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MIKSI AINEISTONHALLINTAA?
• Tutkimusaineistojen hallinta on osa hyvää tieteellistä käytäntöä
• Voidaan varmistaa vastuullinen ja eettinen tutkimus
• Voidaan osoittaa, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat
• Parantaa tutkimuksen läpinäkyvyyttä, luotettavuutta, toistettavuutta ja todennettavutta
• Hyvät aineistonhallintatavat ovat oletusarvo ja olennainen osa hyviä tutkijan taitoja!
• Kertoo osaamisestasi tutkimushankkeen vetäjänä
• Osoittaa, että ymmärrät tutkimusaineistojesi arvon
• Käytännön työ helpottuu
• Ennaltaehkäisee odottamattomia ongelmia (datan häviäminen/tuhoutuminen, eettiset tai
lainsäädännölliset hankaluudet
• Auttaa hallitsemaan ja järjestämään omaa tutkimusaineistoa
• Aineistonhallinnan suunnittelu auttaa seuraamaan rahoittajien linjauksia
• Aineiston avaaminen, jakaminen ja uudelleenkäyttö on helpompaa
• Suunnittelussa auttaa aineistonhallintasuunnitelma (DMP, data management plan)

Lisätietoa: https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/suunnittele
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Viittaa: Aineiston elinkaari [kaavio]. Esityksessä Fält, Katja, Aineistonhallinta ja etiikka 14.12.2021. Tampereen korkeakouluyhteisö 2021.
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TUTKIMUSETIIKKA JA AINEISTOT
OHJAUKSESSA

• Pro gradut ja diplomityöt
• Hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteet (opiskelija)
• Ohjaajan tulee varmistaa, että opiskelija on tutustunut hyviin tieteellisiin
käytäntöihin ja osaa toimia niiden mukaisesti
• Väitöskirja:
• Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Unifin suositus väitöskirjan ohjausja tarkastusprosessiin
•kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien
oikeudet, velvollisuudet ja vastuut tutkimusetiikan kannalta
•Suositus nostaa esiin tutkimusaineistot, tekijyyden ja tekijänoikeuden
•Aineiston käytöstä sopiminen: Tekijänoikeuslain huomioiminen,
ryhmässä sopiminen, tarvittavien lupien pyytäminen, alustojen
käyttöoikeuksien huomioiminen (esim. internetistä saatava
tekijänoikeuksien alainen aineisto)
•Tutkimusaineiston säilyttäminen: Säilyttäminen, arkistointi, jatkokäyttö ja
omistajuus sovittava tapauskohtaisesti
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HUOMIOI JA SUUNNITTELE NÄMÄ
•Henkilötietojen keräämisen tarve
•Tarvitaanko eettinen ennakkoarvio?
•Tarvitaanko tutkimuslupa kohdeorganisaatiolta?
•Muiden aineistojen käyttöön liittyvät sopimukset,
tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
•Aineistojen anonymisointi
•Aineistojen vastuullinen avaaminen
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AINEISTOIHIN
LIITTYVIÄ
EETTISIÄ
HUOMIOITAVIA

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash
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HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARVE
• Tunnista, keräätkö ja käsitteletkö henkilötietoja
• Mikäli keräät ja käsittelet henkilötietoja, muista noudattaa EU:n yleistä tietosuojaasetusta sekä yliopiston tietosuojapolitiikkaa
•
•
•
•
•

Kerää aineisto nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, valitse käsittelyperuste
Älä kerää henkilötietoja, jos et tarvitse niitä tutkimuksessasi.
Minimoi henkilötietojen säilytysaika.
Suojaa tutkittavien yksityisyys anonymisoimalla data.
Muista keräämisessä, käsittelyssä, säilyttämisessä ja siirrossa aina myös tietoturva

• Perehdy korkeakouluyhteisön tutkimuksen tietosuojapolkuun
• Valmistele tutkittavien informointi
• Laadi tutkimusilmoitus: tutkimuksen aihe ja mistä tutkimuksessa on kyse
• Laadi tietosuojailmoitus ja riskienarviointi
• Eettinen osallistumissuostumus tutkittavilta (tietoon perustuva suostumus) ja lupa
aineiston jatkokäyttöön
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TIETOSUOJA OPINNÄYTTEISSÄ
• Kun opiskelija käsittelee henkilötietoja opinnäytetyötään tai muuta opintosuoritusta varten, hän on
vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti.
• Opinnäytetutkimuksen vastuullisen johtajan tai ohjaajan, ja muun opintosuorituksen kohdalla
opettajan, tehtävä on ohjata opiskelijaa oikeaan ja asianmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.
• Tietosuojaohje opinnäytetyön ohjaajalle

• Opinnäytetutkimuksen tai muun opintosuorituksen vastuullisen johtajan tai ohjaajan on suositeltavaa
kartoittaa opiskelijan kanssa keskustelemalla henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, laajuus ja tapa, ja
selvittää opiskelijan tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua henkilötietojen lainmukaisesta
käsittelystä opintosuorituksen yhteydessä.
• Käsittelyperuste
• Kandidaatin opinnäytetyössä ja pro gradu -tutkielmassa vasta harjoitellaan tutkimuksen tekemistä, jolloin
henkilötietoja käsittelyn tarkoituksena on yleensä opinnäytetyö ja käsittelyperusteena suostumus.
• Jos ohjaaja ja opiskelija arvioivat, että työ täyttäisi tieteellisen tutkimuksen kriteerit, henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksena voi olla yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus.
• Pro gradu -tutkimus voi myös olla osa laajempaa, ennalta määrättyä yliopiston hanketta, jolloin
käsittelyperusteena voi mahdollisesti olla yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus. Yliopiston hankkeissa
rekisterinpitäjänä toimii pääsääntöisesti yliopisto.

• Tietosuoja ja rekisteritutkimus opinnäytetyössä

Julkinen/Public

EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI
• Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta: huolehtii alueellaan yliopistojen,
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen
eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan
mainitun tutkimuksen eettisyyden kehittymistä alueellaan.

• Lausuntopyynnöt
• Kyseessä ei ole tutkimusluvan myöntäminen, vaan lausunnon antaminen tutkimukseen liittyvistä
eettisistä näkökohdista ja eettisestä hyväksyttävyydestä.
• Tutkija ottaa viime kädessä itse vastuun tutkimuksestaan
• Opiskelijan ja väitöskirjatutkijan tulee pyytää lausuntoa yhdessä ohjaajansa kanssa.

• Tarvittavat dokumentit
1) Saatekirje, 2) tutkimussuunnitelma, 3) Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen
eettisyydestä, 4) riskien arviointi, 5) vaikutustenarviointi, 6) tiedote tutkittaville ja tietosuojailmoitus,
7) suostumuslomake, 8) muu tutkittaville annettava materiaali, 9) aineistonhallintasuunnitelma

Datapalvelut kommentoi aineistonhallintasuunnitelmia, riskiarviota ja
tietosuojailmoitusta: researchdata@tuni.fi
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EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI
LÄÄKETIETEELLINEN
TUTKIMUS

IHMISTIETEISSÄ VAIN
TARKOIN MÄÄRITELLYT
TUTKIMUSASETELMAT

Edellytyksenä on alueellisen eettisen
toimikunnan puoltava lausunto

• Puuttuminen fyysiseen koskemattomuuteen,
• Poiketaan tietoon perustuvasta suostumuksesta,
• Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan
suostumusta,
• Tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita
ärsykkeitä (väkivalta, pornografia),
• Tutkimus voi aiheuttaa pitkäaikaista henkistä haittaa
(trauma, masennus, unettomuus)
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TUTKIMUSLUPA
• Tarvitaanko tutkimuslupa kohdeorganisaatiolta?
• Yliopistoa koskevat tutkimusluvat voivat koskea esimerkiksi opetusta,
opinnäytteitä, tutkimusta, salaisia asiakirjoja taikka henkilöstön haastattelua tai
heille tehtäviä kyselyjä, jotka koskevat Tampereen yliopistoa organisaationa
• Tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja/tai
opinnäytetyöhön sekä kehitystyöhön liittyville aloille, jotka liittyvät yliopiston
toimintaan ja kehittämiseen.
• Jos tutkimuksesi edellyttää henkilötietojen luovuttamista henkilörekisteristä, on
tietojen luovutuslupaa haettava erikseen
• Tutkimus koskee koko yliopistoa koskevia toimintoja
• luvan myöntää provosti
• Opinnäytetyö tai tutkimus, joka koskee yksittäistä tiedekuntaa,
•luvan myöntää kyseisen tiedekunnan dekaani
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SOPIMUKSET JA OIKEUDET
• Aineistoista sopiminen
• Tutkimushankkeessa tai -ryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista kaikkien osapuolten
oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja
käyttöoikeuksia koskevat kysymykset
• Osoittaa vastuullisuutta ja kunnioitusta tutkittavia kohtaan
• Selventää roolit ja vastuut, aineistoihin liittyvät oikeudet, auttaa määrittämään tekijyyttä, vähentää
kiistoja

• Tekijänoikeudet
• Jos tutkimuksessa käytettävään aineistoon sisältyy muiden kuin tutkijoiden itsensä tuottamaa
aineistoa (esimerkiksi valokuvia tai runoja), tulee niiden käytöstä sopia
• Tekijänoikeuksien siirrosta mahdollista sopia --> oikeus lähtökohtaisesti tekijällä
• Muiden kuin tutkimukseen osallistuvien tutkittavien tekijänoikeudella suojattujen aineistojen
käyttö
• Oikeudenhaltijoilta on saatava mielellään kirjallinen lupa käyttää aineistoja halutulla tavalla
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ANONYMISOINTI
• Tutkittavien yksityisyyden suoja on yksi keskeisimmistä tutkimuseettisistä periaatteista

• Tutkittavien henkilöllisyys voidaan julkistaa, jos tutkittavat ovat asiantuntijoita
tai julkisuuden henkilöitä
• Silloin, kun tutkittavat tuottavat esimerkiksi kirjallisia teoksia (runoja ja vastaavia), ja nimien
sisällyttämisestä tutkimusjulkaisuihin sovitaan nimenomaisesti tutkittavien kanssa
• Tutkittavista kerrottavien taustatietojen tarpeellisuus määräytyy itse tutkimuksen tarpeista
käsin ja niiden valinnassa tulee olla johdonmukainen
• Tutkijan tulee huolehtia siitä, että analyysin kannalta tarpeellinen tieto välittyy lukijalle,
mutta myös varmistaa, että tutkittavien ja heidän mainitsemiensa muiden henkilöiden
anonymiteetti turvataan
• Arja Kuula-Luumi: https://vastuullinentiede.fi/fi/jatkokaytto/turvaa-tutkittavan-anonymiteetti

• Aineistonhallinnan käsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi/
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AINEISTOJEN AVAAMINEN

Photo by Mads Schmidt Rasmussen on Unsplash
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AINEISTOJEN AVAAMINEN
• Avaaminen = aineistojen saattaminen muiden käytettäväksi ja hyödynnettäväksi
• Avoimen tieteen konteksti
• Avoimuuden ja vastuullisuuden tasapaino → arvioi aina, mitä on mahdollista
avata jatkokäyttöön (aineistonhallinnan suunnittelu)
• Kun tutkimuksen tuotokset ovat laajasti hyödynnettävissä, tutkimuksen
vaikuttavuus kasvaa
• Tallennettu tutkimusaineisto meriitti cv:ssä
• Kun data on tallennettu, myös muut voivat käyttää ja viitata dataan
• Lisääntyneet viittaukset lisäävät vaikuttavuutta (Drachen et al. 2016; Piwowar, Vision
2013; Piwowar, Day & Fridsma 2007)

• Käytettävyyden lisäämiseksi olennaista on metadata eli kuvaileva tieto → ilman
sitä jatkokäyttö hankalaa tai mahdotonta
• Kuvailevaa tietoa voi julkaista mm. Etsimessä
• Kansallinen Qvain-työkalu: https://qvain.fairdata.fi/
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MISSÄ AVATA VASTUULLISESTI?
Käytä tieteenalallesi vakiintuneita paikkoja ja seuraa rahoittajasi ohjeita. Myös kustantajilla
saattaa olla vaatimuksia julkaisuun liittyvän aineiston säilyttämisestä.
Tutkimusaineistoille
soveltuva arkisto tai
repositorio

Datalehti

Vertaisarvioitu
tieteellinen julkaisu

• Valitse mahdollisuuksin mukaan luotettava arkisto (esim. Core
Trust Seal –sertifioitu), esim. Tietoarkisto, Kielipankki
• Huomaa, on arkistoja ja ”arkistoja”
• julkaisevat esimerkiksi datankeruumenetelmiin ja datan laatuun
liittyviä yksityiskohtaisia kuvauksia
• Springer Naturen Scientific Data
• Elsevierin Data in Brief
• Brilin Research Data Journal for the Humanities and Social
Sciences
• Monet tieteelliset julkaisut edellyttävät tutkimusaineistojen
avaamista tutkimustulosten verifioinnin ja läpinäkyvyyden
lisäämisen vuoksi
• Tämän kaltainen aineisto ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole
avointa, jos siihen pääseminen edellyttää esimerkiksi lehden
maksullista tilausta tai artikkelin ostamista
• Nykyisin monet kustantajat ohjaavat kuitenkin käyttämään datan
säilyttämiseen tarkoitettuja paikkoja
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AINEISTOIHIN VIITTAAMINEN
• Oikeaoppinen viittaaminen olennainen osa tutkimusetiikkaa ja osa hyviä tieteellisiä
käytäntöjä
• ”Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla
huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat
heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille
kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia
julkaistessaan.” HTK-ohje
• Viittaa aina omaan tutkimusaineistoosi, mikäli se on avoimesti saatavilla
• Aineiston jatkokäyttäjät voivat viitata aineistoosi
• Lisäät aineistosi näkyvyyttä ja löydettävyyttä
• Viittaa aina käyttämiisi aineistoihin!
• Kunniaa aineiston alkuperäiselle tekijälle
• Muut voivat etsiä saman aineiston käsiinsä
• Hyödynnä arkistoivan tahon viittausohjeita
• Esimerkkejä aineistoon viittaamisesta: https://www.fsd.tuni.fi/fi/aineistot/aineistojenkaytto-ja-lataaminen/aineistoon-viittaaminen/
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AINEISTON AVAAJAN MUISTILISTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieti jo tutkimusta suunnitellessasi, missä aiot julkaista datasi
Käytä tiedostomuotoja, jotka ovat avoimia ja pitkäikäisiä
Luo datalle metadata
Varmista, että aineiston omistajuuteen ja tekijänoikeuteen liittyvät seikat eivät rajoita avaamista
Määrittele aineiston käyttöoikeudet lisensoimalla aineisto
Hanki datalle pysyvä tunniste
Avaa aineisto sopivassa data-arkistossa tai datalehdessä
Julkaise metadata
(How FAIR are your data? DOI:10.5281/zenodo.1065990)

• Muista henkilötietoja sisältävän datan kohdalla:
• Voidaan avata vain anonymisoituna (pseudonymisoitu aineisto on edelleen henkilötietoa)
• Informoi tutkimukseen osallistuvia ja pyydä lupa aineiston avaamiseen eli tarvitaan
tutkimustiedote, osallistumissuostumus ja tietosuojailmoitus.
• Arkistoksi valitaan sopivan tietoturvatason arkisto (esim. Tietoarkisto)
• Vaikka aineistoa ei voisi julkaista, julkaise kuitenkin kuvaileva tieto eli metadata (metadata
ei saa sisältää henkilötietoa)
• Hävitä data, jota et tarvitse
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Tarjoamme yhden luukun periaatteella palveluita ja
työvälineitä tutkimusdatan hallintaan Tampereen
korkeakouluyhteisön henkilökunnalle ja opiskelijoille
Katso myös koulutukset: https://research.tuni.fi/datapalvelu/koulutukset/
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LINKKEJÄ JA OPPAITA
• Research Data Management –verkko-opas
• Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/
• Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje
• Tutkijan muistilista (Vastuullinen tiede)
Tampereen korkeakouluyhteisön linjaukset ja ohjeet

• Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjaus
• Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojapolitiikka (intra)
• Tampereen korkeakouluyhteisön tietoturvapolitiikka

• Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi (TAU)
• Hyvä tieteellinen käytäntö (Tampereen yliopisto)

