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Koulutuksen sisältö
• Tutkimusaineisto ja aineiston elinkaari
• Suunnitelmallinen aineistonhallinta
• Omistus- ja käyttöoikeudet
• Henkilötiedot tutkimuksessa
• Aineiston dokumentointi ja kuvailu
• Aineiston avaaminen
• Aineiston tallennus ja tietoturva (Jari Yli-Hietanen, Tietohallinto)
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Mitä on tutkimusaineisto?
Tutkimus- tai projektiaineisto voi olla
• Itse kerättyä
• esim. haastatteluita, kyselyitä, päiväkirjoja, havaintoja, piirroksia jne.

• Uudelleen käytettävää aineistoa
• muiden keräämiä valmiita aineistoja, esim. kyselyaineistoja
• hae aineistoja: Tietoarkisto (FSD), Kielipankki, Etsin.

• Aineistoa, joka on olemassa ilman tutkimusta tai projektia
• esim. Tampereen kaupungin dataportaali, European Data Portal

• Tutkimuksen tai projektin aikana syntyvää uutta aineistoa
• kerättyjen ja/tai valmiiden aineistojen pohjalta syntynyt uusi aineisto
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Aineiston elinkaari
TUTKIMUKSEN JÄLKEEN:
• Datan ja metadatan
julkaiseminen ja jakaminen
•
•

ENNEN TUTKIMUSTA:
• Tutkimussuunnitelma
• Aineistonhallintasuunnitelma (DMP)
• Eettinen ennakkoarviointi

Data-arkistot ja -lehdet
Jatkokäytettävien aineistojen
käyttöehdot

• Aineiston tuhoaminen

TUTKIMUKSEN AIKANA:
•
•
•
•
•

Aineiston kerääminen
Järjestäminen ja kuvaileminen
Käsitteleminen ja analysoiminen
Tallentaminen ja suojaaminen
Varmuuskopioiminen
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Suunnitelmallinen aineistonhallinta
kannattaa
• Tutkimusaineistojen hallinta on osa hyvää tieteellistä käytäntöä
• Voidaan varmistaa vastuullinen ja eettinen tutkimus
• Voidaan osoittaa, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat
• Tutkimuksen läpinäkyvyys, luotettavuus, toistettavuus ja todennettavuus

• Sujuvoittaa työskentelyä ja säästää aikaa
• Helpottaa aineistojen organisoimista, säilyttämistä ja löytämistä
• Aineiston avaaminen ja uudelleen käyttö helpompaa
• tutkijan ja aineiston näkyvyys (viittaukset aineistoon, meritoituminen)
• vähentää päällekkäistä työtä ja mahdollistaa aineiston hyödyntämisen uusiin
tutkimuksiin
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Suunnitelma käytännössä
1. Aineiston yleiskuvaus
2. Eettiset seikat (esim. tutkittavien informointi, suostumuksen pyytäminen,
tietosuoja, mahdolliset tekijänoikeudet)
3. Suunnittele miten kuvailet aineiston syntyä ja sen käsittelyä opinnäytteen
eri vaiheissa
4. Suunnittele mihin tallennat ja varmuuskopioit aineistosi
5. Suunnittele aineiston tallentaminen säilyttäminen tai hävittäminen gradun
jälkeen.
• Päivitä suunnitelmaa tarvittaessa.
• Voit hyödyntää DMPTuuli-työkalua.
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Vastuullinen tiede ja hyvä tieteellinen käytäntö
Aineiston hallintaan liittyy eettisiä seikkoja, esim.
• Tutkittavien informointi
•
•
•
•

Missä informoit – kasvokkain, kyselylomakkeen alussa, sähköpostissa, etäyhteydellä?
Tutkimustiedote: tutkimuksen aihe ja mistä tutkimuksessa on kyse
Eettinen osallistumissuostumus ja lupa aineiston jatkokäyttöön
Tietosuojailmoitus: miten henkilötietoja käsitellään

• Pyydä tutkimuslupa kohdeorganisaatiolta: lisätietoja tutkimusluvista.
• Arkaluonteisten tietojen käsittely
• Tutkittavien identiteetin suojaaminen
• Tunnisteiden poistaminen anonymisoimalla ja pseudonymisoimalla
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Aineiston omistus- ja käyttöoikeudet
• Kun opiskelija kerää aineiston
• itsenäisesti

→

opiskelija määrittelee itse aineiston käytöstä

• tutkimusryhmän osana

• yritykselle

→ sopii aineiston käytöstä tutkimusryhmän kanssa

→ sopii aineiston käytöstä yrityksen kanssa

• Kun opiskelija käyttää
• ohjaajan tai muun tutkijan aineistoa → sopii aineiston käytöstä tämän kanssa
• muualta saatua aineistoa, esim. Tietoarkisto, THL → noudattaa tutkimuslupaehtoja ja
käyttöoikeuksia

• Salassapitosopimusmallia voi hyödyntää, kun luovuttaa opiskelijalle
luottamuksellista aineistoa.
• Varmista myös, että sinulla on oikeus aineiston luovuttamiseen.
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Henkilötiedot tutkimuksessa
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Henkilötieto tarkoittaa
• ”’kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön,
jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja;
tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen,
henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai
useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen,
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perustella"
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus).
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Henkilötieto – suorat tunnisteet
• Henkilön koko nimi
• Henkilötunnus
• Henkilönimen mukainen sähköpostiosoite
• Biometriset tunnisteet
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Henkilötieto – epäsuorat tunnisteet
Vahvat epäsuorat tunnisteet

Epäsuorat tunnisteet

Esimerkkejä

Esimerkkejä

• Postiosoite

• Sukupuoli

• Puhelinnumero

• Ikä

• Auton rekisteri

• Koulutus

• Henkilön julkaiseman teoksen viitetiedot

• Ammattiasema

• Muu kuin henkilönimenmukainen
sähköpostiosoite

• Sosioekonominen asema

• Henkilöstä tunnistetietoja sisältävän
verkkosivuston osoite
• Harvinainen ammattinimike
• Hyvin harvinainen sairaus
• Vain yhdelle kerrallaan annettu asema

• Tulot
• Siviilisääty
• Kieli

• Kansallisuus
• Työpaikka
• Koulu
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Henkilötieto – erityiset henkilötietoryhmät
• Rotu tai etninen alkuperä
• Poliittiset mielipiteet
• Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
• Ammattiliiton jäsenyys
• Terveyttä koskevat tiedot
• Seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot
• Geneettisten ja biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä
tunnistamista varten
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Eli…
• Jos keräät tietoja ihmisistä tai ihmisiltä oleta sen olevan
henkilötietoa.
• Myös pseudonymisoitu tieto on henkilötietoa.
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Tietosuojailmoitus
• Aina, kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tutkittavia tulee
informoida henkilötietojen käsittelyn
• tarkoituksesta ja
• keinoista eli miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.

• Tutkittavien informoimiseksi laaditaan tietosuojailmoitus
• Annetaan tukittavien tietoon muiden tutkimukseen liittyvien tiedotteiden yhteydessä

• Lisätietoa:
• Tutkimuksen tietosuojapolulta löydät tietosuojailmoituksen mallipohjat opiskelijalle ja
tutkijalle.
• Tutkittavien informointi (Tietoarkisto)
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Periaatteet käytännössä, opiskelijan muistilista
Pyri vastaamaan:
1. Kuka henkilötietoja käsittelee (osapuolten roolit)?
2. Mihin tarkoitukseen ja millä lakiperusteella (opinnäytetöissä yleensä suostumus)
henkilötietoja käsitellään?
3. Mikä on se vähimmäismäärä henkilötietoja, joita tarvitsen, jotta käsittelyn tarkoitus
toteutuu? Miten varmistan, että ylimääräisiä tietoja ei kerätä?
4. Miten huolehdin henkilötietojen keräämisestä niin, että kerääminen tapahtuu
tietoturvallisesti?
5. Miten huolehdin henkilötietojen säilytyksestä ja ylläpidosta niin, että käsittely on
turvallista?
6. Kauanko (tunnisteellisia) henkilötietoja on tarpeen säilyttää?
7. Miten huolehdin tietojen tuhoamisesta tai arkistoinnista?
(Lähde: Olli Repo ja Jukka Tuomela)
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Rekisterinpitäjä
• Rekisterinpitäjä vastaa tietosuoja-asetuksen velvoitteiden noudattamisesta
eli tietosuojaperiaatteiden toteutumisesta
• Tietosuojapolitiikan lähtökohta:
• Opiskelija toimii tutkimustyötään (kuten harjoitus- ja opinnäytetöitään)
varten keräämiensä henkilötietojen rekisterinpitäjänä, ellei erikseen ole
toisin sovittu.
• Rekisterinpitäjänä toimii (lähtökohtaisesti):
1.
2.
3.
4.

Opinnäytetutkimus opiskelijan itsenäisenä tutkimuksena -> opiskelija itse
Opinnäytetutkimus liittyy yliopiston projektiin, ei työsuhdetta -> tapauskohtaisesti
Opinnäytetutkimus yliopiston projektissa, työsuhteessa -> yliopisto
Opinnäytetutkimus toimeksiantona -> toimeksiantaja (tai opiskelija)

(Lähde: Olli Repo ja Jukka Tuomela)
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Yleinen etu

Suostumus

• Tieteellisessä tutkimuksessa käytetään
käsittelyperusteena pääsääntöisesti
yleistä etua.

• Opinnäytetöissä käytetään
käsittelyperusteena pääsääntöisesti
suostumusta.

• Kun käsittelyperusteena on yleinen etu,
suostumuksensa peruuttaneen tietojen
käsittely on edelleen mahdollista
tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai
tilastointia varten.

• Kun henkilötietojen käsittelyperusteena
toimii tutkittavan suostumus ja tutkittava
peruuttaa suostumuksensa, häntä
koskevat aineistot tulee poistaa ellei niitä
välittömästi anonymisoida.
• Lue lisää Arja Kuula-Luumin artikkelista:
https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/mita-eroaosallistumisen-keskeyttamisella-ja-peruuttamisella
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Henkilötietojen käsittelyperusteena
suostumus
Suostumuksella on tutkimuksen tekemisessä kolme merkitystä:
a) tutkimusetiikkaan liittyvä suostumus osallistua tutkimukseen muussa kuin
lääketieteellisessä tutkimuksessa (esim. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje)
b) suostumus osallistua tutkimukseen lääketieteellisessä tutkimuksessa (6 § Laki
lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488)
c) suostumus henkilötietojen käsittelyn perusteena (GDPR, 6 artikla 1a)

Huomioi!
• Tutkittavan suostumus osallistua tutkimukseen ei siis välttämättä tarkoita,
että henkilötietojen käsittelyperusteena olisi suostumus.
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Henkilötietojen käsittelyperusteena
suostumus
• Rekisteröity voi antaa suostumuksen ennalta määriteltyyn, nimenomaiseen
ja lailliseen tarkoitukseen. Suostumuksen voi antaa myös esim. saman
tutkijan myöhemmille opinnäytetutkimuksille.
• Henkilötietojen käsittely täytyy suunnitella jo aiemman opinnäytetyön yhteydessä ja
informoitava osallistujia myös tästä, tai
• Pyytää osallistujilta uusi suostumus uuteen tarkoitukseen.

• Jos henkilötietojen käsittelyn tarkoitus muuttuu, sinun on pyydettävä uusi
suostumus ennen käsittelyn aloittamista.
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Henkilötietojen säilytysaika
• Henkilötiedoille täytyy määritellä säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista,
määräytymisperuste.
• Henkilötietojen käsittelyaika voi olla pidempi kuin opinnäytetyön kesto, jos
esimerkiksi julkaisuprosessi on opinnäytetyön valmistuessa vielä kesken.
• Esimerkkejä määräytymisperusteesta:
• Kunnes opinnäytetyö on hyväksytty, arvioitu valmistumisaika 12/2023.
• Kunnes hankkeen julkaisusuunnitelmaan merkityt julkaisut on julkaistu.

• Henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on
tunnistettavissa, ainoastaan niin kauan kuin on tutkimuksen kannalta
tarpeen.
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Ennakkokysymys
Erityisesti tietosuojakysymykset haastatteluaineistojen käsittelyssä
graduissa kiinnostaa. Vaikuttaako se, jos kerää esimerkiksi videoimalla
erilaisten järjestelmien käyttötapoja?
• Lähtökohtaisesti keräät henkilötietoja.
• Miten videointi toteutetaan?
• Mitä käyttäjästä näkyy ja kuuluu?
• Ruutukaappaus vs. käyttäjän videointi
• Mikä järjestelmä? Näkyykö siinä henkilötietoja?

• Mitä taustatietoja kerätään?
• Tutkittavien yhteystiedot?
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Aineistojen kuvailu
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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.

• Julkisten kuvailutietojen avulla
tutkimusaineisto on helpommin
löydettävissä ja käytettävissä.
• FAIR-periaatteet
• Tutkimusaineiston avaaminen on
mahdollista.
Footer
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Mitä kuvailla?
• Mihin tarkoitukseen aineisto on kerätty?
• Mitä datasetti/aineisto sisältää?
•

Haastattelut, kyselyt, kuvat...

• Kuka keräsi aineiston?
• Milloin aineisto kerättiin?
• Kuvaa myös mahdolliset kontekstitiedot,
esim. tiedonkeruuhetkellä vallinnut tilanne.
• Miten aineisto kerättiin?
• Miten aineistoa on käsitelty tai muokattu?
•
•

Onko anonymisoitu?
Onko useita versioita?

• Miten aineiston laatu on varmistettu?
• Onko aineisto saatavilla?
Lähde: https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-ManagementExpert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata

Footer
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Julkinen kuvaus
• Julkiset kuvailutiedot sisältävät
• tietoja aineiston keruusta ja sisällöstä
• tietoa tutkimusaineiston tekijöistä
• käyttöoikeuksista ja lisensseistä
• pysyvän tunnisteen (DOI, URN)
• Voit käyttää tutkimusaineiston kuvailuun Fairdata-palveluiden metatietotyökalua Qvainta.
Qvaimen kautta tallennetut metatiedot julkaistaan tutkimusaineiston hakupalvelu
Etsimessä.
• Jos tallennat aineistosi arkistoon, arkisto määrittelee metadataformaatin. Arkistosta saat
myös pysyvät tunnisteet.
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Julkiset
kuvaukset
Esimerkki:
Tietoarkiston Ailaportaali

Footer
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Järjestä aineistosi
• Johdonmukainen kansiorakenne
• Käytä alakansioita.
• Järjestä esimerkiksi aineistotyypeittäin.
• Aineiston kuvailutiedot voidaan tallentaa myös
tutkimusaineiston yhteyteen tai erilliseen
tiedostoon (tekstitiedostot, README-tiedostot).

• Muista myös datan oheismateriaali
• tutkimustiedotteet, tutkimusluvat,
tietosuojailmoitukset, henkilötietojen käsittelyn
dokumentointi, aineistonhallintasuunnitelma,
rahoitushakemus, salassapitosopimukset sekä
muut sopimukset ja dokumentit
• muistiinpanot
Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/kvalitatiivisen-datan-kasittely.html
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Nimeä tiedostosi
•Tiedostojen nimeäminen
• Riittävän lyhyt
• Informatiivinen – sisältöä kuvaava
• Johdonmukainen
• Ei paljastavia nimiä

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

•Standardit
• Esimerkiksi päivämäärä → 20200924_datapilotti.docx

https://xkcd.com/1459/
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Aineistojen avaaminen
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Miksi avaan aineistoni?
• Aineiston avaaminen periaatteella: ”niin avointa kuin mahdollista, niin
suljettua kuin välttämätöntä”.
• Myös opinnäytteen tekijällä ja erityisesti väitöskirjatutkijalla on
mahdollisuus avata aineisto kokonaan, osittain tai pelkästään metadata.
• Voit käyttää tutkimusaineiston julkiseen kuvailuun Fairdata-palveluiden
metatietotyökalua Qvainta

• Aineiston avaamisen hyödyt:
•
•
•
•

Tutkimukselle enemmän näkyvyyttä ja viittauksia.
Tutkijalle ansio. Myös opiskelijalle näyttö työelämää varten.
Tutkimustulosten todennettavuus ja tutkimuksen toistettavuus.
Päällekkäinen työ vähenee, ei myöskään kuluteta tutkittavien aikaa. Kannattaisiko
opiskelijoiden käyttää jo olemassa olevia aineistoja?
• Vastaat korkeakouluyhteisömme, useiden rahoittajien ja tieteellisten julkaisuiden
vaatimuksiin
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Aineiston avaaminen käytännössä
• Informoi tutkimukseen osallistuvia ja pyydä lupa aineiston avaamiseen eli tarvitaan
tutkimustiedote, osallistumissuostumus ja tietosuojailmoitus.
• Varmista ettei avaamiselle ole eettisiä tai oikeudellisia esteitä.
• Kuvaile aineisto riittävästi.
• Käytä tiedostomuotoja, jotka aukeavat ilman erityistä kaupallista sovellusta
• Anonymisoi aineisto.
• Ole yhteydessä data-arkistoon etukäteen.
• Tietoarkisto ottaa myös gradua varten kerättyjä aineistoja.
• Esimerkkejä data-arkistoista:Tietoarkisto, Kielipankki, Zenodo
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Ohjeita ja linkkejä
Oppaita ja ohjeita

Tampereen korkeakouluyhteisön linjaukset

• Tutkimusaineistojen hallinta -opas
(Tampereen yliopiston kirjasto)

• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen
linjaus

• Aineistonhallinnan käsikirja (Tietoarkisto)

• Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojapolitiikka
(intra)

• Tutkimuksen tietosuojapolku (Tampereen yliopisto)

• Tampereen korkeakouluyhteisön tietoturvapolitiikka

• Tietoturvan pikaohje (intra)

• Hyvä tieteellinen käytäntö (Tampereen yliopisto)
• Tutkijan muistilista (Vastuullinen tiede)
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Datapalvelu auttaa
Datapalvelun kautta tavoitat
• kirjaston datatuen

• tutkimuksen IT-tuen
• tutkimuspalvelut
• tietoturvan asiantuntijat
• tietosuojan asiantuntijat
• lakipalvelut
• asianhallinnan asiantuntijat
• Tietoarkiston.
Ota yhteyttä: researchdata@tuni.fi
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