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Mitä tutkimusaineisto on?

• Tutkimus- kehittämis- ja innovaatioprojekteissa (TKI) käytetyt ja 
tuotetut materiaalit, menetelmät ja tulokset ovat rinnastettavissa 
tutkimusaineistoiksi

• 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

9.12.2021 |  3

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 PROJEKTIA:
• Tutkimus- tai hankesuunnitelma

• Aineistonhallintasuunnitelma (DMP)

• Eettinen ennakkoarviointi

• Luvat ja sopimukset

PROJEKTIN AIKANA:
• Aineiston kerääminen

• Järjestäminen ja kuvaileminen

• Käsitteleminen ja analysoiminen

• Tallentaminen ja suojaaminen

• Varmuuskopioiminen

PROJEKTIN JÄLKEEN:
• Aineiston ja metadatan 

julkaiseminen ja jakaminen
• Data-arkistot ja -lehdet

• Jatkokäytettävien aineistojen 

käyttöehdot

• Aineiston tuhoaminen



Vastuullinen tiede ja hyvä tieteellinen käytäntö

• Aineiston hallintaan liittyy eettisiä seikkoja 
aineiston elinkaaren eri vaiheissa. Niitä voivat 
olla esimerkiksi

• Tutkittavien informointi

• Pyydä tutkimuslupa kohdeorganisaatiolta: 
lisätietoja tutkimusluvista

• Arkaluonteisten tietojen käsittely

• Tutkittavien identiteetin suojaaminen

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


Ennen projektin aloittamista
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Suunnitelmallinen aineistonhallinta kannattaa

• Tutkimusaineistojen hallinta on osa hyvää tieteellistä käytäntöä

• Voidaan varmistaa vastuullinen ja eettinen tutkimus tai projektin toteutus

• Voidaan osoittaa, mihin aineistoon projektin tulokset perustuvat

• Projektin toteutuksen läpinäkyvyys, luotettavuus, toistettavuus ja todennettavuus

• Sujuvoittaa työskentelyä ja säästää aikaa

• Helpottaa aineistojen organisoimista, säilyttämistä ja löytämistä

• Aineiston avaaminen ja uudelleen käyttö helpompaa
• Projektin tekijöiden ja aineiston näkyvyys (viittaukset aineistoon, meritoituminen)

• Vähentää päällekkäistä työtä ja mahdollistaa aineiston hyödyntämisen uusiin hankkeisiin

• Projektin päätyttyä on arvioitava
• Mitkä aineistokokonaisuudet pitäisi säilyttää ja kuinka pitkän aikaa,

• Mitä aineistoja olisi hyvä tuhota kokonaan.
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Aineistonhallintasuunnitelma (DMP)

• Suunnitelma tehdään projektin suunnitteluvaiheessa tai rahoitushaun 
yhteydessä
• suunnitelma on osa tutkimus- tai hankesuunnitelmaa

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

• Aineistonhallintasuunnitelmassa on kuvattu aineiston elinkaari
• miten aineisto hankitaan

• miten sitä käytetään 

• miten sitä säilytetään

• miten mahdollistetaan aineiston käyttö projektin päätyttyä

• miten aineistonhallinta resursoidaan
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Aineistonhallintasuunnitelma käytännössä

• Mietittäviä käytännön asioita
• mihin tallennetaan?

• miten varmuuskopiointi hoidetaan?

• miten luodaan hyvä kansiorakenne, miten kansiot nimetään?

• miten tiedostot ja niiden eri versiot nimetään?

• mitä tallennusformaatteja käytetään?

• miten käyttöoikeudet hallinnoidaan, esim. projektin sisällä?

• miten varmistetaan tietosuoja?

• miten tarpeeton aineisto ja väliaikaistiedostot poistetaan?

• miten TKI-hankkeen / tutkimusprosessin kulku ja työmenetelmät 
dokumentoidaan / avataan?
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Aineistonhallintasuunnitelma yhteistyöhankkeissa
• Erilaisilla aineistoilla voi olla erilaisia tarpeita, esim.

• Säilytyspaikka ja säilytysaika

• Tietoturva ja tietosuoja

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

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

aineiston laatuun, tietosuojaan tai tietoturvaan?

• Kaikki projektiryhmän 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/


Henkilötieto ja tietosuoja
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Henkilötieto tarkoittaa

"’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 perustella" 

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus).

9.12.2021
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Henkilötieto – suorat tunnisteet

• Henkilön koko nimi

• Henkilötunnus

• Henkilönimen mukainen sähköpostiosoite

• Kuva

• Ääni

• Biometriset tunnisteet, esim. sormenjälki

9.12.2021
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Henkilötieto – epäsuorat tunnisteet

Vahvat epäsuorat tunnisteet

• Postiosoite

• Puhelinnumero

• Auton rekisteri

• Henkilön julkaiseman teoksen viitetiedot

• Muu kuin henkilönimenmukainen 
sähköpostiosoite

• Henkilöstä tunnistetietoja sisältävän 
verkkosivuston osoite

• Harvinainen ammattinimike

• Hyvin harvinainen sairaus 

• Vain yhdelle kerrallaan annettu asema

Epäsuorat tunnisteet - esimerkkejä

• Sukupuoli

• Ikä 

• Koulutus

• Ammattiasema

• Sosioekonominen asema

• Tulot

• Siviilisääty

• Kieli

• Kansallisuus

• Työpaikka

• Koulu

9.12.2021
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Tarvittavaa dokumentaatiota

• Henkilötietojen käsittelytoimet on dokumentoitava ja säilytettävä.

• Huolehdi tietoturvasta.

• Tietosuojadokumentaatiota mm.

• Tietosuojailmoitus rekisteröidyille

• Suppea riskiarvio rekisteröidyn kannalta,

• Tarvittaessa laaja tietosuojavaikutusten arviointi (DPIA)

• Aineistonhallintasuunnitelma osana tutkimussuunnitelma

• Tiedote/esite tutkimuksesta tai hankkeesta

• Sopimukset ja ohjeet käsittelijöille

• Suostumuksen dokumentaatio

• Tutkimuseettinen suostumus

• Suostumus henkilötietojen käsittelyperusteena
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Tietosuojailmoitus

• Aina, kun käsitellään henkilötietoja ja syntyy 
rekisteri, rekisteröityjä tulee informoida henkilötietojen käsittelyn
• tarkoituksesta 

• keinoista eli miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.

• Tutkittavien informoimiseksi laaditaan tietosuojailmoitus
• Annetaan tutkittavien tietoon muiden tutkimukseen liittyvien tiedotteiden 

yhteydessä

• Lisätietoa
• Informointi: Tutkittavien informointi (Tietoarkisto)

• Katso myös: Tutkimuksen tietosuojapolku (myös mallipohjat), koulutusdiat 
ja tallenteet Datapalvelun verkkosivuilta
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https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/tutkittavien-informointi.html
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja
https://research.tuni.fi/datapalvelu/


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

• Katso lisätietoja: Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja
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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
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/


Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

• Jos EU:n komissio on päättänyt, että kyseinen kolmas maa (esim. Iso-Britannia, Israel, Japani, 
Uusi-Seelanti, Sveitsi) tai joku alue tai yksi tai useampi sektori (esim. Kanadan kaupalliset 
toimijat) tai järjestö varmistaa riittävän tietosuojan tason, siirrolle ei tarvita erityistä lupaa. Tätä 
kutsutaan EU:n komission antamaksi ns. riittävyyspäätökseksi.

• Jos riittävyyspäätöstä ei ole, voidaan henkilötietoja siirrettäessä käyttää komission vahvistamia 
vakiosopimuslausekkeita.

• Tietojen viejä ja tietojen vastaanottaja yhdessä arvioivat riittävätkö vakiosopimuslausekkeet 
turvaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän riittävän tietosuojan tason 
vastaanottajavaltiossa

• Mahdollisia lisäsuojatoimia voivat olla esim. henkilötietojen pseudonymisointi ja tietojen 
salaus tiedon siirron aikana.

• Ole aina yhteydessä: dpo@tuni.fi
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en


Periaatteet käytännössä - muistilista 
henkilötietojen käsittelyyn

1. Kuka henkilötietoja käsittelee (osapuolten roolit)?

2. Mihin tarkoitukseen ja millä lakiperusteella henkilötietoja käsitellään?

3. Mikä on se vähimmäismäärä henkilötietoja, joita tarvitsen, jotta käsittelyn tarkoitus 

toteutuu? Miten varmistan, että ylimääräisiä tietoja ei kerätä?

4. Miten huolehdin henkilötietojen keräämisestä niin, että kerääminen tapahtuu 

tietoturvallisesti?

5. Kuinka pyydän osallistumissuostumuksen ja informoin tutkittavia?

6. Miten huolehdin henkilötietojen säilytyksestä ja ylläpidosta niin, että käsittely on 

turvallista?

7. Kauanko (tunnisteellisia) henkilötietoja on tarpeen säilyttää?

8. Miten huolehdin tietojen tuhoamisesta tai arkistoinnista?

(Dia esityksestä, jonka pitänyt Olli Repo ja Jukka Tuomela)
|  209.12.2021



Projektin aikana
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Tallentaminen ja varmuuskopiointi

• Osoita että aineisto:

• On turvallisesti tallessa – ei 
tuhoutumisen/katoamisen vaaraa

• Tietoturvasta on huolehdittu

• Suosi organisaation omia tallennusratkaisuja

• Varmuuskopiointikäytännöt, kuka on vastuussa?

• Määritellään kenellä on pääsy aineistoon  ja kuka 
myöntää oikeuksia?

• Kuinka aineistoon pääsyä valvotaan?

• Miten toteutetaan aineiston turvallinen siirto eri 
toimijoiden välillä?
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Aineistojen kuvailu
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Miksi kuvailla aineistoa?

• Muistat ja ymmärrät itse omaa 
aineistoasi.

> Helpotat projektin tulosten raportointia.

• Ulkopuolinen ymmärtää miksi ja miten 
aineisto on kerätty.
> Todennat luotettavuutta.

• Julkisten kuvailutietojen avulla 
tutkimusaineisto on helpommin 
löydettävissä ja käytettävissä.

• FAIR-periaatteet

• Aineiston avaaminen on mahdollista.
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• Mihin tarkoitukseen aineisto on kerätty?

• Mitä datasetti/aineisto sisältää?
• Haastattelut, kyselyt, kuvat jne.

• 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 aineiston 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
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Esimerkki: 

Tietoarkiston Aila-

portaali

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 aineiston 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 → 20211209_datapilotti.docx
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https://xkcd.com/1459/



Projektin päättyessä

9.12.2021 |  30



Aineistojen avaaminen
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Miksi avaan aineistoni?

• Aineiston avaamisen hyödyt:
• Projektille enemmän näkyvyyttä ja viittauksia. Mahdolliset uudet yhteistyökumppanit.

• Projektin tekijöille ansio – meritoituminen

• Projektin tulosten todennettavuus ja toteutuksen toistettavuus

• Päällekkäinen työ vähenee, ei myöskään kuluteta tutkittavien aikaa.

• Vastaat korkeakouluyhteisömme, useiden rahoittajien ja tieteellisten julkaisuiden 
vaatimuksiin

• Aineiston avaaminen periaatteella: 

”niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä”.
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Missä avata aineistoa?
• Data-arkistossa

• Varmista, että arkisto:

• on aihealueeltaan aineistollesi sopiva (etsi arkistoja Re3data.org)

• antaa datalle pitkäaikaistunnisteen, kuten DOI tai URN.

• julkaisee koneluettavan metadatan ja käyttää tunnettua metadatastandardia

• tarjoaa selkeät ehdot dataan pääsystä ja sen käyttämisestä

• omaa toiminnan luotettavuutta osoittava sertifikaatin (esimerkiksi Core Trust Seal ja ISO 16363 standardi)

• Esimerkkejä data-arkistoista: Tietoarkisto, Kielipankki, Zenodo

• 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)

• 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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http://www.re3data.org/
https://www.coretrustseal.org/
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
https://www.fsd.tuni.fi/fi/
https://www.kielipankki.fi/
https://zenodo.org/
http://www.nature.com/sdata/
http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml


Aineiston avaajan muistilista

• Projektin käynnistyessä

• Sovi aineiston omistajuudesta

• 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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https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/tutkittavien-informointi.html
https://intra.tuni.fi/handbook?page=13212
https://ufal.github.io/public-license-selector/
https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/creative_commons


Ohjeita ja linkkejä

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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https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/johdanto
https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja
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

