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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 aineistosta löydettävää,
saavutettavaa, yhteentoimivaa,
uudelleenkäytettävää (FAIR).

• Auttaa muita ymmärtämään aineistoa.
• Rohkaisee muita uudelleenkäyttämään ja viittaamaan
aineistoon.
• Vähentää päällekkäistä työtä.

• Osa hyvää tieteellistä käytäntöä.

• Osoittaa, että toimitaan eettisesti ja vastuullisesti.
• Varmistaa, että noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä.
• Tekee tutkimuksesta läpinäkyvämpää, luotettavampaa
ja toistettavampaa.

CESSDA ERIC https://www.cessda.eu/
29/09/2021
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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. ”

29/09/2021
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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.
• Suunnitelma on hyvä kirjoittaa heti, kun projektin suunnittelu
aloitetaan.
• Sunnitelma on elävä dokumentti, sitä tulee päivittää!

• Aineistonhallintasuunnitelma täydentää
tutkimussuunnitelmaa – on hyvä välttää päällekkäisyyksiä!
• Konkretia.
• Helposti ymmärrettävää kieltä.
• Ei muualta kopioituja vastauksia.

• Ei ole vain dokumentti, vaan myös työkalu käytännön
asioiden toteuttamiseen ja riskien hallintaan.

29/09/2021
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Aineistonhallintasuunnitelman osat
• Aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen on
erilaisia mallipohjia.
• Aineistonhallintasuunnitelmassa on hyvä olla 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

• Opiskelijan ohje aineistonhallinnan suunnitteluun (.docx)
• Kansallinen suunnitelmapohja:
General Finnish DMP Template (.docx)
• Voit hyödyntää suunnitelman teossa DMPTuuli -työkalua:
https://dmptuuli.fi/

29/09/2021
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1. Aineiston yleiskuvaus
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Tutkimusaineiston määrittely ja kuvaus
• Tutkimusaineisto voidaan jaotella 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.
• Kuvataan tiedostomuodot ja datatyypit (ääni, kuva,
taulukko jne.)
• Arvioidaan 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]
[1] Concordat on Open Research Data, published on 28 July 2016
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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 litteroija itse.

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

• Alkuperäinen aineisto aina erillään työdatasta.

Kuva Gerd Altmann from Pixabay

• Onko aineistossa henkilötietoja tai onko aineisto muuten sensitiivistä?
• On hyvä miettiä, miten aineiston minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi vaikuttavat
datan laatuun.
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Vinkit arviointiin
• Ovatko tutkimussuunnitelmassa ja
aineistonhallintasuunnitelmassa esitellyt aineistot linjassa
keskenään?

• Kuinka erilaiset aineistot ja niiden käsittelytarpeet on
tunnistettu (esimerkiksi sensitiivinen/luottamuksellinen
aineisto)?
• Taulukko tai listaus toimii yleensä hyvin aineiston
esittelyssä.
• Mitkä tiedostomuodot ovat käytössä?
• ovatko ne avoimia tiedostomuotoja?
• Vaatiiko tiedostojen (aineiston) avaaminen vaatii erityisiä
ohjelmistoja?

• Onko aineiston käsittelyyn liittyviä käytäntöjä kuvattu?

Kuva by Aaron Burden on Unsplash

• Onko tunnistettu mahdollisia ongelmakohtia laadun
varmistamisen suhteen?
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2. Eettiset periaatteet ja
lainsäädäntö
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Luvat ja sopimukset kuntoon
• Kohdeorganisaatioiden myöntämissä tutkimusluvissa määritellään aineiston
keräämistä ja käyttöä. (esim. Tampereen yliopisto, Tampereen kaupunki)
• Lisätietoja tutkimusluvista.
• Mahdolliset tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
• Millä ehdoilla muiden aineistoa voidaan käyttää (mm. omistajuus, käyttöehdot)
• Tarvittavat sopimukset tilanteissa, joissa opinnäytetyöllä on toimeksiantaja.
• Rekisteriaineistojen ja viranomaisaineistojen käytöstä tutkimuksessa sovitaan
kyseisen viranomaisen kanssa.
• Henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelystä sovitaan tutkittavien kanssa.
• Tekijänoikeudet voivat rajoittaa aineiston käyttöä, jos tutkimuksessa käytetään
esimerkiksi tutkittavien tuottamia materiaaleja.
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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
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Kuinka henkilötietoja käsitellään
• Kun kerätään tietoja tutkittavilta tai tutkittavista, on oletettavaa
että kerätään henkilötietoja.
• Kun käsitellään henkilötietoja, tulee noudattaa tietosuojalakia.

• Myös pseudonymisoitu tieto on henkilötietoa.
• Kun käsitellään 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:
• Opinnäytetyössä yleensä suostumus.
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Tietosuojailmoitus
• Tutkittavien informointiin käytetään tietosuojailmoitusta, joka annetaan tutkittaville
tutkimustiedotteen ja osallistumissuostumuksen yhteydessä.
• Kun rekisterinpitäjänä yliopisto, tietosuojailmoitukset lähetetään asianhallintaan
(tau@tuni.fi).
• Tietosuojailmoitus oltava tutkijalla, jotta voi osoittaa asioiden olevan ok. Rekisteröity voi
nimittäin pyytää tietosuojailmoitusta.
• Huom! Lomakkeen säilytysaika 15 vuotta.
• Lisätietoja:
•

Tietosuoja-ajokortti opinnäytetöiden tekijöille ja ohjaajille

•

Tietosuojaohje opinnäytetyön ohjaajalle

•

Tietosuojaohje opinnäytetyön tekijälle

•

Tutkimuksen tietosuojapolku
• Mallipohjia
Informointi henkilötietojen käsittelystä (FSD)

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

• Vaikutusten arviointi (DPIA = Data protection
impact assessment)
• On tehtävä, jos riskiarvio osoittaa, että henkilötietojen
käsittely aiheuttaa korkean riskin tutkittaville
• Katso kriteerit vaikutusten arviointiin

• Riskiarvion ja vaikutusten arvioinnin mallipohja
ja ohjeet

Photo by Marija Zaric on Unsplash
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Vinkit arviointiin
• Millaisia oikeuksia tarvitaan aineiston käyttöön?
• Liittyykö aineiston käyttöön rajoituksia, kuten tekijänoikeuksia
tai lisenssiehtoja? Tarvitaanko tutkimuslupia?
• Sisältyykö aineistoon henkilötietoja (= tunnisteellista tietoa)?
Onko käsittelyyn liittyvät vaatimukset tunnistettu?
• Onko vastuut ja roolit määritelty, kuten rekisterinpitäjä ja
käsittelijä?
• Käsittelyperuste (suostumus/yleinen etu).

• Onko anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin tarve
tunnistettu.
• Onko aineiston teknisille suojaustoimille tarvetta.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

• Tehdäänkö opinnäyte tutkimusprojektin yhteydessä tai
toimeksiantajalle?
• Onko aineiston tekijyydestä tai käyttöoikeuksista sovittu?
29/09/2021 | 17

3. Aineistojen kuvailu ja
metadata
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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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Metadatan tuottaminen käytännössä
• Huomio 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.
• Riittävän yksityiskohtainen kuvaus: 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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Kansiorakenne ja tiedostojen nimeäminen
• Tiedostojen nimet on hyvä pitää
• lyhyinä,
• informatiivisina,
• johdonmukaisina.

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

• Käytä standardin mukaista päiväystä.
• Date → 20210929_datapilot.docx
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Vinkit arviointiin
• Suunnitelmassa on mietitty mitä asioita olisi
olennaista dokumentoida, jotta aineisto on
jatkokäytettävää.
• Eri aineistoille aineistoille on mietitty sopivat
dokumentointi ja kuvailutavat.
• Jos aineisto avataan, arkiston vaatimukset
kuvailulle on selvitetty.
• Dokumentointi aineiston elinkaaren eri
vaiheissa on mietitty.
• Aineiston keruu, käsittely, analysointi, julkaiseminen.
• Julkiset kuvailutiedot.

Photo by Aaron Burden on Unsplash
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4. Aineiston tallennus ja
varmuuskopiointi
tutkimuksen aikana
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Korkeakouluyhteisön tallennusratkaisut
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 tavanomaisia henkilötietoja sisältävälle
aineistolle. Käytä TUNI-tunnuksilla.

Tuni Groups
• Kuin OneDrive for Business, mutta soveltuu
erityisesti ryhmätyöskentelyyn.
• Käyttäjähallinta.
• Ryhmätyöskentelyn työkalut.

• Lue lisää tallennustiloista IT-käsikirjasta

• Tallennustilaa henkilökunnalla 50 GB ja opiskelijoilla 10 GB.
• Soveltuu tavanomaisia henkilötietoja sisältävälle aineistolle.

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

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

• Henkilötietokategoriataulukko (pdf) (intra)
• Entä mahdolliset omat laitteet?
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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
Dropboxin, Googlen tms. kanssa. Kuluttajalle
suunnatuissa maksuttomissa
palveluissa maksuttomuuden vastineena on
yleensä palvelun tarjoajalle luovutettu data.

Photo by Billy Huynh on Unsplash
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Etähaastattelut ja kyselylomakkeet
Zoom ja Teams ovat GDPR-yhteensopivia intranetin ohjeiden mukaisesti tuni-tunnuksilla
kirjauduttaessa.

• Tallenne tallentuu haastattelijan tietokoneelle.
• jopa erittäin arkaluonteiset haastattelut mahdollisia erityisjärjestelyin.

• Mahdollisessa litterointialihankinnassa tehtävä tietojenkäsittelysopimus. Ole
tietojenkäsittelysopimuksiin liittyen yhteydessä dpo@tuni.fi
Kyselylomakejärjestelmät O365 Forms ja LimeSurvey (intra)
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Vinkit arviointiin
• Korkeakouluyhteisön omat tallennusratkaisut ensisijaisia.
Suunnitelmassa tuodaan esille:
• varmuuskopiointi
• tietoturva ja tietosuoja.

• Jos käytössä muita tallennuspaikkoja,niiden käyttö
perustellaan.
• Miten aineiston tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan.

• Aineiston versionhallinnan käytännöt on mietitty, esim.
alkuperäisaineisto erillään muusta aineistosta.
• Fyysisen aineiston säilytys ja tietoturva on kuvattu.
• Käyttöoikeuksien myöntäminen ja pääsynhallinta on
kuvattu.
• Aineistoon pääsy ja sen kontrollointi ja turvatoimet on
kuvattu.
• Esim. salasana & käyttäjätunnus & kaksivaiheinen tunnistautuminen
yliopiston tallennusratkaisuissa.
• Oman koneen turvatoimet.

Photo by Aaron Burden on Unsplash
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5. Aineiston jatkokäyttö ja arkistointi
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Aineiston jatkokäyttö
• Mikä oli suunnitelmasi? Mihin pyysit lupaa tutkittavilta ja mitä lupasit heille?
• Tutkimusaineiston säilyttäminen jatkoa varten
•
•
•
•

Pyysitkö luvan?
Jatkotutkinto – oma intressi, tehdäänkö gradun pohjalta julkaisua?
Toimeksiantajan intressit
Tutkimuksen todentaminen

• Aineiston avaaminen
•
•
•
•

Pyysitkö luvan?
Arkistot – esimerkiksi Tietoarkisto (FSD)
Ennakoi ja mieti jo ennen aineistonkeruuta
Ota yhteyttä arkistoon ja kysy avaamisen mahdollisuuksista

• Olennaista on tutkittavien informointi jatkokäytöstä.
• Lisätietoa informoinnista
• Mallipohjia
| 29

Aineiston avaaminen arkistossa
Huomioi:
• Arkiston sopivuus aineistollesi.
• Arkisto tarjoaa aineistollesi pysyvän tunnisteen (PID)
• DOI tai URN
• Pysyvä tunniste helpottaa aineistoon viittaamista

• Arkisto julkaisee aineistoista koneluettavaa
metadataa ja käyttää tunnettua metadatastandardia.
• Arkisto tarjoaa ainestoille selkeät käyttöehdot.
• Arkisto on saanut sertifikaatin luotettavuudestaan.
• 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 tuhoaminen
• Hyvä tehdä pian gradun
hyväksymisen jälkeen.
• Huomioi kuitenkin:
• 14 päivän oikaisupyyntöaika
• sopimukset toimeksiantajan tai
tutkimusprojektin kanssa
• lupaukset tutkittaville
aineiston tuhoamisesta.

• Varmista, että kaikki tiedostot ja
tietojärjestelmissä syntyneet väliaikaistiedostot
poistuvat.
• Huomioitava on myös mm. lomakkeet,
ulkoiset tallennuspaikat (pilvet, usb-tikut
yms.)

• Pelkästään tiedoston poistaminen
(deletointi/roskakori) ei tarkoita, että tiedosto olisi
tuhoutunut lopullisesti. Tämä on hyvä huomioida
erityisesti, jos on kyse henkilötiedoista.
• Tiedon lopulliseen hävittämiseen on olemassa erilaisia
ohjelmia. Tässä kannatta kysyä apua it-helpdesk@tuni.fi.

• Yliopiston palvelimilla sijaitseva tiedostot
poistuvat, kun opiskelijan tunnukset lakkautetaan
valmistumisen jälkeen.
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Vinkkejä arviointiin
• Mitä aineistolle tehdään opinnäytteen jälkeen
ja miksi.

• 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.

• Avataanko aineisto arkistossa?

• Huomioi, että arkiston tulee antaa aineistolle
pysyvä tunniste (DOI, URN…).

• Tarvitaanko aineiston jatkokäyttöön erityisiä
ohjelmia tai työkaluja?
• Onko aineiston jatkokäyttöä pohdittu.

Photo by Aaron Burden on Unsplash
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6. Aineistonhallinnan
vastuut ja resurssit
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Arvioi aineistonhallintaan kuluva työaika
Ennen aineiston keruuta
• Suunnittelu
• Tarpeelliset luvat ja sopimukset
• Riskiarvion tekeminen

• Aineiston käsittely
• Esimerkiksi versionhallinnan ja varmuuskopioinnin toteutus

• Dokumentointi ja kuvailu
• Aineiston kuvailu voi olla melko työlästäkin, mutta vaiva
palkitaan, jos opinnäytteen tekeminen keskeytyy ja
aineistoon on palattava ehkä vasta vuoden kuluttua.

• Aineiston valmistelu avaamista ja jatkokäyttöä
varten

Photo by Jordan Whitfield on Unsplash

• Esimerkiksi haastatteluaineiston anonymisointi voi
viedä aikaa.

• Syntyykö aineistonhallinnasta kustannuksia?
• Esimerkiksi laitteista ja ohjelmistoista
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Vinkkejä arviointiin
• Opinnäytetöissä opiskelija on itse vastuussa oman
aineistonsa hallinnasta, tunnistaahan opiskelija tämän.
• Aineistonhallintasuunnitelmaa tulee myös päivittää.
• Opiskelijan tulee suunnitella, mitä aineistolle tehdään
opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.
• Opiskelija osaa arvioida, mitä resursseja ja välineitä
aineistonhallintaan tarvitaan.

Photo by Aaron Burden on Unsplash
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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)
• Korkeakouluyhteisön DMP ohje (viimeisin ohje oppaassamme)
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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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Kiitos!
researchdata@tuni.fi
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