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Tutkimusprojektin näkökulmasta 
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.



Rahoituksen haun näkökulmasta 
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.



Aineistonhallintasuunnitelma

• Elävä dokumentti
• Konkreettinen, napakka ja usein liite tutkimussuunnitelmaan
• Kuvaa datan elinkaaren: tutkimusprojektin aikana ja sen jälkeen
• Suunnitelmassa näkyy esimerkiksi:

• aineistonkeruu
• dokumentaatio
• aineiston tallennus ja tietoturva tutkimusprojektin aikana
• lainsäädännölliset ja eettiset asiat
• aineiston jakaminen ja jatkokäyttö



Suomen Akatemian vaatimus 
aineistonhallintasuunnitelman sisällöksi



DMPTuuli

• Ilmainen työkalu aineistonhallintasuunnitelmien laadintaan
• Sisältää yleisiä ja rahoittajien vaatimusten mukaisesti räätälöityjä 

mallipohjia
• Sisältää yleisiä, organisaatioiden ja rahoittajien ohjeistuksia

• TaY:n ohjeistus on tarkentumassa (datapolitiikka hyväksytty 27.10.2016)

• Rekisteröityneitä käyttäjiä n. 3000, joista TaY:sta n. 240
• Pilotoitu Suomen Akatemian haussa syksyllä 2016

• Syyskuussa tehtiin n. 2200 suunnitelmaa (Akatemia sai n. 3000 hakemusta)

• https://www.dmptuuli.fi/

https://www.dmptuuli.fi/


Näkymä DMPTuulista

- Kysymykset 
vasemmalla

- Ohjeet oikealla

- Mahdollisuus 
tehdä yhdessä

- Kirjasto opastaa



Lisätietoa

• Tietoarkiston (FSD) aineistonhallinnan käsikirja: 
http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/

• Kirjaston dataopas: http://libguides.uta.fi/researchdata
• Avoin tiede ja tutkimus -käsikirja: http://avointiede.fi/aineistonhallinta
• MANTRA – Research Data Management Training (University of Edinburgh): 

http://datalib.edina.ac.uk/mantra/

• DMPTuuli-työkalu: https://www.dmptuuli.fi/

• Kirjasto neuvoo: oa@uta.fi
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