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Miksi avoin tiede -koulutusta? 

Vuonna 2015 käynnistetyn OpenUTU-projektin tehtävänä on ollut kehittää 
Turun yliopiston avoimen tieteen toimintakulttuuria.  
 
OpenUTU-projekti on laatinut ensimmäiseksi yliopiston datapolitiikan (2016) ja 
aloittanut julkaisupolitiikan laatimisen (valmistuu kesäkuussa 2016).  
 
Datapolitiikan yhtenä osana ”yliopisto tarjoaa koulutusta, perehdytystä ja 
ohjeita”: 
10. Tutkijat saavat koulutusta ja tukea aineistonhallintasuunnitelmien laa-
timiseen sekä datanhallintaan tutkimuksen elinkaaren ajan. 
•  Koulutusta tarjotaan sekä opintojen osana että henkilöstökoulutuksena. 
http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/avoin-tiede/tutkimusaineistot/Sivut/datapolitiikka.aspx  



Miten ja mitä koulutusta? 
Ilmoittautumiset pyydettiin webropol-lomakkeella, jonka linkki lähetettiin OpenUTU-projektin yhteyshenkilöiden 
kautta. Molempiin yhteensä on ilmoittautunut 48 henkilöä, joista noin puolet kirjastosta. 
 
Tilaisuuksien tarkoituksena ja sisältönä ei ole antaa valmiita vastauksia tai kiveen hakattuja totuuksia, vaan nostaa 
avoin tiede esille ja esitellä sen tematiikkaa sekä kansallisesti että Turun yliopiston näkökulmasta. 
 
Ensimmäinen kerta pidettiin luentosalissa, toinen kerta pidetään it-luokassa. 
-------------------- 
Avoin tutkimusdata -koulutus 
 
Turun yliopiston OpenUTU-projektin tarkoituksena on kehittää Turun yliopiston avoimen tieteen toimintakulttuuria. 
Osana projektia järjestetään kaksi koulutusta, joissa käydään läpi olennaisimmat asiat avoimesta tutkimusdatasta. 

Voit osallistua ensimmäiseen, toiseen tai molempiin tilaisuuteen. Mikäli et nyt keväällä pääse osallistumaan, voit 
osallistua myös syksyllä, jolloin järjestämme saman sisältöiset tilaisuudet uudelleen. 

1. Mikä ihmeen avoin tutkimusdata, missä ja minkälaista sitä on ja miksi se on nyt tärkeää? 
- datan käyttäminen, säilyttäminen, jakaminen ja uudelleenkäyttö  
- keskiviikko 11.5. klo 8.30 - 10 Quantum, auditorio 
 
2. Miten tutkimusdata tallennetaan ja mitä se vaatii? 
- datanhallintasuunnitelman laatiminen, datan organisointi ja kuvailu sekä tutkimusetiikka ja lainsäädäntö  
- tiistai 24.5. klo 8.30 - 10 Teutori (Lemminkäisenkatu 3, 1. krs), Sammio, ATK 103 



Ennakkomateriaalit 1. kerta 

”Jotta saisit kaiken irti tilaisuudesta, tutustu etukäteen seuraavaan 
materiaaliin: 
•  TY:n datapolitiikka: 

http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/avoin-tiede/tutkimusaineistot/Sivut/
datapolitiikka.aspx  

•  Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen www-sivulta: 
https://avointiede.fi/mita-tutkimusaineisto-on  

•  TY:n kirjaston Tutkimusdata-guiden välilehti "Datan käyttäminen ja 
säilyttäminen": http://libguides.utu.fi/c.php?g=458215&p=3131983  

•  TY:n kirjaston Tutkimusdata-guiden välilehti "Datan jakaminen ja 
uudelleenkäyttö": http://libguides.utu.fi/c.php?g=458215&p=3131984” 



Ensimmäisen kerran ohjelma 
8.30 – 8.40  Koulutuskokonaisuuden esittely, aikataulu ja 

     molempien kertojen sisällön läpikäynti 
  palvelupäällikkö Jukka Rantasaari (Kirjasto) 

 
8.40 – 8.55  OpenUTU-esittely ja miksi avoimuus on tärkeää

     tutkimusasiamies Mari Riipinen 
(Kehittämispalvelut) 
 
8.55 – 9.10  Avoimen datan jakaminen ja uudelleenkäyttö

     tietoasiantuntija Mikko Pennanen 
(Kirjasto) 
 
9.10 – 9.30  Katsaus olemassa oleviin tutkimusdata-arkistoihin 

    informaatikot Päivi Kanerva ja Minna Toikka 
(Kirjasto) 
 
9.30 – 9.45  TY:n suosittelemat datan tallennuspaikat  

  IT-palveluarkkitehti Olli-Pekka Kaurahalme (IT-palvelut) 
 
9.45 – 10.00  Johdatus seuraavan kerran teemoihin 

  tiiminvetäjä Päivi Kanerva (Kirjasto) 
 



Ennakkomateriaalit 2. kerta (alustava) 

Jotta saisit kaiken irti tilaisuudesta, tutustu etukäteen seuraavaan 
materiaaliin: 
•  guidesta linkki "Datanhallintasuunnitelman laatiminen" 
•  guidesta linkki "Datan organisointi ja kuvailu" 
•  guidesta linkki "Tutkimusetiikka ja lainsäädäntö" 
•  tutustuminen erilaisiin suunnitelmiin 

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-
examples 

•  rahoittajien vaatimukset: Suomen Akatemia, Tekes ja EU 
(Horizon2020) näihin linkit 



Toinen kerta (sisältö, ei lopullista ohjelmaa) 

•  24.5. klo 8.30-10, Teutorin it-luokka 103 (Sammio), 
Lemminkäisenkatu 3 

•  Miten tutkimusdata tallennetaan ja mitä se vaatii? 
datanhallintasuunnitelman laatiminen, datan organisointi ja kuvailu 
sekä tutkimusetiikka ja lainsäädäntö  
•  yliopiston dataverkoston työnjako ja kirjaston suunnitelmat data-asiantuntijoista 

sekä osaamisen kehittämissuunnitelma 
•  miksi tarvitaan aineistonhallintasuunnitelma 
•  miten aineistonhallintasuunnitelma tehdään, Tuulin esittely 
•  mitä se käytännössä tarkoittaa: 

•  tiedostomuodot 
•  metadata (miksi ja miten) 
•  etiikka, lainsäädäntö 



Osallistujat ja palaute 

•  Osallistujia eri tiedekunnista (hum., kasv., mat.-lu., lääk., oik.) 
•  Eri nimikkeitä: lakimies, hallintopäällikkö, tohtorikoulutettava, 

tutkimuskoordinaattori, tutkimusasioiden päällikkö, asiantuntija, 
erikoistutkija jne. 

•  Palautetta ei ole vielä koostettu, molemmista kerroista pyydetään 
erikseen 

•  Esitykset ja tallenteet yliopiston intrassa jälkeenpäin, koska koulutus 
yliopiston tukihenkilöille 



Mitä seuraavaksi? 

•  Nämä koulutukset uusitaan syksyllä samanlaisina, jotta 
mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. 

•  Kirjasto järjestää omalle henkilökunnalleen kaksi eri koulutusta: 
meneillään oleva on tarkoitettu asiantuntija-tuelle, syksyllä pidetään 
perustason koulutus kirjaston asiakaspalvelussa oleville 

•  Kirjaston pitämä University of Turku Graduate School –opintojakso 
sisältää syksystä 2016 alkaen Open science –osuuden, jossa 
käsitellään pääasiassa Open accessia ja Open dataa 

•  Tutkijoille järjestetään omat koulutuksensa, joissa keskitytään TUULI-
työkalun käyttöön ja siihen liittyviin kysymyksiin 


