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KATSE TULEVAISUUTEEN

PROJEKTI PÄÄTTYY – TYÖ ALKAA!



Suositukset säätiöille ja instituuteille 
toimenpiteitä varten

• Julkista rahoitusta saavina tutkimusorganisaatioina tiedeinstituutit ovat oma-

aloitteisia avoimen toimintakulttuurin edistämisessä myös tieteellisessä

toiminnassaan. Edetään pienin askelin ja asia kerrallaan.

• Sitoudutaan avoimen tieteen kansalliseen julistukseen 2020–2025 ja seurataan

aktiivisesti tätä kautta tulevia konkreettisia ohjeita ja muita kansallisia ja kansainvälisiä

linjauksia. Luettavissa: https://avointiede.fi/fi/julistus

• Tieteelliset julkaisut tallennetaan luotettavaan ulkoiseen tieteelliseen

julkaisupalveluun.



Suositukset jatkuu…

• Selvitetään rutiininomaisesti aineistonhallintaoikeudet yhdessä työntekijöiden

ja tutkijoiden kanssa esimerkiksi työsopimusten solmimisen yhteydessä

(datainventaario).

• Hankitaan turvattu pilvipalvelu jokapäiväiseen toimintaan liittyvien aineistojen

hallintaan, mikäli tällaista ratkaisua ei vielä ole olemassa.

• Säätiöt sitoutuvat Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeessa laadittujen

käsikirjan ja toimintamallin käyttöönottoon.



Suositukset jatkuu…

• Instituutti nimeää vakituisesta henkilöstöstään instituutin 
aineistonhallinnasta vastaavan henkilön.
• Mihin kiinnittää huomiota?

• Seuranta
• Myös julkisessa keskustelussa (esim. CSC)!

• Kommunikointi instituutin ja säätiön välillä



Miksi ihmeessä?

• Avoimen toimintatavan yleiset hyödyt: 
vaikuttavuus ja näkyvyys kasvavat 
huomattavasti

• Vastavuoroisuus: tutkimuksen tekeminen 
”omalla sohvalla”

• Rahoittajatahojen vaatimukset

• Meritoituminen: instituutit eturintamaan esim. 
rekrytoinnissa!



TATD: asiakirjat

• Hankkeen konkreettiset tulokset tiivistyvät erityisesti 3 
asiakirjaan

• Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja 

• Toimintamalli digitaaliseen aineistonhallintaan

• Suositukset säätiöille ja instituuteille toimenpiteitä 
varten

• + Avoin tiedejulkaiseminen: selvitys ja suositus 

Zenodossa
linkit chattiin



Toimintamalli 
digitaaliseen 

aineistonhallintaan

• Ohjeistus tiedeinstituuteille digitaalisten 
tutkimusaineistojen hallinnan järjestämiseksi 
ja kehittämiseksi

• instituutin että sen tutkijoiden tarpeet ja 
niiden saamat hyödyt

• omistajuus, vastuut ja velvollisuudet

• Suunnitelmallisuus

• Tähtääminen tulevaisuuteen!

https://doi.org/10.5281/zenodo.4113920

https://doi.org/10.5281/zenodo.4113920


Toimintamallin tavoitteena on tarjota instituuttien henkilöstölle 
• toteutettavissa olevat ratkaisut tutkimusaineistojen hallintaan ja 

avaamiseen
• Toimintamalli on luotu pitäen silmällä kansainvälistä ja kansallista 

keskustelua. 
• Sen tarjoamat ratkaisut on laadittu siten, että niiden avulla olisi mahdollista 

pyrkiä kohti avoimen datan FAIR-periaatteiden mukaisia ratkaisuja

SangyaPundir, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



Keskeiset periaatteet

• FAIR-periaatteet: ideaali, tavoitetila, jota kohti suunnataan

• F – Findable: Aineisto on löydettävissä.

• A – Accessible: Aineisto on saavutettavissa

• I – Interoperable: Aineisto on yhteen toimivaa

• R – Reusable: Aineisto on uudelleenkäytettävissä

• Tutkimusaineistot ”niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja 
kuin välttämätöntä.”
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Pysyvä tunnus

doi (julkaisuympäristö hoitaa, 
esim. Zenodo, edition.fi)

ORCID – tekijän tunnus

ISNI – julkaisijan/organisaation
tunnus (seuraa esim. 

Kansalliskirjaston keskustelua)
Metadata

Hakupalvelut
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Esim. doi

ORCID 

ISNI

Maksuton ja avoin

Aineisto (maksuttomat
ohjelmistot)

Julkaisualusta, arkisto

Metatiedot
Vaikka aineisto ei ole 

(enää) saatavilla/avoin, 
metatiedot ovat.
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Sanastot, ontologiat Esim. YSA, Getty AAT

Viittaukset
Esim. versiot (x on y:n 

aiempi versio) ja niiden
pysyvät tunnisteet

Ihmis- ja koneluettavuus
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Kertoo käyttökelpoisuuden
muussa tutkimuksessa (esim. 

miten tieto on kerätty)

Käyttöluvat, lisenssit
Yksiselitteinen, koneluettava

(esim. CC-lisenssit)

Alkuperän ja elinkaaren
dokumentointi

Esim. kehen pitää viitata, 
mistä aineisto on peräisin, 
mitä julkaisuja on tuotettu.

Muista: tiedeyhteisön
vaatimukset



Aineistonhallintasuunnitelma

• DMPTuuli-työkalu: https://www.dmptuuli.fi/

• Aineistoa on vaikea, jopa mahdoton hallita jälkikäteen ☺

• Resursointi: mitä kaikkea aineiston hallintaan tarvitaan?
• Henkilötyövoima, it-ratkaisut ja ohjelmat, tallennustila jne.

• Osaksi tutkimusmetodia!

https://www.dmptuuli.fi/


Ennakkosuunnitelma ja varautuminen

• Sopiminen rutiininomaisesti

• Rekrytointi: 

• Työpaikkailmoitus & työhaastattelu

• Työ alkaa: työ- tai apurahasopimus & aineistonhallintasuunnitelma

• Mitä aineiston hallinta vaatii instituutilta?

• tarvittavat levyalueet, pilvipalvelut ja käyttäjätunnukset

• suunnitelmaa päivitetään tutkimuksen kuluessa

• resursointi: otettava huomioon budjetissa jo ennakkoon

• Tallennus ja julkaisu

• työsopimuksen ja lakien perusteella syntyneet tekijän- ja omistusoikeudet, ja 
mahdollisesti sopia lisäyksistä näihin esim. käyttöoikeuksien muodossa.

• Loppuinventaario!



Tekniset vaatimukset

• Aineistojen tallennus ja jakaminen tutkimuksen aikana

• Yksi tutkija vai ryhmä, jonka kaikkien jäsenten päästävä käsiksi aineistoon

• Jäsenten rooli: instituutin omia työntekijöitä / ulkoisia

• Sisältääkö arkaluontoista materiaalia?

• Mitä tiedostomuotoja

• Paljon levytilaa tarvitaan? 

• Ratkaisuja: 

• turvallinen pilvipalvelu

• esim. TeamDrive

• Verkkolevy (+ oma pilvipalvelin)



Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja 

• Digitaalisten tutkimusaineistojen 
hallinnan, tuottamisen, omistajuuden, 
säilyttämisen, julkaisun ja jakamisen 
käytännöt ja periaatteet 

• Avoimen tieteen hyöty tutkijalle: 

• meritoituminen, vastavuoroisuus

• Keskeiset käsitteet

• SUUNNITELMALLISUUS

• Minimitason ja toivottavan tason 
määrittelyt

https://doi.org/10.5281/zenodo.4113900

https://doi.org/10.5281/zenodo.4113900


Pysyvät tunnisteet

• PID = persistent identifier eli ikilinkki aineistoon

• Ei tarvitse itse hankkia, vaan repositorio antaa 
automaattisesti!

• OrcId, https://orcid.org/: tutkijan ”henkilötunnus”

• Suositus: instituuttien tutkijat hankkivat tunnuksen sivustolta

• ISNI: International Standard Name Identifier: julkisyhteisön 
”henkilötunnus”

• Suositus: instituutit hankkivat itselleen oman tunnuksen 
Kansalliskirjastolta

• https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/

• https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Tietojen+tuottaminen+t
utkimustietovarantoon

DOI, URN, 
HANDLE…

https://orcid.org/
https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/


Lisenssit
• CC = Creative Commons, https://creativecommons.fi/

• CC-BY = Nimeä, eli BY, ByAttribution

• Saa käyttää vapaasti kunhan tekijä mainitaan

• CC0 = täysin vapaassa käytössä

• Esim. metadata

• Rajoituksia: 

• EiKaupallinen (NC, NonCommercial)

• EiMuutoksia (ND, NoDerivatives)

• JaaSamoin (SA, ShareAlike)

• Tämä esitys: CC BY SA 4.0

• ≠Yksilöity käyttölupa, ts. erillisiä käyttölupia voi antaa yksittäisille toimijoille ilman 
lisensointia

• Lisenssillä määritellään ”koko maailman” käyttöoikeudet



Metadata
• Aineiston kuvailu

• Tärkeintä on noudattaa tutkimushankkeen kannalta toimivinta 
kuvailun tapaa!

• Metadata aineiston kokonaisuuden tasolla riittää vastaamaan 
avoimen tieteen vaatimuksiin
• Esim. Zenodoon syötettävät kuvailutiedot

• Systemaattinen läpi koko aineiston
• esim. kaikille tiedostoille nimi samassa muodossa
• Luettelo Exceliin tai Access-tietokantaan, tallennetaan CVS-muodossa

• Voi myös käyttää standardia (esim. Dublin Core)



<dc:title>Casa del Mobilio

Carbonizzato_IMGP6347</dc:title>

<dc:creator>Laura Nissin</dc:creator>

<dc:subject>Herculaneum</dc:subject>

<dc:description>Casa del Mobilio

Carbonizzato_IMGP6347

Inner staircase towards doc W 

overview</dc:description>

<dc:date>030302011</dc:date>

<dc:type>photo</dc:type>

<dc:language>en</dc:language>

<dc:creator>Nissin, Laura</dc:creator>

<dc:date>2018-06-25</dc:date>

<dc:description>Inner staicasetowards doc W overview</

dc:description>

<dc:identifier>https://zenodo.org/record/1297342</dc:i

dentifier>

<dc:identifier>10.5281/zenodo.1297342</dc:identifier>

<dc:identifier>oai:zenodo.org:1297342</dc:identifier>

<dc:relation>doi:10.5281/zenodo.1297341</dc:relation>

<dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/sleepi

ngherculaneum</dc:relation>

<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:right

s>

<dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/

4.0/legalcode</dc:rights>

<dc:subject>Herculaneum, Casa del Mobilio Carbonizzato

</dc:subject>

<dc:title>Casa del Mobilio Carbonizzato_IMGP6347</dc:t

itle><dc:type>info:eu-repo/semantics/other</dc:type>

<dc:type>image-figure</dc:type>

Esimerkkinä DUBLIN CORE:sta Lauran valokuva: Casa del Mobilio Carbonizzato



Tiedostot tallennukseen

• Tiedostomuodot (erit. pysyvä säilytys) 

• suosi avoimen lähdekoodin ratkaisuja 

• vältä omisteisia ohjelmistoja

• digitalpreservation.fi

• Versiointi!
• Joko kuratoidussa repositoriossa

• Tai vastuuhenkilön vastuulla



Sanastot, ontologiat

• Tieteen termipankki: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu

• YSA & YSO: https://finto.fi/ysa/fi

• Getty Vocabularies (AAT): 
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html

• Mitä eroa sanastoilla ja ontologioilla?

Päivi Kouki ja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK

• terminologinen käsitteiden kuvailu → painopisteenä on käsitteiden määrittely

• asiasanastopohjaisessa ontologia → käsitteiden välisten suhteiden, erityisesti 
hierarkian kuvaaminen

• Etenkin ontologiat tärkeitä koneluettavuuden kannalta. Ihmisluettavuuden osalta taas 
(yhtenäinen) terminologia.

https://finto.fi/ysa/fi


Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys

• JATKUVUUS ja SEURANTA: aineistonhallinnan vastuuhenkilö

• Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen
• Suomessa Tietoarkisto, FINNCLARIN

• Ulkomaisia: 
• CERN:in ylläpitämä Zenodo.org.

• Lisäksi EUDAT-palveluiden yhteydessä toimiva B2SHARE & SAFE

• https://www.re3data.org/

• Varmuuskopioiden tallentaminen instituuttiin

• Seurataan tilannetta:
• CSC:n tuottamat Fairdata-palveluiden ulottaminen instituuttien käyttöön

https://www.re3data.org/


Data-arkistot eli repositoriot: suomalaisia ratkaisuja

• Tietoarkisto
http://www.fsd.uta.fi/fi/

• Aineiston säilytyspalvelu (Tampereen yliopisto)

• maksuton

• tiedostojen kokonaismäärä ei rajoitettu.

• Tietoarkisto tarkistaa aineistot ja ylläpitää niitä

• FINCLARIN

• Kieliaineistoja, jotka julkaistaan Kielipankki-palvelun kautta.

• https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/KielipankkiEtusivu

• Avoindata.fi

• Digi- ja väestötietoviraston palvelu

• Ei sovellu tutkimusaineistolle tällaisenaan (ei varsinaista PIDiä)

• Voisi pohtia hallintoaineistolle?

https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/KielipankkiEtusivu


https://www.re3data.org/• Listaa useita datarepositorioita
• Useimmat kuitenkin vaativat joko jonkin 

affiliaation / kansalaisuuden
• Myös maksullisia → voi hyödyntää 

budjetoinnissa!

https://www.re3data.org/


Repositoriot: eurooppalaiset palvelut

• EUDAT Collaborative Data Infrastructure
https://eudat.eu/

• yleiseurooppalainen yhteistyöprojekti

• EU + kansalliset kehittäjät (mm. CSC)

• datainfrastuktuuri-palvelut

• Instituuteille keskeisimmät: B2SHARE ja B2FIND.

• B2SHARE (https://b2share.eudat.eu.)

• Eudat-palveluihin kuuluva datan tallennus- ja säilytyspalvelu. Ilmainen
eurooppalaisille tutkijoille, pienehkö tallennustila (max. 20 GB). Palveluun on
rekisteröidyttävä, mutta se on avoin kaikille

• B2SAFE https://www.eudat.eu/services/b2safe

• vakiintuneiden tutkimuslaitosten omille repositorioille.

• Mikäli instituuttiverkosto haluaa perustaa oman repositorion tämä mahdollinen
vaihtoehto

https://www.eudat.eu/services/b2safe


Zenodo

https://zenodo.org/

• CERNin ylläpitämä aineiston talletuspalvelu

• Tieteenalaa ei ole rajoitettu, sopii myös humanistiselle
tutkimukselle.

• Yksittäisen datasetin maksimikoko on 50 GB

• Aineiston tallettajat voivat luoda omia yhteisöjä ”communities”,
joiden sisältämiä materiaaleja voi yhteisön ylläpitäjä rajata joko
omiin tarkoituksiin tai avata saman alan materiaaleille.

• Plussaa: helppokäyttöinen, ilmainen, tukena vahva organisaatio

• Miinusta: ei kuratointia tai tiedostojen ylläpitoa

• Ratkaisu? Instituutin oma ”community”, jolla vastuuhenkilö
hoitamassa kuratointia



Seurantaan

• Fairdata-palvelut (https://www.fairdata.fi)

• OKM + CSC
• Säilytyspalvelu IDA 

• kuvailutyökalu QVAIN

• hakupalvelu ETSIN 

• metatietovaranto Metax

• pitkäaikaissäilytyspalvelu PAS

• European Open Science Cloud (EOSC)

• EU:n hanke, tutkimusportaali, joka pyrkii yhdistämään eurooppalaiset
datanhallintajärjestelmät

• Palvelu ei vielä auki. Portaalin käytöstä osa tulee olemaan maksutonta, osa
mahdollisesti maksullista (ml. datan säilytys).

https://www.fairdata.fi/


Pähkinänkuoressa

Suunnitelmallisuus

Rutiinit → sopiminen

Vastuuhenkilö

Seuranta → alkuun 
useammin →
vuosikello

Pienin askelin 
tulevaisuuteen

Hyödyntäkää aineistoja

Julkiseen keskusteluun 
osallistuminen



Toimintamalli ja käsikirja
käytäntöön

Tiedeinstituuttien koulutus 21.12.2020



Miksi? 

• Laatuarvioinnin tekijä: instituutissa tehtävä tutkimus dokumentoidaan –
instituutti näkyväksi työnteon paikkana, tutkimuksen mahdollistajana.

• Rahoittajan vaatimus: OKM:n rahoitukseen liittyvät velvoitteet avoimen 
tieteen ja tutkimuksen osalta. 

• Tutkijoiden auttaminen: tutkimuksen prosessi, vastuut ja velvollisuudet 
kaikille osapuolille selviä. Tällä merkitystä myös henkilöstövaihdosten 
yhteydessä.

• Huomioi kiinnittyy tutkimuksen ja tutkimusaineiston elinkaareen: mitä 
aineistolle tapahtuu tutkimuksen jälkeen (eli ennakointi, 
suunnitelmallisuus; liittyy myös instituutin resurssien suunnitteluun 
pidemmällä aikajänteellä)

• Instituuttien kohdalla voisi olla hyvä pohtia aineistojen jatkokäytön 
mahdollisuuksia esim. opetuksessa 



Mitä?

• Julkaisut -> Digitaaliset julkaisut verkossa (loppuraportin liite) 

• Tutkimusaineistot

• Opetus (tätä ei hankkeessa käsitelty)

• Kannattaa seurata keskustelua, linjauksia jne. Avointiede.fi: 
https://avointiede.fi/fi

• vastuuhenkilö, hallitukselle informointi, toimintakertomus, 
suunnitelmat, tiedeinstituuttien yhteiset keskustelut

• HUOM! Yhdessä toimiminen on järkevää ja hyödyllistä

https://avointiede.fi/fi


Miten?

• Julkaisut: Ks. Loppuraportin liite (esim. edition.fi –alusta; onko 
yhteistyö tiedeinstituuttien kesken mahdollista ja jos, niin missä 
asioissa)

• Aineistot: Instituutin näkökulma erityisesti toimintamallissa

• https://doi.org/10.5281/zenodo.4113921

• Instituuttien yhteistyö: jakakaa kokemuksia, kysymyksiä, 
epätietoisuutta, ratkaisuja, sopimuspohjia! 

• Luokaa yhteistyöstä rutiini. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4113921


Rekrytointi, 
työn alku

• ”Orientoi” hakijan pohtimaan, miten oma 
tutkimusaineisto ”liikkuu” eri organisaatioiden 
välillä (esim. kenen palveluita voi käyttää, kuinka 
paljon tarvitsee aikaa aineiston mahdolliseen 
siirtämiseen)

• Työsopimus: aineistojen omistajuuden ja 
käyttöoikeuksen periaatteet kirjataan sopimukseen

• Aineistonhallintasuunnitelmassa näkyviin tutkijan 
aineisto ja sen asettamat tarpeet (koneet, 
ohjelmistot, säilytys, elinkaari)

• ORCID-tunnus

• Tutkimusaineiston inventaariot alussa ja lopussa 
(ks. Toimintamallin liitteet)



Tutkija tekee 
tutkimusta –
työskentely 
instituutissa

• Säännöllinen palaaminen 
aineistonhallintasuunnitelmaan auttaa sekä 
tutkijaa että työnantajaa esim. budjetoinnissa, 
lisärahoituksen haussa, toiminnan raportoinnissa 



Sopimus

• Työsopimuksen yhteydessä on luonteva paikka todeta aineistojen 
omistajuus, hallinto ja tekijänoikeudet.

• Tarkoitus ei ole ”omia” tutkijan työtä tai aineistoa vaan sopia esim., 
miten instituutin (säätiön) resursoimaa tutkimusta instituutissa voidaan 
hyödyntää myöhemmin. 

• Sekä työntekijä että työnantaja hyötyvät (tutkijan työhön viitataan; 
ORCID-tunniste varmistaa, että viittaus kohdistuu oikeaan tyyppiin)

• Tutkimushankkeiden sopimukset tiedossa myös instituutissa.
• Mielellään kirjallinen (myös sähköposti ok
• Ks. Tietoarkiston ohjeet tutkimushankkeista: 

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-
oikeudet/

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-oikeudet/


Työsuhde päättyy

• Todetaan syntyneet tekijänoikeudet ja 
omistusoikeudet

• Käyttöoikeudet päivitetään, jos tarpeen 
esim. siten, että vaikka aineiston 
omistajuus on instituutilla, työntekijä 
saa viiden vuoden ajan työsuhteen 
päättymisen jälkeen käyttää aineistoa 
yksinoikeudella.

• Loppuraportti

• Loppuinventaario



Pilvipalvelut, tiedostomuodot

• Käytännön toteutus: selvittäkää omassa instituutissa it-tuen 
kanssa, miten toteutetaan

• TeamDrive: https://www.teamdrive.fi/

• ownCloud: https://owncloud.com/

• Tiedostomuodoista, ks. esim. http://digitalpreservation.fi/files/PAS-
tiedostomuodot-1.7.0.pdf

https://owncloud.com/
http://digitalpreservation.fi/files/PAS-tiedostomuodot-1.7.0.pdf


PAS eli pitkäaikaissäilytys

• Edellyttää säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa

• Hankkeessa on suositeltu keskeisten asiakirjallisten tietojen 
paperimuotoista säilyttämistä

• SUOSITUS: julkisrahoitteiset ratkaisut, esim. Tietoarkisto (erit. 
yhteiskuntatieteellinen aineisto), CSC fairdata.fi-palvelut (eivät 
VIELÄ instituuttien hyödynnettävissä), EUDAT (kannattaa seurata, 
mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään), Zenodo (karvalakkiversio, 
mutta parempi kuin ei mitään)



Mitä aineistonhallintasuunnitelma sanoo?

• https://zenodo.org/record/4113901#.X9-
3Z9gzY2w

• Standardeja esitystapoja, esim. aika: 
https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

https://zenodo.org/record/4113901#.X9-3Z9gzY2w
https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime


Readme.txt

• Ohjaa huomioimaan keskeiset seikat aineistosta:

• Aineiston nimi, tekijä(t), tekijän tunniste, käyttöoikeudet, lisenssit, 
asiasanat, pysyvät tunnisteet, synty-yhteys jne

• Ks. esim. toimintamallin readme: 
https://zenodo.org/record/4113921#.X9-ndtgzY2w

• Ks. Loppuraportin readme: https://zenodo.org/record/4323115#.X9-
3HdgzY2w

https://zenodo.org/record/4113921#.X9-ndtgzY2w
https://zenodo.org/record/4323115#.X9-3HdgzY2w
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