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Aineistonhallintasuunnitelmatyöpajat  
keväällä  2016

	  
•  Järjestetään	  5	  kpl	  kahden	  tunnin	  työpajaa	  
•  Ilmoi@autuneita	  henkilöitä	  yhteensä	  48	  
•  Ensimmäinen	  työpaja	  17.5.	  ja	  viimeinen	  25.5.2016	  
•  Järjestäjänä	  Helsingin	  yliopiston	  kirjaston	  tutkimusdataKimi	  
•  Työpajoja	  kaikilla	  Helsingin	  yliopiston	  kampuksilla:	  	  
	  Meilahdessa,	  Kumpulassa,	  Viikissä	  ja	  Keskustakampuksella	  	  



Työpajoista  AedoCaminen

•  Tutkijakoulukoordinaa@oreiden	  kau@a	  	  
•  Joidenkin	  KedekunKen	  Kedesihteereiden	  kau@a	  
• Viikissä	  laitosten	  omien	  posKtuslistojen	  avulla	  koko	  henkilökunnalle	  

”Tule	  mukaan	  tekemään	  oma	  aineistonhallintasuunnitelma.	  
Työpajassa	  käsitellään	  sitä,	  millaista	  on	  hyvä	  datanhallinta	  ja	  
mihin	  sitä	  koskevassa	  suunnitelmassa	  kanna8aa	  kiinni8ää	  
huomiota.	  Suunnitelman	  tekemisessä	  hyödynnetään	  suomalaisten	  
tutkimusorganisaa<oiden	  ja	  tutkijoiden	  käy8öön	  tarkoite8ua	  
DMPTuuli-‐työkalua.	  Työpajoja	  järjestetään	  kaikilla	  Helsingin	  
yliopiston	  kampuksilla.”	  



Työpajojen  ohjelma

• Kullakin	  työpajalla	  on	  eri	  vetäjät,	  jotka	  vastaavat	  itsenäisesK	  
sisällöstä	  -‐	  Tieteenalavastaavat	  omilla	  kampuksillaan	  
• PeruskonsepK:	  

Ø 	  Lyhyt	  johdatus	  aineistonhallintaan	  (moKvoiva)	  
Ø 	  DMPTuuli-‐työkalun	  esi@ely	  lyhyesK	  ja	  demo	  
Ø 	  Yliopiston	  Datatuki-‐palvelun	  ja	  DMP-‐oppaan	  esi@ely	  
Ø 	  Osallistujat	  tekevät	  aineistonhallintasuunnitelman	  DMPTuulin	  avulla	  
	  
Ø 	  Keskustakampuksen	  työpajoissa	  lisäksi	  yksi	  dia	  teemasta	  

	  	  “Tips	  for	  wriKng	  a	  DMP”.	  	  
Ø 	  Viikissä	  lyhyt	  esitys	  teemoista	  datan	  tallennus,	  kuvailu	  ja	  jakaminen.	  



Palaute  ja  kokemukset  tähän  mennessä

•  Juuri	  kukaan	  osallistujista	  ei	  ollut	  tehnyt	  aineistonhallintasuunnitelmaa	  
aiemmin.	  Lähinnä	  kokemusta	  Suomen	  Akatemian	  hakemukseen	  lisätystä	  
muutamasta	  lauseesta	  tutkimussuunnitelman	  yhteydessä.	  	  	  
•  Työkalun	  käy@ö	  helppoa,	  aineistonhallintasuunnitelman	  tekeminen	  ei	  
niinkään.	  
•  Toiveena,	  e@ä	  datanhallinnan	  alkeet	  kuuluisivat	  tutkijakoulutukseen	  –	  
tohtorikoulut.	  
•  Tutkijoilla	  paljon	  spesifejä	  omaan	  tutkimusdataan	  lii@yviä	  kysymyksiä.	  
•  Kaivataan	  lisää	  Keteenalakohtaisia	  ohjeita.	  



Lisää  työpajoja  syksyllä  2016

•  Englanninkielisille	  työpajoille	  on	  tarve@a,	  niitä	  järjestetään	  
• Ajoitetaan	  elo-‐syyskuulle,	  sopivasK	  ennen	  Suomen	  Akatemian	  hakua	  
(30.9.2016)	  
•  Edelleen	  olisi	  tarkoitus	  järjestää	  kaikilla	  kampuksella	  
•  Työpajoihin	  osallistuu	  laaja	  kirjo	  eri	  Keteenaloja,	  ei	  vain	  kunkin	  
kampuksen	  tutkijoita	  -‐>	  haastavaa	  

	  


