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Tietoiskun ohjelma

• Yleistä aineiston avaamisesta:
• Miksi avata?
• Mitä avata?
• Milloin avata?
• Miten avata?
• Missä avata?

• Tietosuoja ja aineiston avaaminen: Anna Rytivaara

• Aineiston avaaminen Tietoarkistossa: Hannele Keckman-Koivuniemi
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Miksi avata: yhteiskunnan ja tiedeyhteisön etu

• Ongelmien ratkominen yhdessä → koko 
yhteiskunta hyötyy

• Tutkimustulosten todennettavuus ja 
toistettavuus 

• Mahdollisuus meta-analyyseihin

• Eettinen velvoite – käytetään myös 
tutkittavien aikaa

• Taloudellisuus – ei päällekkäistä työtä
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Miksi avata: tutkijan etu
• Enemmän näkyvyyttä ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita

• Enemmän viittauksia:

• Colovizza et al. (2019) ”We also find an association between articles that include statements that link
to data in a repository and up to 25.36% (±~1.07%) higher citation impact on average, using a citation
prediction model.”

• Drachen et al. (2016) ”The examined papers in the dataset with datalinks received in total 40.5 
citations per year on average, whereas the papers without links to data received correspondingly 
fewer citations; 35.3 per year.”

• Tutkimusaineistot ansiona CV:ssä – uudistunut tutkijan ansioluettelomalli (TENK)
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https://www.tenk.fi/tutkijan-ansioluettelomalli


Miksi avata: kotiorganisaatio ja rahoittaja vaativat

• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjaus: ”Tampereen yliopistossa ja 
Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotettu tutkimusdata, tieteelliset julkaisut ja 
opinnäytetyöt sekä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja 
avoimia.”

• Rahoittajan vaatimukset: SherpaJuliet (Research Funders' Open Access Policies)
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Rahoittaja Vaatimus data avaamisesta

Suomen Akatemia Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat hankkeidensa 

tuottamien tutkimusaineistojen hallinnoinnista ja avaamisesta oman tutkimusorganisaation tai tieteenalan kannalta 

tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. 

Business Finland rahoituksen saajan tulee huolehtia projektissa… syntyvien tutkimusaineistojen …hallinnoinnista 

tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman 

tehokkaasti hyödyntää jatkossa. 

EU Horizon 2020 While open access to research data thereby becomes applicable by default in Horizon 2020, the Commission also 

recognises that there are good reasons to keep some or even all research data generated in a project closed.

Wellcome Trust We expect our researchers to maximise the availability of research data, software and materials with as few 

restrictions as possible.

https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/avoin-tiede-tampereen-korkeakouluyhteisossa.pdf
https://v2.sherpa.ac.uk/juliet/
https://www.aka.fi/avoin_tiede
http://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-funding/04-research-organization/business-finland-edellyttaa-avointa-tieteellista-julkaisemista.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://wellcome.ac.uk/grant-funding/guidance/data-software-materials-management-and-sharing-policy


Miksi avata: lehdet vaativat
• Monet vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut edellyttävät tutkimusaineistojen avaamista 

tutkimustulosten verifioinnin ja läpinäkyvyyden lisäämisen vuoksi

• Tarkista lehden datapolitiikka, kun suunnittelet/valitset julkaisukanavaa. Vaatimukset 
vaihtelevat lehdittäin. 
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Kustantaja Politiikkatasot

SpringerNature Data sharing and data citation is encouraged, Data sharing and evidence of data sharing encouraged, Data sharing

encouraged and statements of data availability required, Data sharing, evidence of data sharing and peer review of 

data required

Taylor & Francis Basic, Share upon reasonable request, Publicly available, Open data, Open and FAIR

Wiley Encourages Data Sharing, Expects Data Sharing, Mandates Data Sharing, Mandates Data Sharing and Peer Reviews

Data

https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy/data-policy-types/12327096
https://authorservices.taylorandfrancis.com/data-sharing-policies/
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/data-sharing-citation/data-sharing-policy.html


Mitä avata: kokonaan vai osin
Avaa aineistosi: 

• Kokonaan

• Osittain 

• Ainakin metadata eli aineiston kuvailutiedot

• Kuvailutiedot voit tehdä Qvain-työkalulla ja julkaista Etsin-palvelussa

• Myös lähdekoodin avaaminen on suositeltavaa → mahdollisuus kehittää ohjelmistoja

• ”Niin avointa kuin mahdollista, niin suojattua kuin tarpeellista.”  Muista vastuullinen ja 
eettinen tutkimus.

• Esimerkiksi eettiset, lainopilliset ja sopimusoikeudelliset seikat voivat rajoittaa avaamista
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https://www.fairdata.fi/qvain/
https://www.fairdata.fi/etsin/


Milloin avata?
• Jo tutkimusprojektin aikana?

• Artikkelin julkaisemisen yhteydessä?

• Esimerkiksi: “PLOS journals require authors to make all data necessary to replicate their study’s
findings publicly available without restriction at the time of publication.”

• Projektin päätyttyä?

• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjaus: Tampereen korkeakouluyhteisö turvaa 
tutkimusdatan tekijöille riittävän ensikäyttöoikeuden avattavaan dataan.

• Suomen Akatemia: Tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi 
mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen.

• Kuinka pitkä viive on perusteltua? Hyvä kysymys.
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https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/avoin-tiede-tampereen-korkeakouluyhteisossa.pdf
https://www.aka.fi/avoin_tiede


Miten avata: valmistaudu etukäteen

• Informoi tutkittavia ja pyydä lupa aineiston avaamiseen

• osallistumissuostumus

• tietosuojailmoitus (intra)

• Sovi tutkimusryhmässä aineiston avaamisesta

• Kuvaile aineistosi niin, että muutkin ymmärtävät mistä siinä on kyse

• Käytä pitkäaikaistallennukseen sopivia tiedostomuotoja, jotka aukeavat ilman erityistä 
kaupallista sovellusta

• Anonymisoi aineisto 
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https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/tutkittavien-informointi.html
https://intra.tuni.fi/handbook?page=13212


Miten avata: avaamisen lisenssit ja käyttöehdot

• Lisensiointi

• CC-lisenssit

• Lisenssivalitsin

• Opas Creative Commons –lisenssin valintaan

• Koodeille sopivia lisenssejä

• MIT-lisenssi 

• GNU General Public -lisenssi (GPL)

• Kaksoislisensiointi

• Lue lisää oppaastamme

• Arkistojen mahdollistamat käyttöoikeudet, esim. Tietoarkisto (kuvassa)
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https://creativecommons.org/licenses/?lang=fi
https://ufal.github.io/public-license-selector/
https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/creative_commons
http://opensource.org/licenses/MIT
https://opensource.org/licenses/gpl-license
https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/lahdekoodi


Missä avata: data-arkistossa
• Varmista että:

• Arkisto on aihealueeltaan aineistollesi sopiva (etsi arkistoja Re3data.org)
• Arkisto antaa datalle pitkäaikaistunnisteen, kuten DOI tai URN.
• Arkisto julkaisee koneluettavan metadatan ja käyttää tunnettua metadatastandardia
• Arkistolla on selkeät ehdot dataan pääsystä ja sen käyttämisestä
• Arkistolla on toiminnan luotettavuutta osoittava sertifikaatti (esimerkiksi Core Trust Seal ja ISO 

16363 standardi)

• Esimerkkejä data-arkistoista:
• Tietoarkisto
• Kielipankki
• Zenodo

• Huom! Datat, jotka saat kysymällä PI:ltä eivät ole avoimia. Rikkinäiset sähköpostiosoitteet 
ja vanhentuneet tallennusmediat ovat keskeisiä syitä sille, että data ei olekaan saatavilla. 
Varmista aineistosi saatavuus tallentamalla se data-arkistoon. Data-arkistot hellivät ja 
rakastavat aineistoasi.
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http://www.re3data.org/
https://www.coretrustseal.org/
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
https://www.fsd.tuni.fi/fi/
https://www.kielipankki.fi/
https://zenodo.org/


Missä avata: lehdessä
• Tieteellisessä lehdessä, kun kirjoitat ja julkaiset tutkimusartikkelin:

• Data on artikkelin yhteydessä oheismateriaalina (vaarana, että data jää maksumuurin taakse)

• Data tallennetaan data-arkistoon (lehdellä voi olla suosituksia data-arkistosta)

• Kun teet julkaisusuunnitelmaa, tarkista lehden datapolitiikka → mieti missä vaiheessa haluat 
julkaista datasi

• Tieteellisissä datalehdessä, kun kirjoitat ja julkaiset kuvauksen tutkimusaineistostasi.

• Data on artikkelin yhteydessä.

• Data tallennetaan data-arkistoon.

• Esimerkkejä datalehdistä

• Springer Naturen Scientific Data

• Elsevierin Data in Brief

• Brilin Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences

• Lista datalehdistä (Finnish Committee for Research Data)
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http://www.nature.com/sdata/
http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml
https://www.fcrd.fi/data-journal-directory/


Datan avaajan muistilista
• Tutkimuksen käynnistyessä

• Suunnittele hyvin > edellytys avaamiselle

• Sovi aineiston omistajuudesta
• Selvitä, onko aineistojen avaamiselle eettisiä, laillisia tai sopimusoikeudellisia rajoituksia

• Kysy tutkittavilta suostumus aineiston avaamiseen

• Selvitä rahoittajien vaatimukset
• Suunnittele missä vaiheessa tutkimusprojektia aineisto avataan
• Mieti avataanko aineisto kokonaan
• Suunnittele missä aiot avata

• Huomioi data-arkiston vaatimukset dokumentaatiolle, metadatalle ja tiedostoformaatille

• Tutkimuksen päättyessä
• Tarkista tutkittavien tietosuoja
• Valitse aineistolle sopiva lisenssi
• Huolehdi metadatan julkaisemisesta
• Mainosta ja lisää aineiston tiedot julkaisu- ja ansioluetteloosi

• Lue lisää
• Vastuullinen tiede: Tutkijan muistilista
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https://vastuullinentiede.fi/fi/jatkokaytto/tutkijan-muistilista-tutkimusdatan-julkaisemiseen


Lisätietoa
• Tutkimusaineistojen hallinta -opas: Avaa ja käytä uudelleen (Tampereen yliopiston kirjasto)

• Aineistonhallinnan käsikirja (Tietoarkisto)

• Data management expert guide: Archive & publish (CESSDA)

Lähdeluettelo diaan 4. 

• Colavizza, G., Hrynaszkiewicz, I., Staden, I., Whitaker, K., & McGillivray, B. (2019). The
citation advantage of linking publications to research data. arXiv preprint arXiv:1907.02565.

• Drachen, T. M., Ellegaard, O., Larsen, A. V., & Dorch, S. B. F. (2016). Sharing data increases 
citations. LIBER Quarterly, 26(2), 67–82. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10149
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https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/avaa_kayta
https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/tutkittavien-informointi.html
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/6.-Archive-Publish
http://doi.org/10.18352/lq.10149


Apua tarjolla
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Datapalvelun kautta yhteisömme 

jäsenet tavoittavat 

• kirjaston, 

• tutkimuksen IT-palvelut,

• tutkimus- ja innovaatiopalvelut,

• tietoturvan, tietosuojan ja 

lakiasioiden asiantuntijat,

• asiakirjahallinnon

• Tietoarkiston

• sekä muut tarvittavat resurssit.



Tietosuoja ja 
Tietoarkisto … 
ottakaa koppi
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https://pxhere.com/en/photo/1529533


