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Päivän ohjelma

• Mitä tutkimusaineiston kuvailulla tarkoitetaan?
• Miksi kuvailla?
• Kuvailu Tutkimuksen aikana
• Tutkimuksen päättyessä
• Työkaluja ja palveluita
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• Mihin tarkoitukseen aineisto on kerätty?
• Projektin taustatiedot

• Mitä datasetti/aineisto sisältää?
• Haastattelut, kyselyt, kuvat...

• Miten aineisto kerättiin?
• Kuka keräsi ja milloin?
• Miten aineistoa on prosessoitu/käsitelty?
• Onko aineistoa muokattu?

• Onko anonymisoitu?
• Onko uusia versioita?

• Miten aineiston laatu on varmistettu?
• Onko aineisto saatavilla?

Lähde: https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-
Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata

Metadata - kuvailu -
dokumentointi



Arjen metadataa

Metadata Ei metadataa
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Miksi kuvailla
aineistoa?
• Muistat ja ymmärrät itse omaa aineistoasi

> Helpotat tutkimustulosten raportointia

• Ulkopuolinen ymmärtää miksi ja miten
aineisto on kerätty
> Todennat tutkimuksen luotettavuutta

• Tutkimusaineisto on helpommin
löydettävissä ja käytettävissä.
• FAIR-periaatteet

• Tutkimusaineiston avaaminen on
mahdollista
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Metadata avoimen tieteen linjauksissa
• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjaus

”Tutkimusdatan keskeiset metatiedot ovat avoimia. Ne sisältävät tiedot aineiston
rakenteesta ja sen tuottamisen yksityiskohdista, tekijöistä, omistajasta ja käyttöehdoista
sekä yksilöivän pysyvän tunnisteen.”

• Rahoittajien vaatimukset, esim. Suomen Akatemia

”Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metadata (kuvailutiedot) on
kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.”
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Kuvailu tutkimuksen aikana
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Datayksikkötason kuvaus
• Dokumentoidaan

• muuttujat,
• laadulliseen dataan liittyvät yksityiskohdat,
• aineistonkeruun menetelmät ja muut tutkimuksen teon kannalta merkittävät

tiedot, esim.
• mahdollisia kontekstitietoja, esimerkiksi tiedonkeruuhetkellä vallinnut tilanne
• tietoja haastattelun ajankohdista ja tutkimustilanteen muutoksista
• mahdolliset muut aineistomateriaalit tai välineet, jotka liittyvät oleellisesti
tutkimukseen (esim. sosiaalinen media tai tutkijayhteistyö).

• Metadata voidaan tallentaa tutkimusaineiston yhteyteen tai erilliseen
tiedostoon (tekstitiedostot, README-tiedostot).

• Lisätietoja datayksikkötason kuvauksista UK Data Service
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README-tiedoston malli
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Järjestä aineistosi
• Johdonmukainen kansiorakenne –tarvittaessa

alakansiot
• Järjestä esimerkiksi aineistotyypeittäin

• Muista myös datan oheismateriaali
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Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja -
https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/kvalitatiivisen-datan-kasittely.html



Nimeä tiedostosi
• Tiedostojen nimeäminen

• Riittävän lyhyt
• Informatiivinen – sisältöä kuvaava
• Johdonmukainen

• Versiot näkyviin tiedostojen nimissä
• Esimerkiksi v01, v02, v03

• Käytä päiväyksen merkitsemiseen standardimuotoa
• YYYY-MM-DD tai YYYY-MM-DDThh:mm:ss.
• Esimerkiksi päivämääräà 2020_01_22_datapilotti.docx

• Varovaisuus tiedostojen nimeämisessä, ei paljastavia nimiä
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https://xkcd.com/1459/



Kuvailu tutkimuksen päättyessä
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Projektitason kuvaus
• Projektitason kuvaus voi sisältää tietoja tutkimuksen

• taustasta ja tarkoituksesta
• tekijöistä
• rahoittajista
• tutkimusmenetelmistä
• aineiston rakenteesta ja sen osien välisistä suhteista (viittaus datayksikkötason tietoihin)
• aineistoon liittyvistä muutoksista ja versioista
• aineiston yhtenäisyyteen ja laatuun liittyvistä toimista
• aineiston käyttöoikeuksista
• julkaisuista tai muista tuotoksista.

• Lisätietoja projektitason kuvauksista UK Data Service
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Julkisten kuvailutietojen elementtejä
• Julkiset kuvailutiedot sisältävät

• projektitason tietoja (mm. tutkimuksen tarkoitus ja toteutus)
• tietoa tutkimusaineiston

• tekijöistä
•omistajuudesta
• lisensseistä (määrittävät käyttöoikeudet)

• pysyvät tunnisteet (DOI, URN)
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Käyttöoikeuksien määrittely
• Lisensiointi

• CC-lisenssit
• Lisenssivalitsin
• Opas Creative Commons –lisenssin valintaan

• Arkistojen mahdollistamat käyttöoikeudet, esim. Tietoarkisto (kuvassa)
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Tutkimusaineiston julkiset kuvaukset: Projektitason kuvaus
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Lähde: Tietoarkisto - Aila



Tutkimusaineiston julkiset kuvaukset: Datayksikkötason kuvaus
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Lähde: Tietoarkisto - Aila



Standardit kuvailun apuna
• Metadatastandardilla tarkoitetaan yhtenäistä mallia tutkimusaineiston kuvailuun
• Useilla tutkimusaloilla omia metadatastandardeja
• Arkisto tai tallennusalusta määrittää usein metadatastandardin
• Tieteenalakohtaisia metadatastandardeja

• Digital Curation Center (DCC) - digitaaliseen kuratointiin ja tutkimusaineistojen hallintaan erikoistunut
verkkosivusto

• Research Data Alliance (RDA) - datan avoimuutta ja uudelleenkäyttöä edistävä verkkosivusto
• GoFAIR - hanke, joka edistää FAIR-periaatteiden toteutumista
• FAIRSharing - hanke, joka edistää tutkimusaineistonhallintaa ja listaa metadatastandardeja (yli 1300 kpl)

tutkimusaineiston kuvailuun.
• Tietoarkisto – metadataformaatteja Tietoarkiston verkkosivuilla

• Kuvailun voi tehdä myös ilman standardia
• Voit käyttää esimerkiksi Cornellin yliopiston tuottamaa valmista ReadMe-tiedoston mallipohjaa
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Työkaluja kuvailuun
• Qvain -tutkimusaineistojen kuvailutyökalu

• Voit luoda ja julkaista aineistosi metadatan
• Osa CSC:n ylläpitämää Fairdata.fi -palvelua
• Lomakekokonaisuus, monipuolinen ja laaja kuvailu

• Qvain Light
• Suppeampi ja kevyempi versio Qvaimesta
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Qvain –työkalun käyttö
• Kuinka käytän?

• Rekisteröidy CSC käyttäjäksi. Jos sinulla ei ole vielä CSC-tunnusta, rekisteröi itsellesi tunnus
CSC:n asiakasportaalissa osoitteessa my.csc.fi.

• Rekisteröitymisen jälkeen voit kirjautua joko HAKA-käyttäjätunnuksellasi tai CSC-tunnuksellasi.
• Luo uusi kuvailu:

• Määrittele missä kuvailutietoihin liittyvä data sijaitsee (data voi olla esim. Fairdata IDAssa tai
jossain ulkoisessa lähteessä)

• Tallenna tarvittavat metatiedot eri välilehdille
• Pakollisia tietoja ovat

• Nimi (Title), (tutkimusaineiston nimi Jos nimeä ei ole, se täytyy nimetä nyt.)
• Kuvaus (Description), (aineiston vapaamuotoinen kuvaus)
• Tekijät (Creator) (henkilöt ja/tai organisaatiot, jotka ansaitsevat tulla mainituiksi aineiston pääasiallisina

tekijöinä.)
• Oikeudet (Access Type), jos data ei ole avointa (Open), kerro syy, miksi pääsyä on rajoitettu (Restrcition

Grounds) )
• Julkaise kuvailu, tiedot siirtyvät Etsimeen
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Qvain Light
• http://etsin.fairdata.fi/qvain

• Kuvailu tapahtuu yhdellä lomakkeella
• Qvaimen yksinkertaisempi versio
• Vain tärkeimmät tiedot

• Tarvitset CSC-tunnuksen kuten Qvain-työkalussa

Qvain Lightin kentät:
• Otsikko: Aineistosi nimi
• Kuvaus: Aineiston kuvaus
• Muut tunnisteet: Aineiston pysyvä tunniste

(yleensä DOI), näkyy linkkinä Etsimessä.
• Tutkimusala: Valitse aineistollesi tieteenala
• Avainsanat: Vapaat avain(haku)sanat
• Toimijat: Tekijät ja julkaisija, henkilö tai

organisaatio

• Pääsyoikeus: (pakollinen tieto)
• Open: aineistoosi liitetyt tiedostot ovat kaikkien

ladattavissa.
• Embargo: aineistoosi liitetyt tiedostot ovat kaikkien

ladattavissa erikseen määrittelemästäsi ”Date
available” päivämäärästä lähtien. Jos jätät ”Date
available” -kentän tyhjäksi, ei tiedostoja pääse
lataamaan koskaan.

• Requires applying permission in Fairdata service: Jotta
tiedostoja voi ladata, pitää käyttäjän pyytää siihen
erikseen lupa.

• Requires login in Fairdata service: Tiedostoja pääsee
vapaasti lataamaan, jos on kirjautunut Fairdata-
palveluihin (vaatii tällä hetkellä tunnistautumisen joko
Haka- tai CSC -tunnuksella).

• Restricted use: Tiedostoja ei voi ladata lainkaan.
• Lisenssi: (Pakollinen tieto)

• Määrittele mistä lisenssitieto löytyy
• Tiedostot:

• Voit valita aineistoosi joko IDA-tiedostoja tai linkittää
tiedostot jostain ulkoisesta lähteensä (vain toinen
vaihtoehdoista
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Qvain Light
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Etsin – kuvailutietojen hakupalvelu
• Etsin -palvelun avulla voit etsiä tutkimusaineistoja ja niiden metatietoja Fairdata-

palveluista.
• Metatiedot päivittyvät Etsimeen Qvaimesta, Qvain Lightista sekä Tietoarkistosta,

Kielipankista ja SYKEstä.
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Datalehdet
• Datalehdet julkaisevat esimerkiksi datankeruumenetelmiin ja datan

laatuun liittyviä yksityiskohtaisia kuvauksia.
• foorumi tutkimusaineistojen kuvailulle ja dokumentoinnille.

• Esimerkkejä dataan keskittyvistä julkaisuista:
• Springer Naturen Scientific Data
• Elsevierin Data in Brief
• Brilin Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences
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Aineistoon viittaaminen
• Jos käytit toisen keräämää aineistoa, muista viitata!

• osa hyvää tieteellistä käytäntöäà kunnia tekijälle
• data saa näkyvyyttä ja datan löydettävyys paranee

• Viittauksessa keskeisiä tietoja ovat:
• tekijä
• tekijän taustaorganisaatio
• aineiston nimi
• keruuajankohta
• versio
• jakajatieto
• pysyvä tunniste
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Vinkkilista
• Kiinnitä huomiota otsikoihin

• Esimerkki: Greater Yellowstone (where) Rivers (what) from 1:126,700 (scale) U.S. Forest Service
(who) Visitor Maps (1961-1983) (when)

• Ole riittävän yksityiskohtainen ja kattava. Kuvailutiedon tavoitteena on, että
aineiston käyttäjä saa tarvittavat tiedot aineistosta ilman, että hänen tarvitsee
ottaa yhteyttä datan omistajaan. Kuvailutietoja ei voi olla liikaa!

• Mieti kuvailutermit fiksusti. Käytä kuvailuun tarkoitettuja sanastoja, jos
mahdollista.

• Myös tietokoneet tulkitsevat metadataa. Älä käytä siis sellaisia merkkejä, jotka
aiheuttavat virhetulkintoja, kuten @ # % { } | / \ < > ~

• Käytä Notepadia kopioidessasi tekstiä muista lähteistä, jottei mukana tule
piilotettuja merkkejä tai muotoiluja

Lähde: https://www.dataone.org/education-modules Lesson 07: Metadata
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Hyvä tietää
• Oppaita ja ohjeita

• Tutkimusaineistojen hallinta -opas (Tampereen yliopiston kirjasto)
• Aineistonhallinnan käsikirja (Tietoarkisto)

• Tampereen korkeakouluyhteisön linjaukset
• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjaus

• Fairdata.fi –palvelut
• Qvain -tutkimusaineistojen kuvailutyökalu
• Qvain Light - käyttöopas
• Webinar: Qvain (Light) - tutkimusaineistojen kuvailutyökalu
• Metax-metatietovaranto (tietoja suomalaisista tutkimusaineistoista)
• Webinar: Metadata in Science
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Apua tarjolla
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Palvelumme kautta tavoitat
• kirjaston datatuen
• IT-palvelut
• tutkimus- ja innovaatiopalvelut
• asiakirjahallinnon palvelut
• lakipalvelut ja
• Tietoarkiston.



Kysymyksiä - kommentteja
• Aina ei ole valmiita vastauksia…mutta ratkaisuja voidaan etsiä yhdessä.
• Kannattaa kysyä!
researchdata@tuni.fi

Kiitos!
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