
Aineistonhallintaa 
ja tietosuojaa pähkinänkuoressa

15.3.2022

Datapalvelu & Tampereen yliopiston kirjasto

Saila Huuskonen, Jari Friman

14.3.2022 |  1



Tavoitteet

• Ymmärtää aineistonhallinnan perusperiaatteet tutkimuksen eri vaiheissa.

• Osata soveltaa tutkimusaineistojen suojaamisen ja avaamisen periaatteita 
omassa tutkimuksessa.
• Tunnistaa tietosuojaan liittyvät velvoitteet ja vastuut.

• Tuntee tietoturvalliset aineistojen käsittelyratkaisut.

• Osaa ennakoida ja toimia niin, että aineisto on mahdollisuuksien mukaan avattavissa.

• Tietää aineistojen avaamiseen soveltuvia palveluita ja osata hyödyntää niitä.
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Koulutuksen sisältö

• Tutkimusaineisto ja aineiston 
elinkaari, FAIR-periaatteet

• Suunnitelmallinen aineistonhallinta

• Aineistosta sopiminen ja aineistoihin 
liittyvät oikeudet, roolit ja vastuut

• Tietosuoja

• Aineiston tallentaminen

• Kysely- ja haastatteluaineiston keruu 

• 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, Findata…

• 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
https://findata.fi/


Aineiston elinkaari
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ENNEN TUTKIMUSTA:
• Tutkimussuunnitelma

• Aineistonhallintasuunnitelma (Data 

Management Plan, DMP)

• Eettinen ennakkoarviointi

• Tutkimusluvat

TUTKIMUKSEN AIKANA:
• Aineiston kerääminen

• Järjestäminen ja kuvaileminen

• Käsitteleminen ja analysoiminen

• Tallentaminen, suojaaminen ja 

varmuuskopioiminen

TUTKIMUKSEN 

JÄLKEEN:
• Datan ja metadatan 

julkaiseminen ja 

jakaminen

• Aineiston säilyttäminen 

esimerkiksi tulosten 

tarkistamista varten tai 

muista syistä.

• Aineiston säilyttäminen 

omia jatkotutkimuksia 

varten

• Aineiston tuhoaminen



FAIR periaatteet: perusteet
• Aineiston tulee olla löydettävää, 

saavutettavaa, yhteentoimivaa, 
uudelleenkäytettävää.

• FAIR-periaatteet edellyttävät huolellista 
aineistonhallintaa ja ennen kaikkea 
suunnittelua koska tutkimusaineistoa on
vaikea tehdä FAIR-kelpoiseksi jälkikäteen.

• FAIR data ei ole sama kuin avoin data.

• Olennaista on metadatan avoimuus.

• Varsinainen tutkimusaineisto on niin avointa 
kuin mahdollista ja niin suljettua kuin 
välttämätöntä.
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https://libereurope.eu/article/fairdataconsultation/

https://libereurope.eu/article/fairdataconsultation/


FAIR pähkinänkuoressa – käytännön vinkit

Maksimoi aineiston uudelleenkäyttö.
1. Suunnittele etukäteen!

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

• Muista myös päivittää suunnitelmaasi!

2. Kuvaile aineistoasi kattavasti koko aineiston elinkaaren ajan. Aineiston kuvailu voi olla 
työläs prosessi, johon ei löydy aikaa, jos sitä tekee jälkikäteen.

3. Suosi avoimia ja kaupallisista ohjelmista riippumattomia tiedostomuotoja.

4. Valitse data-arkisto. Kartoita soveltuvia arkistoja jo hankkeen alkuvaiheessa.

5. Tee julkinen metadata ja julkaise se. Metadatan tulisi olla avoimesti saatavilla, vaikka itse 
aineisto ei olisikaan.

6. Varmista, että aineisto ja metadata saavat pysyvän tunnisteen.

7. Määritä aineiston käyttöehdot lisensseillä (tai arkiston antamilla käyttöehdoilla).
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Suunnitelmallinen aineistonhallinta kannattaa

• Tutkimusaineistojen hallinta on osa hyvää tieteellistä käytäntöä
• Voidaan varmistaa vastuullinen ja eettinen tutkimus

• Sujuvoittaa työskentelyä ja säästää aikaa

• Helpottaa aineistojen organisoimista, säilyttämistä ja löytämistä

• Aineiston avaaminen ja uudelleen käyttö helpompaa

• Tampereen korkeakouluyhteisö (.pdf), tutkimusrahoittajat, esim. Suomen 
Akatemia, Horizon Europe (.pdf) edellyttävät aineistonhallintasuunnitelmaa ja 
aineistojen avaamista.
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http://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/avoin-tiede-tampereen-korkeakouluyhteisossa.pdf
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/vastuullinen-tiede/avoin-tiede/akatemian-linjaukset-avoimesta-tieteesta/tutkimusaineistojen-hallinnointi-ja-avoimuus/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf


Aineiston avaaminen kannattaa

• 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.

• Vähentää päällekkäistä työtä ja mahdollistaa aineiston hyödyntämisen uusiin tutkimuksiin.

• Uusien tutkimuskysymysten luominen.

• Julkisella rahoituksella tuotettujen tutkimustulosten tulee olla avoimesti saatavilla.
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https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970


Aineistonhallintasuunnitelma käytännössä

• Tee suunnitelma jo tutkimushankkeen suunnitteluvaiheessa. Pohjatyö aineiston 
avaamiselle.

• Aineistonhallintasuunnitelmalle olemassa erilaisia mallipohjia.

• Suunnitelman tekemisessä voit hyödyntää DMPTuuli-työkalua.

• Kansallinen mallipohja (.docx): 
1. Aineiston yleiskuvaus

2. Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen

3. Dokumentointi ja metadata

4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi

5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä

6. Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

• Päivitä suunnitelmaa projektin edetessä.
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https://dmptuuli.fi/
https://dmptuuli.fi/template_export/456703484.docx


Aineistosta sopiminen ja aineistoihin 
liittyvät oikeudet, roolit ja vastuut
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Aineistojen käyttöoikeudet

• Kuka saa käyttää projektissa kerättyjä aineistoja?

• Entä aineistoja, jotka on saatu projektin ulkopuolelta?

• Mitä jos tutkija lähtee kesken projektin?

• Aineistojen jatkokäytön kannalta on olennaista sopia:
• kuka aineistoja saa käyttää

• kuka antaa luvan jatkokäytölle

• millä käyttöehdoilla aineistoja saa käyttää

• Pääsääntöisesti tutkijat voivat itse sopia keskenään aineiston 
käyttöoikeuksista (FSD).
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https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-oikeudet/


Tutkimusaineistojen tekijänoikeus

Tutkimusaineistoihin liittyviin immateriaalioikeuksiin, joihin myös tekijänoikeus kuuluu, 
vaikuttavat mm. tutkijan työsuhde ja  rahoituksen lähde.

• Tietokoneohjelmistojen, keksintöjen tai tietokantojen kohdalla tekijänoikeus on yleensä 
yliopistolla. Yliopistolla on intressejä tyypillisesti ohjelmistoihin tai keksintöihin, joita on 
tarkoitus hyödyntää kaupallisesti. Ks myös https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-

property/database-protection/index_fi.htm

• Tekijänoikeudet voivat suojata myös tutkittavien tuottamaa aineistoa. Tutkimusaineisto voi 
sisältää esimerkiksi tutkittavien tuottamia kuvia tai kirjoituksia, joita suojaavat 
tekijänoikeudet.

Akateemisessa tutkimuksessa, jossa ei ole kaupallisia intressejä 
tekijänoikeuskysymyksiä olennaisempaa on, että tutkijat sopivat keskenään (sekä 
yhteystyökumppanien ja myös tutkittavien kanssa) aineiston jatkokäytöstä.
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https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/database-protection/index_fi.htm


Moraaliset oikeudet ja tekijyys
• Tekijällä on aina moraaliset oikeudet tuottamaansa materiaaliin, eikä näitä oikeuksia voi 

ottaa häneltä pois.

• Tutkimusaineistoihin liittyvät tekijyyden määrittelyt ovat tapauskohtaisia. Niihin vaikuttavat 
tieteenalojen erilaiset käytännöt ja tutkimuseettiset periaatteet.

• Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) suositusten mukaisesti tutkijoiden tulee sopia 
tekijyydestä ennen tutkimuksen aloittamista.

• Kun tutkijat sopivat tutkimusaineistojen tekijyydestä samaan tapaan kuin julkaisujen 
kohdalla, tekijät tulevat näkyviksi esimerkiksi dataviittauksissa.

Lähteet: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-oikeudet/#tekijyys ja https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-
management/rights-in-data/other-rights/
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https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-oikeudet/#tekijyys
https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/rights-in-data/other-rights/


Määritä aineistolle käyttöehdot

• Lisensseillä voit määritellä, miten aineistojasi voi käyttää jatkossa.

• Tehokkain tapa varmistaa jatkokäyttö on CC0-luopuma, joka antaa muille 
täysin vapaat kädet aineiston hyödyntämiselle. Tätä käytetään erityisesti 
aineistojen metatietojen julkaisemisessa.

• Tyypillinen lisenssi tutkimusaineistoille on Creative Commons 4.0, joka 
edellyttää tekijän nimen ja lähteen merkitsemistä.

• Akateemisille ohjelmistoille ja koodeille, jotka halutaan avoimeen käyttöön, 
suositeltava lisenssi on esimerkiksi MIT-lisenssi tai jokin muu yleisesti 
käytössä oleva ohjelmistolisenssi. 

• Miten valita Creative Commons lisenssi?

• EUDAT:in ohje datan ja ohjelmiston lisenssin valintaan.
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https://libguides.tuni.fi/researchdatamanagement/cc
https://ufal.github.io/public-license-selector/


Henkilötieto ja tietosuoja
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Mitä on henkilötieto?

• ”…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”
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Henkilötieto: suorat ja epäsuorat tunnisteet

Suorat tunnisteet

• Henkilötunnus

• Koko nimi

• Äänitiedosto

• Sähköposti (nimellinen)

• Video, jossa ihmisiä

• Valokuva, jossa ihmisiä

Vahvat epäsuorat 

tunnisteet

• Sähköposti

• Puhelinnumero

• Syntymäaika

• Harvinainen ammatti

• Auton rekisteritunnus

• Opiskelijanumero

Epäsuorat tunnisteet

• Alue/kaupunginosa

• Kotikunta

• Ikä

• Perhesuhteet

• Ammatti

• Koulutus

• Äidinkieli

• Kansallisuus
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Erityiset henkilötietoryhmät
• Rotu tai etninen alkuperä

• Poliittiset mielipiteet

• Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus

• Ammattiliiton jäsenyys

• Terveyttä koskevat tiedot

• Seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot

• Geneettisten ja biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten

• Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvät henkilötiedot
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Anonyymi vs. pseudonyymi tieto
• Anonyymi tieto: Yksittäinen havainto (henkilö) ei ole kohtuullisin keinoin tunnistettavissa 

annettujen tietojen perusteella tai tietoja muihin tietoihin yhdistämällä. Täysin anonyymiä 
tietoa ei ole olemassa, mutta hyvin toteutetuin menetelmin voi päästä tulokseen, jossa 
kohtuullisin keinoin ei voi yksittäisiä henkilöitä tunnistaa. Anonymisoinnilla kuvataan niitä 
moninaisia tapoja ja välineitä, joilla anonyymi tieto saavutetaan. 

• Pseudonyymi tieto: Yksittäinen havainto ei ole tunnistettavissa pseudonymisoitujen
tietojen perusteella ilman ulkopuolisia lisätietoja. Pseudonymisointi on aineiston 
tunnisteellisten tietojen poistamista tai korvaamista peitetiedolla tai koodeilla, jotka 
prosessin jälkeen säilytetään erillään aineistosta ja suojataan organisatorisesti ja 
teknisesti. Aineisto on pseudonyymi niin pitkään kuin erillään oleva tieto tuhotaan. 

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi/
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Henkilötietojen käsittely

• Kun kerätään tietoja tutkittavilta tai tutkittavista, on oletettavaa että 
käsitellään henkilötietoja.

• Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita 
kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko 
automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti

• Henkilötietojen käsittelyä on esimerkiksi:
• tietojen keräämistä

• tallentamista ja säilyttämistä

• järjestämistä ja jäsentämistä

• muokkaamista tai muuttamista

• hakua, kyselyä

• käyttöä

• tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville

• tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä

• rajoittamista, poistamista tai tuhoamista 14.3.2022 |  21



Henkilötietojen käsittelystä on informoitava

• Missä informoit – kasvokkain, kyselylomakkeen alussa, 
sähköpostissa, etäyhteydellä, hankkeen verkkosivuilla?

• Tutkimustiedote: tutkimuksen aihe ja mistä tutkimuksessa 
on kyse

• Eettinen osallistumissuostumus ja lupa 
aineiston jatkokäyttöön

• Tietosuojailmoitus henkilötietojen käsittelystä:
• Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

• Miten henkilötietoja kerätään, käsitellään, käytetään, säilytetään ja hävitetään.

• Tietosuojalain määrittelemistä rooleista ja vastuista:

• Rekisterinpitäjä(t).

• Käsittelijä(t).

• Tietosuojalain määrittelemä käsittelyperuste:

• Tieteellisessä tutkimuksessa yleensä yleinen etu.
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Rekisterinpitäjä
• Rekisterinpitäjä on se, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

• Rekisterinpitäjää tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, 
virastoa tai muuta elintä. 

• Rekisterinpitäjiä voi olla useita, jolloin kyseessä on yhteisrekisteri. Näin on usein 
esimerkiksi yhteishankkeissa, jossa eri osapuolet päättävät yhdessä tutkimuksessa 
käsiteltävien henkilötietojen tarkoituksesta ja keinoista. 

• Rekisterinpitäjä tutkimushankkeissa:

• Kun hankkeen vastuullinen tutkija on työsuhteessa Tampereen yliopistoon, rekisterinpitäjänä toimii 
Tampereen korkeakouluyhteisö.

• Kun vastuullinen tutkija on apurahatutkija tai muu tutkija, jolla ei ole työsuhdetta yliopistoon, tutkija 
itse toimii rekisterinpitäjänä.

• Sopimustutkimuksessa myös kohdeorganisaatio yksinään tai yhteisrekisterinpitäjänä. 

• Rekisterinpitäjä opinnäytetutkimuksessa on opiskelija ellei erikseen ole toisin sovittu (esim. 
yliopiston tutkimushanke tai yritykselle tehtävä opinnäyte).
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Tutkimuksessa yleisesti käytetty oikeusperuste: 

• Rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen: tieteellistä  tai historiallista tutkimusta tai 
tilastointia varten.

• Muut oikeusperusteet: 
• Rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus

• Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen, jos se on tasapainotestin 
mukaan mahdollista.

• Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.

• Arkaluonteisia henkilötietoja koskevien tietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. 
Poikkeusperusteita ovat:

• käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia 
tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten

• rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn

• käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi
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Suostumuksen eri merkitykset
• Suostumuksella on tutkimuksen tekemisessä kolme merkitystä: 

a) tutkimusetiikkaan liittyvä suostumus osallistua tutkimukseen muussa kuin 
lääketieteellisessä tutkimuksessa (esim. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje)

b) suostumus osallistua tutkimukseen lääketieteellisessä tutkimuksessa (6 § Laki 
lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488)

c) suostumus henkilötietojen käsittelyn perusteena (GDPR, 6 artikla 1a) →

• Suostumuslomakkeella pyydetty suostumus osallistua tutkimukseen ei siis välttämättä 
tarkoita, että henkilötietojen käsittelyperusteena olisi suostumus.
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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
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Photo by Marija Zaric on Unsplash

https://www.tuni.fi/sites/default/files/2021-09/DPIA_tarvearviointi280921.docx
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja#expander-trigger--79be2b29-88a5-4891-84e7-c0cd4aaed5ac
https://unsplash.com/@simplicity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/privacy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Osoitusvelvollisuus ja vaadittavat dokumentit

• Henkilötietojen käsittelytoimet on dokumentoitava = kirjaa muistiin mitä teet

• Tietosuojadokumentaatiota mm.
• aineistonhallintasuunnitelma

• tutkimussuunnitelma

• tietosuojailmoitus rekisteröidyille

• riskiarvio rekisteröidyn kannalta, laaja tietosuojavaikutusten arviointi (DPIA)

• tutkimustiedote

• suostumuslomake

• sopimukset ja ohjeet käsittelijöille
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Lisätietoa tietosuojasta ja informoinnista

• Tutkimuksen tietosuojapolku (myös 
tietosuojailmoituksen ja eettisen 
osallistumissuostumuksen mallipohjat)

• Ihmisiin kohdistuva tutkimus – hyvä tieteellinen 
käytäntö (tutkimustiedotteen mallipohja)

• Informointi henkilötietojen käsittelystä ja arkistoinnista 
ja jatkokäytöstä (FSD)

• Tietosuoja-ajokortti opinnäytetöiden tekijöille ja 
ohjaajille
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https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto#expander-trigger--360ba635-29ce-4638-a862-0cb97643469c
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/#arkistoinnista-informoiminen
https://intra.tuni.fi/content/news/23028


Aineiston tallentaminen
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Tallennusratkaisuista

• 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


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.

14/03/2022 |  31

https://intra.tuni.fi/handbook?page=2665


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?
• Julkisten kuvailutietojen avulla 

tutkimusaineisto on helpommin 
löydettävissä ja käytettävissä.
• FAIR-periaatteet

• Muistat ja ymmärrät itse omaa 
aineistoasi.
• Helpotat tutkimustulosten raportointia.

• Jos esimerkiksi joudut keskeyttämään työsi ja 
palaat aineistoon vasta myöhemmin, on 
riittävän kuvailutiedon tuottaminen olennaista.

• Ulkopuolinen ymmärtää miksi ja miten 
aineisto on kerätty.
• Tavoitteena on kuvailla aineiston niin hyvin, 

että sen käyttäminen olisi mahdollista ilman, 
että on tarvetta olla yhteydessä aineiston 
tekijään.
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https://www.fairdata.fi/mita-fair-periaatteet-ovat/


Kuvailutyö käytännössä
• Kirjaa ylös, mitä teet aineistollasi

• Käytä README-tiedostoja, koodikirjoja, laboratoriopäiväkirjaa, kenttäpäiväkirjaa… Mikä
onkaan yleinen käytäntö alallasi.

• Valmistele aineistosi myöhempää käyttöä varten
• Kirjaa, mitä olet käytännössä tehnyt, kun keräät aineistoa.

• Kuvaa tutkimuksen tavoitteet ja metodologia.

• Kuvaa muuttujien ja koodien merkitykset. Kuvaa aineiston muokkaukset, tunnisteiden poistot ja
anonymisoinnit, muuttujien muunnokset, uudelleen luokittelut…

• Myös tietodostojen nimeäminen ja kansioiden järjestäminen ovat osa kuvailua

• Aineistot ovat monimuotoisia, joten myös kuvailutarpeet vaihtelevat.
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Julkinen kuvaus
• Julkiset kuvailutiedot sisältävät

• tietoja aineiston keruusta ja sisällöstä

• tietoa tutkimusaineiston tekijöistä

• käyttöoikeuksista ja lisensseistä

• pysyvän tunnisteen (DOI, URN)

• Voit käyttää tutkimusaineiston julkisen kuvailun tekemiseen 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/
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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


Aineistojen avaaminen
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Huolehdi, että voit avata aineistosi tai 
jakaa kollegoillesi
• Konsortiosopimuksissa määritellään hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden 

vastuut ja oikeudet. Jos esim. henkilöihin liittyviä tunnisteellisia aineistoja siirretään 
osapuolten välillä, on sovittava yhteisrekisterinpitäjyydestä.

• Henkilötietojen käsittelystä sovitaan tutkittavien kanssa tietosuojailmoituksessa.

• Tutkimusluvissa määritellään aineistojen käytöstä.

• Rekisteriaineistojen käytöstä sovitaan kyseisen viranomaisen kanssa (esim. Findata)

• Rahoittajat edellyttävät yleensä tutkimusaineistojen avaamista, mikäli se vain on 
mahdollista.

• Data-arkistot käyttävät yleensä lisenssejä, joissa määritellään aineistojen käyttöehdot.

• Tekijänoikeudet voivat rajoittaa aineistojen käyttöä.
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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

• Etsi arkistoja: Re3data.org
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Illustration credit: Ainsley Seago. 

doi:10.1371/journal.pbio.1001779.g001

https://www.dpconline.org/handbook/technical-solutions-and-tools/persistent-identifiers
https://www.coretrustseal.org/
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
http://www.re3data.org/


Aineiston avaaminen lehdessä

Datalehti

• Julkaisevat esimerkiksi 
datankeruumenetelmiin ja datan laatuun 
liittyviä yksityiskohtaisia kuvauksia 

• Lehdessä / suosittelevat arkistoa.

• Esimerkkejä datalehdistä: 

• Springer Naturen Scientific Data

• Elsevierin Data in Brief

• Brilin Research Data Journal for the 
Humanities and Social Sciences

Vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu

• Monet tieteelliset julkaisut edellyttävät 
tutkimusaineistojen avaamista 
tutkimustulosten verifioinnin ja 
läpinäkyvyyden lisäämisen vuoksi.

• Artikkelin osana oleva aineisto ei 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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http://www.nature.com/sdata/
http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml


Aineiston avaaminen käytännössä

• Informoi tutkimukseen osallistuvia ja pyydä lupa aineiston avaamiseen eli tarvitaan 
tutkimustiedote, osallistumissuostumus ja tietosuojailmoitus.

• Varmista ettei avaamiselle ole eettisiä, oikeudellisia esteitä tai muita rajoitteita.

• Kuvaile aineisto (=metadata) riittävästi.

• Käytä tiedostomuotoja, jotka aukeavat ilman erityistä kaupallista sovellusta.

• Anonymisoi aineisto.

• Ole yhteydessä data-arkistoon etukäteen. 
• Esimerkkejä data-arkistoista:

• Tietoarkisto

• Kielipankki

• Zenodo

14.3.2022 |  42

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

14.3.2022 |  43

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

