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Julkaistu 1/2016

”Oulun yliopisto pitää hyvinä ja esimerkillisinä 

Iso-Britannian Avoin tutkimusdata -konkordaatin

(Concordat on Open Research Data) 

periaatteita, jotka on laadittu Iso-Britannian eri 

rahoittajien, yliopistojen ja tutkimusinstituuttien 

muodostaman Open Research Data Forum -

konsortion toimesta. Oulun yliopisto on 

päättänyt ottaa ne oman datapolitiikkansa 

perustaksi.”
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Oulun yliopisto

Oulun yliopiston 
tutkimusdata-
politiikka

Tutkimusyksiköiden tulee määrittää tavoitetila ja toimenpiteet, miten he aikovat 
toteuttaa

- tutkimusaineistojen rekisteröinnin
- tutkimusaineistojen tallentamisen
- tutkimusaineistojen avaamisen.

Yksikön tutkimusaineistot ja niiden hallinnointi käsitellään tulosneuvotteluissa.

Oulun yliopisto edellyttää,  että tutkimusryhmät päättävät tutkimusaineistojen 
avaamisesta ottaen huomioon rahoittajatahon ohjeistukset. Yliopistotasolla tulisi 
rakentaa hallinnointimalli sekä keskitetyt ja tiedekuntatason palvelujärjestelmät. 
Näihin palvelujärjestelmiin tulisi liittää neuvonta sopimus- ja tekijäoikeuksista. 
Oulun yliopisto suosittelee käytettäväksi mahdollisimman paljon valtakunnallisia, 
esim. CSC:n sekä kansainvälisten ESFRI-infrastruktuurihankkeiden  palveluja.

Tavoitetila 2017:

- Tutkimusaineistojen rekisteröinti ja metatietojen tallennukseen liittyvät prosessit 
määritelty
- Tutkimusaineistojen tallennus ja hallinnointi otettu osaksi tulosneuvotteluja
- Tutkimusaineistojen avaamisen  perusteet on määritelty ja edellytykset luotu
- Julkaisujen rinnakkaistallentaminen järjestetty
-Tutkijoiden ohjeistus ja koulutus suunniteltu ja toteutus menossa.

Tuulin puitteissa ehdotettu datapolitiikan toimeenpanosuunnitelma-paperin
laatimista

- Yksi kohta mm. datapolitiikan implementoinnin tarkastelu ja päivitys
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Tuuli-työryhmä 
OY:ssä

Jäsenet (yhteensä 7-8)

‒ Kirjasto ( kaksi informaatikkoa, Tuulin 

vetovastuu)

- Tietohallinto (1: järjestelmäsuunnittelija) 

- Tutkimuksen tuki (yhteensä kolme: 

tutkimuspalvelupäällikkö, 

tutkimuskoordinaattori,  

tutkimusrahoitusasiantuntija)

- Koulutusohjelma(t) (1: yliopistonlehtori, 

tutkija)
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Neuvonta- ja 
tukipalvelut

Researchdata@oulu.fi

‒ Helpdesk, jossa jäseniä tietohallinnosta, 

tutkimuksen tuesta ja kirjastosta sekä 

jatkossa tiedekunnista

LibGuide suomeksi ja englanniksi
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Koulutukset
&

tapahtumat

HUHTIKUU

Tuuli-projektin esittely tutkimuspalvelupäälliköille 13.4.2016

‒ Tuuli-projektin ja DMPTuuli-työkalun esittely

‒ Keskustelu  koulutussuunnitelmasta ja yhteistyöstä tieteenalojen erityiskysymysten esille 

nostamiseksi Tuuli-työkalussa

Avoin tiede –osaajakoulutus Oulussa 20.4.

‒ Tuuli-toimisto esittäytyy & Tuuli-työpajat

TOUKOKUU

Tuulin julkistus vapun tienoilla, jonka aikoihin juttu yliopiston intraan?

OY:n Tuuli-työryhmän Tuuli-iltapäivä 17.5: DMPTuulin täydennys OY:n tarpeisiin

SA:n valmennustilaisuus 20.5, jossa  DMPTuulin esittely

TOUKOKESÄKUU

Toukokuun lopussa, alkukesästä ja heti  lomien jälkeen  tiedekunnille aineistonhallinnasta työpajoja 

SYKSY

Sovittuna jo joitakin koulutustilaisuuksia DMPTuulista
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