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UEF Datatuen kehittäminen - hanke

❑ Kirjaston koordinoima hanke 1.2.2021 - 31.1.2022 (kaksi määräaikaista 
projektisuunnittelijaa) 

+ jatko 1.2. - 31.12.2022 (yksi määräaikainen projektisuunnittelija).

❑ Tausta ja tarve datatuen palvelujen kehittämiselle: 

➢ Datatukipalvelut hajallaan yliopistossa.

➢ Kirjaston datatuki n. 1 htv. 

➢ Palveluosoitteen ja henk.koht. osoitteiden sekavuus.

❑ Tavoitteet:

► Tukipalveluiden kehittäminen sen pohjalta, mitä on jo olemassa ja mitä jo 
tiedetään.

► Tuen ja palvelujen tarpeiden ja tarvittavien resurssien tunnistaminen.
► Yhden luukun datatuen palvelun kehittäminen palvelumuotoilun avulla.



TIEDONKULKU

PALVELU-
KOKONAISUUS

KÄYTTÄJIEN 
OSAAMINEN JA 

AJANKÄYTTÖ

Palvelun tunnettuus on 
puutteellista ja palveluun 

liittyvä tieto ei kulje toimijoiden 
välillä.

• Palvelun tunnettuus
• Palvelun löydettävyys
• Tiedotus ja markkinointi tutkijoille 

ei toimi
• Tieto ei kulje palvelun sisällä
• Ylempi päätöksenteko haasteena: 

tieto ei kantaudu tai tulee 
yllätyksenä työntekijöille

Tutkijoilla ei ole riittävästi 
datanhallintaan liittyvää 

osaamista eikä aikaa etsiä siihen 
liittyvää tietoa.

• FAIR data -osaaminen
• Kaikki UEF-palvelut yksi könttä
• Tutkijoilla ei ole aikaa

Datatuki ja siihen liittyvä tieto ja 
palvelut ovat hajallaan ja vastuu 

datatuesta ei ole selvä.

• Useampia luukkuja yhteen kysymykseen
• Vastuunjako on epäselvä (tiedekunnat vs. 

datatuki)
• Koordinointi 3. osapuoliin esim. CSC
• Data tarkoittaa erilaisia asioita eri henkilöille 
→ big data, koodaaminen, tekninen data

• tieto hajallaan

Datatuen palvelujen haasteet ennen 
hanketta



Datatuen kehittämisen hanke 2021-2022 - tavoitteena

Kirjasto

Lakipalvelut

Tutkimus-
palvelut YPA

Tietotekniik-
kapalvelut

Tietosuoja

Asianhallinta 
(arkisto)

UEF datatuen 
palvelu

datasupport@uef.fi

Front office vastuu 
kirjastolla

Tutkijataustaiset 
data-asiantuntijat

Selvittää millä mallilla 

UEFissa otetaan käyttöön.

Tiedekunnat

Kytkee tiedekunnat vahvemmin mukaan,

tieteenalakohtainen asiantuntijuus osana keskitettyä datatuen 

palvelua.

Kehittää UEFin yhteisen 

datatuen palvelun, 

lanseeraa ja testaa 

palvelun.

Muotoilee palvelun 

käyttäjälähtöisesti

Tutkimus-
yhteisöt (RCt)

Infrakoordi-
naattorit



Palvelumuotoilun hyödyntäminen hankkeessa

▪ Tavoitteena tutkija- eli asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen.

▪ Yhteiskehittäminen eri UEF Datatuen toimijoiden kanssa, mm. palvelunkuvaus 
ja toimijoiden roolit UEF Datatuessa (koulutus- ja sparraussessiot syksy/talvi 2021).
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Datatuen toimijoiden roolit 

KIRJASTO

TIPA

TIETOSUOJA 
JA 

TIETOTURVA

LAKI

ARKISTO

TUPATIEDEKUNNAT

Keskitetyt 

rahoituskoordinaattorit

Tieteenalakohtaiset 

rahoituskoordinaattorit

RC:t (Tutkimusyhteisöt)

Tutkimus-

infrakoordinaattorit

”Front Office”
Datatiimin tietoasiantuntijat kirjastolta

Tohtorikoulut

Dekaanit, 

varadekaanit

UEFin Datatuen yhden luukun palvelut 
muodostuvat seuraavista toimijoista:
• Kirjaston datatuen asiantuntijat
• Tietotekniikkapalvelujen (TIPA) nimetyt 

asiantuntijat
• UEFin tietosuojavastaava ja 

tietoturvavastaava
• Arkiston datanhallinnan asiantuntijat
• Lakipalvelujen asiantuntijat



Itä-Suomen yliopiston datatuki tarjoaa moniammatilliseen 
asiantuntijuuteen perustuvia palveluita tukemaan Itä-

Suomen yliopiston tutkijoiden tutkimusdatan hallintaa.

Tarjoamme datatuen palveluita tutkimusdatan hallintaan liittyvissä 
kysymyksissä kootusti yhden palveluosoitteen kautta. 

Palveluita tuottavat kirjaston, tietotekniikkapalveluiden, 
lakipalveluiden, tietoaineistojen hallinnan, tietosuojan ja 

tietoturvan asiantuntijat.

UEF Datatuen palvelunkuvaus



Itä-Suomen yliopiston datatuki tarjoaa moniammatilliseen 
asiantuntijuuteen perustuvia palveluita tukemaan Itä-

Suomen yliopiston tutkijoiden tutkimusdatan hallintaa.

Tarjoamme datatuen palveluita tutkimusdatan hallintaan liittyvissä 
kysymyksissä kootusti yhden palveluosoitteen kautta. 

Palveluita tuottavat kirjaston, tietotekniikkapalveluiden, 
lakipalveluiden, tietoaineistojen hallinnan, tietosuojan ja 

tietoturvan asiantuntijat.

UEF Datatuen palvelunkuvaus

datasupport@uef.fi



ENNEN TUTKIMUSTA TUTKIMUKSEN AIKANA TUTKIMUKSEN JÄLKEEN

UEF Datatuen yhden luukun palvelut
- palvelutarjooma

Datanhallinta tutkimuksen 
aikana

• Neuvonta datan säilytykseen 
tutkimuksen aikana

• Neuvonta juridisissa ja eettisissä 
seikoissa aineistonhallintaan liittyen

• Tutkimusaineistojen tietosuoja ja 
tietoturva

• Sensitiivinen data
• Neuvonta datan anonymisointiin
• Datan IPR (Intellectual Property Rights)
• Neuvonta datan käsittely- ja 

säilytysratkaisuihin
• Tutkimushankkeen tutkimusaineistojen 

hallintapalvelu
• CSC:n tukipalvelut

DMP-tuki (Data 
Management Plan)

• DMP-kommentointi-palvelu
• Aineistonhallintasuunnitelman 

tekemisessä ohjaaminen
• DMP-pohjat

Datanhallinta-
koulutukset ja ohjeet

• Datanhallintaan liittyvät 
koulutukset

• Datanhallintaan liittyvät 
itseopiskelumateriaalit

• Ohjeet datanhallintaan

Datan avaaminen ja 
uudelleenkäyttö

• FAIR ja avoin data -neuvonta
• Aineiston avaamisen ratkaisut 

ja neuvonta
• Metadata & kuvailu -

neuvontapalvelut
• Standardit ja laadunhallinta
• Julkaisuihin liittyvän datan 

avaaminen ja avoimien 
julkaisujen palvelut

Datan säilytys ja 
hävittäminen 

tutkimuksen jälkeen

• Aineiston säilyttämisen 
ratkaisut ja opastus aineiston 
säilyttämiseen

• Datan pitkäaikaissäilytys ja 
arkistointi

• Ohjeistus aineistojen 
hävittämiseen



Vielä tulossa

• Palvelunhallintajärjestelmän
muutos – Efecte käyttöön

• UEF Datatuen verkkosivuston
avaaminen

• UEF Datatuki näkyväksi
osaksi tutkijan tukipalveluja
> markkinointi



Kiitos! 
Kysymyksiä? Kommentteja?

Lähde: https://www.teepublic.com/es-mx/pegatina/14595194-girls-just-wanna-have-funding-for-scientific-resea


