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• 10.30-14.15 (lounastauko klo 12.00-12.45).

• 1. osuus 10.30-12.00:

• Päivän alustus ja esittelyt: Keitä me olemme?

• RDM ja DMP? – tutkimusaineistojen hallinta ja 
hallinnan suunnittelu: Mitä on data?

• Data ja avoin tiede

• 2. osuus: 12.45-14.15

• Aineiston- ja datanhallinnan pääkohdat
(painotus käytännössä)

• 1. Mitä on data? Datan laatu? 

• 2. Eettiset ja juridiset seikat 

• 3. Dokumentointi ja metadata

• 4. Tallennusratkaisut projektien aktiivivaiheen aikana

• 5. Arkistointi, avaaminen ja julkaiseminen

• 6. Roolit, resurssit ja vastuut

• Mistä apua ja tukea?

PÄIVÄN AIHEET 
JA ALUSTAVA 
AIKATAULU

Aineistonhallinnan konkretiaa humanisteille -

koulutuspäivä 24.11.2020



TEEMAAN 
LIITTYVIÄ
TUNNISTETTUJA 
HAASTEITA

• Eri kulttuureissa ja lainsäädännön piirissä 
toimiminen

• Organisaatioiden ulkopuoliset toimijat 

• Organisaatiota vaihtavat toimijat

• Apurahakausien välissä olevat toimijat

• Tänään on paljon osallistujia, joten 
vuorovaikutteisuus voi olla haasteellista 

• Kirjatkaa kysymyksiä chattiin – pidämme 
sopivissa väleissä taukoja, joissa voidaan 
ottaa muutamia kysymyksiä käsittelyyn

• Chat-kysymykset tallentuvat ja voin vastata 
niihin jälkikäteen

Aineistonhallinnan konkretiaa humanisteille -

koulutuspäivä 24.11.2020



ENNAKKO-
TEHTÄVÄT

• Tutki https://www.re3data.org/search -sivun avulla 
olemassa olevia datarepositorioita. Löysitkö omalle 
tutkimusaineistollesi sopivan data-arkiston? 

• Tutustu Orcid-tunnukseen osoitteessa https://orcid.org/
ja luo itsellesi tunnus, mikäli sellaista et ole vielä 
hankkinut.

• Tutustu Aineistonhallinnan käsikirjan README-malliin 
ja laadi sen avulla oma README-tiedosto joko omasta 
tutkimusaineistostasi tai kuvitteellista aineistoa 
käyttäen.

• Tiedeinstituuttien aineistonhallinnan käsikirja toimii 
koulutuksen tausta-aineistona!

https://www.re3data.org/search
https://orcid.org/


KEITÄ ME OLEMME?



ESITTÄYTYMISET
– ELI KEITÄ
OLEMME?
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ESITTÄYTYMISET
– ELI KEITÄ
OLEMME?
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Kuinka vaikeana koet aineistojen avoimen julkaisemisen asteikolla 0-10. 
Voit perustella vastaustasi seuraavassa kohdassa.

Aihe n

En tiedä mistään mitään tai vähän mutta lisää tarvitaan 20

Sensitiivisen aineiston käsittely (ml. tietosuoja, yksityisyys, tekijänoikeudet) 10

Julkaisuun/avaamiseen valmistautuminen 9

Sensitiivisen aineiston avaamismahdollisuudet 7

Sopimukset / Tutkimusluvat (ml. lupa julkaista) 6

Repositorion valinta 4

Resurssien hallinta ja suunnittelu (rahat ja aika eri riitä RDM:ään) 4

DMP / suunnittelu X

Aineiston systemaattinen järjestely / ml. datan siivoaminen X

Rekisteriseloste kyselyn yhteydessä / tutkittavien informointi X

Kouluttautuminen aiheeseen / Koulutan itse ja haluan kehittyä X

Arkistointi X

Jakaminen kansainvälisesti X

Fyysisen aineiston käsittely ja avaaminen X

Metadatan tuotanto X

Aineistoilla meritoituminen X

Aineistojen jatkokäyttöön liittyvät ongelmat ja pelot (U use it) X

Aiemmin kerättyjen aineistojen käsittely uusien vaatimusten mukaan X

Ei lainkaan vaikeaa / kaikki selvää X

KOMMENTTEJA YHTEENSÄ (noin 60 vastaajalta; 60% osallistujista 80



ESITTÄYTYMISET
– ELI KEITÄ
OLEMME?

Aihe n Alustavia vastauksia 

En tiedä mistään mitään tai vähän mutta lisää tarvitaan 20
Ei huolta! Kyse on opittavissa olevasta, harjoiteltavasta tutkijan taidosta

- joskin aivan keskeisestä tutkijan taidosta

Sensitiivisen aineiston käsittely (ml. tietosuoja, yksityisyys, 

tekijänoikeudet)
10 Ensimmäinen omasta datasta selvitettävä asia! 

Julkaisuun/avaamiseen valmistautuminen 9
Avaaminen on systemaattinen ja hallittu prosessi (vaatii aikaa ja vaivaa)

EI MISSÄÄN tapauksessa vahinko - eikä PAKKO!

Sensitiivisen aineiston avaamismahdollisuudet 7 SENSITIIVISTÄ AINEISTOA EI VOI AVATA!!!

Sopimukset / Tutkimusluvat (ml. lupa julkaista) 6 Tee ajoissa!! Ennen tiedonkeruun aloitusta. Ohjaavat myös jatkokäyttöä

Arkiston/Repositorion valinta (tästä oli ennakkotehtävä) 4
Kaikkea ei tarvitse laittaa samaan arkistoon – voidaan edetä myös 

aineistotyyppien mukaan

Resurssien hallinta ja suunnittelu (rahat ja aika eri riitä RDM:ään) 4
RDM jää tyypillisesti piiloon, jolloin ollaan tilanteessa, jossa rahat ja aika eivät 

riitä – DMP:sta apua näiden näkyväksi tekemiseen ja asialliseen resursointiin

DMP / suunnittelu X Aloita ajoissa – pidä suunnitelma ajantasalla! 

Aineiston systemaattinen järjestely / ml. datan siivoaminen X Systemaattisuus kaikissa käänteissä ja yksityiskohdissa

Rekisteriseloste kyselyn yhteydessä / tutkittavien informointi X
Suunnittele etukäteen – ole ajoissa; 

lakimiehillä tyypillisesti pitkät jonot kommentointiin

Kouluttautuminen aiheeseen / Koulutan itse ja haluan kehittyä X Varaa aikaa myös RDM:n opiskeluun – kurssi perustaidoista noin 50-100 tuntia

Arkistointi X Kuinka pitkään, mikä osa aineistosta?

Jakaminen kansainvälisesti X
Tiedon siirtoon liittyvät kysymykset; ei avaamista vaan pääsynhallintaa; vaatii 

järjestelmältä jonkin verran ominaisuuksia

Fyysisen aineiston käsittely ja avaaminen X RDM:n näkökulmasta riittää, että mietit mistä itse olet vastuussa

Metadatan tuotanto X Tutkimuslähtöisyys ja systemaattisuus riittää – standardit plussaa

Aineistoilla meritoituminen X Hyvä kysymys – ei toistaiseksi vielä käytössä – pioneerit etulyöntiasemassa

Aineistojen jatkokäyttöön liittyvät ongelmat ja pelot (U use it) X
Harmillisesti aiheellinen huoli, jota voi hälvetää julkaisemalla PID:n tarjoavassa 

ympäristössä 

Aiemmin kerättyjen aineistojen käsittely uusien vaatimusten mukaan X Oma resursoitava projektinsa! 

Ei lainkaan vaikeaa / kaikki selvää (useampikin vastaaja!)
X Hyvä juttu! – Mutta pakko kysyä ihanko totta!?

KOMMENTTEJA YHTEENSÄ (noin 60 vastaajalta; 60% osallistujista 80



RDM JA DMP?
AINEISTONHALLINTA JA SEN SUUNNITTELU



MITÄ ON RDM
JA MIKSI NYT?

• Kaksi elinkaarta 
• Aineistonhallinnan ja tutkimuksen elinkaarten pitää pyöriä 

samanaikaisesti ja -tahtisesti

• Eivät uusi asioita, mutta vastikään tunnistettu 
uudessa valossa – miksi?

• Digitaalisten tiedostojen lähes reaaliaikainen 
siirrettävyys globaalissa tietoverkossa aiheuttaa uusia 
haasteita ja jopa uhkia 

• On syytä varautua uudella tavalla



MITÄ ON RDM
JA MIKSI NYT?

• (Myös) RDM lähtee liikkeelle tutkimustehtävästä 
ja -kysymyksestä

• Monet RDMssa ja erityisesti DMPssa
huomoitavat yksityiskohdat määrittyvät t-
tehtävistä ja t-kysymyksistä 

• -> esim. minimitiedon keruu periaate = perusteltua kerätä vain 
sellaista henkilötietoa, joka on linjassa/perusteltavissa tutkimuksen 
tarkoituksen kautta 

• Kääntäen tästä juontuu, että RDM-kouluttautuminen pitää olla 
oikea-aikaista; Tarvitaan konkretiaa, jonka kautta seuraavia asioita 
tarkastellaan = tällä on myös laajempi vaikutus RDM-
toimintakulttuuriin, eli REFLEKTOI AINA RDM-YKSITYISKOHTIA 
OMASSA PROJEKTISSASI 

• Kyseessä on siis aivan keskeinen tutkijan taito, 
jossa voi ja on syytä kouluttautua = 

• ÄLKÄÄ siis turhautuko; ja toisin sanoen: 
• koska RDMää ei tunnisteta taidoksi tukipalveluista pyydetään 

valmiita ratkaisuja eikä olla valmiita panostamaan taidon 
harjoittelemiseen = myös RDM-kouluttautumiseen on syytä varata 
aikaa ja ehkä jopa rahaa (esimerkkinä HYn RDM-
koulutussuunnittelu; tähtäimessä 5 op. kurssi = noin 135 tuntia 
työtä, jos 1 op vastaa noin 27 tuntia). = TÄSTÄ JOHTUU 
TURHAUTUMINEN = TÄSTÄ JOHTUU HANKALAT KYSYMYKSET 
DATATUESSA jne.  



MITÄ ON RDM
JA MITEN 
VASTATA 
UUTEEN 
HAASTEESEEN?
= DMP!

• SUUNNITTELE AJOISSA! KOULUTTAUDU!

• DMP = tutkijan muistilista varautumista varten 

• Riskienhallintadokumentti, ohjaa esim. DPIAn pariin

• Etukäteen tai ainakin hyvissä ajoin aloitettu RDM:n
suunnittelu (DMP) on onnistuneen aineistonhallinnan 
edellytys 

• DMPTuuli-työkalu aineistonhallinnan suunnittelun 
apuna

• Kansalliset DMP-ohjeet (https://wiki.helsinki.fi/x/ZB5zEw); pohjautuvat 
Science Europen ohjeisiin

• Myös Tiedeinstituuttien ohjeet näyttivät perustuvan samaan malliin 

• Varaa aikaa RDM-asioihin kouluttautumiseen = 
kuuluu nykyään osana yleisiin tutkijan taitoihin, mutta 
koulutusta järjestetään vielä valitettavan vähän

https://wiki.helsinki.fi/x/ZB5zEw


MITÄ ON DATA?



• In the RDM context data is understood as a broad 
term including:

• research material (such as any kind of physical artifacts)

• research sources (such as various archive material)

• data produced during the research (such as digitized copies of 
the aforementioned physical artifacts)

• data collected by various methods (such as surveys, interviews, 
measurements, imaging techniques etc.)

• curated collections

• annotation and coding of the material on various levels

• all revisions of a data set produced in/for the analysis process

• fieldnotes, diaries

• physical and electronic lab journals

• source codes, algorithms and software

• etc.

→ Everything that your research (results) is based on!

MITÄ ON DATA?



MITÄ ON DATA?

• Mitä on data? Ja erityisesti RDM kontekstissa?

• Onko minulla aineistoa vai dataa?
• ”Minulla ei ole dataa, minulla on aineistoja?”

• Mistä osasta olet vastuussa? 
• Hyvä jako siihen, mihin RDMssä keskityt 

• Mikä osa säästetään ja mikä osa voidaan (tai 
joudutaan!) tuhoamaan?

• Miten arvo määritellään, eli mikä on niin 
arvokasta, että se kannattaa säästää; kuinka 
paljon säilytys maksaa? Olisiko data 
helpompi/edullisempaa tuottaa uudelleen kuin 
säilyttää?

• Missä tiedostomuodoissa käsitelet dataa?

• Kuinka paljon sitä on levytilan näkökulmasta? 
• Huomaa sekä tilan tarve että siirtonopeuksiin liittyvät haasteet



• Datan kategorisointia

• Esimerkkinä neljä luokkaa: 
• A) itse keräämäni aineisto

• B) uudelleen käytetty aineisto 

• C) tutkimuksessa tuottamani aineisto

• D) sopimukset, informoinnit, manageriaaliset dokumentit jne.

• Luokittelu ohjaa miettimään, minkälaisia oikeuksia 
sinulla on aineistoon ja lopulta, miten voi 
lisensoida aineistosi jatkokäyttöön 

• Käsitteitä/rooleja
• Omistajuus

• Käyttöoikeus

• Oikeus jakaa käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille

• Oikeuksien siirtositoumus (esim. Suomen Akatemian rahoittamissa 
hankkeissa)

MITÄ ON DATA?



AINEISTONHALLINTA 
JA 

AVOIN TIEDE



DATA JA 
AVOIN TIEDE

• Avoin tiede 
• on arvovalinta (esim. seurataanko eettisiä periaatteita vai lakia?)

• asenne, joka ohjaa toimintaa (ei voi päälleliimata projektiin)

• ei ole ilmaista (ei taloudellisessa eikä ajallisessa mielessä)

• huono otsikko asioille, joista sen piirissä puhutaan (vain murto-osa 
voidaan avata, mutta joka käänteeseen liittyy vastuullisuus)

• vaatii vielä jonkin verran asennemuutosta 

• vaatii meritoitumismahdollisuuksia 

• Avaaminen on monivaiheinen, järjestelmällinen ja 
hallittu prosessi

• Avaaminen ei missään olosuhteissa saa olla 
vahinko, vaan päätös

• Avoimuuteen kannattaa pyrkiä 

• Suojaaminen pitää perustella 
• ”En halua” ei riitä enää perusteeksi

• Avaaminen pelottaa! 

• Avaamalla voit myös turvata selustasi

• ”As open as possible – as closed as necessary”
• – European Commission / 

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/openaccess/ord_ext
ension_faqs.pdf

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/openaccess/ord_extension_faqs.pdf


DATA JA 
AVOIN TIEDE

• Miten vastata avoimen tieteen vaatimuksiin? 

• Opettele käyttämään pysyviä tunnisteita
• ORCID: tutkijatunniste

https://tutkijatunniste.fi/tutkijat/

• DOI tai URN julkaisuille ja datalle
https://www.doi.org/

• https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/
tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/urn-tunnukset

• Opettele käyttämään lisenssejä
• Sekä lisensoimaan omat aineistosi

että ymmärtämään, miten lisenssit ohjaavat 
löytämiesi aineistojen käyttöä

• Ks. esim. HYn lisenssiopas 
https://libraryguides.helsinki.fi/oa/lisenssit

https://tutkijatunniste.fi/tutkijat/
https://www.doi.org/
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/urn-tunnukset
https://libraryguides.helsinki.fi/oa/lisenssit


DATA JA 
AVOIN TIEDE



LOUNASTAUKO



AINEISTONHALLINNAN PÄÄKOHDAT
(MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN KONKREETTISIN ESIMERKEIN HÖYSTETTYNÄ)



AINEISTON-
HALLINNAN
PÄÄKOHDAT

1. Aineistojen yleiskuvaus ja laatukysymykset

2. Eettiset ja juridiset seikat 

3. Dokumentointi ja metadata

4. Tallennusratkaisut projektien aktiivivaiheen aikana 

5. Arkistointi, avaaminen ja julkaiseminen

6. Roolit, resurssit ja vastuut



AINEISTOJEN 
YLEISKUVAUS 
JA LAATU-
KYSYMYKSET

• Motivoivia kysymyksiä: 

• Minkälaista dataa tai aineistotyyppejä hyödynnät?

• Mitä ohjelmistoja käytät? 

• Missä tiedostomuodoissa tiedostosi ovat? 

• Kuinka paljon dataa sinulla on?

• Data- ja aineistotyypit

• Keruumenetelmä: haastattelut, kyselyt, havainnointi, kaivaukset…

• Keruutyöväline: valokuvat, video, muistinpanot, näytteet… 

• Ohjelmistot, tiedostomuodot?

• Ks. Digikäsikirja suositelluista muodoista

• HUOM! Arkistointivaiheen tiedostomuodot voivat poiketa
aktiivivaiheessa käytössä olevista

• Kuinka paljon dataa sinulla on? 

• Ei tarkoita osallistuvien n:ää tai haastattelujen määriä vaan levytilaa

• HARJOITUS: Avaa koneesi kansiorakenne, jossa sinulla on aineistoja
koita selvittää koneesi Ominaisuus/Properties -toiminnon avulla, kuinka
paljon minkäkin kokoiset teidostot vievät tilaa

• KYLLÄ! Koskee myös humanisteja ja taiteiden tutkijoita! 

• HUOM! Onko määrä staattinen vai keräätkö aktiivisesti lisää? 



• Motivoivia kysymyksiä: 

• Miten pidät huolen, että datasi säilyttää lähteidesi alkuperäisen
informaation? 

• Miten huolehti datan tarkkuudesta koko projektin elinkaaren ajan? 

‒ Esim. tunnista työnkulkujesi konversiot, joissa data muuttaa olomuotoaa

• Miten varmistat, ettet muuta tiedonkeruumentelmää kesken prosessin?

• Quality control of data is an integral part of all research and takes 
place at various stages: during data collection, 
data entry or digitisation and data checking. 

• It is important to assign clear roles and responsibilities and to 
develop suitable procedures before data gathering starts. 

• During data collection, researchers must ensure that the data 
recorded reflect the actual facts, responses, observations and 
events.

Quality assurance processes can be such 
as calibration, repeat samples or 
measurements, standardized data capture or recording, data 
entry validation, peer review of data or representation with 
controlled vocabularies.

• The quality assurance processes adopted will be documented 
and results is recorded in the metadata.

Sources: Quality assurance (Openscience.fi), Quality assurance (UK Data archive)

AINEISTOJEN 
YLEISKUVAUS 
JA LAATU-
KYSYMYKSET

http://openscience.fi/quality-assurance
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/quality


EETTISET JA 
JURIDISET 
SEIKAT

• Motivoivia kysymyksiä:
• Millä perusteilla saa käyttää aineistojasi?

• Kenellä on oikeus käyttää aineistojasi?

• Kohdistuuko tutkimuksesi henkilöihin / osallistuuko tutkimukseesi henkilöit, 
missä roolissa?

• Käsitteletkö henkilötietoa? Jos kyllä, niin kuka on rekisterin pitäjä 
(controller)?

• Sisältyykö tutkimukseesi arkaluonteista tietoa? 

• Sisältyykö tutkimukseesi erityisiä henkilötietoryhmiä? 

• Tarvitseeko tutkimuksesi eettistä ennakkoarviointia? 

• Tee sopimukset ajoissa – ennen tiedonkeruuta!
• Myös tutkimusryhmän sisällä, kuka saa käyttää tai viedä mukanaan 

aineistoja

• Tutkittavia on informoitava 

• Suostumus on pystyttävä osoittamaan

• Eettiset kysymykset eivät aina liity lakiin, voivat olla 
myös ristiriitaisia keskenään

• Laaja kokonaisuus, johon kuuluvat erityisesti: GDPR, 
sopimukset, IPR (ml. tekijänoikeudet)

• Esimerkkinä sopimus haastattelututkimuksessa 

• HYn tietosuojaseloste

• Apua! 
• Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja:

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

• https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-
informointi/

• Tietosuojavaltuutettu ja erityisesti Tieteellinen tutkimus -sivu: 

• https://tietosuoja.fi/tieteellinen-tutkimus

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/sopimukset-ja-oikeudet/
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tutkittavien-informointi/
https://tietosuoja.fi/tieteellinen-tutkimus


DOKUMENTOINTI 
JA METADATA

• Motivoivia kysymyksiä: 
• Miten kerrot, mistä tässä aineistossa on kyse avaamatta aineistoa?

• Käytätkö systemaattista kansiorakennetta ja tiedostojen nimentää? 

• Miten varmistat, että kaikki ryhmäsi jäsenet seuraavat samoja 
käytäntöjä? 

• Mistä tunnista dokumenttiesi viimeisimmän version? 

• Dokumentaation eri tasot
• Data level -dokumentaatio / aineiston prosessoinnin ja analysoinnin 

taso

• Study level -dokumentaatio / aineistokokonaisuuksien kuvailu, esim. 
Qvain Light

• Metadata voi sisältää arkaluonteisia tietoja, mutta 
datan yleisdokumentaatio ei? 

• Varoivaisuutta myös metadatan avaamisen 
kanssa 

• Metadatan suositeltu avaamislisenssi on CC0
• HUOM! CC0 ei tee tyhjäksi hyviä tieteellisiä käytäntöjä – U use it? U 

cite It! – moraalisia oikeuksia ei voi antaa pois. Hyvän tieteellisen 
käytännön mukaan tekijä on ilmoitettava (jos se tiedetään)

• Metadatastandardit 
• Ks. Digikäsikirja suositelluista muodoista

• Tutkimuslähtöinen metadata
• Esimerkki kelanauha-arkiston systematisoidusta ja 

tutkimuslähtöisestä metadatan tuotannosta



DOKUMENTOINTI 
JA METADATA

• Muutamia vinkkejä dokumentointiin: 

• Tag your files with keywords for easier discovery

• File naming system: create a simple and systematic naming
of your files. Follow it consistently!

• Make your research group & collaborators use the file 
naming system.

• Directory structure: create a folder structure that suits the
needs of your project

• Version control: use automatic version control if possible

• Have README-files together with your data: provide
information about data files so that they are understandable

• Data dictionaries and codebooks: Dictionaries explain the
variables used in a dataset and codebooks are collections 
of codes, algorithms and calculations used

Dokumentointiopas: 
https://www.helsinki.fi/en/research/guide-for-data-documentation

PDF-versio: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1683181

https://www.helsinki.fi/en/research/guide-for-data-documentation
https://doi.org/10.5281/zenodo.1683181


DOKUMENTOINTI 
JA METADATA

• Muutamia vinkkejä tiedostojen nimeämisestä: 

• Balance with the amount of elements in the name: 
too few making it too general vs. too many hinder 
understandability. Limit the name to 32 characters or 
less.

• Use meaningful abbreviations

• Order the elements from general to specific

• Use the underscore (_) as element delimiter and 
hyphen (-) or capitalizer to delimit words within an 
element. Don’t use special characters: & , * % # ; * ( ) 
! @$ ^ ~ ' { } [ ] ? < >.

• Time should be ordered: year, month, day 
(YYYYMMDD) or more specifically if needed: hours, 
minutes, seconds (HHMMSS)

• For version control use the letter V followed 
minimum by two digits (V06), and extend it if needed 
for minor changes (V06-02). Remember the leading 
zeros to make sure files sort correctly.

• Write a read me file about the naming system and 
explain abbreviations



YLEISTÄ
TALLENNUS-
RATKAISUT  
ARKISTOINTI, 
AVAAMINEN JA 
JULKAISEMINEN

• Syytä tehdä ero projektin aikaisen dynaamisen 
aineiston käsittelyn ja staattisten datasettien 
välillä

• Tyypillisesti tutkimuksen aikana aineistoa 
käsitellään lähes päivittäin, ts. se muuttuu ja pitää 
olla saatavilla = dynaaminen datasetti

• Arkistointia ja julkaisemista varten aineisto 
”jäädytetään” = staattinen datasetti

• HUOM! Myös raakadata on monesti syytä 
jäädyttää ja ottaa käsittelyyn vain sen kopio 

• Vaikka työkalut ovat monesti samoja yllä esitetyn 
eron tunnistaminen ohjaa valitsemaan 
kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvat ratkaisut

• Esim. sensitiivisen aineiston arkistointiin on olemassa hyviä 
välineitä, mutta toistaiseksi vielä huonosti toimivia ratkaisuja sen 
dynaamiseen prosessointiin tutkimusryhmän kesken – erityisesti jos 
joudutaan toimimaan fyysisesti eri sijainneissa, jopa kansainvälisesti

• Käsite jakaminen (sharing) viittaa usein 
molempiin tapauksiin



TALLENNUS-
RATKAISUT

• Motivoivia kysymyksiä: 
• Kuinka paljon levytilaa tarvitset? 

• Kasvaako aineistokokonaisuutesi vai onko se staattinen? 

• Kuinka nopeasti se kasvaa? 

• Miten varmuuskopioit tiedostosi? 

• Käsitteletkö aineistojasi päivittäin? 

• Käytätkö aineistojasi yksin vai ryhmän kesken? 

• Onko ryhmäsi jäsenet oman organisaatiosi piirissä vai ulkopuolella? 

• Keskeiset käsitteet siis: 
• Varmuuskopiointi

• Pääsynhallinta

• Paikallisia järjestelmiä voi harvoin välttää, vaikka eivät 
suositeltavia

• Vältä ainakin UBS-tikkuja, mutta ulkoiset kovalevyt ehkä väistämättömiä; 
varsinkin kenttätöissä

• Varaa useampi kovalevy samansisältöisiä kopioita varten 

• Kryptaa tiedosi ja säilytä kovalevyt eri fyysisissä sijainneissa!

• ESIMERKKI TIEDOSTON/KANSIO KRYPTAAMISESTA

• Mitä huomioida pilvipalveluiden osalta?  
• Oletko lukenut EULAn ja seuraatko sen päivityksiä? 

• Tiedätkö missä aineistosi sijaitsevat ja missä ne saavat sijaita? EU vai EUn 
ulkopuolella?

• Tiedonsiirto paikallisesti ja kansainvälisesti – monet palvelimet Yhdysvalloissa 
saattaa olla ongelma

• https://wiki.eduuni.fi/display/pilviohje/Pilviohje

https://wiki.eduuni.fi/display/pilviohje/Pilviohje


ARKISTOINTI, 
AVAAMINEN JA 
JULKAISEMINEN

ENNAKKOTEHTÄVÄ: 

Registry of research data repositories

• re3data.org is a global registry of research data 
repositories that covers research data repositories from 
different academic disciplines. 

• It presents repositories for the permanent storage and 
access of data sets to researchers, funding bodies, 
publishers and scholarly institutions.

• A tool for the easy identification of appropriate data 
repositories to store research data. Prefer curated 
archives if there are those in your field of research.

• https://www.re3data.org/

https://www.re3data.org/


ARKISTOINTI, 
AVAAMINEN JA 
JULKAISEMINEN

• Motivoivia kysymyksiä: 
• Millä osalla aineistojasi on arvoa jatkokäytön näkökulmasta? 

• Mitä tarkoitusta varten: tieteenalasi tutkimuksen verifiointiaika vs. 
kulttuurihistoriallinen arvo kulttuuriperintöaineistojen osalta? 

• Onko aineistot tarkoitus myös avata vai pitää suljettuina? 

• Datarepositorion valintaan liittyvät seikat
• Aineistot vaativat tyypillisesti siivousta ennen arkistointia (ml. 

anonymisointi, tiedostyyppien konvertointi avoimiksi elleivät ole jo 
keruusta alkaen, trial’n’error versioiden tuhominen ja viimeisen 
version valita ja jäädyttäminen )

• Kuratoitu

• Sertifiointu

• Maksullisuus?

• Pysyvät tunnisteet 

• Repositorio voidaan valita myös aineistotyypin mukaan; kaikkea ei 
tarvitse sijoittaa yhteen samaan arkistoon

• Aineistojen lisensointi
• päätetään viimeistään aineistoa avattaessa

• joskin jo tiedonkeruuvaiheella on merkitystä siihen, miten aineistot 
voi lisensoida, esimerkiksi sopimukset ja tutkimukseen osallistuvien 
informointi vaikuttaa siihen mitä aineistolla voidaan tehdä oman 
tutkimksen jälkeen. 

• Eli kaikki palaa alkuun: 
• MITÄ OLET SOPINUT YKSITYISKOHDISTA ERI 

TOIMIJOIDEN KESKEN?



ARKISTOINTI, 
AVAAMINEN JA 
JULKAISEMINEN

• Pyri suosimaan kuratoituja ja sertifioituja 
arkistoja

• Tai sitten Zenodokin käy… paremman puutteessa, 
kunhan tunnistat eron Zenodon ja Kielipankin tai Ailan 
välillä!



ROOLIT, 
RESURSSIT JA 
VASTUUT

• Kuka on projektisi vastuullinen tutkija (principal
investigator)? 

• Mikä on organisaatiosi rooli suhteessa projektiisi?
• tiedonsiirtositoumukset, taloushallinta, kuka omistaa laitteet ja 

työvälineet?

• Kuka on vastuussa mistäkin roolista?
• Tietosuojavastaava, rekisterinpitäjä jne. 

• Uusia rooleja satelee nyt kuin sieniä sateella, vaikea pysyä perässä 
data curator, data manager, data steward, data librarian… 

• Vaikka PI onkin vastuussa koko kokonaisuudesta, 
miten turvaat, että kaikki ryhmän jäsenet kantavat 
oman vastuunsa ja seuraavat projektissa sovittuja 
asioita? 

• Kouluta itsesi ja projektin jäsenesi! 



ROOLIT, 
RESURSSIT JA 
VASTUUT

• Miten resursoit projektisi RDM:n ja DMP:n? 

• HUOM! Resurssit viittaavat sekä rahaan että 
(työ)aikaan!!

• Tunnistatko yllä pohdituista teemoista kohdat, 
jotka vaativat resursointia? 



FAIR DATA
• Good research data management follows FAIR principles

which means that your data can be… 

• found,

• accessed,

• linked, merged or integrated with other similar data 
(interoperability),

• reused, by you or by someone else in the future? 
(https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples)

Fairdata services: https://www.fairdata.fi/en/

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
https://www.fairdata.fi/en/


• Research Data Management Web-page
https://www.helsinki.fi/en/research/research-
environment/research-data-management

HELSINGIN YLIOPISTON
AINEISTONHALLINTAOPAS

https://www.helsinki.fi/en/research/research-environment/research-data-management


• FSD’s Data Management Guidelines 
http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/en/

• Excellent guide on all RDM issues!

TIETOARKISTON 
AINEISTONHALLINNAN 
KÄSIKIRJA

http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/en/


• University of Helsinki DMP archive in Zenodo
https://zenodo.org/communities/uh_dmp/

• Fairdata services: https://www.fairdata.fi/en/

• Five star data
http://5stardata.info/en/

• Guidance for choosing cloud services
https://wiki.eduuni.fi/display/pilviohje/Pilviohje

MUITA LINKKEJÄ
JA 
VINKKEJÄ

https://zenodo.org/communities/uh_dmp/
https://www.fairdata.fi/en/
http://5stardata.info/en/
https://wiki.eduuni.fi/display/pilviohje/Pilviohje


KIITOS!

AINEISTONHALLINNAN KONKRETIAA HUMANISTEILLE
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