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Tietohallintopäällikkö

Jyväskylän yliopisto

Strateginen kehittäminen

Johtamista, tutkimushallintoa ja tietohallintoa
• Yliopiston pitää päättää, mitä se haluaa tutkimusaineistoilta:
–
–
–
–
–

Avoimuutta
Julkisuutta
Läpinäkyvyyttä
Tutkijan/organisaation meritointia
Aineistojen säilytystä ja uudelleenkäyttöä

• Se on osa yliopiston johtamista ja tutkimushallintoa
• Tavoitteet ja yhteiset toimintaperiaatteet niiden saavuttamiseksi
täytyy kertoa tutkimusaineistopolitiikassa
• Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aineistojen hallintaa
– Ja myös sopimuksia

• Tietohallinnon tehtävä rakentaa puitteet (infra, tietomallit, tuki)
tavoitteiden toteuttamiseksi ja jalkauttaa ne yhdessä
tutkimushallinnon ja kirjaston kanssa

Politiikasta käytännöiksi
• Johtaminen ja hallinto muuttuu tietohallinnoksi järjestelmissä (erityisesti
huonosti toimivissa)
• Akateemista tutkimusrauhaa on hallinnolla häiritty ennenkin
– Tietoturvamääräyksillä ja palomuureilla
– Keskitetyllä työasemahallinnalla
– Julkaisujen kirjaamisella

• Toivottavasti aineistojen hallinnassa intressi on yhteinen - ainakin osa
tutkijoista näyttää olevan sitä mieltä
– Käytännön tutkimustoiminnan edistäminen, eScience + em. tavoitteet
– Kaikki on hyvin niin kauan kuin toimintakäytäntöjä pitäisi alkaa noudattaa

• Tutkimusinfra (ml. aineistojen hallinta) perinteisesti hajallaan saarekkeina
– Osa aineistojen hallinnasta laiteläheistä, hoidettava paikallisesti
– Keskittämistä voidaan vastustaa periaatteessa, koska ei haluta tietohallinnon
sekaantuvan (tai oman reviirin suojelun takia)

Oxfordin yliopiston tutkimusdatahanke
http://www.ariadne.ac.uk/issue65/wilson-et-al

”Data repositories tend to think of it primarily in terms of preservation and curation,
but researchers are more likely to associate the term with structuring data in a
database, or the organisation of files and folder. At its broadest, research data
management involves all the processes that information from research inputs
undergoes as it is manipulated and analysed en route to becoming a research
output.”

Läpinäkyvyys (verifioitavuus, auditoitavuus)
• Research fraud exploded over the last decade (2012)

http://arstechnica.com/science/2012/10/research-fraud-exploded-over-the-last-decade/
http://www.pnas.org/content/109/42/17028
2,047 biomedical and life-science research articles indexed by PubMed as retracted . 67.4% of retractions
were attributable to misconduct, including fraud or suspected fraud (43.4%), duplicate publication
(14.2%), and plagiarism (9.8%).

• Research fraud needn't happen at all (2002)
http://www.apa.org/monitor/feb02/fraud.aspx

– Experts say it is the shared responsibility of institutions, funding agencies,
journal editors and principal investigators to prevent research fraud.
– Setting clear rules for data collection and analysis. PrincipaI investigators
ought to lay out guidelines for the type of data that will and won't be
considered in a study.
– Reviewing data. Another pre-emptive strategy is checking the raw data
collected by one's co-investigators before writing it up and submitting it for
publication. PrincipaI investigators should do this and journal editors could
check raw data as well. But that would likely be a tough sell, given the amount
of time it would require.
– Explaining the data analysis process. In any submitted journal article,
researchers ought to delineate how they categorized and analyzed their data,

Julkisuus aineistojen ja tulosten
läpinäkyvyytenä sekä tutkijan meritoitumisena
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