
KATSAUS

A
ineistonhallintasuunnitelma kattaa
aineiston koko elinkaaren. Siinä ku-
vataan miten aineisto tullaan hank-
kimaan, mitä se sisältää ja miten

turvallinen säilytys järjestetään tutkimushank-
keen ajan. Niin ikään suunnitelmassa on tärke-
ää huomioida tutkimusetiikkaan ja tietosuojaan
sekä aineiston käyttöön hankkeen päätyttyä liit-
tyviä kysymyksiä. Tärkeimmät suuntaviivat kan-
nattaa miettiä jo ennen hankkeen aloitusta ja
täsmentää suunnitelmaa tutkimuksen edetessä.
Ilman huolellista aineistonhallinnan suunnitte-
lua ja toteutusta jatkokäytön järjestäminen ai-
neiston kerääjien ja tulevien käyttäjien kannalta
järkevällä tavalla on vähintään työlästä.
Aineistonhallintasuunnitelma tarvitaan eri-

tyisesti hankkeiden rahoitushakemuksia varten
mutta aineiston elinkaaren kuluessa päivitettä-
vällä suunnitelmalla varmistetaan hyvien tie-
teellisten käytäntöjen noudattaminen koko

tutkimuksen ajan. Se myös selkeyttää tutkijan
ja tutkimusryhmän omaa toimintaa. (Avoin Tie-
de ja Tutkimus -hanke 2016; Specht et al. 2015;
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2015).

Tiedemaailma, tutkimusrahoittajat ja
yliopistot: lisää panostusta aineistojen
hallintaan
Avoin tiede ja tutkimus -hanke (ATT) pyrkii te-
kemään Suomesta vuoteen 2017 mennessä joh-
tavan maan tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.
Avoimen tieteen keskeisenä tavoitteena on löy-
tää ratkaisuja ja toimintamalleja sille, että ai-
neistoja saadaan yhä paremmin avattua muille
tutkijoille myöhempää käyttöä varten. Tutki-
musaineistojen avaamisen etuina on nähty esi-
merkiksi tieteen luotettavuuden, läpinäkyvyyden
ja vaikuttavuuden lisääntyminen. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2014.)
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tutkimusaineistojen avoimuuden ja läpinäky-
vyyden lisäämiseksi ovat yleistyneet. Nature,
PLOS ONE ja Science-lehdet ovat ottaneet käyt-
töön erilaisia keinoja, joilla tutkimusaineistoja
saatetaan arvioijien ja lukijoiden käyttöön (Borg
2014; Nature 2016; PLOS ONE 2016).
Myös tutkimusrahoittajat etsivät keinoja täs-

mällisempien aineistonhallintasuunnitelmien
saamiseksi osaksi rahoitushakemuksia. Ensim-
mäisenä suurena rahoittajana National Science
Foundation, USA (NIH) on vaatinut aineiston-
hallintasuunnitelmaa vuodesta 2011 . Suunni-
telman tavoitteena on edistää ja tehostaa
tutkimustuotosten jakamista ja leivittämistä (Van
Tuyl & Whitmire 2016). Euroopan Unionin Ho-
risontti 2010 rahoitushakemuksessa aineiston-
hallinnasta riittää yleinen kuvaus mutta avoin
tutkimusdata -pilottiin osallistuvan rahoitusta
saaneen hankkeen on laadittava projektin eri-
vaiheissa päivitettävä yksityiskohtainen aineis-
tonhallintasuunnitelma. (European University
Institute 2014). Myös Suomen Akatemia edel-
lyttää rahoitushaussa aineistonhallintasuunni-
telman sisällyttämistä tutkimussuunnitelmiin.
Sen sijaan tutkimusaineistojen tallentaminen ja
avaaminen arkistoon ovat vielä kehotuksen as-
teella. (Suomen Akatemia 2015.)
Suomalaiset yliopistot ovat niin ikään akti-

voituneet tutkimusaineistojen hallintaan liitty-
vissä kysymyksissä. Osa yliopistoista on jo
laatinut ja julkistanut tutkimusaineistopolitiik-
kansa ja monessa se on tekeillä (kts. TUHA-Tut-
kimusaineistotyöryhmä 2016).

Tuuli-projekti
Tuuli-projektissa otetaan käyttöön Suomen tut-
kimusorganisaatioille yhteinen työkalu aineis-
tonhallintasuunnitelmien laadintaan. Projektissa
työkalun pohjaksi on valittu Euroopassa laajas-
ti käytössä oleva Isossa-Britanniassa kehitetty
DMP Online1, joka räätälöidään suomalaisen
tutkijayhteisön tarpeita vastaavaksi. Suomalai-
sen työkalun nimi on DMPTuuli. DMP Online
on laajasti käytössä, mutta Tuuli-projektissa se
otetaan ensimmäisen kerran käyttöön kansalli-
sesti Iso-Britannian ulkopuolella. DMPTuuli:n
sivulla olevasta neljän minuutin videosta saa hy-
vän käsityksen välineen käytöstä (DMPTuuli

2016).
Tuuli-projekti on toteutettu käyttäjälähtöi-

sesti. Tutkijat ja tutkimuspalveluita tuottavat ta-
hot on otettu mukaan työkalun räätälöinnin
suunnitteluun heti projektin alkuvaiheessa. Pro-
jektin toiminta on organisoitu neljään alatyö-
ryhmään.
Melkein kaikilla tutkimusorganisaatioilla on

jäsen ainakin yhdessä ryhmässä. Välineryhmä
vertaili erilaisia välineitä aineistonhallintasuun-
nitelmien laadintaan ja teki esityksen valinnas-
ta. Ohjeryhmä on kartoittanut eri rahoittajien
olemassa olevat vaatimukset aineistonhallinta-
suunnitelmille ja koostanut niiden avulla aineis-
tonhallintasuunnitelmapohjan. Se on myös
valmistellut ohjeet, jotka on sisällytetty DMP-
Tuuliin. Käyttäjäryhmä on kartoittanut tutki-
joiden aineistonhallintaan liittyviä tarpeita.
Lisäksi se on kerännyt palautetta laaditusta oh-
jeistuksesta ja työkalusta. Tätä tutkijoilta saatua
palautetta on käytetty ja tullaan käyttämään
DMPTuuli:n kehittämisessä. Vertaisryhmä sen
sijaan auttaa organisaatiota huomaamaan tar-
peen aineistonhallintasuunnitelmien laadinnan
tukipalveluille ja rohkaisee tuottamaan organi-
saatiokohtaisia ohjeita. (Tuuli-projekti 2016a.)
Tuuli-projektissa luotu perusohjeistus ohjaa

käyttäjiä omaksumaan tutkimusdatan hallin-
nan hyviä käytänteitä. Tuulissa mukana olevia
organisaatioita rohkaistaan myös tarjoamaan
tukea aineistonhallinnansuunnitteluun. Orga-
nisaatiot voivat lisätä työkaluun omat ohjeistuk-
sensa sekä tukipalveluidensa yhteistiedot.
Tulevaisuudessa ohjeistuksen toivotaan linkit-
tyvän tutkimusprosessiin rahoitushakemusha-
kemusten yhteydessä. Näin ohjeistus ja
tukipalvelut saadaan näkyviin muutoin hanka-
lasti tavoitettavalle tutkijakunnalle.
Tuuli-projektissa toivotaan, että suomalaiset

rahoittajat ottaisivat käyttöön projektissa kehi-
tetyn aineistonhallintasuunnitelmapohjan joko
sellaisenaan tai pienin muutoksin. Tutkijoiden
ei tällöin tarvitsisi tehdä erinäköisiä suunnitel-
mia eri rahoittajille, vaan he voisivat keskittyä
suunnitelman kirjoittamisessa sen sisältöön.
Kevään 2016 aikana järjestettiin joka tiistai

Tuuliklinikoita (ensimmäinen 26.4), joissa or-
ganisaatioita autettiin tekemään omia räätälöi-

1https://dmponline.dcc.ac.uk/
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tyjä ohjeitaan. Tuuli oli myös esillä Avoimen tie-
teen osaajakoulutuksessa Oulussa 20.4.2016.
Tuuli-projekti loppuu maaliskuussa 2017, jol-
loin siirrytään jatkuvan ylläpidon vaiheeseen.
Projektissa laaditaan ylläpidosta suunnitelma
yhdessä ATT:n ja tutkimusorganisaatioiden
kanssa.

Tuuli-projektin käyttäjätyöryhmässä
tehtyjä havaintoja
Tuuli-projektissa Käyttäjäryhmän tehtävänä on
ollut kartoittaa tutkijoiden, tutkimusorganisaa-
tioiden sekä rahoittajien tarpeita aineistonhal-
lintasuunnitelman tekemistä ja käsittelyä
tukevalle työkalulle. Tarpeiden esikartoitus to-
teutettiin syksyllä 2015 ja alkuvuodesta 2016 tu-
levilta käyttäjiltä kerättiin palautetta työkaluun
upotettavista yleisistä aineistonhallinnan ohjeis-
ta. Kevättalvella 2016 testattavina ovat olleet
muokatut ohjeet ja itse työkalun käytettävyys.
(Tuuli-projekti 2016b.)
Käyttäjäryhmän tekemä esikartoitus paljas-

ti, että tutkijoiden keräämä aineisto on hyvin
heterogeenista ja vaihtelee paljon esimerkiksi
oppiaineittain. Tutkijan arjessa aineistonhallin-
taan liittyi useita haasteita sen elinkaaren eri vai-
heissa. Haasteita aiheuttivat esimerkiksi aineiston
tallentaminen turvallisesti, aineiston löytymi-
nen ja aineiston jakaminen tutkijakollegoiden
kesken.
Tutkimusaineiston arkistoiminen ja jatkokäy-

tön avaaminen ei ollut vielä tutkijoiden arkipäi-
vää, mutta aihe koettiin kuitenkin kiinnostavaksi.
Tutkijat olivat tehneet yleisluontoisia aineiston-
hallintasuunnitelmia rahoitushakujen yhteydes-
sä, mutta kattavien ja käytännön tutkimustyötä
palvelevien suunnitelmien tekeminen oli vielä
harvinaista. Helppokäyttöiselle aineistonhallin-
tasuunnitelmatyökalulle tuntui olevan tilausta.
Toiveena oli reaaliaikainen, dynaaminen ja tut-
kimusprosessin eri vaiheet tavoittava työkalu,
johon olisi integroitu rahoittajien ohjeet. Niin
työkalun kuin sinne upotettujen ohjeiden on
puhuttava samaa kieltä tutkijoiden kanssa –
kuinka monelle esimerkiksi aukeaa metadatan
käsite?

DMPTuuli:n kehittäminen jatkuu
Tuuli-hankkeessa on ollut yli sata toimijaa. Heis-
tä merkittävä osa on ollut tutkijoita, joita on
hankkeen eri vaiheissa rekrytoitu kommentoi-
maan ja testaamaan ohjeita ja välinettä. Tutki-
joiden panosta tarvitaan edelleen, sillä
toukokuussa tapahtuva DMPTuuli:n julkistami-
nen ei lopeta välineen ja sen sisältämien ohjei-
den kehittämistä. DMPTuuli tulee jatkossa
sisältämään monien organisaatioiden omia oh-
jeita. Siihen pyritään saamaan mukaan myös
mahdollisimman monen rahoittajan vaatimuk-
set. Lisäksi DMPTuuli mahdollistaa esimerkik-
si tieteenala- tai aineistolähtöisten ohjeiden
lisäämisen. DMPTuuli:n räätälöimiselle käyttä-
jien tarpeisiin on siis lukuisia mahdollisuuksia.
Edistetään yhdessä DMPTuulin käyttöä ja muo-
kataan siitä mahdollisimman monelle ja monis-
sa tilanteissa toimiva aineistojen hallinnan
suunnittelussa auttava ja tukeva apuväline.
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