

Arkisto ja kirjaamo



Tutkimusrahoituksen palvelut
• Tuki painottuu haku- ja sopimusten valmisteluvaiheisiin

• Annetaan hakijalle perusohjeistus (rahoittajan, kirjaston, yms.)
aineistonhallinnasta, jonka jälkeen hänet ohjataan datatukiverkoston
palveluosoitteeseen.

• Pidetään TRP:n ohjeistus ajantasaisina aineistonhallinta-asioiden osalta.

• Sisällytetään aineistonhallinta hankkeiden aloituspalavereihin.

• Tiedotetaan datatuen verkostoa tulevista isoista hauista ja/tai
arvioiduista hakemusmääristä hyvissä ajoin, jotta kirjasto voisi ennakoida
resurssien tarvetta.

• Tarjotaan taustatieto hakemuksista/hankkeista datatuen verkostolle
aineistonhallintasuunnitelmien laadintaa varten.

• Toimitetaan datatuelle rahoittajan mahdollinen palaute suunnitelmasta.



• Tietotekniset peruspalvelut sekä käytöntuki.

• Ratkaisukonsultointi: Asiakas saa tietotekniikkakonsultin
avukseen minimissään yhdeksi, maksimissaan viideksi
henkilötyöpäiväksi. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Tietotekniikkakeskuksen palvelut

https://flamma.helsinki.fi/fi/HY034216


KIRJASTON
PALVELUT

Palvelulupaukset



Kirjaston datatiimin
palvelulupaukset (1/2)
Konsultointi

Tuetaan datanhallintasuunnitelmien eli
aineistonhallintasuunnitelmien tekemistä.

Koulutus

Annetaan tutkimusdatanhallinnan peruskoulutusta tutkijakouluille
sekä saman sisältöistä koulutusta tilauksesta. Järjestetään
työpajoja, joissa neuvotaan aineistonhallintasuunnitelmien
kirjoittamista. Koulutusten markkinoinnista huolehditaan.



Kirjaston datatiimin
palvelulupaukset (2/2)
Datan dokumentointi

Annetaan tukea pysyvien tunnisteiden käyttöön sekä datan
kuvailuun ja metatietoihin. Neuvotaan käyttöoikeuksien ja
lisenssien dokumentoinnissa sekä tiedostojen nimeämisessä sekä
versionhallinnassa.

Datan jakaminen ja Open Science

Ohjeistetaan mitä datan jakaminen ja uudelleen käyttö edellyttää.
Opastetaan olemassa olevien palveluiden käyttöön. Opastetaan
tutkimusdatan avoimuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kannustetaan
datan jakamiseen ja avoimeen julkaisemiseen.



Ohjeet
• Flammassa (intra) eri yksiköiden ohjeet on erillään yksiköittäin

(tutkimushallinto, lakimiehet, tutkimusrahoitus, tietotekniikka, yms.)
• Kirjasto yrittää koota tutkijalle suunnattua ohjeistusta yhteen:

http://libraryguides.helsinki.fi/rdm

http://libraryguides.helsinki.fi/rdm


Resursointi (tänään)

• Kirjastossa on 12 henkilöä, jolla on datahallinta osana työnkuvaa.

• Osuus työajasta vaihtelee 5%-80%.

• Yleisimmin osuus on 15-20% eli n. päivän viikossa.

• Yhteensä 4,6 htv.



Neuvonta Tuuli Koulutus
asiak.

Koulutus
henkilök.

Verkost Tiimin
org.

Kokouk
työpaj

Voidaan
hoitaa
keskitetysti

Kyllä (0,05)
Ei (0,55)

Kyllä
Kyllä (0,05)
Ei (0,60)

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Keskusta 0,30 0,40

Kumpula 0,10 0,10

Viikki 0,20 0,20

Meilahti - 0,05

Yhteensä
(htv)

0,60 1,2 0,75 0,05 0,1 0,2 1,2

Datanhallinnan palvelut osa-alueittain ja
kampuksittain



TEKNISTENPALVELUIDEN
KEHITYS

Mildred-hanke alkaa 29.4.2016



Mildredin projektit
• Projekti 1: Tutkimuksen datan palveluiden hankinnan digitalisaatio
• Projekti 2: Datapalvelu ja tallennuspalvelu
• Projekti 3: Julkaisupalvelu ja metadatapalvelu
• Projekti 4: Tallennuskapasiteetti ja varmuuskopiointi
• Projekti 5: DMPTuuli:n käyttöönotto



KIITOS!
researchdata@helsinki.fi

Kuusniemi Mari Elisa
Science Information Specialist

Helsinki University Library
Tel. +358 02941 40273

mari.elisa.kuusniemi@helsinki.fi


