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• Teadusandmed ja nende elutsükkel

• FAIR andmed

• Andmehaldusplaan (DMP), kellele ja milleks

• Kuidas koostada andmehaldusplaani

• Mis maksab?

• Kust saab abi?

• DOI-de loomise võimalus maaülikoolis

Jutuks tuleb …



Avatud teadus kui kaasaegne mõttemuster või 
asjade tegemise viis (paradigma): 

globaalne, koostööl põhinev, reprodutseeritav, 
mitte dubleeriv, usaldusväärne

Teadusandmed on teadustöö tarbeks 
omandatud või kogutud andmed

Teaduse avaandmed on teadusandmed, mis 
tehakse avatud juurdepääsuga kättesaadavaks

Teadusandmed



Teadusandmete 

elutsükkel



Andmehaldusplaan (DMP) 

Andmehaldusplaan on ametlik dokument, mis 

kirjeldab, kuidas käsitletakse teadusandmeid kogu 

teadusprojekti vältel ja pärast projekti lõppemist

• Milliseid andmeid projekti käigus kogutakse, luuakse 

või töödeldakse 

• Milliseid meetodeid ja standardeid rakendatakse

• Kas andmeid jagatakse/tehakse avalikult 

kättesaadavaks

• Kuidas andmeid kureeritakse ja säilitatakse



Andmete kogumine

• Kuidas saadakse andmed

• 7W: Why, What, Who, When, Where, Which, hoW

• Andmetüüp, maht ja vormingud

• Spetsiifiline riist- või tarkvara, koolitused

• Kogumise meetodid (kooskõlastage partneritega)

• Isikuandmed, tundlikud andmed, nõusolekud

• Kes vastutab 

• Kuidas kogumist dokumenteeritakse



Andmete organiseerimine

• Kas failid või andmebaas? 

• Organiseerige failid loogiliselt, hoidke asjad lihtsana

• Igale failile oma nimi! Lisage kuupäevi! 

Mnemoonika!

• Kasutage sidekriipsu või alakriipsu mitte tühikut nt 

day-sheet, day_sheet

• ISO 8601 Date and Time Formats

• README.TXT fail

https://researchdata.4tu.nl/fileadmin/editor_upload/pdf/README/Guidelines_for_creating_a_README_file.pdf


Andmete töötlemine

• Andmeanalüüs 

• Tarkvara, tööriistad

• Masterfaili säilitamine, versioonihaldus

• Kodeerimine, muutujad, readme.txt fail

• Terminoloogia, sõnastikud

• Visualiseerimine, mudelid ja simulatsioonid

• Andmete kvaliteet!



Andmete säilitamine 

• Andmete säilitamine projekti vältel

• Andmete säilitamine projekti lõppedes

• Kus hoitakse? 

• NB! Isikuandmed ja tundlikud andmed

• Varundamine (kes, millal, kus)

• Ligipääs



Andmete avamine 

• Andmete repositooriumid ja arhiivid

• Andmeajakirjad, Data Paper: Scientific Data

• Metaandmed, uuendamise aeg, kontaktid

• Püsiidentifikaator

• Koos publikatsiooniga, näit. PLOSone

• DataCite ja DOI

• OpenAIRE

https://www.openaire.eu/


Andmete taaskasutamine

• Avaandmete otsimine: Re3data, OpenAIRE, 

DataCite, OpenDOAR (teaduse avaandmed)

• WoS Data Citation Index

• Kontrolli õigusi! 

• Andmete taaskasutatavus sõltub sellest, kui hästi need 

on ette valmistatud

• Viitamine

• google dataset search

https://toolbox.google.com/datasetsearch




• Hüpotees

• Planeerimine

• DMP

• Säilitamine

• Varundamine

• Ligipääs

• Repositooriumid

• Andmeajakirjad

• Metaandmed

• DOI

• FAIR 

• Leitavus

• Viitamine

• Õigused

• Meetodid

• Organiseerimine

• Metaandmed

• Andmeanalüüs

• Tarkvara

• Terminoloogia

• Visualiseerimine



DMP FAIR andmed

• Findable: Leitavad

Andmekogud peavad olema leitavad nii inimestele kui ka

masinatele, varustatud PI ja kohustuslike metaandmetega

• Accessible: Juurdepääsetavad

Tarkvara on avatud, tasuta ja universaalne, õigused selgelt

väljendatud, metaandmed saadaval, repositooriumis

• Interoperable: Koostöövõimelised

Andmevahetus, standardid, ontoloogiad, masinloetavus!

• Reusable: Taaskasutatavad

Rikkalikult metaandmeid, selged litsentsid



DMP? Kellele ja milleks?

• Rahastaja nõuab, tahab näha, mida tema raha eest on 

ühiskonna hüvanguks ära tehtud 

• Teadusandmete haldamine on kasulik ja vajalik

uurimistöö läbiviijale endale eelkõige turvalisuse ja

juurdepääsu tagamiseks

• Kasutatav nii inimestele kui ka masinatele (FAIR 

printsiip)

• Tulevikku suunatud, andmed on ka hiljem kasutatavad



DMP Rahastaja nõuab...

• “The European Commission’s vision is that 

information already paid for by the public 

purse should not be paid for again each 

time it is accessed or used, and that it 

should benefit European companies and 

citizens to the full.”

• http://ec.europa.eu/research/participants/dat

a/ 

ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020

-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


DMP kasulik endale

• Andmehaldusplaan kui teekaart (iseendale kasulik)

• Mida suurem meeskond, seda olulisem

• Defineeri oma andmepoliitika!

• Väldib peataolekut ja paanikat enne tähtaegu

• Suurendab tsiteeritavust ja seega nähtavust

• Toeks teadusandmete elutsükli igas etapis



Hea teada

“No rules without tools” 
Ron Dekker, Tartu, 29.05.2018

DIRT – Digital Research Tools

Open Science Framework

ELN – Electronic Lab Notebooks

https://dirtdirectory.org/
https://osf.io/
https://www.labarchives.com/


Andmehaldusplaan

• Tööriist: DMPonline

https://dmponline.dcc.ac.uk/






Millest alustame ?

Administratiivsed andmed (Project details)

• Projekti pealkiri, aeg, rahastaja, grandi nr jne

• Projekti eest vastutajad, täitjad, kontakt

• ORCID – teadlase unikaalne PI

• Projekti partnerid

• Annotatsioon

• Andmete eest vastutajad (PI, teadlane, IT)

• Kelle omad on andmed? (PhD üliõpilane)







Metaandmed

• Masinloetavad andmed andmete kohta

• Millist standardit kasutatakse?

Dublin Core Metadata Generator

DataCite Metadata Schema

The Data Documentation Initaitive (DDI)

• Kes, millal ja kuhu lisab metaandmed?

• Uuri repositooriumide nõudeid! Näide: ICPSR

• Metaandmete standardid A-Z

https://nsteffel.github.io/dublin_core_generator/index.html
https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/index.html
https://www.ddialliance.org/
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/deposit/index.jsp
http://www.metadataetc.org/book-website/readings/appendixaschemas.htm


Mis maksab?

• Andmete kogumine: ost; transkribeerimine; tõlkimine; 

juhendid

• Dokumenteerimine: kui jooksvalt, siis on odav

• Andmeanalüüs: teenuste kasutamine, näit. TÜ 

statistilise nõustamise keskus

• Säilitamine: sõltub andmemahust; digiteerimine; osta 

riist- ja tarkvara, tööjõud



Repositooriumid

• Universaalsed (Zenodo, Figshare)

• Erialased (ICPSR, Dryad) 

• Institutsionaalsed (EMU DSpace, DataDOI, 

DSpace@MIT, University of Cambridge Apollo)

• Rahvuslikud (UK Data Service, Australian National

Data Service ANDS)

• Avaandmed, andmete kureerimine

• Litsentsid, embargoperioodid

https://zenodo.org/
https://figshare.com/
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://datadryad.org/
https://dspace.emu.ee/
https://datadoi.ut.ee/
https://dspace.mit.edu/
https://www.repository.cam.ac.uk/
https://www.ukdataservice.ac.uk/
https://www.ands.org.au/






Õigused  

• Millised on rahastaja nõuded?  

• Kelle omad on andmed? Autoriõigus

• Kuidas on andmed litsentseeritud taaskasutamiseks 

Creative Commons

• Intellectual Property Rights (IPR)

• Toeks teadusandmete elutsükli igas etapis

https://creativecommons.org/share-your-work/


Tugi ja koolitused

• EMÜ raamatukogu kodulehel rubriik TEADLASELE

• Koolitusmaterjal „Teadusandmete haldamine“

(TTÜ raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline

raamatukogu) 

• DMPonline tööriist, kasutusjuhend, näited

• CESSDA ERIC Expert Tour Guide on RDM

• Joint Roadmap for Open Science Tools

http://library.emu.ee/teadlasele/
http://htk.tlu.ee/xerte34/play.php?template_id=59
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management
https://jrost.org/


DOI 

(Digital Object Identifier) 

• DOI (Digital Object Identifier) on püsiindikaator 

(püsilink) digitaalses keskkonnas asuva objektini 

(mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) 

• DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja 

toetatud standard, mida haldab sihtasutus 

International DOI Foundation (IDF)

https://www.doi.org/


DataCite

DataCite on ülemaailmne raamatukogude, 

andmesäilituskeskuste ja teiste teaduslike

uurimisasutuste võrgustik

• 2015. aasta alguses moodustati Tartu Ülikooli, 

Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja 

Eesti Maaülikooli osalusel DataCite Eesti 

konsortsium

• Eestis käib DOI-de registreerimine DataCite Eesti 

konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu

https://www.datacite.org/


Maaülikool ja DOI

Eesti Maaülikool omab DataCite Eesti konsortsiumi liikmena 

litsentsi DOI omistamiseks nendele teadusandmetele, mida 

hoiustatakse Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

• Andmekeskus (Data Center) 

Eesti Maaülikool. EMU DSpace

• ESTDOI.EMU

• Prefiks 10.15159 ja kokkuleppel sufiks

• http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.197

• http://doi.org/10.15159/emu.31

http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.197
http://doi.org/10.15159/emu.31








DataCite ja DOI



DataCite ja DOI



Saying you don´t need a librarian because you

have the internet is like saying you don´t need 

a math teacher because you have a calculator



Tänan

Kersti Laupa ja Heli Viira

kersti.laupa@emu.ee, heli.viira@emu.ee

library.emu.ee
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