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Miksi suunnitella aineistonhallintaa?
• Käytännön hyödyt:

• Säästää aikaa ja sujuvoittaa työtä.
• Vähentää riskejä, esim. aineiston menettäminen tai
muuttuminen
• Auttaa järjestämään, tallentamaan ja löytämään
aineiston.

• Auttaa tekemään aineistostasi löydettävää,
saavutettavaa, yhteentoimivaa,
uudelleenkäytettävää (FAIR).

• Auttaa toisia ymmärtämään aineistoasi.
• Rohkaisee muita uudelleenkäyttämään ja viittaamaan
aineistoosi.
• Vähentää päällekkäistä työtä.

• Osa hyvää tieteellistä käytäntöä.

• Osoittaa, että toimit eettisesti ja vastuullisesti.
• Varmistaa, että noudatat tietosuojalainsäädäntöä.
• Tekee tutkimuksestasi läpinäkyvämpää, luotettavampaa
ja toistettavampaa.

CESSDA ERIC https://www.cessda.eu/
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Tampereen korkeakouluyhteisö edellyttää
aineistonhallintasuunnitelmaa
Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus (pdf)
”Tutkija laatii tutkimuksestaan jo suunnitteluvaiheessa
aineistonhallintasuunnitelman riippumatta siitä, onko tuotettava tutkimusdata
mahdollista myöhemmin avata. Suunnitelman laadinnassa otetaan huomioon
rahoittajan vaatimukset. Tutkija päivittää aineistonhallintasuunnitelmaa
tutkimuksen kuluessa. ”
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Rahoittajat edellyttävät suunnitelmaa
Suomen Akatemia
• Aineiston hallinnan suunnittelu mahdollistaa

tutkimusaineistojen avaamisen, vähentää tutkimusaineistojen
häviämisen riksiä ja on oleellinen osa hyvää tieteellistä
käytäntöä.
• Hakuvaiheessa kaikkien hakijoiden tulee kertoa lyhyesti
aineiston hallinnasta tutkimussuunnitelman kohdassa ”4.3.
Avoin tiede”.
• Myönteisen rahoituspäätöksen saaneen tutkijan tulee jättää
varsinainen aineistonhallintasuunnitelma kahdeksan viikon
kuluessa rahoituspäätöksestä.

Horizon Europe
• Kun projektin rahoitus on hyväksytty ja aloitettu,
aineistonhallintasuunnitelman ensimmäinen versio on
toimitettava projektin kuuden ensimmäisen kuukauden
aikana
• Aineistonhallintasuunnitelma on päivitettävä projektin aikana
aina, kun merkittäviä muutoksia tapahtuu.
• Lisätietoja (webinaari) avoimen tieteen vaatimuksista.
22/04/2021
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Suomen akatemia
” Julkisin varoin rahoitetun tutkimuksen tärkeimpiä tuotoksia ovat tutkimusaineistot ja
tutkimusjulkaisut. Siksi kaikki Suomen Akatemian rahoituksella tuotetut tutkimusaineistot
ovat oletusarvoisesti avoimesti saatavilla. Tutkimusaineistoilla voi kuitenkin
perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta
salassa pidettävään. Jos koko tutkimusaineistoa ei voida avata, sen metadata (kuvailutiedot)
on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.
Tutkimuseettiseltä ja lainsäädännölliseltä kannalta tutkimusaineisto tulisi yleensä säilyttää
tutkimuksen verifiointia varten. Aineiston hallinnan suunnittelu mahdollistaa
tutkimusaineistojen avaamisen, vähentää tutkimusaineistojen häviämisen riksiä ja on
oleellinen osa hyvää tieteellistä käytäntöä. Aineiston hallinnan suunnitelmat tulee olla
toteutettavissa suorituspaikassa ja niiden mukaisten toimenpiteiden tulee noudattaa hyvää
aineistonhallintatapaa.”
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Aineistonhallintasuunnitelma ja Suomen Akatemia: prosessi
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Mikä on aineistonhallintasuunnitelma?
• Aineistonhallintasuunnitelma (DMP) on dokumentti,
jossa tutkija kuvaa aineiston elinkaaren tutkimuksen
aikana ja sen, mitä aineistolle tehdään tutkimuksen
jälkeen.
• Aloita suunnitelman kirjoittaminen heti, kun aloitat
projektin suunnittelun.
• Päivitä sunnitelmaa! Aineistonhallintasuunnitelma on
elävä dokumentti.

• Vinkkejä aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen:
• Aineistonhallintasuunnitelma täydentää
tutkimussuunnitelmaa – vältä päällekkäisyyksiä!
• Ole konkreettinen.
• Vastaa niin, että ymmärrät itsekin vastauksen.
• Älä kopioi vastauksia muualta.

• Ei ole vain dokumentti, vaan myös työkalu käytännön
asioiden toteuttamiseen ja riskien hallintaan.
22/04/2021
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Aineistonhallintasuunnitelman osat
• Aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen on
erilaisia mallipohjia.
• Aineistonhallintasuunnitelmassa, johon esimerkiksi
Akatemian suunnitelma perustuu, on seuraavat osiot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aineiston yleiskuvaus
Eettiset periaatteet ja lainsäädäntö
Dokumentointi ja metadata
Aineiston tallentaminen tutkimusprojektin aikana
Aineiston avaaminen ja arkistointi
Vastuut ja resurssit

Kansallinen suunnitelmapohja:
General Finnish DMP Template (.docx)
22/04/2021
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DMPTuuli
• DMPTuuli on työkalu aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen:
• Kirjoita, kommentoi ja jaa aineistonhallintasuunnitelmia.
• Mahdollisuus yhteiskirjoittamiseen.

• Tarjolla erilaisia
• suunnitelmapohjia (mm. Suomen Akatemia).
• ohjeita (mm. kansallinen ohje, Tampereen korkeakouluyhteisön ohje).

• Luo itsellesi tili
• Mahdollisuus käyttää HAKA-tunnuksia.

• DMPTuulin löydät täältä: https://dmptuuli.fi/
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1. Aineiston yleiskuvaus
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Määrittele ja kuvaa tutkimusaineistosi
• Jaottele tutkimusaineistosi esim. seuraavasti:
• Uudelleenkäytetty aineisto, jonka lisenssit tai käyttöehdot
on kuvattu lyhyesti.
• Itse kerätty uusi aineisto.
• Uusi aineisto, joka syntyy tutkimusprojektin aikana.

• Jaottelun tarkoituksena on auttaa tunnistamaan,
että eri aineistoilla on erilaisia käsittelytarpeita.
• Kuvaa tiedostomuodot ja datatyypit (ääni, kuva,
taulukko jne.)
• Arvioi aineiston koko – tarvittava tallennustila projektin
aikana karttuvalle aineistolle.

Kuva Markus Spiske on Unsplash

Research data are the evidence that
underpins the answer to the research
question, and can be used to validate
findings regardless of its form (e.g. print,
digital, or physical).” [1]
22/04/2021 | 12

[1] Concordat on Open Research Data, published on 28 July 2016

Aineiston laadun varmistaminen
Hankala kysymys. Riippuu aineistosta, mutta alla muutama esimerkki.
• Versionhallinta.
• Esimerksi yhteisesti sovitut tiedostojen nimeämiskäytännöt, versionhallintajärjestelmien
hyödyntäminen.

• Litteroinnin tarkistaminen
• Litteroinnin tarkistamisen tekee joku muu kuin litteroijan itse.

• Analogisen materiaalin digitalisointi parhaalla mahdollisella tarkkuudella.
• Korkea resoluutio.

• Alkuperäinen aineisto aina erillään työdatasta.
• Koulutus ja ohjeistus, jotta kaikki ryhmässä toimivat samalla tavalla.
• Yhdenmukaiset työkäytännöt.

• Onko aineistossa henkilötietoja tai onko aineisto muuten sensitiivistä?

Kuva Gerd Altmann from Pixabay

• Mieti, miten aineiston minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi vaikuttavat datan laatuun.
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Vinkkejä aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen
• Varmista, että tutkimussuunnitelmassa ja
aineistonhallintasuunnitelmassa esitellyt aineistot ovat
linjassa keskenään.
• Tunnista erilaiset aineistot ja niiden käsittelytarpeet
(esimerkiksi sensitiivinen/luottamuksellinen aineisto).
• Selitä miksi tietyt tiedostomuodot ovat käytössä ja
ovatko ne avoimia tiedostomuotoja.
• Selitä, jos tiedostojen (aineiston) avaaminen vaatii
erityisiä ohjelmistoja.
• Taulukko tai listaus toimii yleensä hyvin, kun esittelet
aineistosi.
• Kuvaa aineiston käsittelyyn liittyvät käytännöt (keräys,
versiointi, logit,validointi) ja tunnista mahdolliset
virhelähteet, jotta datan laatu varmistetaan.

Kuva by Aaron Burden on Unsplash
22/04/2021 | 14

Millaista aineistoa sinulla on / aiot kerätä?
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2. Eettiset periaatteet ja
lainsäädäntö
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Sopimukset ja käyttöoikeudet
• Sovi projektissa kerätyn aineiston käytöstä
tutkimusryhmässäsi:
• Kuka saa käyttää aineistoa tutkimuksen aikana?
• Mitä aineistolle tapahtuu projektin jälkeen?
• Mitä aineistolle tapahtuu, jos tutkija lähtee kesken
projektin?

• Liittyykö aineistoosi tekijänoikeuksia tai
patentteja?
• Kolmannen osapuolen aineistot (esim. data-arkisto,
yritysten aineistot, rekisterit, avoin aineisto,
tutkittavien tuottama aineisto).

• Lisensseillä voit määrittää aineistollesi
käyttöehtoja:
• Creative Commons aineistolle ja
• MIT tai GNU lähdekoodille.
22/04/2021 | 17

Mitä on henkilötieto?
Suorat tunnisteet

Epäsuorat tunnisteet

• Henkilötunnus

Vahvat epäsuorat
tunnisteet

• Koko nimi

• Sähköposti

• Kotikunta

• Äänitiedosto

• Puhelinnumero

• Ikä

• Sähköposti (nimellinen)

• Syntymäaika

• Perhesuhteet

• Video, jossa ihmisiä

• Harvinainen ammatti

• Ammatti

• Valokuva, jossa ihmisiä

• Auton rekisteritunnus

• Koulutus

• Opiskelijanumero

• Äidinkieli

• Alue/kaupunginosa

• Kansallisuus
22/04/2021 | 18

Kun käsittelet henkilötietoja
• Kun keräät tietoja tutkittavilta tai tutkittavista, oleta että keräät
henkilötietoja.
• Kun käsittelet henkilötietoja, sinun tulee noudattaa
tietosuojalakia.
• Myös pseudonymisoitu tieto on henkilötietoa.
• Kun käsittelet henkilötietoja, tutkittavia on informoitava:
• Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.
• Miten henkilötietoja kerätään, käsitellään, käytetään, säilytetään ja
hävitetään.
• Tietosuojalain määrittelemistä rooleista ja vastuista:
• Rekisterinpitäjä.
• Käsittelijä.
• Tietosuojalain määrittelemä käsittelyperuste:
• Yleinen etu (tieteellinen tutkimus).

• Tutkittavien informointiin käytetään tietosuojailmoitusta, joka
annetaan tutkittaville tutkimustiedotteen ja suostumuksen
yhteydessä.

Lisätietoja:
• Tutkimuksen tietosuojapolku
• Mallipohjia
• Tietoarkiston opas
22/04/2021 | 19

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskiarvio
• Perusmuotoinen riskiarvio
• On tehtävä aina ennen henkilötietojen
käsittelyä.
• Riskejä arvioidaan tutkittavan näkökulmasta.

• Vaikutusten arviointi (DPIA = Data
protection impact assessment)
• On tehtävä, jos riskiarvio osoittaa, että
henkilötietojen käsittely aiheuttaa korkean
riskin tutkittaville
• Katso kriteerit vaikutusten arviointiin
Tietosuojavaltuutetun sivuilta
https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi

• Riskiarvio on dokumentoitava.

Photo by Marija Zaric on Unsplash
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Eettistä ennakkoarviointia edellyttävät
tutkimusasetelmat ihmistieteissä
a) Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen
koskemattomuuteen

b) Tutkimuksessa ei noudateta tietoon perustuvan
suostumuksen periaatetta
c) Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman
huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka
perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta
osallistumasta tutkimukseen
d) Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään
poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä
e) Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville
normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista
henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus)
f) Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä
turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän
läheisilleen (esim. perheväkivaltaa koskevat
tutkimukset)

Huomio! Eettinen ennakkoarviointi ei anna sinulle
vastuuvapautta.

• Myös kustantaja tai rahoittaja voi edellyttää eettisen
toimikunnan lausuntoa.
• Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi.
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Aineiston käyttöä voi määrittää ja rajoittaa
• Konsortiosopimuksissa määritellään yhteistyöhankkeeseen liittyvistä vastuista.
• Henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelystä sovitaan tutkittavien kanssa.
• Kohdeorganisaatioiden myöntämissä tutkimusluvissa määritellään aineiston
keräämistä ja käyttöä.
• Lisätietoja tutkimusluvista.

• Rekisteriaineistojen ja viranomaisaineistojen käytöstä tutkimuksessa sovitaan
kyseisen viranomaisen kanssa.
• Rahoitusehdoissa voidaan määrittää aineiston käytöstä.
• Työsopimukset.
• Data-arkistojen määrittelemät lisenssit tai muut käyttöehdot aineistoille.

• Tekijänoikeudet voivat rajoittaa aineiston käyttöä, jos tutkimuksesa käytetään
esimerkiksi tutkittavien tuottamia materiaaleja.
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Sovi tutkimusaineiston tekijyydestä
• Osana tätä tehtävien ja vastuiden osoittamista voidaan myös sopia tekijyyden ilmoittamisesta
suhteessa tutkimusaineistoon ja siitä tehtäviin julkaisuihin.
• Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeissa pidetään hyvänä tieteellisenä
käytäntönä, että myös tekijyyttä koskevat periaatteet sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista
tai tutkijoiden rekrytointia.
• Tutkimusjulkaisu on aina tekijänoikeuslain mukainen teos, mutta tutkimusaineisto ei aina ole
tekijänoikeudella suojattua.
• Riippumatta siitä, onko aineisto tekijänoikeudella suojattua vai ei, aineiston käytöstä ja
arkistoinnista on syytä sopia tutkijoiden kesken jo tutkimuksen alkaessa.
• Jos aineistoa säilytetään jatkokäyttöä varten, arkistoituihin tutkimusaineistoihin ja
alkuperäiseen tutkijaan tai tutkijoihin tulee aina viitata samalla periaatteella kuin viitataan
kirjallisiin lähteisiin.
Tekijyydestä ja sopimisesta kertovan luvun lähteenä päälähteenä käytetty Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjan lukua ”Sopimukset
ja oikeudet” https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-oikeudet/#tekijanoikeudet
22.4.2021 | 23

Mitä kirjoitan suunnitelmaan?
• Kuvaa käyttämääsi aineistoosi liittyvät oikeudet,
minkälaisia rajoituksia käyttöön liittyy?

• Miten yhteistyöhankkeen roolit ja vastuut on määritelty?
• Kuvaa, miten olette sopineet aineiston käytöstä ja
tekijyydestä ja siitä, mitä eri aineistoille tehdään projektin
jälkeen.

• Kuvaa, sisältyykö aineistoosi henkilötietoja
(= tunnisteellista tietoa) ja tunnista käsittelyyn liittyvät
vaatimukset.
• Määritä vastuut ja roolit, kuten rekisterinpitäjä ja
käsittelijä.
• Määritä käsittelyperuste (Tieteellinen tutkimus).
• Tunnista anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin tarve.
• Tunnista aineiston vaatimat tekniset suojaustoimet.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

• Kuvaa eettisen ennakkoarvioinnin tarve.
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Henkilötiedot ja aineistoon liittyvät sopimukset?
1. Oletko tehnyt
tutkimusaineistoon liittyviä
sopimuksia?
2. Keräätkö henkilötietoja?
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3. Aineistojen kuvailu ja
metadata
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Kansiorakenne ja tiedostojen nimeäminen
• Pidä tiedostojen nimet
• lyhyinä,
• Informatiivisina,
• johdonmukaisina.

• Huomio! Ei henkilötietoja tiedostojen nimiin.
• Sisällytä versionumerot tiedostojen nimiin.
• Esim. v01, v02, v03

• Käytä standardin mukaista päiväystä.
• Date → 20210412_datapilot.docx
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Mitä kuvailla?
Projektitason kuvaus sisältää:
•

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-ManagementExpert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metadata_is_a_lo
ve_note_to_the_future_(8071729256).jpg
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Julkiset kuvailutiedot - metadata
• Metadatan avaamista vaaditaan
Tampereen korkakouluyhteisön
avoimen tieteen linjauksessa sekä
Suomen Akatemian ohjeistuksessa.
” Jos koko tutkimusaineistoa ei voida
avata, sen metadata (kuvailutiedot)
on kuitenkin tallennettava
kansalliseen tai kansainväliseen
hakupalveluun.”
• Fairdata Qvain -työkalu tekee datasi
kuvailun ja julkaisemisen helpoksi.
Qvain tarjoaa selkeän lomakkeen,
johon tiedot datasta täytetään.
Tietojen syöttämisen jälkeen voit
julkaista datasi tutkimusaineistona ja
saattaa sen avoimesti saataville..

https://zenodo.org/record/2654485#.YHaseudRU2w
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Vinkkejä metadatan tuottamiseen
• Kiinnitä huomiota otsikoihin
• Esimerkki: Greater Yellowstone (where) Rivers (what) from 1:126,700 (scale)
U.S. Forest Service (who) Visitor Maps (1961-1983) (when)

• Metadatatiedoston tarkoitus on antaa käyttäjälle niin paljon tietoa
aineistosta, että sen hyödyntäminen on mahdollista ilman, että olisi
yhteydessä datasetin omistajaan.
• Ole riittävän yksityiskohtainen: metadataa ei voi olla liikaa.

• Valitse avainsanat harkiten ja käytä asiasanastoa aina kun mahdollista.

• Myös tietokone lukee metadataa, joten symboleita on käytettävä
harkiten.
• Kun kopioit tekstejä muista lähteistä, käytä tekstieditoria (Notepad), jotta

mukaan ei tartu piilotettuja merkkejä.
Source: https://www.dataone.org/education-modules Lesson 07: Metadata

https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Metadata_-_Digital_Preservation.png
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Vinkkejä aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen
• Mieti mitä asioita olisi olennaista dokumentoida
ja kuvailla, jotta aineisto oli jatkokäytettävää.
• Määrittele kullekkin aineistolle sopivat
dokumentointi ja kuvailutavat (hyödynnä
tarvittaessa standardeja).
• Jos aineisto avataan, selvitä etukäteen
arkiston vaatimukset kuvailulle.
• Määrittele kuka vastaa dokumentoinnista
aineiston elinkaaren eri vaiheissa.
• Aineiston keruu, analysointi, tallentaminen, julkaiseminen.
• Julkiset kuvailutiedot.

Photo by Aaron Burden on Unsplash
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4. Aineiston tallennus ja
varmuuskopiointi
tutkimuksen aikana

22/04/2021 | 32

Korkeakouluyhteisön tallennuspaikat
OneDrive for Business

Henkilökohtaiset tallennustilat

• Opiskelijoille ja henkilökunnalle.

• Kaikki opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat
saavat henkilökohtaisen tallennustilan (P-asema).

• Tallennustilaa 1000 GB.

• Käyttöoikeuksia mahdollista antaa myös
kokeakouluyhteisön ulkopuolisille.
• Soveltuu henkilötietoja sisältävälle aineistolle.
• Huom! TUNI-tunnuksilla käytettävä
OneDrive for Business eroaa tietoturvan
suhteen kuluttajaversiosta.
Tuni Groups
• Kuin OneDrive for Business, mutta soveltuu
erityisesti ryhmätyöskentelyyn.
• Käyttäjähallinta.
• Ryhmätyöskentelyn työkalut.

• Tallennustilaa 5 GB.
Räätälöidyt ratkaisut

• Tekniset vaatimukset.
• Isot aineistot.
• Esim. 1000 tuntia videotallennetta.

• Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa tietoa
sisältävä aineisto.
• Esim. sensitiivinen aineisto, terveystietoa.

Henkilötietojen suojatason määrittelyn apuna voi
käyttää henkilötietokategoriataulukkoa (pdf) (intra)
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Pilvipalveluista
• Ei ole ratkaisevaa onko tallennuspaikka pilvessä
vai ei, tärkeintä on turvallisuus!
• Arvioi ja selvitä:
• Tekniset ratkaisut ja kuinka palvelua ylläpidetään.
• Mahdolliset tietoturvariskit.
• Käyttöehdot.

• Tampereen korkeakouluyhteisöllä on sopimus
Microsoftin kanssa.

Korkeakouluyhteisön tarjoamat O365 –palvelut ovat
turvallisia ja GDPR-yhteensopivia.

• Huom! Korkeakouluyhteisöllä ei ole sopimusta Dropbox,
Google tms. kanssa. Älä siis käytä kuluttajille
suunnattuja ilmaispalveluita, joissa maksuttomuuden
vastineena on palvelun tarjoajalle luovutettu data.

Photo by Billy Huynh on Unsplash
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Vinkkejä aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen
• Suosi korkeakouluyhteisön omia tai CSC:n tarjoamia
tallennuspaikkoja. Etuja ovat
• varmuuskopiointi
• tietoturva ja tietosuoja.

• Jos käytät muita tallennuspaikkoja, perustele miksi.
• Kerro myös, miten aineiston tietoturvasta ja tietosuojasta
huolehditaan.

• Mieti versionhallinnan käytännöt,
• varmistat aineiston laadun ja käytettävyyden.

• Kerro, miten fyysinen aineisto säilytetään ja turvataan.
• Määrittele, kuka vastaa käyttöoikeuksien
myöntämisestä / pääsynhallinnasta.
• Kuinka aineistoon pääsyä kontrolloidaan ja millaisia
turvatoimia tarvitaan?

Photo by Aaron Burden on Unsplash

• Esim. Lokitietostot.
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5. Aineiston avaaminen ja arkistointi
tutkimuksen jälkeen
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Suunnittele ja valmistaudu etukäteen 1/2
• Mieti, voitko avata aineistosi kokonaan,
jonkin osan vai vain metadatan.
• Informoi tutkittavia ja kysy heidän
suostumuksensa aineiston avaamiseen.
• Lisätietoa informoinnista
• Mallipohjia

• Sovi tutkimusryhmässä ja/tai partnereiden
kanssa aineiston avaamisesta.

Photo Augusto Ordonez Pixabay

• Esimerkkejä syistä jolloin aineiston
avaaminen ei onnistu:
• Eettiset ja lainsäädännölliset syyt.
• Omistajuus / Käyttöehdot.
• Liikesalaisuudet.
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Suunnittele ja valmistaudu etukäteen 2/2
• Valitse sopiva arkisto aineistollesi.
• Ole yhteydessä arkistoon jo ennen aineiston keräämistä.

• Dokumentoi ja kuvaile aineistosi niin, että muutkin ymmärtävät sitä.
• Käytä tiedostomuotoja jotka ovat sopivia pitkäaikaissäilytykseen.

• Käytä tiedostomuotoja joita on mahdollista avata ilman kaupallisia sovelluksia.
• Valitse aineistollesi lisenssi.

• Anonymisoi aineisto.

https://www.fosteropenscience.eu/
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Milloin aineisto kannattaa avata?
•

Tutkimuksen aikana?

•

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

•

Tutkimuksen 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.”

•

Muista huomioida:
•
•
•
•

Rahoittajan ehdot.
Kustantajan/lehden ehdot.
Lupaukset tutkittaville.
Tietosuojavelvoitteet.

Photo by Sigmund on Unsplash
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Aineiston avaaminen arkistossa
• Huomioi:
• Arkiston sopivuus aineistollesi.
• Arkisto sisältää samantyyppistä aineistoa.
• Vastaa rahoittajan ja/tai kustantajan vaatimuksiin.

• Arkisto tarjoaa aineistollesi pysyvän tunnisteen
(PID)
• DOI tai URN

• Arkisto julkaisee aineistoista koneluettavaa
metadataa ja käyttää tunnettua
metadatastandardia.
• Arkisto tarjoaa ainestoille selkeät käyttöehdot.
• Arkisto on saanut sertifikaatin
luetettavuudestaan.
• esim. Core Trust Seal tai ISO 16363

• Arkistoja: Re3data.org

Illustration credit: Ainsley Seago.
doi:10.1371/journal.pbio.1001779.g001
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Aineiston avaaminen tieteellisissä julkaisuissa
tai datalehdissä
• Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut
• Aineisto on artikkelin oheismateriaalina.
• Riski: aineisto on maksumuurin takana eikä näin avointa.

• Aineisto avataan arkistossa
• Lehdellä voi olla vaatimuksia/suosituksia arkiston
suhteen.

• Huomio julkaisusuunnitelmassa lehden datapolitiikka.
→ Milloin on oikea hetki avata aineisto?

• Tieteelliset datalehdet

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opendata.png

• Aineisto artikkelin osana.
• Aineisto avataan arkistossa.
• Esimerkkejä lehdistä:
• Elsevier Data in Brief
• Springer Nature Scientific Data.
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Vinkkejä aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen
• Kuvaile ja perustele aineistojen avaaminen.
• Mikä osa aineistosta säilytetään ja kuinka kauan?
• Mikä osa aineistosta tuhotaan ja milloin?
• Mistä syistä aineisto tai sen osa säilytetään tai tuhotaan?

• Milloin aineisto avataan ja millaisella lisenssillä?
• Lisenssillä määritellään aineiston käyttöehdot ja myös rajataan
käyttöä.

• Kerro missä arkistossa aineisto tullaan avaamaan.
• Huomioi, että arkiston tulee antaa aineistolle pysyvä tunniste
(DOI, URN…).

• Missä aineiston julkiset kuvailutiedot (metadata) julkaistaan?
• Jos aineistoa ei voi avata, perustele miksi.
• Miksi aineistoa ei voi avata tai siihen pääsy on rajattua?

• Miten ennakoidaan aineiston jakamiseen liittyviä ongelmia?
• Tarvitaanko aineiston jatkokäyttöön erityisiä ohjelmia tai
työkaluja?
• Ennakoi ja kuvaa millä tavoin aineistoa voisi olla mahdollista
käyttää uudelleen.

Photo by Aaron Burden on Unsplash
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Oletko suunnitellut aineistosi avaamista?
1. Oletko käyttänyt avattuja
aineistoja?
2. Suunnitteletko avaavasi
aineistoasi tai koodiasi?
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6. Aineistonhallinnan
vastuut ja resurssit
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Arvioi työmäärä ja kustannukset
• Kuka vastaa aineistonhallinnasta?
• Arvioi tarvittava työaika:
• Ennen aineiston keruuta
• Suunnittelu
• Tarpeelliset luvat ja sopimukset
• Riskiarvion tekeminen ja eettinen ennakkoarviointi

• Aineistonhallinta käytännössä
• Esim. Versionhallinta

• Aineiston käsittely
• Dokumentointi ja kuvailu
• Myös julkiset kuvailutiedot

Photo by Jordan Whitfield on Unsplash

• Aineiston valmistelu avaamista ja jatkokäyttöä varten
(esim. anonymisointi)

• Syntyykö aineistonhallinnasta kustannuksia?
• Laitteet, ohjelmistot
• Ulkopuoliset palvelut (litterointi).
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Vinkkejä aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen
• Määrittele aineistonhallinnan roolit ja vastuut
(mahdollisimman yksityiskohtaisesti). Kuka vastaa
esimerkiksi aineiston laadunhallinnasta, metadatan
tuottamisesta, tallennusratkaisuista, aineiston
jakamisesta jne.
• Kuka on vastuussa aineistosta tutkimuksen päätyttyä?
• Määritele kuinka vastuut siirtyvät (esim. silloin kun
tutkija lähtee tutkimusryhmästä).
• Kuinka aineistonhallinnan vastuut määritellään
yhteistyöprojektissa?
• Kuka vastaa aineistonhallintasuunnitelman teosta ja
sen päivityksestä tutkimuksen aikana?
• Luettele aineistonhallintaan tarvittavat resurssit ja
välineet.
• Anna arvio aineiston jakamiseen ja julkaisemiseen
tarvittavasta resursseista (ajasta ja rahasta).

Photo by Aaron Burden on Unsplash
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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)
• Practical guide to research data management (Science Europe)
• Korkeakouluyhteisön DMP ohje (viimeisin ohje oppaassamme)
• Suomen Akatemia: Tutkimusaineistojen hallinnointi ja avoimuus
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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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Kysymyksiä tai kommentteja?
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Ennakkokysymyksiä I
• Onko yliopistollamme jotain arkistoa, johon voisi tallentaa päättyneiden projektien
materiaalit? Onko Hervannan kampuksella mitään tällaista paikkaa, johon myös
tarvittaessa pääsisi? EU-projektimateriaaleja kai pitää säilyttää 15 vuotta.
•
•
•
•
•

Tutkimusaineistot ja muu materiaali (Tutkimusdata, viestintämateriaali, tutkimustuotokset)
Tutkimuksen hallinnolliset asiakirjat
lisää projektin aineistojen arkistoinnista ja Tutkimustoiminnan asiakirjoista (vaatii kirjautumisen).
TAU Tutkimustoiminnan aineistojen säilytysaikojen määräytymisperusteet (PDF)
Lisätietoja sähköpostilla tau@tuni.fi.

• How can I know the ethical and legal issues related to my data management?
• Mitä pitäisi ottaa huomioon raportoitaessa etnografisen tutkimuksen aineistonkeruuta
• Asian havainnollistamien aineistotyyppien mukaan: havaintomuistiinpanot, haastattelut, tallenteet, piirrokset,
valokuvat, videot…
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Ennakkokysymyksiä II
• Jos aineistonkeruu koskee esimerkiksi viranomaisten työssä
kouluttautumista ja työprosesseja, kuten poliisin poliisikoirien koulutus ja
niiden työssä käyttäminen, mitä kaikkea olisi syytä huomioida jo
etukäteen?
•
•
•
•
•

Tutkimusluvat kohdeorganisaatiosta
Tutkittavien rekrytointi
Tutkittavien informointi
Aineiston anonyymi käsittely
Myös koirat tunnisteellista tietoa

• Miten nykyiset aineistonhallintasäännökset pätevät aiemmin, esim. vuosia
sitten, kerättyyn aineistoon?
• Noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä esim. henkilötietojen osalta -> Tietosuojalaki
• Päivitetään tarvittaessa tutkittavien informointilomakkeita ja pyydetään tarvittaessa
uudet suostumukset tutkittavilta.
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Ennakkokysymyksiä III
• Voiko Sharepointia käyttää lääketieteellisessä monikeskustutkimuksessa
pseudonymisoitujen tietojen tallentamiseen?
• Can we get one good example of DMP?
• Metatiedostojen tekeminen, aineiston avoin tallennus - miten ja mihin
nämä kannattaa tehdä?

• Elektronisen datan säilytys.
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Kiitos!
researchdata@tuni.fi
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