
 

Tuulin visio 2030 
Tuuli järjesti visio-työpajan 14.1.2020. Työpajan ennakkokyselyssä osallistujilta kysyttiin ajatuksia tutkijoiden 

ja organisaatioiden tarpeita aineistonhallintasuunnitelmille ja sekä miten työkalun tulisi palvella näitä 

tarpeita. Tähän dokumenttiin on kerätty kyselyn tulokset.  
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Millaisen näet aineistonhallintasuunnitelman vuonna 2030 (tutkijan näkökulma)? 

Vakiintunut käytäntö 

 Kuuluu itsestään selvänä osana tutkimuksen tekemiseen. 

 Jollain tavoin vakiintunut käytäntö tutkimuksen teossa. 

 Aineistonhallintasuunnitelmasta on tullut rutiinia tutkijoille. 

 Luonteva ja itsestään selvä osa tutkimuksen tekoa. 

 Normaali osa tutkimusprosessia. Aineistot halutaan säilyttää lähtökohtaisesti myöhempää käyttöä 

varten 

 Aineistonhallintasuunnitelma on elimellinen osa vastuullista ja avointa tiedettä ja tutkimusta.  

 DMP on jo vakiintunut dokumentti tiedeyhteisöissä. 

Suunnitelma osataan tehdä 

 Osaaminen tekemiseen saadaan korkeakouluopinnoissa alusta alkaen. 

 RDM-perusosaaminen on jo kertynyt, mutta systemaattinen DMP varmistaa, että kaikki oleellinen on 

ajallaan huomioitu. 

 Tutkijat ovat oppineet kirjoittamaan aineistonhallinsuunnitelmia. Koulutusta on tarjolla 

perusopinnoista lähtien. 

Suunnitelma ei ole erillinen muusta tutkimuksen suunnittelusta 

 Suunnitelma ei ole erillinen osa tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta, vaan se nivoutuu siihen 

kussakin tutkimuksessa tarvittavalla tavalla ja sisällöllä. 

Suunnittelua ja suunnitelmaa osataan arvostaa 

 Aiempaakin tarpeellisempana ja välttämättömämpänä.  

 Suunnitelman välttämättömyys ymmärretään laajalti. 

 Aineistonhallintasuunnitelma on luonteva osa tutkimussuunnitelmaa, jonka tekemistä on 

pohjustettu opetuksessa ja koulutuksessa jo perusopinnoista alkaen. Sen asemaa osana tutkimuksen 

teon dokumentaatiota ei kyseenalaisteta. 

 Suunnitelman hyödyt alkavat olla monille itsestään selviä. 

 Aineistonhallintasuunnitelman asema tutkimussuunnitelman täydentäjänä on selkiintynyt. 

Suunnitelmasta on hyötyä 

 Suunnitelma on apuna aineiston keruussa ja hallinnassa. 

 Aineistonhallinnansuunnitelma tehdään tutkimuksen alussa/rahoitusta hakiessa ja sen avulla 

sovitaan yhteiset käytännöt 

 Aineistonhallintasuunnitelma ohjaa tutkimuksen tekoa, eikä jää pelkäksi rahoitushakemuksen 

dokumentiksi. 

 Tutkimusprosessiin luontevasti kuuluva ja sitä tukeva. 

 Tutkija täyttää alustavat tiedot oman organisaationsa järjestelmään ja päivittää tietoja tutkimuksen 

kuluessa. Tiedot ovat käytettävissä rahoitushauissa ja organisaation sisällä, joten tutkijan ei tarvitse 

syöttää tietoja uudelleen eri järjestelmiin. 

 Motivaatio aineistonhallintaan on noussut ja sen edut ovat aiempaa konkreettisemmat - 

meritoivuus, datan hallittu avaaminen, datan uudelleenkäyttö jne. 

 Aineistonhallintasuunnitelma tukee systemaattista tutkimusprosessia. 

 Kun aineistojen käsittelyprosessit ovat entistä avoimempia, myös avoimesti saatavilla olevista 

datoista on tullut käyttökelpoisia ja niiden hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi.  

 Aineistojen käsittelyyn panostaminen myös kannattaa, sillä datoista on tullut julkaisujen ohella 

kiinnostava tutkimustuotos. 



 

 Työkalu toimii jatkossakin luontevana linkkinä ja myös informaatiokanavana organisaation 

datapalveluihin. 

Suunnitelmaa päivitetään 

 Sitä päivitetään mielellään vaihe vaiheelta. 

 Tutkija täyttää alustavat tiedot oman organisaationsa järjestelmään ja päivittää tietoja tutkimuksen 

kuluessa. Tiedot ovat käytettävissä rahoitushauissa ja organisaation sisällä, joten tutkijan ei tarvitse 

syöttää tietoja uudelleen eri järjestelmiin. 

Kulkee datan mukana 

 Suunnitelma kulkee datan mukana. 

Suunnitelman teko on helppoa hyvällä työkalulla 

 Työkalu helpottaa tutkijaa ja muistaa aiemmin tehdyt suunnitelmat. 

 Suunnitelma on helppo laatia työkalulla, joka tarjoaa sinne syötetyt tiedot saman tien muihinkin 

järjestelmiin, eikä tutkijan tarvitse tuottaa samaa tietoa kahdesti. 

 Rakenteisen suunnitelmapohjan mahdollistama datasettikohtainen käsittely tekee suunnitelman 

kirjoittamisesta entistä helpompaa ja selkeämpää. 

 Tutkija arvostaa työkalun tuottamaa rakennetta suunnitelmalle. Kuten tälläkin hetkellä, työkalua 

käyttävät ne, jotka kokevat sen hyödylliseksi. 

 Vapaatekstiosa, joka käsittelisi eettisiä kysymyksiä ja muita tutkija olennaiseksi kokemia asioita, 

koneluettava osa käsittelisi aineiston julkaisemista yms. oman organisaation datapolitiikassa 

edellytettäviä asioita. 

  



 

Millaisena näet aineistonhallintasuunnitelmat organisaatiossa vuonna 2030 (organisaation 

näkökulma)? 

Organisaatiot hyödyntävät suunnitelmia 

 Organisaatio hyödyntää aineistonhallintasuunnitelmia monella tavalla. 

 Tiedot hyödynnettävissä aineistojen hallinnassa koko aineistojen elinkaaren ajan. 

 Edellytetään tehtävän kaikissa tutkimushankkeissa takamaan tutkimuksen laadun ja aineiston 

säilymisen oikeassa muodossa. 

 Aineistonhallintasuunnitelma on normaali tutkimuksen suunnittelun työkalu ja dokumentti kaikissa 

organisaation tutkimusprojekteissa. 

 Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty!  

 Aineistonhallintasuunnitelmia vaaditaan aiempaakin aktiivisemmin, arvioinneissa niihin kiinnitetään 

systemaattisesti huomiota ja organisaatioiden tukivastuun myötä myös raportointi- tai 

seurantavelvollisuus on mukana. 

 Aineistonhallintasuunnitelmat nähdään myös vaikuttamassa tutkimusrahoitushakemusten 

menestykseen. 

Tavoitteita ohjaa tutkimuksen etu ja hyvä tutkimustapa 

 Aineistonhallinnan suunnittelemisen, ja kaiken kyseisen alueen palveluiden missio 

organisaatiotasolta alkaen, on kehittää toiminta tutkijan ja avoimen tieteen näkökulmasta (ei 

rahoittajan, ei organisaation KPIt, ym.). 

DMP-työkalut ovat kaikkien käytössä 

 DMP-työkalu on kaikkien käytössä, myös opiskelijoiden 

Suunnitelmat ovat osa organisaation prosesseja  

 Suunnitelmat ja niiden prosessointi organisaatiossa on sulautunut luontevaksi osaksi työnkulkuja ja 

järjestelmiä.  

 DMP:stä siirtyvät tiedot relevantteihin paikkoihin organisaation sisällä ja tarvittaessa myös 

ulkopuolelle (mm. rahoittajat, mutta tietosuoja-asiat luonnollisesti huomioiden). 

 Aineistonhallintasuunnitelmat ohjaavat palveluprosesseja tutkijoille. 

 Organisaatiot osaavat käyttää suunnitelmia omissa prosesseissaan ja niitä pyydetään mm- eettisessä 

ennakkoarvioinnissa, osana tietosuojaan liittyviä prosesseja, kun henkilö tulee taloon tutkijaksi tai 

tutkija lähtee organisaatiosta (=> arkistointisuunnitelma). 

 Aineistonhallintasuunnitelmista tieto henkilötietoja sisältävistä datoista menee automaattisesti 

organisaatiolle, jolloin tietosuojasta vastaavat henkilöt voivat tarttua heti mahdollisiin epäselvyyksiin 

aineistojen käsittelyssä.   

 Rahoitushakemusvaiheessa tutkimusprojektiin linkitetyt datojen kuvaukset voidaan linkittää 

joustavasti rahoitushakemukseen, jolloin tutkimusprojektin arvioija voi helposti arvioida myös 

projektin tuottamien aineistojen käyttökelpoisuutta. Samoin aineistojen kuvaukset voidaan linkittää 

datan pohjalta tuotettuihin julkaisuihin. 

Suunnitelmat kertovat tuotetuista/tuotettavista aineistoista 

 Organisaatiot saavat aineistonhallintasuunnitelmista perustiedot meneillään olevien tutkimusten 

aineistoista. Tiedot lisätään organisaatioiden tiedonhallintamalleihin. 

 Aineistonhallintasuunnitelmista saadaan pohjaa aineistojen metatietojen keruulle. 

 Organisaatio saa suunnitelmista tiedot tutkijoiden tuottamista datoista ja tieto siirtyy myös 

tutkimustietojärjestelmään. 



 

Suunnitelmat kertovat palveluiden tarpeista 

 Suunnitelmia hyödynnetään aktiivisesti esim. resurssointia suunnitellessa tai tallennustilaa 

myönnettäessä. 

 Aineistonhallintasuunnitelmista saadaan pohjaa palvelutarpeille.  

 Aineistonhallintasuunnitelmien avulla suunnitellaan ja kohdennetaan palveluita. 

 . 

Tutkimusdata on organisaation hallinnassa 

 Organisaation hallinnassa oleva järjestelmä hallinnoi tutkimusdataa alkaen DMP:sta, jonka tiedot 

päivitetään tutkimuksen edetessä. 

Tutkija ja tutkimusryhmät hyödyntävät suunnitelmia 

 Aineistonhallintasuunnitelmien merkitys kasvaa ja monipuolistuu. Niiden merkitys laajenee 

rahoitushaun "apuvälineestä" työkaluksi, jolla tutkija/tutkimusryhmä hallitsee tuottamaansa dataa. 

 Aineistonhallintasuunnitelma on osa hyvin tehtävää tutkimusta. 

Aineistonhallintaan ja sen suunnitteluun on tarjolla palveluita 

 Erityiskysymyksiin organisaatioissa osataan vastata ja auttaa kunkin tutkimuksen ja tutkijan 

kaipaamalla tavalla. Tarvittavat palvelut ovat osa normaalia tutkimustukea ja tutkija ei huomaa 

millainen "koneisto" tukea antaa.  

 Organisaatio tarjoaa puitteet tehokkaaseen ja vastuulliseen aineistonhallintaan. 

 Kaikki tämä työllistää aiempaa enemmän tukipalveluita - tutkimuksen parhaaksi. 

 Aineistonhallinnan suunnittelussa tarjotaan apua ja tukea jatkossakin ja kohderyhmä on erityisesti 

jatko-opiskelijat ja maisterivaiheen opiskelijat. Koulutukset ovat fokusoituneita aineistonhallinnan eri 

osa-alueisiin. 

 Yliopistolla on olemassa selvä tutkimuksen prosessi, joka sisältää kaikki tutkimuksen vaiheet 

hankehakemuksen valmistelusta hankehakemukseen, hankkeen ja tutkimuksen toteuttamiseen, 

julkaisemiseen ja edelleen tutkimusdatan pitkäaikaissäilytykseen. Tutkimuksen vastuullisuus ja 

avoimuus huomioidaan kaikissa prosessin vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelmat sisältyvät 

vakioisesti tutkimuksen prosessiin, ne kulkevat mukana ja päivitetään koko hankkeen/tutkimuksen 

ajan hankehakemuksesta hankkeen dokumenttien arkistointiin asti. 

Huolehditaan tukihenkilöstön osaamisesta 

 Meillä on menettelyt, joilla koulutetaan henkilöt, jotka rekrytoituvat organisaation palveluihin töihin.  

 Koska tutkimus on täysin kansainvälistä, meillä on eurooppalaisen (globaalin) tason yhteistyö, joka 

takaa suomalaisen osaamisen kehittymisen ja toisaalta vie meidän organisaatioissamme kehitetyt 

innovaatiot maailmalle.  

 Kansallinen palvelu jatkuu 

 Edelleen kansallinen, yhteinen palvelu, jonne jokaisella organisaatiolla mahdollisuus tuottaa 

kohdennettua, räätälöityä omaa datapolitiikkaansa tukevaa sisältöä. 

Kansallista työtä osaamisen kehittämiseksi 

 Suomessa on toimiva kansallinen verkosto huolehtimassa kehityksestä ja palvelunantajien 

ammattitaidosta, jolloin kaikissa organisaatioissa tutkijat saavat tarvitsemansa tuen. 

Tiivistä yhteystyötä tukipalveluiden turvaamiseksi 

 Organisaatioiden tukipalvelut ja eri alojen asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä varmistaakseen 

tutkijoiden taitojen ja teknisten infrojen tukemisen jne.  



 

Millaisena näet DMP-työkalun vuonna 2030 (työkalulähtöinen näkökulma)? 

Käyttäjälähtöinen 

 Lähtökohta on, että suunnitelma palvelee ensisijaisesti tutkijaa, ja tämä säilyy myös työkalun 

suunnittelun lähtökohtana. 

Helppokäyttöinen 

 Helppokäyttöinen, luotettava. 

 Helppokäyttöinen, myös AMK-opiskelijoille käytössä. 

 Helppokäyttöinen 

 Työkalu mahdollistaa saman aikaisen kirjoittamisen, integroituu tarvittaessa organisaation ja 

mahdollisten rahoittajien muihin dokumenttien/tiedostojen tuottamiseen, hallinnoinnin ja 

paikantamisen järjestelmiin. Versiointi on arkea ja helppo muokkaaminen erilaisiin 

käyttötarkoituksiin, saa myös metatietoa tutkimusaineistoja varten. 

 Työkalun käyttöaste on korkea. 

 DMP-työkalu opastaa käyttäjäänsä, ja hyödyntää kirjautuneen käyttäjän aiemmin tekemää työtä 

tekoälyn kautta: muistamalla, mitä käyttäjä on aiemmin kirjoittanut ja luomalla uusia yhteyksiä ja 

ehdotuksia käsittelemänsä tiedon pohjalle. 

Ohjeistava 

 Työkalusta löytyvät sekä organisaatioiden että rahoittajien DMP-pohjat.  

 Organisaation tarjoamat tukipalvelut kiinteästi yhdistettynä Tuuli-työkaluun. 

 DMP-työkalu tarjoaa yhä ajantasaiset ohjeet suunnitelman kirjoittamista varten. Rakenteinen 

suunnitelmapohja mahdollistaa datasettikohtaisen käsittelyn, mikäli tämä on projektin osalta 

höydyllistä ja olennaista. 

Joustava ja muokkautuva 

 Suunnitelma muokkautuu käyttäjän tekemien vastausten mukaan. Jos esim. tutkimuksessa 

käsitellään henkilötietoja, näiden käsittelyä ohjataan tarkentavilla lisäkysymyksillä ja ohjeilla. 

 Haastattelututkimuksissa suunnitelma osaa esittää tarkentavia kysymyksiä liittyen esimerkiksi 

litterointiin ja henkilöön liittyvien tunnisteiden poistoon. 

Versiointi 

 Työkalu myös ohjaa eri versioiden tekoon - projektin rahoitushakuvaiheen suppeampaan, projektin 

käynnistymisvaiheen konkreettisempaan ja myös projektinaikaiseen päivittämistyöhön. 

 Versiointi on arkea ja helppo muokkaaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Rakenteinen ja koneluettava 

 DMP:t koneluettavia. 

 Työkalu, joka kulkee tutkimuksen mukana, eikä irrallisena paperina jossain muualla 

 DMP-työkalun täytyy kerätä rakenteista, koneellisesti luettavissa olevaa tietoa, joka on 

integroitavissa tutkimustietojärjestelmiin ja erilaisiin muihin tukitoimia ohjaaviin järjestelmiin. 

 Vapaatekstiosa, josta voidaan louhia tietoja AI-menetelmillä, lisäksi kokonaan koneluettavaksi 

formalisoitu osa. 

 Rinnakkain ihmisluettava DMP ja konetoteutettava (machine actionable) DMP. 

 Rakenteinen suunnitelmapohja mahdollistaa datasettikohtaisen käsittelyn, mikäli tämä on projektin 

osalta höydyllistä ja olennaista. 

Integroituu 

 Työkalu ei ole olemassa erillisenä työkaluna, vaan osana muita järjestelmiä. 



 

 Integroituu tarvittaessa organisaation ja mahdollisten rahoittajien muihin dokumenttien/tiedostojen 

tuottamiseen, hallinnoinnin ja paikantamisen järjestelmiin. Saa myös metatietoa tutkimusaineistoja 

varten. 

 Automaattinen, integroitu työnkulkuihin, ei erillistä lisäaskartelua vaativaa ja lisätoimenpiteitä 

aiheuttavaa - muita kuin vastuulliseen datanhallintaan liittyviä lisätoimia toki. 

 Integroituna useampaan eri järjestelmään, ml. yliopistojen CRIS.  

 Työkalu mahdollistaa tietojen siirron oman organisaation sisällä ja eri suunnitelmien välillä. 

 Organisaation tarjoamat tukipalvelut kiinteästi yhdistettynä Tuuli-työkaluun. 

 Tiedot voidaan integroida eri järjestelmiin organisaation sisä-ja ulkopuolelle. 

 Tiedot projektissa käsiteltävistä dataiseteistä siirtyy aina organisaation taustajärjestelmään, jolloin 

organisaatio pysyy kartalla, minkälaisia datoja organisaatiossa tuotetaan. 

 Työkalu mahdollistaa yhteentoimivuuden muiden järjestelmien kanssa. 

 Jokaiselle tutkimuksen tuottamalle aineiston kuvaukselle annetaan oma tunniste. Riittää, kun 

aineistokohtaisen kuvauksen on tehnyt kerran suunnitelmaan. Sitten kuvauksen helposti linkittää 

sitä vastaavaan dataan 

 DMP:n pohjalta syntyy tarvittaessa muita vaadittavia dokumentteja (esim. tietosuojaseloste tms.) 

Hajautettu hallinnointi 

 Dynaaminen työkalu, jota hallinnoi oma organisaatio ja jota tiedot voidaan integroida eri 

järjestelmiin organisaation sisä-ja ulkopuolelle. 

Työkalun ylläpito ja kehitys on jatkuvaa 

 Työkalun ylläpito on stabiililla ja jatkuvalla pohjalla ja sen kehitys on jatkuvaa. 


