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Tässä esityksessä
• Mikä ihmeen FAIR?
• Miksi FAIR?
• Milloin aineisto on FAIR?
• Löydettävä (Findable)
• Saavutettava (Accessible)
• Yhteentoimiva (Interoperable)
• Uudelleenkäyttettävä (Reusable)
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Mikä ihmeen FAIR?
• FAIR periaatteet esitelty Leidenissä pidetyssä työpajassa 2014 ja julkaistu lehdessä Scientific
Data 20161.
• FAIR data on: löydettävää (Findable), saavutettavaa (Accessible), yhteentoimivaa
(Interoperable) ja uudelleenkäytettävää (Reusable.)
• FAIR data ei ole sama kuin avoin data. Periaatteet liittyvätkin yhtäläisesti (ja ehkä myös
ennenkaikkea) aineiston metadataan. Tärkeintä on julkisesti saatavilla oleva metadata.
• (Meta)datan pitäisi olla tulkittavissa ja uudelleen kätettävissä ihmisille, mutta lisäksi sen tulisi
olla koneluettavaa.
• Periaatteet ovat yleisiä, mutta melko teknisiä linjauksia tutkimusaineiston hallintaan ja
avaamiseen (ottavat huomioon myös eettiset, lainsäädännölliset ja sopimusoikeudelliset
rajoitteet).

• Miten periaatteita käytännössä toteutetaan riippuu tieteenalasta ja tutkijan omasta tavasta
tehdä tutkimusta.
1. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... & Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles
for scientific data management and stewardship. Scientific data, 3(1), 1-9. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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Mihin FAIR-periaatteita tarvitaan?
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Hyödyt tutkijalle
Verkkoaineistojen määrä kasvaa ja saatavuus paranee. Myös tutkimusaineistojen kohdalla
pitkäaikainen saatavuus tulee tulee ottaa huomioon. Se, että muilla tutkijoilla on pääsy
aineistoosi, edesauttaa uuden tutkimuksen syntymistä ja parantaa tutkimuksen
läpinäkyvyyttä.
• Tutkimuksen vaikuttavuus paranee lisääntyneen läpinäkyvyyden ja uudelleenkäytön
myötä.
• Tutkimuksen näkyvyys paranee ja viittaukset lisääntyvät.
• Tutkimuksen toistettavuus ja luotettavuus paranevat. Toistettavuuskriisi?
• https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970

• Lisää yhteistyömahdollisuuksia tutkijoiden, liike-elämän ja muiden yhteisöjen kesken.
• Uusien tutkimuskysymysten luominen.
• Julkisella rahoituksella tuotettujen tutkimustulosten tulee olla avoimesti saatavilla.
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Rahoittajien vaatimukset
• Suomen akatemia: Tutkimusaineistojen hallinnointi ja avaaminen on
toteutettava ns. FAIR-periaatteiden (F = findable/löydettävä, A =
accessible/saavutettavaksi, I = interoperable/yhteentoimiva ja R =
reusable/uudelleenkäytettävä) mukaisesti (ks. www.go-fair.org/fairprinciples/).
• Horizon Europe: “All research data and outputs generated to be Findable,
Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR) as early as possible in the
research process, and as open as possible”
• The EC supports FAIR data not as a standard but as a framework to follow
when designing a Data Management Plan. It has produced a set of
Guidelines for FAIR data management.
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Findable – Miten teet aineistostasi löydettävää
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Periaatteet löydettävyydelle
• Muilla pitäisi olla mahdollisuus löytää aineistosi.
• Metadatan pitäisi olla saatavilla verkossa palvelussa, jossa on
hakumahdollisuus.
• Aineistolla tulisi olla pysyvä tunniste.
• Aineistollesi annetaan pysyvä tunniste.
• Aineistosi on kuvailtu riittävällä metadatalla.
• Metadata on tallennettu haettavaan palveluun, esimerkiksi
dataluetteloon tai data-arkistoon.
• Metadata sisältää datan pysyvän tunnisteen.

• Lähde: https://zenodo.org/record/1065991#.YXZy2t9RWUl
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Löydettävä käytännössä: pysyvä tunniste
• Pysyvä tunniste on kestävä/katoamaton linkki metadataan/dataan.
• Pysyvä tunniste on ainutkertainen ja globaali (vert. Tutkijatunniste ORCID).
• Yleensä data-arkistot antavat pysyvän tunnisteen aineistolle.
• Esimerkkejä pysyvistä tunnisteista:
• Digital Object Identifier (DOI)
• Uniform Resource Number (Urn)
• Handle
• Archival Resource Key (ARK)
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Löydettävä käytännössä: metadata 1/2
• Metadata kuvaa aineiston alkuperän (=mitä aineistolle on tehty):
•
•
•
•
•
•
•

Kuka aineiston keräsi?
Mitä aineiston tiedostot sisältävät?
Milloin aineisto kerättiin?
Missä aineisto kerättiin?
Miksi aineisto kerättiin?
Miten aineistoa on käsitelty?
Lisäksi sisältää pysyvän tunnisteen.

• Kuvaile koko tutkimusprosessi.
• Tutkimusryhmässä on hyvä sopia yhteiset pelisäännöt aineiston kuvailusta

• Aloita aineiston kuvaileminen heti projektin alkuvaiheessa ja varaa siihen aikaa ja resursseja.
• Tieteenalakohtaiset metadatastandardit tukevat ja antavat rakenteen aineiston kuvailulle.
• Metadatan pitää olla koneluettavaa ja tietysti myös ihmisten luettavissa.

• Esimerkiksi FSD:n käyttämän kuvailustandardin aineistojen kuvailutiedot voidaan siirtää
rajapintojen avulla palvelusta toiseen.
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Löydettävä käytännössä: metadata 2/2
• Kun arkistoit aineistosi, data-arkistot
julkaisevat ja usein myös auttavat
metadatan tuottamisessa.
• Voit käyttää julkisen metadatan
tekemiseen Qvain-työkalua, joka on
osa kansallisia FAIR data –palveluita.
• Mallipohja, jonka avulla kuvailet aineistosi.
• Tarvitset CSC-tunnukset -->tämän jälkeen
kirjautuminen mahdollista HAKA-tunnuksella
tai CSC-tunnuksella.

• Qvaimella tuotettu metadata tulee
näkyville ja haettavaksi Etsinpalvelussa.
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Löydettävä käytännössä: data-arkistot
• Data-arkistot voivat olla organisaatiokohtaisia, tieteenalaan perustuvia tai
yleisiä arkistoja.
• Data-arkistoja voit etsiä re3data.org-rekisteristä (Registry of Research Data Repositories)

• Data-arkiston toiminnan luotettavuutta osoittavat sertifikaatit kuten Core Trust
Seal tai ISO 16363 standard.
• Data-arkiston valinnassa varmista, että:
• arkisto antaa aineistolle pysyvän tunnisteen
• arkiston käyttösäännöt (aineistoon pääsystä ja käytöstä) ovat selkeät.
• Arkisto tarjoaa riittävät mahdollisuudet aineistojen kuvailuun

• → Science Europe Criteria for Selection of Trustworthy Repositories (.docx)
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Löydettävä käytännössä: aineiston etsiminen
• Ollakseen löydettävää aineiston on oltava haettavissa hakupalvelun tai
arkiston kautta.
• Etsi aineistoja arkistojen käyttöliittymien kautta
• esimerkiksi Tietoarkiston Aila-hakupalvelu tai UK Data Service portal

• Aineistojen hakemiseen on tarjolla myös hakupalveluita
•
•
•
•

Google Dataset Search: yleishaku webin kautta löytyvistä arkistoista.
Mendeley data: yleishaku webin kautta löytyvistä arkistoista
CESSDA Data Catalogue eurooppalainen yhteiskuntatieteelliset aineistot.
Etsin: Fairdata-palveluihin tallennetut aineistot. Haravoi aineistoa myös Kielipankista, Tietoarkistosta
ja Suomen ympäristökeskuksesta.

Huom.! Aineisto, jonka saa tutkijalta pyydettäessä, ei ole löydettävää aineistoa.
27/10/2021 | 13

Accessible – Miten teet aineistostasi
saavutettavaa?
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Periaatteet saavutettavalle
• Aineiston tulisi olla ihmisten ja koneiden saavutettavissa kuitenkin niin, että
aineiston lisenssit tai käyttöehdot huomioidaan.
• FAIR ei tarkoita, että aineistojen olisi oltava aina avoimia!
• Jos aineistoja ei voida avata, metatietojen tulisi aina olla saavutettavissa.

• Pysyvä tunniste mahdollistaa aineistojen ja metadatan luotettavan ja pysyvän linkittämisen.
• Kirjautuminen ja tunnistautuminen mahdollistavat tarvittaessa todennus- ja valtuutusvaiheet.
• esim. HAKA-todennus, rekisteröinnit .
• Metatietojen tulisi olla aina saavutettavissa, vaikka aineisto ei olisikaan avointa.
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Saavutettava käytännössä
• Pääsy aineistoihin voi olla avointa, rajoitettua tai aineistot voivat suljettuja.
• Mikäli pääsyä tietoihin on rajoitettu, muista antaa riittävät yhteystiedot muille tutkijoille, jos he
haluavat päästä käsiksi aineistoon (henkilökohtainen sähköposti, joka on voimassa pitkään,
laboratorion johtajan yhteystiedot jne.)

• Aineiston tallennusmuoto vaikuttaa saavutettavuuteen. Avoimet tai yleiset
tiedostomuodot lisäävät käytettävyyttä.
• Pohdi ohjelmistoja, joita tarvitaan aineistosi käyttämiseen. Liitä tarvittaessa
aineiston yhteyteen dokumentaatio ohjelmistosta (versio jne.) (ja joissain
tapauksessa myös esim. avoimen lähdekoodin ohjelmisto).
• Metadatan tulisi olla avointa, vaikka aineisto ei olisikaan.

• Kirjautuminen aineiston käyttämiseksi mahdollistaa tarvittaessa todennusja valtuutusvaiheet.
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Arkistojen antamat käyttöehdot aineistolle
• Arkistoilla voi olla myös omia tapoja määrittää aineistojen käyttöehtoja
(vert. lisenssit)
• Tietoarkisto

• Kielipankki
• PUB aineistot ja työkalut ovat käytettävissä ilman kirjautumista.
• ACA kirjautuminen oman korkeakoulun tai muun organisaation myöntämin käyttäjätunnuksin.
• RES kielivarat edellyttävät kirjautumisen lisäksi myös henkilökohtaista käyttöoikeutta.
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Interoperable – Miten teet aineistosta
yhteentoimivaa?
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Periaatteet yhteentoimivalle
• Datan ja metadan tulisi olla olla käytössä olevassa tiedostomuodossa ja
formaatissa, jonka avulla sekä aineistoja että metatietoja voi yhdistää
muihin aineistoihin.
• Alakohtaiset metadatastandardit. (DCC)
• Tämä tarkoittaa, että ainakin metatietojen tulisi olla koneluettavassa muodossa.
Esimerkiksi FSD:n aineistokuvaukset ovat DDI 2.0 formaatissa xml-tiedostoina.
Metadatan saa koneellisesti käyttöönsä avoimen rajapinnnan kautta.

• Aineistojen kuvailussa käytetään asiasanastoja
• Esimerkiksi Tietoarkisto käyttää ELSST (The European Language Social Science
Thesaurus (ELSST) –sanastoa tutkimusaineistojen kuvailuissa
• Aineistojen kuvailutyökalu Qvain käyttää kuvailutermejä, jotka kuuluvat KOKOontologiaan, johon kuuluu myös Medical Subject Headings (MeSH)

• Data ja metadata sisältää tarpeelliset linkit muihin aineistoihin.
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Yhteentoimivuus käytännössä – tee
README-tiedosto
• Laadukkaan README-tiedoston avulla muut voivat tulkita dataasi oikein.
Tiedostossa pitäisi olla ainakin seuraavat tiedot:
• Taulukkomuotoisessa aineistossa sarakkeiden ja rivien otsikot, datan koodaukset
(mukaanlukien tieto puuttuvista tiedoista), mitta yksiköt jne.
• Datan prosessoinnin vaiheet, eritiyisesti ne, mitä ei ole kuvattu julkaisussa ja jotka
voivat vaikuttaa tulosten tulkintaan.
• Kuvaus mahdollisista muista aineistokokonaisuuteen liittyvistä datoista.
• Mahdolliset ohjelmistokoodit (jotka olet annotoinut), joita aineiston käsittelyyn on
tarvittu.
• Yhteystiedot mahdollisia lisäkysymyksiä varten
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Yhteentoimivuus käytännössä – tiedostojen nimet
• Järjestelmällinen ja yhtenäinen
kansiorakenne
• Fiksut tiedostojen nimet
• Lyhyet
• Informatiiviset
• Yhtenäiset

• Käytä versionumerointia
• Standardin mukaiset
päivämäärätiedot
• Huom! Ei henkilötietoja tiedostojen
nimiin
Source: FSD
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Reusable – Miten teen aineistostani
uudelleenkäytettävää?
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Periaatteet uudelleenkäytettävälle
• Aineiston tulkinnan ja uudelleenkäytön tueksi tarvitaan runsasta
dokumentaatiota. Aineiston tulee noudattaa (tieteenalan) normeja ja olla
selvästi lisensoitu, jotta muut tietävät mihin tarkoituksiin aineistoa voi
käyttää.
• Aineisto on kuvailtu tarkasti ja aineiston keruu voidaan tarvittaessa toistaa
• Aineistolla on selvä ja saavutettava käyttölisenssi.

• Aineistosta tiedetään miten, miksi ja kuka aineiston on kerännyt ja käsitellyt.
• Aineisto ja metadata noudattavat tieteenalalla vakiintuneita käytäntöjä ja
mahdollisia standardeja.
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Uudelleenkäytettävä käytännössä
• Kun löydettävyyden, saavutettavuuden ja yhteentoimivuuden kriteerit
täyttyvät → ollaan jo lähellä uudelleenkäytettävää dataa.
• Teet aineistostasi uudelleenkäytettävää kun:
• kuvailet aineistosi kontekstin, syntyhistorian ja muutokset sen elinkaaren eri vaiheissa
tarkasti [katso myös löydettävyys-osiossa metadatasta]
• kuvailet aineiston käytössä tarvittavat työkalut, ohjelmistot
• määrität aineiston käyttöehdot → seuraavissa dioissa tästä lisäehdot.
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Lisenssit
• Lisensseillä määrität miten toiset voivat käyttää aineistoasi.

• Suosi mahdollisimman avoimia lisenssejä.
• Creative Commons lisenssit sopivat aineistoille ja metadatalle.
• CC BY →aineistoasi voidaan käyttää mihin tarkoitukseen ja miten tahansa kunhan nimesi mainitaan
alkuperäisenä tekijänä.
• CC0 aineistoasi voidaan käyttää mihin tarkoitukseen ja miten tahansa eikä nimeäsi tarvitse mainita tekijänä.
Erityisesti metadatan osalta tämä on yleisesti käytetty lisenssi. Tieteen käytäntöjen mukaisesti alkuperäinen
lähde tulee kuitenkin aina mainita, joten myös varsinainen aineisto voidaan julkaista tällä lisenssillä.

• Open Data Commons lisenssit sopivat myös datan avaamiselle.
• ODC-By nimi mainittava alkuperäisenä tekijänä.
• Public Domain Dedication and License PDDL –lisenssillä luovut oikeuksistasi aineistoon samaan tapaan kuin
CC0-lisenssillä

• Lähdekoodille sopivia sallivialisenssejä ovat MIT or GNU General Public license.
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Yhteenveto
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FAIR pähkinänkuoressa – käytännön vinkit
Maksimoi aineiston uudelleenkäyttö.
1.

Suunnittele etukäteen!
•

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suunnittelu auttaa tekemään aineistosta niin avointa kuin mahdollista (ja myös miettimään avaamisen
reunaehtoja)

Kuvaile aineistoasi kattavasti koko aineiston elinkaaren ajan. Aineiston kuvailu voi olla
työläs prosessi, johon ei löydy aikaa, jos sitä tekee jälkikäteen.
Suosi avoimia ja kaupallisista ohjelmista riippumattomia tiedostomuotoja.
Valitse data-arkisto. Kartoita soveltuvia arkistoja jo hankkeen alkuvaiheessa.
Tee julkinen metadata ja julkaise se. Metadatan tulisi olla avoimesti saatavilla, vaikka itse
aineisto ei olisikaan
Varmista, että aineisto ja metadata saavat pysyvän tunnisteen.
Määritä aineiston käyttöehdot lisensseillä (tai arkiston antamilla käyttöehdoilla).
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Data-arkistoja ja palveluita
• Palveluportaali Aila (Tietoarkisto) – Tietoarkistoon (FSD) arkistoidut aineistot ovat saatavilla Aila-palveluportaalin
kautta, jonne on tallennettu myös tutkimusaineistojen kuvailevat tiedot, eli metadata, suomeksi ja englanniksi.
• Zenodo – Avoin data-arkisto, joka on tehty osana OpenAIRE-projektia, ja sen palvelun tuottaa CERN.

• Figshare – Monitieteinen data-arkisto
• Kielipankki (FIN-CLARIN) – Palvelukokonaisuus kieliaineistoja käyttäville tutkijoille. Kielipankin peruskäyttö on
tutkijoille ja opiskelijoille maksutonta.
• Dryad – Kuratoitu luonnontieteisiin ja lääketieteisiin keskittynyt data-arkisto, jossa säilytetään tieteellisiin julkaisuihin
liitettyä tutkimusdataa.

• GitHub – Palvelu koodin avaamiseen ja jakamiseen
• IDA - tutkimusdatan säilytyspalvelu

• Qvain - tutkimusaineistojen kuvailutyökalu
• Etsin – Tutkimusaineistojen hakupalvelu, jossa on aineistojen kuvailevia tietoja, eli metadataa. Palvelun tarjoaa Opetusja kulttuuriministeriö.
• Re3data.org – Tietokanta, josta voit etsiä eri tieteenalojen data-arkistoja.
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Lue lisää FAIR-periaatteista & tämän
esityksen lähteet
• FAIR principles GO FAIR
• The FAIR guiding principles for scientific data management and
stewardship Scientific Data
• FAIR Data CESSDA
• FAIR Data Maturity Model RDA
• How to make your data FAIR OpenAIRE
• How FAIR are your data Jones & Grootveld

• How to make your data FAIR Utrechtin yliopisto
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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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