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Tässä esityksessä

• Suunnitelmallinen aineistonhallinta

• Etiikka ja henkilötiedot tutkimuksessa

• Tutkimusaineiston tekijyydestä ja sopimisesta 

• Aineiston dokumentointi ja metatiedot

• Tallennus ja varmuuskopiointi (Jari Yli-Hietanen,Tietohallinto)

• Aineiston jatkokäyttö

• Henkilötiedot tutkimuksessa (Anna Rytivaara, Toiminnanohjaus ja 
hallintopalvelut)
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Suunnitelmallinen aineistonhallinta
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Aineistonhallintasuunnitelma (DMP)

• Aineistonhallintasuunnitelma on dokumentti jossa määritellään tutkimusaineiston 
elinkaari

• Suunnitelma tehdään tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, rahoitushaun 
yhteydessä, eettisen ennakkoarvioinnin yhteydessä
• osa tutkimus- tai hankesuunnitelmaa

• sisältöä päivitetään sitä mukaan, kun asiat tarkentuvat tai muuttuvat tutkimuksen edetessä

• Työkalu tutkimuksen riskienhallintaan
• Vähentää aineistojen häviämisen tai tuhoutumisen riskiä

• Auttaa hallinnoimaan etiikkaan ja aineiston tietosuojaan liittyviä yksityiskohtia

• Mahdollistaa aineiston käyttöoikeuksiin liittyvien yksityiskohtien ennakoinnin ja hallinnoinnin.

• Suunnitelmallisuus mahdollistaa aineistojen avaamisen ja rahoittajien vaatimusten täyttämisen
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Aineistonhallintasuunnitelma yhteistyöhankkeissa
• Erilaisilla aineistoilla voilla erilaisia tarpeita, esim.

• Säilytyspaikka ja säilytysaika

• Tietoturva ja tietosuoja

• Käyttöoikeudet: onko kaikilla osapuolilla tai ryhmän jäsenillä samanlaiset oikeudet?

• Yhteiset toimintatavat
• Yhteisymmärrys, vaikuttavatko eri organisaatioiden toimitavat tai kulttuuriset tekijät esim. 

aineiston laatuun, tietosuojaan tai tietoturvaan?

• Kaikki tutkimusryhmän jäsenet noudattavat yhdessä sovittuja käytäntöjä ja osaavat
ennakoida datan laatuun liittyviä riskejä.

• Aineistonhallintasuunnitelma riskienhallinnan työkaluna

• Roolitukset
• Konsortiohankkeissa yleensä vetäjä vastaa suunnitelman laatimisesta.

• Miten partnereiden vastuulla olevien osahankkeiden aineistot tulevat kuvatuksi suunnitelmaan?

• Ketkä vastaavat hyvän aineistonhallinnan toteutumisesta käytännössä?

• Kuka myöntää aineistoille käyttöoikeuksia (luku- ja muokkausoikeuksia)?
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Aineistonhallintasuunnitelmatyökalu

• Hyödynnä DMPTuuli–työkalua

• kysymyspatteristo 

• ohjeet

• valmiita mallipohjia

• suunnitelma voidaan jakaa 
projektiryhmän kesken

• lähetä kommentointipyyntö suoraan 
korkeakouluyhteisömme 
Datapalveluille

• Ohjeita löydät Tutkimusaineistojen 
hallinta -oppaasta
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https://dmptuuli.fi/
https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/


Etiikka ja henkilötiedot tutkimuksessa
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Eettisten kysymysten huomioiminen I

• Huomioi sopimukset kumppanien kanssa
• Aineiston käyttö yhteistyökumppanien kanssa.

• Konsortiosopimukset.

• Henkilötietojen käsittelystä tutkittavien kanssa.

• Tutkimusluvat kohdeorganisaatioilta lisätietoja tutkimusluvista.

• Rahoitusehdot.

• Työsopimukset
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https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto#expander-trigger--5c199812-75a6-4300-8922-7c3282fe686d


Eettisten kysymysten huomioiminen II

• Henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston käsittely
• Suunnitelmallisuus, vastuullisuus ja lainmukaisuus

• Tunnista missä tutkimuksen eri vaiheissa henkilötietoja kertyy

• Tunnista käsittelyyn liittyvät riskit ja dokumentoi käsittely

• Tutkittavien identiteetin suojaaminen
• Tunnisteiden poistaminen anonymisoimalla ja pseudonymisoimalla

• Tunnista eettisen ennakkoarvioinnin tarve

• Eettistä ennakkoarviointia vaativat koeasetelmat

• Tutkimusrahoittajien ja kustantajien vaatimukset

• Lisätietoa: TENKin ohje, Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta
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https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi


Tutkittavan 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
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https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-11/tiedotemalli_14112019.doc
https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-11/suostumuslomake_aikuiset_malli.docx
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/2019-tietosuojailmoitusluonnos-tutkielmat-kandi-gradu-tietoarkisto.pdf


Määritelmiä: henkilötieto (GDPR, artiklat 4, 9-10)

• Henkilötiedoilla tarkoitetaan 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 perusteella

• Erityiset henkilötietoryhmät ovat tiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia 
mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä 
geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai 
terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja 
suuntautumista

• Myös: Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvät 
henkilötiedot 



Esimerkkejä epäsuorista tunnisteista

• IP-osoite, 

• valokuva ajoneuvon rekisterikilvestä, 

• kertomus henkilön urapolusta, 

• Ääni tai video  

• harvinainen harrastus, 

• valokuva henkilön pihasta, 

• syntymäpäivä, 

• suosikkijoukkue, 

• ammattinimike, 

• sisarusten nimet, 

• veriryhmä, 

• verinäyte, 

• kudosnäyte

Epäsuorien tunnisteiden yhdistelmä: 

• Oulun yliopistossa työskentelevä Kalpa-fani. 

• Tutkinto-ohjelman A ahkerin opiskelija. 

• Kainuulainen naiskansanedustaja. 

• Kyläkoulun L miesopettaja

• SM-tasolla kilpailevan pituushyppääjän pituus ja paino.

→Mikä tahansa tieto voi olla henkilötieto



Määritelmiä: Pseudonyymi ja anonyymi tieto

• Pseudonyymi tieto: Yksittäinen havainto ei ole tunnistettavissa pseudonymisoitujen
tietojen perusteella ilman ulkopuolisia lisätietoja. Pseudonymisointi on aineiston 
tunnisteellisten tietojen poistamista tai korvaamista peitetiedolla tai koodeilla, jotka 
prosessin jälkeen säilytetään erillään aineistosta ja suojataan organisatorisesti ja 
teknisesti. Aineisto on pseudonyymi niin pitkään kuin erillään oleva tieto tuhotaan.

→ Pseudonyymi tietokin on henkilötietoa! 

• Anonyymi tieto: Yksittäinen havainto (henkilö) ei ole kohtuullisin keinoin 
tunnistettavissa annettujen tietojen perusteella tai tietoja muihin tietoihin yhdistämällä. 
Täysin anonyymiä tietoa ei ole olemassa, mutta hyvin toteutetuin menetelmin voidaan 
päästä tulokseen, jossa kohtuullisin keinoin ei voi yksittäisiä henkilöitä tunnistaa. 
Anonymisoinnilla kuvataan niitä moninaisia tapoja ja välineitä, joilla anonyymi tieto 
saavutetaan.

Lähde: https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html

https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html


Tutkimusaineiston tekijyydestä ja sopimisesta 
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Tutkimusaineiston tekijyydestä sopiminen I

• 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
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https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-oikeudet/#tekijanoikeudet


Tutkimusaineiston tekijyydestä sopiminen II 

• Tutkimushankkeessa on olennaista määrittää selkeästi hankkeeseen 
osallistuvien tehtävät, vastuut ja oikeudet.

• Epäselvyyttä voi syntyä esimerkiksi oikeudesta hankkeessa kerättyihin 
tutkimusaineistoihin tai siitä, miten hankkeen ulkopuolelta hankittuja 
aineistoja voi käyttää.

• Epäselvyyttä voi tulla myös tutkimustulosten tekijyydestä.

• Tutkimusaineiston arkistoimisen ja muun jatkokäytön näkökulmasta on 
olennaista, kenellä on oikeus päättää tutkimusaineiston jatkokäyttöön 
luovuttamisesta sekä jatkokäytölle asetettavista ehdoista.
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Milloin erillinen sopimus on hyvä laatia?

• Erillisen sopimuksen tarve on usein sitä suurempi, mitä laajempi 
tutkimushanke on.

• Voidaan sopia osana aineistonhallintasuunnitelmaa ja 
tutkimussuunnitelmaa. Erillinen sopimus tarvitaan, mikäli tutkimus- tai 
aineistonhallintasuunnitelma ei ole tarpeeksi kattava.

• Tutkimusta varten on voitu laatia jo hankkeen projektiorganisaatiota 
koskeva sopimus tai esimerkiksi tutkimusyhteistyösopimus. Tällöin 
erillinen, täydentävä sopimus voidaan laatia, mikäli aiemmat sopimukset tai 
suunnitelmat eivät ole riittävän kattavia
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Miten sovitaan?

• Sopimus voidaan laatia vapaamuotoisesti, 
esimerkiksi suullisesti. Myös sähköposti, johon 
kaikki tutkimusryhmän osapuolet ovat antaneet 
myöntävän vastauksen, on riittävä.

• Sopimusta laadittaessa on oleellista, että kaikki 
osapuolet sitoutuvat siihen vapaaehtoisesti ja 
ovat yhtä mieltä sen sisällöstä.
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Mitä sopimukseen tulisi sisällyttää?
• Sopimuksen osapuolet sekä sopimuksen voimassaoloaika 

• Osapuolten tehtävät ja vastuut hankkeeseen liittyen 

• Aineistojen käyttöoikeudet alkuperäisessä tutkimuksessa: 
• Tutkijoiden oikeudet käyttää aineistoa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 

• Aineistojen käyttöoikeudet tilanteissa, joissa kaikille tutkijoille ei voida turvata rahoitusta koko projektin ajaksi 
ja/tai tutkija siirtyy toiseen projektiin 

• Käyttöoikeuden voimassaoloaika (erityisesti opinnäytteiden loppuun saattaminen) 

• Jatkokäyttöön luovutettavien aineistojen yksilöinti 

• Aineiston/aineistojen tekijöiden nimeäminen (viittaustiedot) 

• Jatkokäyttöön luovuttamisen ajankohta 

• Jatkokäytölle asetettavat rajoitukset ja niiden voimassaoloaika 

• Saako jatkokäyttöoikeuden siirtää eteenpäin kolmansille osapuolille ennen aineiston 
arkistointia? 

• Kuka voi tehdä sopimuksen tutkimusaineiston arkistoinnista muiden tutkijoiden puolesta? 

• Kuka myöntää tarvittaessa käyttölupia aineistoon?
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Kuka päättää käyttöluvista?

• Aineiston käyttöluvista voi päättää yksi tutkija, 
jolle tutkimusryhmä antaa valtuutuksen. 
Sopimuksella on kuitenkin mahdollista 
perustaa myös erillinen ryhmä päättämään 
lupien myöntämisestä.

• Aineiston jatkokäyttöä koskevan päätösvallan 
keskittäminen yhdelle henkilölle, ennalta 
yhteisesti asetetuin reunaehdoin, on yleensä 
joustavinta.
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Henkilötietoaineistojen käyttöehdoista 
sopiminen
• Henkilötietoja sisältävien aineistojen käyttöehtoja määrittää tietosuojavastuut ja se, miten 

tutkittavia on informoitu.

• Rekisterinpitäjyys

• Tutkimusryhmän rajaus: Aineistoa voi käsitellä vain hankkeen piirissä työskentelevät 
tutkijat tai opinnäytteen tekijät. 

• Käyttötarkoitus

• Mitä aineistolle tehdään hankkeen jälkeen?
• Mikä osa avataan julkisesti muiden käytettäväksi ja mitä käyttöehtoja aineistoon liittyy.

• Mikä osa tuhotaan.

• Kauanko pidetään omassa käytössä.

• Missä vaiheessa henkilötunnisteita sisältävä aineisto hävitetään.

• Entä pitkäaikaissäilytys?
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Dokumentointi ja metatiedot
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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

20.4.2021 |  24Footer

https://www.fairdata.fi/mita-fair-periaatteet-ovat/
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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

Mitä kuvailla?

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


Kuvailukäytännöistä sopiminen

•On hyvä sopia yhteisistä käytänteistä:
• Aineiston keruu

• Tiedostojen nimeäminen

• Kansiorakenne

• Muokkausten dokumentointi

• Versionhallinta

• Julkisten kuvailutietojen tuottaminen 
(metadata)
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Tallennus ja varmuuskopiointi
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Henkilötietokategoriat

Yleinen

tieto-

kategoria

Henkilö-

tieto-

kategoria

Esimerkkejä Luokan selite Suojaustoimenpiteet

S
a
la

in
e
n

1 R

Erityinen henkilötieto (erityisen arkaluonteisia perusoikeuksien ja –vapauksien kannalta)

- Rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä 

geneettisten tai biometristen tietojen 1) käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä 2) koskevien tietojen 

taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely on kiellettyä ellei 

käsittelyyn ole laissa säädettyä perustetta.

- HR: Sairauspoissaolotodistukset ja terveyteen liittyvät tiedot

- HR: Palkkaan, taloudelliseen tilanteeseen ja maksuihin liittyvät tiedot

- Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely kun käsittely suoritetaan viranomaisen valvonnassa tai 

muuten sallitaan lainsäädännössä

1. Erityinen 

henkilötieto

Edellytetään korkeamman 

tason suojaustoimenpiteitä 

ja hyvää auditoitavuutta

L
u

o
tt

a
m

u
k
s
e
ll
in

e
n 2 A

Henkilötieto johon kohdistuu erityisiä vaatimuksia

- Henkilötunnus

- Alaikäisen lapsen tieto

- Luonnollisen henkilön maksuyhteystiedot, maksukorttitiedot

- Turvakiellon alaiset yhteystiedot ja muut lainsäädännössä yksityisyyden suojaamiseksi salassa pidettäviksi säädetyt tiedot

- Profiloinnin tulos

2. Henkilötieto 

johon kohdistuu 

erityisiä 

vaatimuksia 3)

Tietosuojariskit hallittavissa 

kevyemmillä 

suojatoimenpiteillä mutta 

henkilötietojen käsittelyssä 

on aina noudatettava 

erityistä huolellisuutta 

(esim. laajempi 

riskienarviointi tai DPIA)

3 Y

Henkilön perustieto

- Käyttäjän identifioiva tunniste, email, puhelinnumero, nimi+osoite

- Tunniste kuten Facebook tunnus, AD tunnus, jne.

- Tietoa, jota yhdistelemällä järjestelmän sisäiseen tai ulkoiseen tietoon voidaan yksilöidä tietty henkilö (esim. tapahtumien 

paikkoja ja aikoja)

- Tieto joka suoranaisesti liittyy henkilöön ja on suoraan kerätty henkilöltä/henkilöstä, (ostohistoria, palvelun käyttöhistoria, 

audit trails, tieto henkilön antamasta suostumuksesta tai sen peruutuksesta)

- Henkilön tunnistamisen mahdollistama IP-osoite

- HR:n perustiedot työsuhteesta

3. Henkilön 

perustieto

Tietosuojariskit hallittavissa 

kevyemmillä 

suojatoimenpiteillä

S
is

ä
i-

n
e
n

4 G
Sisäinen henkilötieto

- Organisaation tai henkilön omalla päätöksellä sisäiseksi tehty henkilötieto

- Esimerkiksi intrassa julkaistu yhteystieto

A
v

o
in

5 W
Avoin henkilötieto

- organisaation tai henkilön omalla päätöksellä avoimeksi tehty henkilötieto

- Esimerkiksi julkisilla sivuilla julkaistu yhteystieto

Ei-henkilötieto

- Tekninen lokitieto, jossa ei ole henkilötietoa, tuotetiedot, anonyymit tiedot

- Voi olla avointa, sisäistä, luottamuksellista tai salaista

4. Ei-henkilötieto

Ei edellytetä 

tietosuojamielessä erityisiä 

toimenpiteitä

Huom! Mahdollisuus yhdistellä eri lähteiden tietoja saattaa johtaa luokittelun muuttumiseen.

1) Siinä tapauksessa, että niitä käsitellään erityisin teknisin menetelmin, jotka mahdollistavat luonnollisen henkilön yksilöllisen tunnistamisen tai todentamisen.

2) Terveystiedot, joihin on koottu esimerkiksi diagnoosit, tutkimustulokset, hoitavien lääkärien arviot ja muut hoitoa tai muita toimenpiteitä koskevat tiedot.

3) Edellytetään lain erityisten vaatimusten huomiointia ja riskiperusteista suojausta. Lisäksi tietojen käsittelyssä on aina huomioitava muu voimassa oleva ohjeistus, esim. yrityksen tietoaineiston 

luokittelu- ja käsittelyohje.



Tuni Groups (Teams-työskentelyalueet)

• Mahdollista lisätä myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisia osallistujia
työskentelyalueelle

• GDPR-yhteensopiva

• luottamuksellinen aineisto, henkilötietokategoria 3Y (”keltainen kategoria”)

• myös 2A (“oranssi kategoria”) on mahdollinen, kun tiedot erikseen salattu

• TUNI Groups: https://intra.tuni.fi/handbook?page=2669

• Salaaminen: https://intra.tuni.fi/handbook?page=22403
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https://intra.tuni.fi/handbook?page=2669
https://intra.tuni.fi/handbook?page=22403


OneDrive for Business
• Yksittäisiä tiedostoja mahdollista jakaa myös korkeakouluyhteisön 

ulkopuolisille
• ryhmätyöskentelyyn sopii paremmin TUNI Groups

• GDPR-yhteensopiva tuni-tunnuksilla käytettynä
• luottamuksellinen aineisto, henkilötietokategoria 3Y (”keltainen kategoria”)
• myös 2A (“oranssi kategoria”) on mahdollinen, kun tiedot erikseen salattu

• OneDrive for Business: https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2691/3256

• Salaaminen: https://intra.tuni.fi/handbook?page=22403
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Pilvipalveluista

• Oleellista ei ole se, onko palvelu pilvessä vai ei

• Merkitsevää on se, kuinka turvalliseksi palvelu rakennettu 

• ja mitkä ovat palvelun käyttöehdot

• Tampereen korkeakoulusäätiöllä on sopimus Microsoftin kanssa Tuni 
Groups -pilvipalvelun tuottamisesta mm. GDPR:n mukaisesti.

• OneDrive muilla kuin tuni-tunnuksilla käytettynä, Dropbox, Google Drive, 
yms. tapauksessa sopimusta ei ole ja yleisten käyttöehtojen mukaan tiedot 
esim. voivat tallentua EU-alueen ulkopuolelle. Nämä eivat siis ole GDPR-
yhteensopivia.
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Aineiston jatkokäyttö
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Mitä aineistoille tehdään projektin päätyttyä?
Muista sopia:

• Mitkä aineistot on tarkoitus luovuttaa jatkokäyttöön?

• Entä mitkä aineistot tuhotaan?

• Mikä aineisto säilytetään tutkijoiden hallussa esimerkiksi tulosten verifiointia varten?

• Mikäli yksi tai useampi tutkija on tuonut tutkimushankkeeseen mukaan aiempaa 
tutkimusaineistoa, sisällytetäänkö tämä jatkokäyttöön luovutettavaan aineistoon? 

• Milloin aineisto (tai osia aineistosta) voidaan luovuttaa jatkokäyttöön? (Esimerkiksi ennalta 
määrätty aikataulu tai julkaisujen valmistuminen)

• Mihin käyttötarkoituksiin aineisto luovutetaan (pelkästään tutkimus vai lisäksi myös 
opetus- ja opiskelukäyttö)?

• Kenellä on oikeus tehdä esimerkiksi arkistointisopimus tutkimusaineistosta? 

• Halutaanko jatkokäytölle asettaa ehtoja? 

• Mikäli jatkokäyttö halutaan tehdä luvanvaraiseksi, kuka päättää luvan myöntämisestä?
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Aineistojen avaaminen

• Aineistojen vastuullista avaamista edellytetään rahoittajien, 
organisaatioiden ja kustantajien osalta.

• Aineistojen käyttöehtoja määrittää
• Tietosuojavastuut

• Miten tutkittavia on informoitu.

• Tutkimusluvat

• Lisenssit

• Miten aineiston käytöstä on sovittu tutkimusryhmän kesken -> sovitaan aineiston 
tekijyydestä
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Aineiston jatkokäytön rajaaminen

Esimerkki: Tietoarkistosta

1. Vapaasti käytettävät aineistot: aineistot on lisensoitu CC BY 4.0 ja niiden lataaminen ei 
edellytä asiakkaaksi rekisteröitymistä. Aineistoihin tulee viitata julkaisuissa ja 
esityksissä.

2. Tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun käytettävät aineistot: 

3. Tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin käytettävät aineistot

4. Luvanvaraiset aineistot: lataaminen edellyttää luvan saamista aineiston tekijöiltä ja 
sitoutumista aineistojen käyttöehtoihin.

Lisenssejä kannattaa käyttää aineiston käyttöoikeuksien määrittelyyn.
• Miten määrität aineistolle käyttöehdot? –webinaari

• Creative Commons –lisensseistä
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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! Aineistot, jotka saat kysymällä PI:ltä eivät ole avoimia. Rikkinäiset sähköpostiosoitteet ja 

vanhentuneet tallennusmediat ovat keskeisiä syitä sille, että aineisto ei olekaan saatavilla. Varmista 

aineistosi saatavuus tallentamalla se data-arkistoon. Data-arkistot hellivät ja rakastavat aineistoasi.
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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
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Aineiston avaajan muistilista
• Projektin käynnistyessä

• Tiedosta aineiston omistajuutta määrittävät tekijät
• Tietosuojavastuut – rekisterinpitäjyys

• Käyttöehdot: Mitä aineistolle tehdään hankkeen 
pääyttyä, kuka niitä voi käyttää, ja millä ehdoilla. 
Onko käyttöä tarpeen rajoittaa?

• Anna aineistolle käyttöehdot määrittävä lisenssi.

• Selvitä, onko aineistojen avaamiselle eettisiä tai 
oikeudellisia rajoituksia

• Informoi tutkittavia ja pyydä lupa aineiston 
avaamiseen

• osallistumissuostumus,tietosuojailmoitus (intra)

• Selvitä rahoittajien vaatimukset

• Suunnittele missä vaiheessa projektia aineisto 
avataan

• Mieti avataanko aineisto kokonaan

• Suunnittele missä aiot avata

• Huomioi data-arkiston vaatimukset 
dokumentaatiolle, metadatalle ja 
tiedostoformaatille

• Projektin aikana
• Kuvaile aineistosi niin, että muutkin ymmärtävät 

mistä siinä on kyse

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

• Anonymisoi aineisto 

• Projektin päättyessä
• Tarkista tutkittavien/informanttien tietosuoja

• Valitse aineistolle sopiva lisenssi

• Lisenssivalitsin, opas Creative Commons –
lisenssin valintaan

• Arkistojen mahdollistamat käyttöoikeudet

• Huolehdi metadatan julkaisemisesta

• Mainosta ja lisää aineiston tiedot julkaisu- ja 
ansioluetteloosi
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Vastuut ja tarvittavat resurssit 

• Ketkä vastaavat aineistonhallintaan liittyvistä 
tehtävistä hankeen tai projektin elinkaaren aikana?

• Arvioi ja perustele aineistonhallintasuunnitelmassa 
tarvittavat resurssit:
• Taloudelliset

• Ajalliset

• Työmäärään liittyvät.

• Tarvitaanko tutkimusryhmän ulkopuolista resurssia?
• Esim. litterointi, analysointi, levytila, datamanageripalvelut



Hyvä tietää
• Oppaita ja ohjeita

• Tutkimusaineistojen hallinta -opas (Tampereen yliopiston kirjasto)

• Aineistonhallinnan käsikirja (Tietoarkisto) 

• Tutkimuksen tietosuojapolku (Tampereen yliopisto)

• Tietoturvan pikaohje (intra)

• Hyvä tieteellinen käytäntö (Tampereen yliopisto)

• Tutkijan muistilista (Vastuullinen tiede)

• Tampereen korkeakouluyhteisön linjaukset
• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjaus
• Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojapolitiikka (intra)
• Tampereen korkeakouluyhteisön tietoturvapolitiikka
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Apua tarjolla
• 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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