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Avoin tiede ja tutkimus -hanke (ATT) 
 OKM on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017.  
 ATT-hanke määrittää kansallisen tahtotilan siten, että Suomen 

tutkimusjärjestelmän kilpailukyky ja laatu kasvaa.  
 ATT-hanke edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta ja avoimuutta sekä 

yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta.  
 Halutaan, että tutkijat käytännössä tietävät miten tutkimustulosten avoimuudessa 

tulee toimia. 
 Avoimuutta edistettäessä huolehditaan samalla innovaatiojärjestelmän kyvystä 

hyödyntää avointa tiedettä. 
 Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi 

tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. 



ATT-tiekartan visio vuonna 2017 



Tuuli projektin tavoitteena on 
 kehittää Suomen tutkimusorganisaatioille yhteinen työkalu datanhallintasuunnitelmien 
laadintaa 

 perustaa kehitys avoimen lähdekoodin ratkaisuun. 

 toimia käyttäjälähtöisesti. 

 

 valita olemassa olevista työkaluista paras mahdollinen Suomen tutkijayhteisön käyttöön.  

 

Tuuli DMP 



Tutkimusdata tarvitsee suunnitelman, 
jotta 

 datan käyttö on jouhevaa tutkimuksen aikana. 

 varmistetaan datan dokumentaation laatu. 

 voidaan varautua datan säilyttämisen ja käsittelyn vaatimiin 
kustannuksiin. 

 varmistetaan datan eettinen ja turvallinen käyttö. 

 tiedetään kuka saa/voi käyttää dataa. 

 tiedetään kenellä on oikeus hävittää data. 

 osataan varautua datan avaamiseen. 

 



Suunnitelmalla osoitetaan, että 
 tunnetaan olemassa olevat tutkimusdatat => ei olla tekemässä 
päällekkäistä työtä. 

 omaa aikaisempaa dataa voidaan hyödyntää => tutkimuksen potentiaali 
suhteessa kilpailijoihin on hyvä. 

 syntyvästä tutkimusdatasta osataan pitää huolta => syntynyt data 
voidaan varmasti hyödyntää, eikä se häviä tai ole luku- tai 
käyttökelvotonta. 

 käytettävän datan omistajuus on selvä => datan käyttö on mahdollista. 

 syntynyt data hyödyttää myös muita => data voidaan jakaa, mikä 
parantaa tutkimuksen vaikuttavuutta ja synnyttää tutkimus- tai 
yritysyhteistyötä. 

  

  

 



Tuuli on nousussa 
 Tuulia voi seurata wikissä: https://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/Tuuli-projekti 

 Tuulin kaikki neljä alatyöryhmää toimivat aktiivisesti. 
◦ Ohje-, käyttäjä-, väline- ja vertaistukiryhmä. 
◦ Ryhmissä toimii yhteensä 40 henkilöä 15 eri tutkimusorganisaatiosta. 

 

 Mukaan tulee koko ajan lisää kiinnostuneita organisaatioita 
◦ Tällä hetkellä 18 organisaatiota on virallisesti mukana. 
◦ Uusien organisaatioiden rekrytointi käynnistyy keväällä 2016 

◦ Erityisesti lisää ammattikorkeakouluja toivotaan mukaan projektiin. 

 

 Tuulin posteri: https://magic.piktochart.com/output/8394458-tuuliposteri 

 Twitter: #dmpTuuli 
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Tuulissa mukana 



Esiselvitykset 
 Ohjeryhmä selvitti tarvittavien ohjeiden aiheet. 

 Käyttäjäryhmä selvitti tutkijoiden tarpeita. 

 Välineryhmä kartoitti olemassa olevat välineet ja teki niistä vertailun. 

 Vertaistukiryhmä teki sosiogrammin ja on miettinyt miten organisaatioita voisi tukea Tuulin 
käyttöönotossa. 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=182067822
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=182067822
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https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=169937012&preview=/169937012/179455688/tuuliesikartoitus_raportti_091015.pdf
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 Ohjeita  

 Checklist (kysymyslistoja, sisältävät usein linkkejä ohjeisiin) 

 Mallisuunnitelmia 

 Spesifiset työkalut, kuten DMP Online tai DMP tool 
◦ Valmiit pohjat erilaisille suunnitelmille, esim. eri rahoittajien vaatimukset 
◦ Linkit ohjeisiin 
◦ Linkit organisaation tukipalveluihin  

 

 HY:ssä suunnitelmien laatimiseen saa tukea kirjastosta (taustalla datatukiverkosto). 

  

Laadintaan on apuvälineitä 

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmp.cdlib.org/
https://dmp.cdlib.org/


Checklist esimerkki 





Väline on valittu 
 Tuulin ohjausryhmä valitsi 1.12. DMPonline-ohjelman välineryhmän esityksestä. 

 Väline ostetaan asennettuna ja ylläpidettynä Digital Curation Centre (DCC):ltä. 

 
 

http://www.dcc.ac.uk/about-us
http://www.dcc.ac.uk/about-us


Suunnitelman 
kirjoittaminen 
• Verkossa oleva palvelu 

• Kirjaudutaan palveluun 

• Täytetään lomake 

• Ohjeet oikealla 

• Ohjeita: Rahoittajan ohjeet, Tuuli-
ohjeet, organisaation oman ohjeet 

• Kommentointiin oman ruutu 



Suunnitelmaa 
voi kirjoittaa 
yhdessä 
• Tutkimusryhmässä voidaan 

kirjoittamista tehdä yhdessä. 

• Jos organisaatiot tarjoaa tukea 
suunnitelmien kirjoittamiseen, 
tutkijat voivat jakaa suunnitelman 
tukipalvelulle. 



Suunnitelman 
exportointi 
• Suunnitelma otetaan ulos 

palvelusta halutussa muodossa. 

• Lisätään esim. rahoituksenhaun 
järjestelmään liitteenä 



Miksi mukaan Tuuliin? 
TUULI ON MUUTAKIN KUIN VÄLINE 



Tuulin päätavoite 
 ”Tuuli for smart research data management planning” 

  

 Luodaan kanava, jonka kautta organisaatiot tavoittavat tutkijat ja voivat kertoa datanhallinnan 
palveluistaan, ohjeistaan ja suosituksistaan. 

 => Organisaatioiden ohjeet löytyvät Tuulin avulla. 

 => Älykästä tutkimusdatanhallintaa! 

  

  

 



SuperAdmin Funder Organisation Admin 

• Add new organisations 
• Give admin and ”funder” 

rights 
• Add themes (tag schema) 

 
No Guides 
 

• Add funder template for Data 
Management Plans. 

• Add guidance text and links to 
help researchers respond to 
questions 
 

Guides available: 
http://www.dcc.ac.uk/news/customi
sing-dmponline-admin-interface-
launches 
 

• Add template(s) for Data Management 
Plans.  

• Add a section to funder templates if there 
are additional questions you need to ask. 

• Add guidance text and links to help 
researchers respond to questions. 

• Provide examples and suggested answers for 
your own or funder questions. 

• See who else within your organistion has 
registered for DMPonline and how many 
plans they have created. 

 
Guides available: 
http://www.dcc.ac.uk/news/customising-
dmponline-admin-interface-launches 

Roles 
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SuperAdmin Funder Organisation Admin 

Tuuli SuperAdmin Group 
3-4 people from 2-3 
organizations 
 
Help and education provided 
by DCC 
 

Funder can maintain their own templates and 
guidance 
 
 
During the project (2015-2016) 
Education provided by Tuuli Office and DCC  
 
After the project  
http://www.dcc.ac.uk/news/customising-
dmponline-admin-interface-launches 
 
 

All organisations need to have admin, if 
they want to add own guides. 
 
 
During the project (2015-2016) 
Education provided by Tuuli Office and DCC  
 
After the project  
http://www.dcc.ac.uk/news/customising-
dmponline-admin-interface-launches 
 

Roles of creating the dmpTuuli 
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Mitä seuraavaksi? 
  

 Sopimuksen tekeminen DCC:n kanssa. => Työkalu pilotointikäyttöön alkuvuodesta. (Välineryhmä 
vastaa yhdessä Tuulitoimiston kanssa) 

 Kansallisen ohjeistuksen ja rahoittajien pohjien kuntoon saaminen ohjeryhmässä. 

 Neuvottelut rahoittajien kanssa (Suomen Akatemia, Tekes). 

 Työkalun pilotointi käyttäjäryhmässä. 

 Organisaatioiden pilotointiaikataulun suunnittelu (kysely lähtenyt organisaatiolle 11/2015). 

 Koulutuskalenterin tekeminen vuodella 2016. 

  

 



Tuulin käyttöönoton aikataulu 

  

 

Testaus 

• Tammikuu - helmikuu 
• Välineen testaus 
• Rahoittajien pohjien ja ohjeiden tekeminen 

Pilotointi 

• Helmi-toukokuu 
• Organisaatiokohtaisten ohjeiden tekeminen 
• Pilotointi tietyillä rahoitushauilla. (esim. Tekesin haulla) 

Käyttöön 
otto 

• Kesä-syyskuu 
• Käyttöönotto kotimaisissa ja kansainvälisissä rahoitushaussa. 
• Alakohtaisten  ohjeiden tekeminen jatkuu. 


	Avoin tiede ja tutkimus: Tuuli-projekti
	Avoin tiede ja tutkimus -hanke (ATT)
	ATT-tiekartan visio vuonna 2017
	Tuuli projektin tavoitteena on
	Tutkimusdata tarvitsee suunnitelman, jotta
	Suunnitelmalla osoitetaan, että
	Tuuli on nousussa
	Tuulissa mukana
	Esiselvitykset
	Laadintaan on apuvälineitä
	Checklist esimerkki
	Slide Number 12
	Väline on valittu
	Suunnitelman kirjoittaminen
	Suunnitelmaa voi kirjoittaa yhdessä
	Suunnitelman exportointi
	Miksi mukaan Tuuliin?
	Tuulin päätavoite
	Roles
	Roles of creating the dmpTuuli
	Mitä seuraavaksi?
	Tuulin käyttöönoton aikataulu

