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Käytännön järjestelyt

• Webinaarin diat tullaan jakamaan: Datapalveluiden 
Koulutukset-sivuilla

• Kysymyksiä, kommentteja? Käsi pystyyn ja mikki auki / 
kirjoita chattiin
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https://research.tuni.fi/datapalvelu/koulutukset/
https://research.tuni.fi/datapalvelu/koulutukset/
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Koulutuksen 
osaamistavoitteet
Vastuullinen aineistonhallinta on tärkeä taito niin 
opinnäytteen kirjoittamisessa kuin työelämässäkin. 

Hyvät aineistonhallintataidot ja -käytännöt 
mahdollistavat korkealaatuisen ja vaikuttavan 
(impact) tutkimusdatan tuottamisen, säilyttämisen 
ja jakamisen(Rantasaari, 2021)

Tänään käymme läpi: 

1. Mitä aineistonhallintaan liittyviä asioita pitää
ottaa huomioon perustutkintovaiheen
opinnäytetyön ohjauksessa? 

2. Mitä välineitä, palveluja ja ohjeita Tampereen
yliopistolla on tarjota niin opettajille kuin
opiskelijoillekin
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https://ijdc-test.journals.ed.ac.uk/ijdc/article/view/684
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Mitä on aineistonhallinta 
ja miksi meidän pitäisi 
välittää siitä? 

Kuvan lähde: Advanced Information Research Sk ills (AIRS), Library, Queensland University of Technology 

(QUT) (CC BY-NA-SA).
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• Aineistonhallinta pitää sisällään opinnäytetyössä
käytetyn aineiston koko elinkaaren

• Kattaa tutkimusaineistojen ja -datan mekaanisen, 
teknisen, eettisen sekä laillisiin ja sopimuksiin 
liittyvien yksityiskohtien käsittelyn.

• Aineistonhallinta on öljy, joka helpottaa
pitämään tutkimuksen elinkaaren rattaat
pyörimässä

• Vähentää päällekkäistä työtä ja mahdollistaa 
aineiston hyödyntämisen uusiin tutkimuksiin

• Huolellinen aineistonhallinta edistää tutkimuksen 
luotettavuutta

• Vaatii systemaattista suunnitelmallisuutta

https://airs.library.qut.edu.au/resources/8/1/
https://airs.library.qut.edu.au/resources/8/1/
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Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistolla tarkoitetaan tutkimuksessa tuotettuja, 
muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin tutkimuksen tulokset 
perustuvat.

Tutkimus- tai projektiaineisto voi olla

• Itse kerättyä
• esim. haastatteluita, kyselyitä, kenttäpäiväkirjoja, 

havaintoja, piirroksia jne.

• Uudelleen käytettävää aineistoa
• muiden keräämiä valmiita aineistoja, esim. Ohjaajalta 

saatuja aineistoja
• 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

20.2.2023 |  5

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://www.europeandataportal.eu/en
https://findata.fi/
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Aineistonhallinnan suunnittelu osana 
opinnäytetyöprosessia

Figure: Research Life Cycle and Data Management Life Cycle CC-BY UH Data Support
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• Ennen kuin opiskelija alkaa kerätä opinnäytetyönsä
aineistoja, aineistonhallintaan liittyviä asioita
kannattaa suunnitella ja tehdä muistiinpanoja tekemistään
ratkaisuista aineiston käsittelyn suhteen

• Aineistonhallintasuunnitelmat (DMP) ovat tutkijoille jo 
entuudestaan tuttuja. Sen avulla tutkija
pystyy valmistautumaan aineistonhallinnan eri prosesseihin ja 
tunnistamaan mahdolliset riskit aineiston käsittelyssä

• Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että aineisto pysyy 
turvallisissa käsissä ja käyttökelpoisena koko projektin ajan.

• Huolellisella aineistonhallinnalla pyritään parantamaan 
tutkimuksen tai harjoitustyön luotettavuutta ja tulosten 
toistettavuutta, sekä edistämään kerätyn tutkimusaineiston 
jatkokäyttöä.

• Aineistonhallinnan suunnitelmaa tulee tarkastella ja päivittää
mahdollisten muutosten ilmaantuessa koko tutkimuksen ajan

https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/know-your-data-rdm-series-1/
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Ihan ensimmäiseksi: Suunnitelman teko
• Aineiston yleiskuvaus

• Eettiset seikat (esim. tutkittavien informointi, suostumuksen 
pyytäminen)

• Lainsäädäntöön liittyvät seikat (esim. henkilötietojen käsittely –
tietosuojailmoitus, liittyykö aineistoon tekijänoikeuksia)

• Miten aineiston syntyä ja sen käsittelyä kuvataan 
graduprosessin eri vaiheissa

• Minne aineisto tallennetaan ja miten varmuuskopiointi tapahtuu

• Aineiston tallentaminen, säilyttäminen tai hävittäminen 
gradun jälkeen

• Ajankäytön ja taitojen suhteen kannattaa olla realistinen: Mitä 
laajempi aineisto ja mitä enemmän henkilötietoja, sitä enemmän 
vaaditaan aikaa ja erilaisia toimia

• Opiskelijoille tehty aineistonhallintasuunnitelmapohja: 
Templaatti
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fresearch.tuni.fi%2Fuploads%2F2022%2F03%2F901fd7d2-opiskelijan_aineistonhallinnan_ohjeet_2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Henkilötieto ja tietosuoja

20.2.2023 |  8
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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”

EU:n tietosuoja-asetus
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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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Anonyymi ja pseudonyymi data

Anonyymi tieto

• Yksittäinen 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 henkilö 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. The data remain 
pseudonymous as long as the additional 
identifying information exists.

• 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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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 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
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Henkilötietojen käsittelystä on informoitava

Informointiin tarvittavat dokumentit:

• Tutkimustiedote: tutkimuksen aihe ja mistä tutkimukseen 
osallistumisessa on kyse; tutkimuksen hyödyt ja riskit 
tutkittavalle.

• Eettinen osallistumissuostumus ja tutkittavan lupa 
aineiston jatkokäyttöön

• Tietosuojailmoitus (tietosuojaseloste) henkilötietojen 
käsittelystä.

Tutkimukseen osallistuvia voi informoida monin tavoin – kasvokkain, 
kyselylomakkeen alussa, sähköpostissa, etäyhteydellä, hankkeen 
verkkosivuilla.
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Rekisterinpitäjä

• Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö, viranomainen, virasto, yliopisto tai muu 
elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset ja keinot.

• Tutkimuksessa: 
• Ketkä osallistuvat tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen?

• Ketkä saavat tehdä itsenäistä tutkimusta kerätyn tutkimusaineiston pohjalta?

• Rekisterinpitäjä opinnäytteissä:
1. Opinnäyte on opiskelijan oma itsenäinen työ--> opiskelija itse

2. Opinnäyte tehdään osana projektia työsuhteessa yliopistoon -> yliopisto

3. Opinnäyte liittyy yliopistossa käynnissä olevaan projektiin, mutta opiskelijalla ei ole 
työsuhdetta -> tapauskohtaisesti

4. Kun opinnäytettä tehdään jossakin organisaatiossa toimeksiannosta tai opiskelija on 
organisaation työntekijä, myös organisaatio voi olla rekisterinpitäjä.
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yleinen etu – tieteellinen tai 
historiallinen tutkimus

• Yleisin vaihtoehto tieteellisessä 
tutkimuksessa.

• Huomaa! Jos tutkittava peruu 
osallistumisensa, jo kerättyjä tietoja 
voidaan silti käsitellä tieteellistä tutkimusta 
varten.

Suostumus

• Yleisin vaihtoehto opinnäytteissä, koska 
opinnäytteet eivät välttämättä täytä 
tieteellisen tutkimuksen kriteereitä.

• Huomaa! Jos tutkittava peruu 
suostumuksen häneltä kerättyjen tietojen 
käsittely on lopetettava ja tiedot joko 
poistettava tai anonymisoitava.
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Arkaluonteiset henkilötiedot
• 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

• Nimenomaisuuden vaatimuksella tarkoitetaan tapaa, jolla rekisteröity ilmaisee 
suostumuksensa.

• Nimenomaisen suostumuksen voi antaa esimerkiksi allekirjoituksella, sähköisellä 
allekirjoituksella tai kaksivaiheisella varmistuksella.

• Rekisteröity voi esimerkiksi ensin vastata lähettämääsi sähköpostiin, minkä jälkeen 
hänelle lähetetään vielä vahvistuslinkki tai -koodi tekstiviestillä.

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-suostumus
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https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-suostumus
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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) →

• Jos suostumusta käytetään käsittelyperusteena, on pidettävä huolta, että pyydetty 
suostumus täyttää tietosuoja-asetuksen määrittelemät edellytykset. 

• Suostumuslomakkeella pyydetty suostumus osallistua tutkimukseen ei siis välttämättä 
tarkoita, että henkilötietojen käsittelyperusteena olisi suostumus.
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https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-suostumus
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Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskiarvio

• Perusmuotoinen riskiarvio
• On tehtävä aina ennen henkilötietojen käsittelyä.

• Riskejä arvioidaan tutkittavan näkökulmasta.

• Riskiarvio on dokumentoitava.

• Vaikutustenarviointi (DPIA = Data protection
impact assessment)
• On tehtävä, jos riskiarvio osoittaa, että henkilötietojen 

käsittely aiheuttaa korkean riskin tutkittaville

• Ennen kun teet riskiarvion, katso kriteerit
vaikutustenarviointiin

• Riskiarvion ja vaikutustenarvioinnin 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
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja
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
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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, esimerkiksi tietojenkäsittelysopimus tai 
salassapitosopimus
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Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö 1/2

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsittely Suomessa
Opiskelun eettiset ohjeet ja niiden rikkomusten käsittely
Tampereen ihmistieteiden eettisen toimikunnan ohjeet:Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Yleisimpiä opinnäytetyön aineiston hallintaan liittyviä eettisiä seikkoja ovat esim.

• Vastuullinen aineistonhallinta on oleellinen osa vastuullisen tutkimuksen toteuttamista

• Eettisyys avoimen tieteen näkökulmasta --> tulokset (opinnäytetyö) julkaistaan avoimesti --> tulosten luotettavuuden arviointi helpottuu

• Kun käsitellään henkilötietoja:

• Tutkittavien informointi

• Missä informoit – kasvokkain, kyselylomakkeen alussa, sähköpostissa?

• Tutkimustiedote/tutkittavien informointi: tutkimuksen aihe ja mistä tutkimuksessa on kyse

• Eettinen osallistumissuostumus (aikuisille)

• Tietosuojailmoitus

• Tutkittavien identiteetin suojaaminen

• Tutkimusluvat organisaatiolta jota tutkitaan
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https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://intra.tuni.fi/fi/opiskelu/opiskelu-0/opiskeluun-liittyvat-saannot/opiskelun-eettiset-ohjeet-ja-niiden-rikkomusten-kasittely
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcontent-webapi.tuni.fi%2Fproxy%2Fpublic%2F2022-11%2Ftiedotemalli_20012022.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcontent-webapi.tuni.fi%2Fproxy%2Fpublic%2F2022-05%2Fsuostumuslomake.tutkimus.suomenkielinen.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcontent-webapi.tuni.fi%2Fproxy%2Fpublic%2F2022-04%2Fopinnaytetyon-tietosuojailmoitus_tuni2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö 2/2 -
Eettinen ennakkoarviointi
Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje

Tampereella:

• Ei-lääketieteellinen tutkimus -->Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta --> Ohjeistus

• Lääketieteellinen tutkimus --> Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta --> Ohjeistus

Tutkimusasetelmat, jotka vaativat eettistä ennakkoarviointia:
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)

Ennakkoarviointiin tarvittava dokumentaatio:
1) Saatekirje, 2) Tutkimussuunnitelma, 3) Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen eettisyydestä, 4) Perusmuotoinen riskiarvio 5) Vaikutusten arviointi 6) 
Tiedote tutkittaville (sis. Tietosuojailmoituksen) 7) Tutkittavien allekirjoitettavaksi tarkoitettu suostumuslomake, 8) Tutkittaville annettava materiaali (haastattelurunko, 
päiväkirjat, kyselylomakkeet) 9) Aineistonhallintasuunnitelma 10) Seloste käsittelytoimista (ei toimiteta toimikunnalle, mutta se pitää olla tutkijalla valmiina)

HUOM! Eettinen toimikunta ei anna lupaa tutkimukseen, vaan lausunnon tutkimukseen liittyvistä eettisistä 
näkökohdista
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https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/ihmistieteiden-eettisen-ennakkoarvioinnin-ohje
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi
https://www.tays.fi/fi-FI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Eettinen_toimikunta
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi
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Tutkimusluvat

• Jos opinnäyte käsittelee jonkun organisaation tai yrityksen työntekijöitä, 
tarvitaan todennäköisesti tutkimuslupa. Esimerkiksi kunnilla on yleensä 
omat tutkimuslupakäytännöt

• Huomaa, että Tampereen Yliopistolla ja Tampereen Ammattikorkeakoululla 
on erilaiset tutkimuslupakäytännöt

• Tampereen yliopiston osalta tutkimusluvan myöntäminen liittyy tiettyihin 
tilanteisiin eikä tutkimuslupaa vaadita Tampereen yliopiston tutkijoilta ja 
opettajilta ja opiskelijoilta vaan yliopiston ulkopuolisilta.

• TAMK:n tutkimuslupaprosessi.
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https://intra.tuni.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tutkimusetiikka-ja-tietosuoja/tutkimuslupa
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto/tutkimusluvan-pyytaminen-tampereen-ammattikorkeakoulussa
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Aineiston tallennus ja tietoturva
• Tampereen korkeakouluyhteisöllä on sopimus Microsoftin kanssa. --> Korkeakouluyhteisön tarjoamat O365 –

palvelut (OneDrive for Business, Tuni Groups ja henkilökohtainen verkkoasema) 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.

Aineiston käsittelyssä käytettävät laitteet:

• 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)

• Haastattelut – sanelimien ja kameroiden tietoturvallisuus (intra)

• Kannettavat tietokoneet (intra): Huolehdi oman tietokoneesi tietoturvasta.

• Tietoturva tutkimuksessa (intra) --> aineiston salaus: Cryptomator

• Apua ja neuvontaa: helpdesk@tuni.fi
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https://www.tuni.fi/it-palvelut/kasikirja/2691/18895?
https://www.tuni.fi/it-palvelut/kasikirja/2691/18895?
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/fi/it-palvelut/tutkimuksen-it/tutkimusdatan-keraaminen-0/kyselyjarjestelman-valinta
https://intra.tuni.fi/fi/it-palvelut/tutkimuksen-it/sanelimien-ja-kameroiden-tietoturvallisuus?
https://intra.tuni.fi/handbook?page=21924
https://intra.tuni.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tutkimuksen-it-ja-tietoturva/tietoturva-tutkimuksessa-0
http://Cryptomator.org
mailto:helpdesk@tuni.fi
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Kuka voi käyttää aineistoa?
Kun opiskelija kerää datan

• Itsenäisesti --> Opiskelija päättää aineiston käytöstä.

• Osana tutkimusryhmää --> opiskelijan kanssa sovitaan aineiston käytöstä.

• Aineisto kerätään yrityksessä tai yriteykselle --> Opiskelija sopii yrityksen kanssa aineiston käytöstä

Kun opiskelija käyttää

• Ohjaajan tai muun tutkijan aineistoa --> aineiston käytöstä sovitaan ohjaajan/tutkijan kanssa

• Muualta saatua aineistoa, esimerkiksi Tietoarkistosta tai yritykseltä, opiskelija noudattaa 
tutkimuslupaa ja muita mahdollisia käyttöehtoja

• Tee salassapitosopimus, jos annat luottamuksellista aineistoa opiskelijan käyttöön. Varmista, että 
sinulla on oikeus antaa data opiskelijalle.

• Mallipohja aineistojen käytöstä sopimiseen
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https://intra.tuni.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/projektinhallinta/projektin-sopimusasiat/sopimusmallit
https://libguides.tuni.fi/ld.php?content_id=34500026
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Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
• Huomioi muualta saamiesi aieneistojen mahdolliset tekijänoikeudet ja käyttöehdot.

• Lue nettisivustojen ja some-alustojen käyttöehdot ja varmista, että aineistoja on sallittua 
käyttää tutkimuksiin.

• Kuvat
• Jos tutkimusaineistot sisältävät kuvia tai muiden tuottamaa tekstiä, niihin todennäköisesti liittyy 

tekijänoikeuksia.

• Kuvien tekijätiedot tulee mainita

• Kuvien käyttöehdot pitäisi olla määriteltynä lisensseillä.

• Kuvat voivat sisältää myös henkilötietoja.

• Lisätietoja Aalto-yliopiston oppaasta

• Maria Rehbinderin YouTube video tutkimusaineistoihin liittyvästä lainsäädännöstä.

20.2.2023 |  25

https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/creative_commons
https://libguides.aalto.fi/imagoa
https://www.youtube.com/watch?v=DtqSEMx-IDI
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Aineiston dokumentointi 1/2
• Dokumentoi aineisto + sen keruu + käsittely!

--> jotta muut ymmärtävät, mitä aineistolle on tutkimuksen aikana tehty + opiskeilja muistaa itse, mitä
hän on aineiston kanssa tehnyt

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

• Kuvaa aineiston kerääminen ja käsittely

• Mitä aineiston tiedostot sisältävät?

• Milloin aineisto kerättiin?

• Missä aineisto kerättiin?

• Miksi aineisto kerättiin?

• Miten aineistoa on käsitelty tai muokattu?

• Taulukkomuotoisessa aineistossa sarakkeiden ja rivien otsikot, datan koodaukset (mukaanlukien
tieto puuttuvista tiedoista), mittayksiköt jne.

• Avaa käyttämäsi lyhenteet.
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Aineiston 
dokumentointi 
2/2

• Tiedostomuodot--> kun aineistoa käsitellään
työskennellään useiden eri laitteiden ja 
ohjelmien avulla: open formats

• Tiedostojen nimeäminen: lyhyet, informatiiviset ja 
yhtenäiset.

• Tiedotojen nimeäminen: versionumerointi tiedostojen
nimissä

• Tiedotojen nimeäminen: ei henkillöihin liittyviä tunnisteellisia
tietoja tiedostojen nimissä

• Kansiorakenteet: tutkimukseen sopiva (1 haastattelu --> 
alkuperäinen äänitiedosto, litteroitu tekstitiedosto ja haastatte
lun muistiinpanot)

• Kansiorakenteet: ei liian yksityiskohtainen tai liian yleinen

• HUOM! Alkuperäinen tiedosto erillään muokkaustiedostoista
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_file_formats
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Mitä teen kun opinnäytteeni on 
valmistunut?
• Rekisterinpitäjinä ja aineistojensa omistajina opiskelijat vastaavat aineistoista.

• Henkilötietoja sisältävä aineisto yleensä tuhotaan opinnäytteen valmistumisen ja hyväksymisen 
jälkeen. Henkilötietojen käsittelyaika määritellään tietosuojailmoituksessa.

• Informoi tutkittavia, jos aiot käyttää aineistoa myös opinnäytteesi jälkeen esimerkiksi 
jatkotutkinnossa tai teet opinnäytteesi pohjalta julkaisun.

• Julkaisussa käytettävää aineistoa voi olla tarpeen säilyttää tutkimuksen todentamista varten.

• Ota huomioon myös opinnäytteesi toimeksiantajan mahdolliset intressit aineistoon.

• Aineiston avaamiseksi tarvitset luvan tutkittavilta. Aineiston avaaminen tehdään arkistoissa, jollainen 
on esimerkiksi Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Tietoarkisto (FSD). Pro gradu -aineistoja he 
ottavat arkistoitavaksi harkinnanvaraisesti. Lue lisää Tietoarkiston vastaanottamista aineistoista.

• EU-rahoitteinen Zenodo soveltuu monentyyppisten aineistojen säilyttämiseen. Aineiston näkyvyyden 
voi tarvittaessa rajat niin, että vain sinä pääset siihen käsiksi, mutta myös avaaminen on mahdollista 
Zenodon kautta.

• Yliopiston tallennusratkaisujen käyttöoikeus päättyy valmistumiseen – ota aineisto talteen, jos et 
tuhoa sitä.
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https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/arkistointi/ohjeita-aineiston-arkistoijalle/
https://zenodo.org/
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Linkkejä ja oppaita
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Aineistonhallinnan oppaat

• Aineistonhallintaopas opiskelijoille (Tampereen yliopiston kirjasto)

• Aineistonhallinnan käsikirja (Tietoarkisto)

• Opiskelijoiden aineistonhallintasuunnitelmapohja: Aineistonhallintaohje opiskelijoille

• Making a research project understandable – guide for data documentation

• Opinnäytteen arviointi ja julkaiseminen -opas

Tutkimusetiikka

• Opiskelijan ja ohjaajan vastuut ja oikeudet opinnäytetyöprosessissa (intra)

• Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö -opas (intra)

• Vastuullinen tiede ja tutkimus

Tietosuoja ja tietoturva

• Tutkimuksen tietosuojapolku (myös tietosuojailmoituksen ja eettisen osallistumissuostumuksen mallipohjat)

• Ihmisiin kohdistuva tutkimus – hyvä tieteellinen käytäntö (kohdassa Ihmiseen kohdistuva tutkimus: tutkimustiedotteen 

mallipohja)

• Informointi henkilötietojen käsittelystä ja arkistoinnista ja jatkokäytöstä (FSD)

• Tietosuoja-ajokortti opinnäytetöiden tekijöille ja ohjaajille Moodlessa.

• Tietoturvan pikaohje (intra)

• Tietosuojaohje opinnäytetyöntekijälle (intra)

https://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/opiskelijat
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fresearch.tuni.fi%2Fuploads%2F2022%2F03%2F901fd7d2-opiskelijan_aineistonhallinnan_ohjeet_2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://zenodo.org/record/1914401
https://libguides.tuni.fi/opinnaytteet
https://intra.tuni.fi/fi/opetus/opinnaytteet/opinnaytetoiden-ohjaaminen/opiskelijan-ja-ohjaajan-vastuut-ja-oikeudet-opinnaytetyoprosessissa
https://intra.tuni.fi/fi/opetus/opintohallinnon-kaytannot/opiskelun-etiikka-1/opiskelun-etiikka
https://intra.tuni.fi/fi/opetus/opintohallinnon-kaytannot/opiskelun-etiikka-1/opiskelun-etiikka
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/tutkimuksen-tietosuoja
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/
https://intra.tuni.fi/content/news/23028
https://intra.tuni.fi/fi/it-palvelut/tietoturva/tietoturvaohjeet/tietoturvan-pikaohje
https://intra.tuni.fi/fi/tietosuoja/tutkimuksen-tietosuoja/tietosuojaohje-opinnaytetyon-tekijalle
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Apua tarjolla

• 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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