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Tilaisuudet
Verkostotapaaminen 27.9. - Miten 
Suomen Akatemian uuden DMP-
käsittelytavan käyttöönotto on sujunut?
n. 50 osallistujaa
• Jaettiin kokemuksia muuttuneesta 

DMP-menettelystä. Puheenvuoroja 
Suomen Akatemialta ja useilta 
yliopistoilta  hyvin meni!

• SA:ssa luettiin kaikki DMP:t, 
käytettiin lokalisoitua 
arviointimatriisia ja pisteytettiin 
DMP:t. Alkuosan kysymyksiin 
vastattu hyvin, vaihtelua enemmän 
pitkäaikaissäilytyksen osalta ja 
aineistonhallinnan vastuissa. 

• SA:lta tulossa blogikirjoitus asiasta.
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https://wiki.helsinki.fi/x/u5xKFw


311/04/2021

Tilaisuudet
Webinaari 18.10. - Horizon Europe 
ja datanhallinnan vaatimukset 
yhdessä Business Finlandin 
kanssa
• n. 60 osallistujaa, BF:n Liisa 

Ewartin osuus tallennettiin
• Horisontti Eurooppa asetus 

2021/695: DMP ei enää pelkkä 
toive, tutkimusdatan 
vastuullinen hallinta tulee jo 
lainsäädännön tasolla 
EU:ssa pyritään 
harmonisoimaan DMP-kulttuuria 
 vertailukelpoisemmat 
datanhallintasuunnitelmat.
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https://wiki.helsinki.fi/x/f7VKFw
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695
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Kuulumiset DMPonline User Groupista 2.11.
• DMPonlinella hetkellä 62 asiakasta (huom! DMPTuuli lasketaan 

yhdeksi asiakkaaksi, vaikka käyttäjäorganisaatioita on yli 50)
• Kevään käyttäjätapaamisessa äänestettiin, että seuraavaksi 

DMPonline/DCC kehittää versiointi-toimintoa  nyt esiteltiin, mitä 
on tehty. Ensivaikutelma lupaava, ja admin-käyttäjien antaman 
palautteen perusteella jatketaan kehitystä. 

• CDL (California Digital Library) kehittää uusia toimintoja, joita 
DMPonline-tuotteeseen voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan 
ja  testauksen jälkeen. Tällä kertaa keskusteltiin ”Research
Outputs” -välilehdestä ja sen tarpeellisuudesta  katsottiin 
tarpeelliseksi, menee kehitykseen ja testaukseen. Seuraavassa 
käyttäjätapaamisessa demotaan.

• Keskusteltiin myös ORCID- ja DOI-asioista 
• Seuraava käyttäjätapaaminen 27. huhtikuuta 2022.
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https://docs.google.com/presentation/d/1ju2fMPCsDEfDc5efGrOmxtlEsAeC3ar7/edit?usp=sharing&ouid=116494984890712671360&rtpof=true&sd=true
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Testaamme arviointityökalua
• FAIRsFAIR on kehittämässä ohjetta/työkalua palveluiden arviointiin

FAIR:n näkökulmasta
• Assessing Capability Maturity and Engagement with FAIR-enabling Practices 

(vastuuhenkilö Agnus Whyte)
• Tuulitoimistossa testaamme työkalua datanhallinnansuunnittelun

osalta ja annamme palautetta ohjeen toimivuudesta FAIRsFAIRille.
• DMP-tukipalvelut ovat ohjeen mukaan yksi seitsemästä tärkeimmästä

FAIRia edistävästä kokonaisuudesta.
• Ohjeen mukaan muut tärkeät osa-alueet ovat:

• Politiikkaympäristön määritteleminen
• Kestävien liiketoimintamallien kehittäminen
• Roolien ammattimaistaminen koulutuksen, mentoroinnin ja tunnustamisen

avulla
• Kehyksen määrittely yhteentoimivuudelle
• FAIR datan, palveluiden ja repositoreiden valitseminen
• Luotettavan kuratoinnin mahdollistaminen ja varmistaminen
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Kiitos!
Kysymyksiä, kommentteja?

admin@dmptuuli.fi
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