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Tänään

• Aineistonhallintasuunnitelma– miksi suunnittelu kannattaa?

• Aineistonhallintasuunnitelma kohta kohdalta
1. Aineiston yleiskuvaus

2. Eettiset periaatteet ja lainsäädäntö

3. Aineiston kuvailu ja metadata

4. Aineiston tallennus ja pääsynhallinta

5. Aineiston avaaminen ja arkistointi

6. Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

25/04/2022

|  2



Luottamuksellinen/Confidential

Suunnitelmallinen aineistonhallinta kannattaa

• Tutkimusaineistojen hallinta on osa hyvää 
tieteellistä käytäntöä ja vastuullisen ja eettisen 
tutkimuksen periaatteita.

• Sujuvoittaa työskentelyä ja säästää aikaa.

• Helpottaa aineistojen organisoimista, säilyttämistä 
ja löytämistä.

• Työkalu käytännön asioiden toteuttamiseen ja 
riskienhallintaan.

• Aineiston avaaminen ja uudelleen käyttö 
helpompaa. Pohjatyö aineiston avaamiselle.

• Rahoittajat ja organisaatiot edellyttävät 
aineistonhallintasuunnitelmaa ja aineistojen 
avaamista. 

• Tampereen korkeakouluyhteisö (.pdf), 

• Suomen Akatemia

• Horizon Europe (.pdf)
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CESSDA ERIC https://www.cessda.eu/

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
https://www.cessda.eu/
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Aineistonhallintasuunnitelma käytännössä

• Tee aineistonhallintasuunnitelma jo tutkimushankkeen suunnitteluvaiheessa.

• Aineistonhallintasuunnitelmalle olemassa erilaisia mallipohjia.

• Suunnitelman tekemisessä voit hyödyntää DMPTuuli-työkalua, josta löydät 
ohjeita (mm. kansallinen ohje, Tampereen korkeakouluyhteisön ohje).

• 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
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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/
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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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Suomen Akatemian vaatimukset
• Aineistonhallintasuunnitelma

• Akatemia edellyttää, että tutkimusaineistojen hallinnointi ja avaaminen on toteutettava FAIR-periaatteiden 
mukaisesti → aineistonhallintasuunnitelma auttaa noudattamaan FAIR-periaatteita.

• Aineiston hallinnan suunnitelmat tulee olla toteutettavissa suorituspaikassa ja niiden mukaisten toimenpiteiden 
tulee noudattaa hyvää aineistonhallintatapaa.

• Akatemian aineistonhallintasuunnitelma enintään kolmen sivun pituinen. Katso ohjeet.

• Aineistojen avoimuus
• Suomen Akatemian rahoituksella tuotetut tutkimusaineistot ovat oletusarvoisesti avoimesti saatavilla. 

• Tutkimusaineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin 
avoimesta salassa pidettävään.

• Jos koko tutkimusaineistoa ei voida avata, sen metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen 
tai kansainväliseen hakupalveluun. 

• Tutkimuseettiseltä ja lainsäädännölliseltä kannalta tutkimusaineisto tulisi yleensä säilyttää tutkimuksen 
verifiointia varten. 
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https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/aineistonhallinta/aineistonhallintasuunnitelma/
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1. Aineiston yleiskuvaus
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Tunnista erilaiset aineistotyypit

• Itse kerätty aineisto
• esim. haastattelut, kyselyt, kenttäpäiväkirjat, havainnot, piirrokset jne.

• Uudelleen käytettävä valmis tutkimusaineisto
• muiden keräämät tai aiemmin kerätyt valmiit tutkimusaineistot, joita löydät esimerkiksi Tietoarkistosta (FSD), 

Kielipankista, Etsimestä.

• Aineistoa, joka on olemassa ilman tutkimusta tai projektia
• esim. Tampereen kaupungin dataportaali, European Data Portal, Findata…

• Kerättyjen ja/tai valmiiden aineistojen pohjalta syntynyt uusi aineisto

• Hyödynnä aineistotyyppijaotteluasi, kun vastaat muihin kysymyksiin.

• Varmista, että tutkimussuunnitelmassa ja aineistonhallintasuunnitelmassa esitellyt aineistot 
ovat linjassa keskenään!
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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/
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Tiedostomuodot ja tallennustila

• Kuvaa
• tiedostomuodot (PNG, TXT, DOC…)

• datatyypit (ääni, kuva, taulukko jne.)

• Selitä miksi tietyt tiedostomuodot ovat käytössä ja ovatko ne avoimia 
tiedostomuotoja.

• Vaatiiko tiedostojen avaaminen erityisiä ohjelmistoja. 

• Mieti tiedostomuotoja myös aineiston jatkokäytön ja arkistoinnin 
näkökulmasta.

• Arvioi aineiston koko ja tarvittava tallennustila projektin aikana karttuvalle 
aineistolle.
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Esittele aineistosi taulukossa
Aineistotyyppi Alkuperä

Henkilötiedot / 

arkaluonteisuus
Tiedostotyyppi Arvioitu koko

Analysoitu DNA-näyte
Itse tuotettu (raaka-

aineistona DNA-näyte)
Ei .xlsx, .csv 2 GB

Tilastoaineisto X
Valmis aineisto 

Tietoarkistosta
Ei SPSS (.por, .sav) < 0,01 GB

Kysely Kerätty tutkittavilta

Kyllä, sisältää lisäksi 

tietoa tutkittavien 

terveydentilasta

.csv, <0,01 GB

Haastattelutallenne, 

video
Kerätty tutkittavilta Kyllä .avi, .mp4 5-10 GB

Haastattelun 

transkriptio

Tuotettu raaka-

aineistosta
Ei .csv, .txt, .xlsx <0,01 GB

Kuva
Tutkittavien ottamia 

valokuvia
Kyllä .tif, .jpeg, .gif, .raw 5-10 GB

Hallinnollisia 

dokumentteja, 

politiikoita, ohjeistuksia

Kerätty julkisilta 

verkkosivuilta ja muista 

julkisista lähteistä

Ei .docx, PDF < 1 GB

25.4.2022



Luottamuksellinen/Confidential

Aineiston laadun varmistaminen

Hankala kysymys. Riippuu aineistosta, mutta alla muutama esimerkki.

• Mieti versionhallinnan käytännöt,
• Sovitut tiedostojen nimeämiskäytännöt, koska tiedostoja on muokattu, kuka on 

muokannut, mitä muutoksia on tehty…

• Onko kaikkiin vanhoihin versioihin tarpeen palata myöhemmin?

• Käytätkö Git versionhallintaa (TUNI GitLab sivu)

• Haastatteluiden litteroinnin tarkistamisen tekee joku muu kuin litteroijan itse.

• Analogisen materiaalin digitalisointi riittävällä tarkkuudella.

• Alkuperäinen aineisto aina erillään työdatasta.

• Koulutus ja ohjeistus, jotta kaikki ryhmässä toimivat samalla tavalla.
• Yhdenmukaiset työkäytännöt.

• Onko aineistossa henkilötietoja tai onko aineisto muuten sensitiivistä?

• Mieti, miten aineiston minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi vaikuttavat datan laatuun.

Tunnista mahdolliset virhelähteet, jotta datan laatu varmistetaan!
25/04/2022 |  12

Kuva Gerd Altmann from Pixabay

https://gitlab.tuni.fi/users/sign_in
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi/minimointi-eli-miten-kerata-aineisto-niin-ettei-se-sisalla-turhia-tunnisteita
https://tietosuoja.fi/pseudonymisointi-anonymisointi
https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=571146
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=571146
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2. Eettiset periaatteet ja 
lainsäädäntö
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Mitä juridisia seikkoja liittyy aineiston 
hallintaan 
• Tutkimukseen liittyy aina lakiin, oikeuksiin ja 

etiikkaan liittyviä kysymyksiä. 
• Mm. tietosuoja-asetus, IPR, tekijänoikeudet, tietokantaoikeus, 

liikesalaisuus

• Osoita, että olet tietoinen tutkimukseen ja aineistojen 
käsittelyyn liittyvistä säädöksistä.

• Kuvaa, käsitteletkö muita luottamuksellisia tietoja, 
kuten kaupallista dataa, yritystietoja, 
liikesalaisuuksia, sotilaallisia tietoja, sensitiivisiä 
lajitietoja?

• Eettiset periaatteet ja niiden toteuttaminen 
käytännössä sekä tietosuoja nivoutuvat koko 
tutkimusprosessiin ja aineistonhallintaan

• Yksityiskohtaiset tutkimuseettiset seikat, eettisten toimikuntien 
lausunnot ja koe-eläinten käyttö ym. kuvataan 
tutkimussuunnitelmassa.
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Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Aalto-yliopiston lakimies Maria 

Rehbinderin video tutkimukseen liittyvästä 

lainsäädännöstä.

https://laji.fi/about/709
https://unsplash.com/@tingeyinjurylawfirm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/law?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.youtube.com/watch?v=DtqSEMx-IDI
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Kun käsittelet henkilötietoja
• Kuvaa, sisältyykö aineistoosi henkilötietoja (= tunnisteellista 

tietoa) ja tunnista käsittelyyn liittyvät vaatimukset.

• Määritä vastuut ja roolit, kuten rekisterinpitäjä ja käsittelijä.

• Määritä käsittelyperuste.

• Informoi tutkittavia ja kysy heidän suostumuksensa aineiston 
avaamiseen.

• Lisätietoa informoinnista

• Tunnista anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin tarve.

• Tunnista aineiston vaatimat tekniset suojaustoimet.

• HUOM! Myös pseudonymisoitu tieto on henkilötietoa.

• Henkilötietojen käsittely on kuvattava joko 
tutkimussuunnitelmassa tai aineistonhallintasuunnitelmassa.

• Keskeistä dokumentaatio

• Tietosuojailmoitus

• Riskiarvio tai DPIA

• Tutkimustiedote

• Suostumuslomakkeet tutkittavilta
25/04/2022 |  15

Lisätietoja:

• Tutkimuksen tietosuojapolku

• Tietosuojan tarkistuslista

• Mallipohjia

• Tietoarkiston opas

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja
https://www.tuni.fi/sites/default/files/2020-09/tietosuojan-tarkastuslista230920.docx
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja#expander-trigger--a366303a-e4cb-40dd-ab2c-610afc0c439c
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/
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Mitä on henkilötieto?

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

25/04/2022 |  16
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Kuvaa eettisen ennakkoarvioinnin tarve
Eettistä ennakkoarviointia edellyttävät 
tutkimusasetelmat ihmistieteissä:

a) Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen 
koskemattomuuteen

b) Tutkimuksessa ei noudateta tietoon perustuvan 
suostumuksen periaatetta

c) Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman 
huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka 
perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta 
osallistumasta tutkimukseen

d) Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään 
poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä

e) Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville 
normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista 
henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus)

f) Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä 
turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän 
läheisilleen (esim. perheväkivaltaa koskevat 
tutkimukset)
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Huomio! Eettinen ennakkoarviointi ei anna sinulle 
vastuuvapautta.

• Myös kustantaja tai rahoittaja voi edellyttää eettisen 
toimikunnan lausuntoa.

• Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi.

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi
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Aineistoihin liittyviä oikeuksia
• Miten hallinnoit käyttämäsi, tuottamasi ja jakamasi aineiston oikeuksia?

• Kuka saa käyttää projektissa kerättyjä aineistoja? Entä aineistoja, jotka on saatu projektin ulkopuolelta? Mitä jos tutkija 
lähtee kesken projektin? Minkälaisia rajoituksia aineistojen käyttöön liittyy? Miten, missä ja milloin aineistoja avataan?

• 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).

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

• Immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeus)
• Tutkimusaineistoihin liittyviin immateriaalioikeuksiin vaikuttavat mm. tutkijan työsuhde ja rahoituksen lähde.

• Tietokoneohjelmistojen, keksintöjen tai tietokantojen kohdalla oikeudet ovat 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/databasCopyrigthe-
protection/index_fi.htm

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

• Lisää sopimuksista ja oikeuksista: https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/sopimukset-ja-oikeudet 25.4.2022 |  18

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-oikeudet/
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/databasCopyrigthe-protection/index_fi.htm
https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/sopimukset-ja-oikeudet
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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.

25/04/2022 |  19

https://libguides.tuni.fi/researchdatamanagement/cc
https://ufal.github.io/public-license-selector/
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3. Aineistojen kuvailu ja 
metadata

25/04/2022 |  20
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Miksi kuvailla aineistoa?

• Kuvailutiedot (=metadata) ovat keskeinen 
osa FAIR-periaatteiden toteutumista →
kuvailutiedot auttavat aineiston 
löytämisessä ja käyttämisessä.

• Muistat ja ymmärrät itse omaa aineistoasi.

• Ulkopuolinen ymmärtää miksi ja miten 
aineisto on kerätty.

• Aineiston avaaminen helpottuu. 

• Aineistoa ei välttämättä voi aina avata, 
mutta metadatan voi.

• Metadatan avaamiselle vahva vaatimus 
Tampereen korkakouluyhteisön avoimen 
tieteen linjauksessa (pdf) sekä Suomen 
Akatemian ohjeistuksessa.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

• ”Jos koko tutkimusaineistoa ei voida avata, sen 
metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin 
tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen 
hakupalveluun.” (Suomen Akatemia)
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https://www.fairdata.fi/mita-fair-periaatteet-ovat/
https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/tuni-open-science-guidelines.pdf
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/aineistonhallinta/aineistonhallintasuunnitelma/
https://unsplash.com/@aaronburden?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/writing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Aineiston kuvailu: arjen työtä

• Kuvailun käytännöt riippuvat keräämästäsi aineistosta.

• Kerro tässä, minkälaisia käytännön ratkaisuja sinä käytät aineistosi kuvailemiseen.

• Mieti ja kuvaa mitä perustietoa aineistostasi kannattaa kirjata muistiin, jotta se olisi itsellesi 
ja muille ymmärrettävää.

• Kuvaa käyttämäsi dokumentaatiotyypit, esim. README-tiedostot, excel-tiedostot, 
laboratoriopäiväkirjat, koodikirjat, kenttäpäiväkirjat, muistiinpanot…

• Kuvaa jos käyttämäsi laitteet tai ohjelmat tuottavat automaattisesti metadataa.

• Kerro jos käytät oman alasi metadatastandardeja aineiston kuvailuun.

• Kuvaa miten pidät aineiston järjestyksessä, esim. kansiorakenne, tiedostojen nimeäminen 
ja versiokontrolli.

• Huom! Metadatan julkaiseminen– käsittele kysymyksessä 5 aineiston avaaminen.
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https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata
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4. Aineiston tallennus ja 
pääsynhallinta

25/04/2022 |  23



Luottamuksellinen/Confidential

Tallennusratkaisuista

• Tampereen korkeakouluyhteisöllä on Microsoftin kanssa 
sopimus, jonka mukaan O365 –palvelut ovat turvallisia 
ja GDPR-yhteensopivia TUNI-tunnuksilla käytettynä.

• Huom! Korkeakouluyhteisöllä ei ole sopimusta
Dropboxin, Googlen tms. kanssa. Kuluttajalle 
suunnatuissa maksuttomissa 
palveluissa maksuttomuuden vastineena on 
yleensä palvelun tarjoajalle luovutettu data. 

• Jos käytät muita kuin yliopiston tallennuspaikkoja, 
perustele miksi ja kuvaa, miten niiden tietoturvasta 
huolehditaan.

• Ei ole ratkaisevaa onko tallennuspaikka pilvessä 
vai ei, tärkeintä on turvallisuus!
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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
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Käytä Korkeakouluyhteisön 
tallennusratkaisuja

OneDrive for Business

• Opiskelijoille ja henkilökunnalle.

• Tallennustilaa 1000 GB.

• Käyttöoikeuksia mahdollista antaa myös 
kokeakouluyhteisön ulkopuolisille.

• Soveltuu tavanomaisia henkilötietoja sisältävälle 
aineistolle. Käytä TUNI-tunnuksilla.

• Voit palauttaa poistettuja tiedostoja itsepalveluna 90 
vuorokauden ajalta.

Tuni Groups

• Kuin OneDrive for Business, mutta soveltuu 
erityisesti ryhmätyöskentelyyn.

• Käyttäjähallinta.

• Mukana voi olla myös yliopiston ulkopuolisia.

Henkilökohtaiset tallennustilat

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

• Tallennustilaa henkilökunnalla 50 GB ja opiskelijoilla 10 GB.

• Verkkolevyt varmuuskopioidaan automaattisesti päivittäin. 

• Lue lisää henkilökohtaisista tallennustiloista (TUNI 
intra)

Aineiston kerääminen

• Käytä yliopiston Kyselylomakejärjestelmiä (Forms, 
LimeSurvey, RedCap) aineiston keräämiseen.

• Käytä etähaastatteluihin Zoomia tai Teamsia.

Huom! Olet itse vastuussa datastasi, ei 
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https://intra.tuni.fi/handbook?page=2665
https://intra.tuni.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tutkimuksen-it-ja-tietoturva/tutkimusdatan-keraaminen/kyselyjarjestelman-valinta
https://intra.tuni.fi/fi/it-palvelut/tietoturva/tietoturvaohjeet/tietoturvaohjeita-etakokousten-ja-etahaastattelujen-jarjestamiseen-teams-ja-zoom-tyokaluilla
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Pääsynhallinta ja vastuut

• Määritelkää, kuka vastaa pääsynhallinnasta.

• Rajaa pääsyä arkaluonteisiin aineistoihin vain niille, jotka aineistoa 
käsittelevät. 

• Sopikaa, mitä oikeuksia kullakin ryhmäläisellä on kerättyyn aineistoon. 
Mihin he saavat käyttää aineistoa?

• Vaatiiko aineistoon pääsy erityisiä turvatoimia?

• Ota huomioon myös ulkopuoliset tahot ja palveluntarjoajat, jotka tarvitsevat 
pääsyn aineistoon.
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5. Aineiston avaaminen ja arkistointi 
tutkimuksen jälkeen
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Mikä osa aineistosta avataan
• Määrittele, avaatko aineistosi kokonaan, jonkin osan vai vain 

metadatan. Perustele.

• Kerro, milloin aineisto avataan ja millaisella lisenssillä

• Ilmoita, miten pitkään aineistoja aiotaan säilyttää ja missä 
(pitkäaikaissäilytys)

• Missä aineiston julkiset kuvailutiedot (metadata) julkaistaan?

• Mikä osa aineistosta tuhotaan ja milloin?

• Mistä syistä aineisto tai sen osa säilytetään tai tuhotaan?

• Tarvitaanko aineiston jatkokäyttöön erityisiä ohjelmia tai työkaluja?

• Esimerkkejä syistä jolloin aineiston avaaminen ei onnistu:

• Eettiset ja lainsäädännölliset syyt.

• Omistajuus / Käyttöehdot.

• Liikesalaisuudet.

→ OVAT TYYPILLISESTI PERUSTELTUJA SYITÄ OLLA 
AVAAMATTA AINEISTOA

• Vaikka aineistoa ei voi avata, avaa kuitenkin metadata.
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Illustration credit: Ainsley Seago. 

doi:10.1371/journal.pbio.1001779.g001



Luottamuksellinen/Confidential

Aineiston julkaisukanavia

Data-arkisto

• Huomioi

• Arkiston sopivuus aineistollesi

• Ole yhteydessä arkistoon ajoissa

• Arkisto tarjoaa aineistollesi pysyvän 
tunnisteen (PID)

• Arkisto julkaisee aineistoista 
koneluettavaa metadataa ja käyttää 
tunnettua metadatastandardia.

• Arkisto tarjoaa ainestoille selkeät käyttöehdot.

• Arkisto on saanut 
sertifikaatin luetettavuudestaan 
(esim. Core Trust Seal tai ISO 16363)

• Voit etsiä sopivaa data-arkistoja 
osoitteesta re3data.org

• Linkkejä arkistoihin aineistonhallinnan 
oppaassa.

Tieteellinen julkaisu tai datalehti

• Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

• Aineisto on artikkelin oheismateriaalina

• Riski: aineisto on maksumuurin takana eikä 
näin avointa.

• Lehti voi edellyttää/vaatia aineiston avaamista 
arkistossa

• Huomioi julkaisusuunnitelmassa lehden 
datapolitiikka

• Datalehti

• Aineisto artikkelin osana.

• Aineisto avataan arkistossa.
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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://re3data.org/
https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/avaa_kayta
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6. Aineistonhallinnan 
vastuut ja resurssit
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Tekijät, työaika ja kustannukset
• Tee tiivistelmä siitä kuka vastaa aineistonhallinnan asioista. 

Nimeä henkilöt ja tahot, jos mahdollista. Esimerkiksi: 

• Kuka vastaa aineistonhallintasuunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä?

• Kuka vastaa esimerkiksi aineiston laadunhallinnasta, 
metadatan tuottamisesta, tallennusratkaisuista, aineiston 
jakamisesta jne.

• Kuka on vastuussa aineistosta tutkimuksen päätyttyä 
(tuhoaminen/arkistointi)?

• Aineistonhallinta vie työaikaa→ anna aika-arvio. 

• Kuvaa kustannukset (raha). 

• Esimerkiksi ohjelmistot, laitteet, ulkoiset palvelut, data 
managerin palkkaus.

• Huom!  Akatemian hankkeissa tutkimusaineistojen 
säilyttämisen ja avaamisen kulut kuuluvat isäntäorganisaation 
yleiskustannuksiin.
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Photo by Jordan Whitfield on Unsplash

https://unsplash.com/@whitfieldjordan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hard-work?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Ohjeita ja linkkejä

Oppaita ja ohjeita

• Tutkimusaineistojen hallinta -opas 
(Tampereen yliopiston kirjasto)

• Aineistonhallinnan käsikirja (Tietoarkisto)

• Tutkimuksen tietosuojapolku (Tampereen yliopisto)

• Sosiaalisen median aineistoista kirjoitus datapalvelun sivuilla sekä 
Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirjassa

• Tietoturvan pikaohje (intra)

• Hyvä tieteellinen käytäntö (Tampereen yliopisto)

• Tutkijan muistilista (Vastuullinen tiede)

• Practical guide to research data management (Science Europe)

• Korkeakouluyhteisön viimeisin DMP-ohje myös oppaassamme

• Suomen Akatemia: Tutkimusaineistojen hallinnointi ja avoimuus

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://research.tuni.fi/datapalvelu/uutinen/sosiaalisen-median-aineistot-tutkimuksessa/
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/laadullisen-tutkimuksen-aineistot/sosiaalinen-media-tutkimusaineistona/
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.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/
https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/suunnittele
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/vastuullinen-tiede/avoin-tiede/akatemian-linjaukset-avoimesta-tieteesta/tutkimusaineistojen-hallinnointi-ja-avoimuus/
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
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Aineistonhallintasuunnitelma ja Suomen Akatemia: prosessi
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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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https://research.tuni.fi/datapalvelu/
mailto:researchdata@tuni.fi
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Kiitos!

researchdata@tuni.fi
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