
Kooste webinaarissa kysytyistä kysymyksistä ja kommenteista

· Eikö IDA kuulu Aallon suosittelemiin palveluihin?
· Kertoisitko tuosta Lapin yliopiston tutkimuspalveluiden tiimistä enemmän?
· HY:n datoja on miltei 100 Tietoarkistossa. Ne näkyvät myös Etsimessä. Pitäisikö tuonnempana

miettiä niiden näkyvyyttä myös teillä?
· Oulun yliopistossa otetaan yksiköiden tulosneuvotteluihin mukaan tutkimusaineistot ja niiden

hallinnointi. Erinomainen tapa lähteä toimeenpanemaan datapolitiikkaa käytännössä.
· Mainitsit, että mahdollisesti tarjoatte IDA:n lisäksi oman järjestelmän. Luulisin, että todennäköisesti

datan tallentamiseen tarvitaan useita eri repositoryja. Miten näet asian?
· ”Oulun yliopistossa otetaan yksiköiden tulosneuvotteluihin mukaan tutkimusaineistot ja niiden

hallinnointi. Erinomainen tapa lähteä toimeen" => on vasta politiikkapaperissa. Tulevaisuus näyttää
käytännön.

· Teillä monia neuvovia tahoja myös. Miten saate toimimaan yhteen?  => Vastaus: Eri toimijat ovat
verkostoituneet jo useamman vuoden ja järjestäneet työpajoja. Vähitellen opimme tuntemaan
toisemme ja sovimme toimintatavoista. Idea on, että kirjasto ohjaa kysymyksiä oikeisiin paikkoihin
vastattavaksi.

· Ksto vastaa siis verkostolle tulevien kyssäreiden jakamisesta muille?
· Mikä systeemi teillä on?
· Hyvä, eli vastuu researchdata -osoitteeeseen tulevien viestien käsittelystä on yhdellä taholla

(kirjastolla), ettei tule päällekkäistä työtä
· HY:llä on yksi palveluosoite, kysymykset tulee lIbAnswersiin, Kirjasto ohjaa eteenpäin.
· Miten muilla organisaatioilla? Onko näitä mietitty miten järkätään? Jo stavoitteena yhden luukun

periaate.
· Mites koulutus - kaikki ? Onko yhteistyötä ja miten on mietitty?
· MEK, ehkä kerroitkin Mildredistä kuka sitä vetää ja ketkä tekevät, mutta voitko kerrata
· HY:ssä oli kohtuullisesti resurssia varattu näille asioille. OY:ssä kaikki tekevät täysi oman työn

ohella.
· Onko tuosta uudistuvasta IDA-palvelusta mitään aikataulutietoa?
· Oletteko muissa org kirjastoissa priorisoineet  osa-alueita ja  jos niin miten? Voiko priorisoida? Jos

otetaan koulutus niin sehän on helposti KAIKKI.
· JY:ssä perustetaan Avoimen tiedon keskusta..voisi kuvitella, että datahallinta kuuluisi tälle, mutta

oikeasti kukaan ei tiedä, mitä tehtäviä uudelle keskustelle tulee.
· Tietoiskujen jälkeen toivotaan työpajoja....
· Onko tuo PhD kurssin tarjoaminen iso kakku? Jos yrittäisi niin saisko kimpaa.
· Heti kun aukaisin kerran suuni tutkija-proffa-porukalle, pyydettiin koulutusta ...
· Muistakaa DCC:n kouluttajakoulutus 13.5.!
· Kovalta haasteelta tuntuu alakohtaisuus. Käyttäjäryhmässä tehdyt kyselyt on kivaa mutta samalla

herättää kovasti ihmettelyä, että miten hoidetaan... Jaetaan alan/aineiston mukaan?
· Hyvää matskua siis EU:n Foster-projektin alla: https://www.fosteropenscience.eu/
· Onko Tuulin maksullisuudesta tietoa? Pitäisi saada budjettiin, jos tulee maksulliseksi ensi vuonna

jo?
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