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Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan hyväksyminen

Rehtori perusti 14.5.2014 projektin valmistelemaan Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikkaa
(RP 71/2014). Projektille asetettuja tavoitteita toteuttamaan nimettiin työryhmä, jonka puheen-
johtajana toimi vararehtori Keijo Hämäläinen.

Työryhmä laati seuraavat dokumentit: Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka, Tutkimusdata-
politiikan taustamuistio, Tutkimusdatapolitiikan toteuttamissuunnitelma 2015-2017. Tutkimus-
datapolitiikassa esitetään tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa koskevat
yliopistotason periaatteet ja linjaukset. Taustamuistiossa määritellään yliopiston tutkimusdata-
politiikan tavoitteet ja selvennetään politiikasta syntyvä lisäarvo. Toteuttamissuunnitelmassa esi-
tetään tutkimusdatapolitiikan toteuttamisen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden saavut-
tamiseksi sekä vastuut ja toiminnan aloitusaikataulu. Lisäksi esitetään mittareita, joiden avulla
tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida.

Työryhmä lähetti materiaalin kommenttikierrokselle tiedekuntiin ja erillisiin laitoksiin. Lisäksi do-
kumentit annettiin kotimaisen tiedeyhteisön kommentoitaviksi yliopiston wikiin kautta. Tutki-
musdatapolitiikan valmistelusta keskusteltiin eri foorumeilla yliopiston sisällä sekä kansallisesti.
Työryhmä käsitteli saadut kommentit ja laati tehtävänantonsa mukaisesti rehtorille esityksen
Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikaksi sekä suunnitelman politiikan toteuttamiseksi.

Päätetään tutkimusdatapolitiikkaa valmisteleva projekti ja hyväksytään Helsingin yliopiston tut-
kimusdatapolitiikka liitteen 1 mukaisesti. Tutkimusdatapolitiikan jalkauttamista jatketaan tausta-
muistiossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti toteuttamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla.
Taustamuistio ja toteuttamissuunnitelma ovat liitteinä 2 ja 3.

Tutkimusdatapolitiikan toteuttamissuunnitelmaa tarkennetaan ja tutkimusdatan hallintaan liitty-
viä prosesseja ja palveluita kehitetään edelleen projektin päättymisen jälkeen. Tutkimuksen toi-
miala vastaa kehitystyön koordinoinnista. Kehitystyö tehdään yhdessä Helsingin yliopiston kir-
jaston, tietotekniikkakeskuksen ja hallinnon eri yksiköiden kanssa. Kehitystyön aikana huolehdi-
taan, että yliopistoyhteisöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa toteutettavien prosessien ja pal-
veluiden sisältöön.

Rehtori Jukka Kola

Tutkimushallinnon asiantuntija

Liitteet

Eeva Nyrövaara

1. Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka

2. Tutkimusdatapolitiikan taustamuistio

3. Tutkimusdatapolitiikan toteuttamissuunnitelma 2015-2017

HELSING ti t̀` ;OPIS O
HELSiNGFOPS UN;VERSi T ET
U VE'SS 7,Y 09 HELSiNV

Keskushallinto , PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto

Puhelin 02941911 , www.helsinki .fi lyl iopis to

Centralförvaltningen, PB 33 (Universitetsgatan 4), FI-00014 Helsingfors universitet

Telefon 02941911 , www.helsinki . fi/universitetet

Central Administration , P.O. Box 33 (Yliopistonkatu 4), FI-00014 Universi ty of Helsinki

Telephone +358 2941911, www.helsinki .fi /universi ty


