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Koulutuksen sisältö

• Tietosuoja opinnäytetyössä (Anna Rytivaara)

• Tutkimusaineisto ja aineiston elinkaari

• Suunnitelmallinen aineistonhallinta

• Omistus- ja käyttöoikeudet

• Aineiston tallentaminen

• Aineiston dokumentointi ja kuvailu

• Aineiston avaaminen
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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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https://services.fsd.tuni.fi/
https://www.kielipankki.fi/aineistot/
https://etsin.fairdata.fi/
https://data.tampere.fi/fi/
https://www.europeandataportal.eu/en


Aineiston elinkaari
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ENNEN TUTKIMUSTA:
• Tutkimussuunnitelma

• Aineistonhallintasuunnitelma (DMP)

• Eettinen ennakkoarviointi

• Tutkimusluvat

TUTKIMUKSEN AIKANA:
• Aineiston kerääminen

• Järjestäminen ja kuvaileminen

• Käsitteleminen ja analysoiminen

• Tallentaminen ja suojaaminen

• Varmuuskopioiminen

TUTKIMUKSEN JÄLKEEN:
• Datan ja metadatan 

julkaiseminen ja jakaminen

• Aineiston tuhoaminen



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

• Tampereen korkeakouluyhteisö ja Suomen Akatemia edellyttävät 
aineistonhallintasuunnitelmaa ja aineistojen avaamista.
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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 säilyttäminen tai hävittäminen gradun jälkeen.

6. Suunnittele resurssit ja ajankäyttö

• Päivitä suunnitelmaa tarvittaessa.

• Voit hyödyntää DMPTuuli-työkalua.
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https://dmptuuli.fi/


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

• Opinnäytetyön tietosuojailmoitus: miten henkilötietoja käsitellään

• Pyydä tutkimuslupa kohdeorganisaatiolta: lisätietoja tutkimusluvista.

• Arkaluonteisten tietojen käsittely 

• Tutkittavien identiteetin suojaaminen
• Tunnisteiden poistaminen anonymisoimalla ja pseudonymisoimalla
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https://www.tuni.fi/sites/default/files/2020-11/tiedotemalli_09102020_0.doc
https://www.tuni.fi/sites/default/files/2021-02/suostumuslomake.tutkimus.suomenkielinen.docx
https://www.tuni.fi/sites/default/files/media/file/opinnaytetyon-tietosuojailmoitus_tuni191120_0.docx
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto#expander-trigger--5c199812-75a6-4300-8922-7c3282fe686d


Aineiston käyttöoikeudet

• Kun opiskelija kerää aineiston

• itsenäisesti → opiskelija määrittelee itse aineiston käytöstä

• tutkimusryhmän osana → sopii aineiston käytöstä tutkimusryhmän kanssa

• yritykselle → 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 (.docx) voi hyödyntää, kun luovuttaa opiskelijalle 
luottamuksellista aineistoa. 
• Varmista myös, että sinulla on oikeus aineiston luovuttamiseen.
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https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2020-11/Salassapitosopimus%20TAU.doc


Aineiston tallentaminen
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Korkeakouluyhteisön tallennusratkaisut

OneDrive for Business

• Opiskelijoille ja henkilökunnalle.

• 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 henkilökohtaisista 
tallennustiloista (TUNI intra)

Henkilökohtaiset tallennustilat

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

• 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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https://intra.tuni.fi/handbook?page=2665
https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2019-06/henkilotietokategoriat-11.6.2018.pdf


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. 
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Photo by Billy Huynh on Unsplash

https://unsplash.com/@billy_huy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/clouds?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Etähaastattelut ja kyselylomakkeet
Zoom (TUNI intra) ja Teams (TUNI intra) ovat GDPR-yhteensopivia intranetin ohjeiden 
mukaisesti tuni-tunnuksilla kirjauduttaessa.

• Zoomissa tallenne tallentuu haastattelijan tietokoneelle.

• Teamsissa tallenne tallentuu OneDriveen.

Kyselylomakejärjestelmät O365 Forms ja LimeSurvey (intra)

Sanelimien ja kameroiden tietoturvallisuus (intra)
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https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2743/2824?page=14364
https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2743/8857?page=2732
https://intra.tuni.fi/handbook?page=20847
https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2731/12248?role=staff&university=uni
https://intra.tuni.fi/handbook/2686/2725/12105?page=23017


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


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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https://www.doi.org/
https://qvain.fairdata.fi/
https://etsin.fairdata.fi/


Julkiset 
kuvaukset

Esimerkki: Tietoarkiston 

Aila-portaali
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https://services.fsd.tuni.fi/


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
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Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja -

https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/kvalitatiivisen-datan-kasittely.html

https://cornell.app.box.com/v/ReadmeTemplate


Nimeä tiedostosi

•Tiedostojen nimeäminen
• Riittävän lyhyt

• Informatiivinen – sisältöä kuvaava

• Johdonmukainen

• Ei paljastavia nimiä 

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

•Standardit
• Esimerkiksi päivämäärä → 20211012_somedata.docx
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https://xkcd.com/1459/



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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https://www.fairdata.fi/en/
https://qvain.fairdata.fi/


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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https://www.fsd.tuni.fi/fi/
https://www.kielipankki.fi/
https://zenodo.org/


Ohjeita ja linkkejä

Oppaita ja ohjeita

• Tutkimusaineistojen hallinta -opas 
(Tampereen yliopiston kirjasto)

• Aineistonhallinnan käsikirja (Tietoarkisto)

• Aineistonhallinnan ohjeet opiskelijalle (.docx)

• Tutkimuksen tietosuojapolku (Tampereen yliopisto)

• Tietosuoja-ajokortti (TUNI intra)

• Tietoturvan pikaohje (intra)

• Hyvä tieteellinen käytäntö (Tampereen yliopisto)

• Tutkijan muistilista tutkimusdatan julkaisemiseen 
(Vastuullinen tiede)

Tampereen korkeakouluyhteisön linjaukset

• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen 
linjaus (pdf)

• Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojapolitiikka 
(TUNI intra)

• Tampereen korkeakouluyhteisön tietoturvapolitiikka
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https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/johdanto
https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/
https://research.tuni.fi/uploads/2021/09/12bd1541-aineistonhallinan-ohjeet-opiskelijalle.docx
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja
https://intra.tuni.fi/content/news/23028
https://intra.tuni.fi/handbook?page=2793
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto
https://vastuullinentiede.fi/fi/jatkokaytto/tutkijan-muistilista-tutkimusdatan-julkaisemiseen
https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/avoin-tiede-tampereen-korkeakouluyhteisossa.pdf
https://intra.tuni.fi/handbook?page=2794
https://www.tuni.fi/fi/tietoturvapolitiikka


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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https://research.tuni.fi/datapalvelu/
mailto:researchdata@tuni.fi

