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1 Tausta

Sähköisten tutkimusaineistojen eli tutkimusdatan merkitys tieteellisessä tutkimuksessa on
kasvanut digitaalisen tiedonvälityksen kehittyessä. Digitaalinen murros on mahdollistanut sen,
että suuria data-aineistoja voidaan jakaa, avata ja käyttää uusilla tavoilla. ”Tietoaineistojen laaja
saatavuus ja käytettävyys tehostavat ja edistävät olennaisesti tutkimusta, kansainvälistä
yhteistyötä, mahdollistavat uusia löytöjä ja edistävät tutkijoiden tasavertaisia mahdollisuuksia
tiedon käyttöön.”1

Tutkimusdatan hallintaan kohdistuu useita kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia ja velvoitteita.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 3.3.2011 mukaan julkisten tietoaineistojen tulee olla
avoimesti saatavilla ja uudelleen käytettävissä. Tähän periaatepäätökseen liittyen Opetus- ja
kulttuuriministeriö käynnisti maaliskuussa 2014 Avoin tiede ja tutkimus 2013–2017 -hankkeen,
jonka tavoitteena on, että Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa
vuoteen 2017 mennessä.2 Hanke koskee tutkimusjulkaisuja, -dataa ja -menetelmiä. Euroopan
komissio on linjannut, että julkisin varoin tuotetut sähköiset tutkimusaineistot on oltava avoimesti
saatavilla ja tutkijoiden, yritysten sekä kansalaisten käytettävissä.3 Myös monet
tutkimusrahoittajat edellyttävät suunniteltua datanhallintaa ja tutkimusdatan avaamista.
Esimerkiksi Suomen Akatemia suosittelee tutkimusaineistojen avaamista ja edellyttää
aneistonhallintasuunnitelman liittämistä osaksi tutkimussuunnitelmia.4 Myös Horisontti 2020 -
ohjelmaan sisältyy tutkimusdatan avointa saatavuutta koskeva pilottihanke.

Tutkimusdatan käytön tehokkuusvaatimukset puoltavat avaamista ja datan
jatkokäyttömahdollisuuksien turvaamista. Tutkimusdatan avaaminen edellyttää suunnitelmallista
datanhallintaa. Ulkoisten vaatimusten lisäksi myös tieteen sisäiset normit, kuten toistettavuus-,
verifioitavuus- ja kontrolloitavuusvaatimukset, ohjaavat tutkimusdatan riittävään dokumentointiin
sekä järjestelmällisyyteen tutkimustiedon tuottamisessa ja hallinnassa.5

The League of European Research Universities, LERU, on julkaissut tutkimusdatan hallintaa
koskevan ohjeistuksen The LERU Roadmap for Research Data joulukuussa 20136. LERU
suosittelee, että kukin jäsenyliopisto laatii organisaatiokohtaisen tutkimusdatapolitiikan.
Tutkimusdatapolitiikassa sovitaan tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa
koskevista yliopistotason periaatteista ja linjauksista.

Helsingin yliopisto käynnisti tutkimusdatapolitiikan valmistelun keväällä 2014. Politiikan
valmistelun aikana kartoitettiin aikaisemmat tutkimusdatan hallintaan liittyvät projektit, selvitettiin
politiikan tavoitteet ja muodostettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella
tutkimusdatapolitiikka rehtorin hyväksymistä varten.

1 Ilkka Niiniluoto: Esipuhe. – Tieto käyttöön. Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:4.
2 http://avointiede.fi/home
3 European Commission: Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments
in research. 7/2012.
4 Akatemia edistää avointa tiedon saatavuutta 26.6.2014.
5 Sami Borg: Yliopiston tutkimusdatapolitiikka. 27.8.2014.
6 http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/ 2013.

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiekartta_tutkimuksen_sahkoisten_tietoaineistojen_hyodyntamiseksi.html
http://avointiede.fi/home
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://www.aka.fi/Tiedostot/liitteet/Avoin_julkaiseminen_ja_tutkimusaineistojen_avaaminen.pdf
http://portti.avointiede.fi/tutkimusdata/yliopiston-tutkimusdatapolitiikka
http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/
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1.1 Helsingin yliopiston tutkimusdatatyöryhmä 2008-2011 ja Helsingin yliopiston
kirjaston tutkimusdatan pilottiprojekti 2011-2012
Helsingin yliopistossa toimi vuosina  2008–2011 tutkimusdatatyöryhmä, jonka nimitti vararehtori
Hannele Niemi ja jonka puheenjohtaja oli dosentti Marjut Salokannel. Työryhmän tehtävänä oli
”analysoida, miten Helsingin yliopiston sisällä eri tieteenaloilla voitaisiin saada tutkimusdata
paremmin tutkimusyhteisön käyttöön; ensisijaisesti tutkimustulosten verifioimista varten ja alasta
riippuen, myös laajemmin jatkotutkimuksen hyödynnettäväksi”7. Työryhmän loppuraportti
Helsingin yliopiston datapolitiikka. Tutkimusdatatyöryhmän suositukset  julkaistiin toukokuussa
2011.8

Helsingin yliopiston kirjasto toteutti tutkimusdatan pilottiprojektin vuosina 2011–2012.
Pilottiprojektin tavoitteena oli ”pureutua tutkimusdatan hallinnan, käytön ja säilyttämisen
problematiikkaan yhden Helsingin yliopistossa toimivan, kansainvälisen tutkimusryhmän kautta.
Tarkoituksena oli, että projektin avulla selvitetään tutkijoiden tutkimusdataan tutkimusprosessin
eri vaiheissa liittyviä käytäntöjä, kysymyksiä ja ongelmia.”9  Pilottiprojektin raportti Helsingin
yliopiston kirjaston tutkimusdataprojekti. Loppuraportti, versio 1.2 julkaistiin 8.3.2012.10

Sekä yliopiston tutkimusdatatyöryhmän että kirjaston pilottiprojektin loppuraporteissa esitettiin
joukko toimenpide-ehdotuksia, jotka liittyvät tutkimusdatan keräämiseen, tallentamiseen ja
käyttämiseen. Taulukoissa 1 ja 2 on kuvattu loppuraporteissa esitetyt toimenpide-ehdotukset
sekä arvio toimenpiteiden toteuttamisen tilanteesta joulukuussa 2014. Arviosta käy ilmi, että osa
toimenpide-ehdotuksista ei ole enää ajankohtaisia tai että toteutuksessa on huomioitava
kansalliset hankkeet, kuten ATT, ja niissä laadittavat ratkaisut. On myös huomattava, että kaikkia
ehdotettuja toimenpiteitä ei ole toteutettu systemaattisesti koko yliopiston tasolla. Tutkimusdatan
hallintaan liittyvät yliopistotason palvelut eivät tavoita kaikkia tutkijoita, eivätkä ne siten tue
tutkijoita ja yliopiston tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Taulukko 1: Tutkimusdatatyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2011 ja niiden toteutuminen
2014.
Toimenpide-ehdotus Vaihe Vastuutaho Huom.
Saatetaan tutkimusdata saataville tut-
kimustulosten verifioimiseksi

Toteutuu
osittain

Vastuulliset tutki-
jat, tutkijat, tutki-
musryhmät

Tieteenala- ja erikoisalakohtai-
set erot huomattavia. Tiedo-
tuksen merkitys suuri. Ei keski-
tettyjä palveluita.

Luodaan mekanismit, jotka tukevat
tutkijoita heidän rahoitushakemuksis-
saan ja tutkimusdatan hallinnoimisen
ja tallettamisen edellyttämissä toi-
menpiteissä

Toteutuu
osittain

Tutkimuksen toi-
miala, (tutkimus-
rahoituspalvelut ja
tutkimushallinto) /
Kirjasto (esim.

Tutkimuksen toimialan, kirjas-
ton ja TiKen yhteistyötä jatke-
taan.

7 Helsingin yliopiston tutkimusdatatyöryhmä: Helsingin yliopiston datapolitiikka. Tutkimusdatatyöryhmän suosituk-
set. 2011. 2.
8 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/28457/HY%20DATAPOLITIIKKA.pdf?sequence=1
9 Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdatan pilottiprojekti: Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdataprojekti. Lop-
puraportti, versio 1.2.2012. Tiivistelmä.
10 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36222/Helsingin_yliopiston_kirjaston_tutkimusdataprojekti_ver-
sio1.2.pdf?sequence=2

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/28457/HY%20DATAPOLITIIKKA.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36222/Helsingin_yliopiston_kirjaston_tutkimusdataprojekti_versio1.2.pdf?sequence=2
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OpenAire, neu-
vontapalvelu) /
Tietotekniikkakes-
kus

Vahvistetaan tutkimusdatan omista-
juutta koskevat periaatteet/määräyk-
set

Toteutuu
osittain

Tutkimuksen toi-
miala (tutkimuk-
sen juristit), Vas-
tuulliset tutkijat

Hankekohtaisia sopimuksia
tehdään. Periaatteet puuttuvat.
Omistajuutta koskeva yliopis-
ton sisäinen keskustelu on
käymättä.

Selvitetään tutkimusalakohtaiset aika-
rajat tutkimusdatan saattamiseksi
avoimeksi

Toteutuu
osittain

Tutkimusryhmät Voidaanko tehdä keskitetysti?
Huomioitava tutkimusalakoh-
taiset erot

Luodaan integroitu informaatioympä-
ristö (metadatastandardit, rajapinnat)

Ei aloitettu Kansallisen työn huomioimi-
nen (ATT-hanke, CSC:n palve-
lut).

Toteutetaan tutkimusaineistonhallinta-
suunnitelman laatimista koskevia
(kampuskohtaisia) koulutuksia

Toteutuu Helsingin yliopis-
ton kirjasto

Tämä on toteutettu osana kir-
jaston tutkijakouluille tarjotta-
vaa tiedonhallinnan koulutusta
(1op kokonaisuus sisältää
myös muuta)

Hankitaan lisää tallennustilaa (tutki-
joita lähellä, ratkaistaan välittömät tal-
lennukseen liittyvät ongelmat)

Toteutuu
osittain

Tietotekniikkakes-
kus

Kansallisen työn huomioimi-
nen (CSC:n palvelut)

Osallistutaan kansalliseen datan pit-
käaikaissäilytystä koskevaan työhön.

Toteutuu Tutkimuksen toi-
miala (tutkimus-
hallinto)

Osallistutaan TTA-PAS-/Tutki-
mus-PAS-työryhmään. Kansal-
linen pitkäaikaissäilytys on tär-
keää aloilla, joilla ei ole vakiin-
tuneita kv-datapankkeja (myös
datatyypeittäin).

Taulukko 2: Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdatan pilottiprojektin toimenpide-
ehdotukset 2012 ja niiden toteutuminen 2014.

Toimenpide-ehdotus Vaihe Vastuutaho Huom.
Kirjasto edistää ja tukee omalta osal-
taan tutkimusdatan löydettävyyttä,
saatavuutta ja jatkokäyttöä eri tie-
teenaloilla.

· Kirjasto panostaa metadata- ja
ontologiaosaamiseen

· Tutkimusdata- tai sitä vastaava
työryhmä kirjastossa jatkaa, kun-
nes datan hallinnointiin liittyvä
tuki saadaan vakiinnutettua
osaksi kirjaston toimintaa.

Toteutuu
osittain

Metadata- ja ontologia osaami-
seen on kiinnitetty hiukan huo-
miota. Kirjastossa on kampus-
kohtaiset sekä kampuksille yh-
teinen tutkimusdatatyöryhmä.

Kirjasto tukee tutkijoita tutkimusda-
tan hallintaan liittyvissä kysymyk-
sissä. Tutkimuskäytännöt eri tieteen-

Toteutuu
(asiantunt-
joita on kam-
puksilla) /
Toteutuu
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aloilla vaihtelevat ja siksi myös tutki-
musdatan hallinnointiin liittyvän tuen
tarve vaihtelee tieteenaloittain.

· Kirjaston henkilöstön osaamista
kehitetään niin, että kullakin
kampuksella on vähintään yksi
tietoasiantuntija, joka pystyy an-
tamaan tukea tutkijoille tutki-
musdatan hallinnassa. Näistä
asiantuntijoista yksi on tietotekni-
sesti painottunut, ns. datalibra-
rian.

· Tutkimusdataa ja sen hallintaa
koskeva yleinen osaaminen ja
tietämys kuuluvat jatkossa jokai-
sen kirjaston tutkimuksen tuki-
palveluissa työskentelevän
osaamisalueelle. Asiakaspalve-
lussa tunnetaan dataan liittyvät
tiedonlähteet ja tahot, joihin tie-
don tarvitsija voi ottaa yhteyttä.

osittain (neu-
vontapalve-
luiden pake-
tointi ja laa-
jempi pilo-
tointi on yhä
käynnissä)

Kirjasto tekee jatkossa tiiviimpää yh-
teistyötä yliopiston tutkijoiden/tutki-
musryhmien kanssa, yliopiston si-
sällä (Tietotekniikkakeskus, Tutki-
muksen toimiala, Kansalliskirjasto),
kansallisesti (CSC:n koordinoima
TTA-projekti) ja kansainvälisesti
(OpenAIREplus) tutkimusdatan hal-
linnan edistämiseksi.

Toteutuu Verkostoryhmä Focus Group kokoontumisia
suunniteltu

Kirjasto toimii aktiivisesti kansainväli-
sillä foorumeilla ja on eurooppalaisen
OpenAIREplus-projektin NOAD (Na-
tional Open Access Helpdesk) Suo-
messa.

Toteutuu

Kirjasto toteuttaa omalta osaltaan
EU:n suositusta julkisen varoin tuote-
tun datan avaamiseksi.

Toteutuu Saatavuuspalvelut Kirjasto avaa tuottamiaan da-
toja

Helsingin yliopistossa on tulevaisuu-
dessa oma datakatalogi tai tietojär-
jestelmä, johon tutkimusdatan meta-
data voidaan tallentaa mm. kansalli-
seen datakatalogiin haravoinnin
mahdollistamiseksi. Se voi kytkeytyä
Tuhat-järjestelmään ja muihin järjes-
telmiin.

· Kirjasto tekee Tietotekniikkakes-
kukselle aloitteen projektista,
jossa selvitetään erilaisia mah-
dollisuuksia rakentaa Helsingin

Ei aloitettu Tuhat tietojärjestelmässä mah-
dollisuus lisätä linkki dataan
(yksi linkki/julkaisu)
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yliopistolle oma tai ottaa käyt-
töön jokin olemassa oleva tieto-
järjestelmä datan hallinnointiin.

Helsingin yliopisto ja Helsingin yli-
opiston kirjasto edistävät pysyvien
tunnisteiden käyttöönottoa hank-
keille, julkaisuille, datalle ja tutkijoille.

· Tuhat-järjestelmässä tulisi olla
nykyistä näkyvämpi mahdolli-
suus ilmoittaa datan sijainti, sillä
tämä nostaisi datan esille ja
myös muiden tutkijoiden tietoi-
suuteen.

· Kirjaston tulisi voida vaikuttaa te-
hokkaammin Tuhat-järjestelmän
kehittämiseen.

Toteutuu
osittain.

Markkinoidaan ORCID:a ja Re-
searcherID:a osana kirjaston
koulutuksia.

Tuhat-tutkimustietojärjestel-
mää kehitetty.

Helsingin yliopisto tarjoaa tutkijoille
ja tutkimusryhmille useita eri mahdol-
lisuuksia tallentaa tutkimusdatansa
yliopiston palvelimille, aiheenmukai-
siin, kansallisiin tai kansainvälisiin
data-arkistoihin (esim. IDA, FSD,
Pangaea).

Toteutuu
osittain

Neuvontaa tarjolla olevista
vaihtoehtoista tarjotaan.

Yliopistolla tulisi olla selkeät ohjeet
siitä, miten eri tieteen alueilla datan
omistajuus määräytyy ja kuka on
vastuussa tekijänoikeudellisten lu-
pien hankkimisesta. Yliopistolla pi-
täisi olla myös selkeät ohjeet henki-
lötietolainsäädännön edellyttämien
tutkimuslupien hankkimiseksi ja re-
kisteriselosteen laatimiseksi.

Toteutuu
osittain

Hankekohtaisia sopimuksia
tehdään ja neuvontaa anne-
taan. Huomioitava ATT-hank-
keen tulokset.

Jokaiseen tutkimussuunnitelmaan tu-
lisi jatkossa sisältyä aineistonhallin-
tasuunnitelma, jossa kuvataan se,
miten kyseisen tutkimuksen aineis-
tot, mm. primääridata hankitaan, mi-
ten sitä käytetään, säilytetään ja suo-
jataan ja miten sen myöhempi käyttö
mahdollistetaan. Yliopistossa tulisi
huolehtia siitä, että tutkijoilla on tie-
dossaan sellaiset kirjatut, selkeät
käytännöt, että suunnitelman laatimi-
nen on mahdollista. Tämä edellyttää
useiden tahojen yhteistyötä.

Toteutuu
osittain (tu-
kea ja kou-
lusta tarjo-
taan)
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2 Tutkimusdatapolitiikkatyöryhmän toiminnan lähtökohdat, rajaukset ja
työskentely 2014

2.1 Työryhmän asettaminen ja tehtävät
Helsingin yliopiston vuosien 2013–2016 strategian kehittämiskohteina on Kansainvälisen tason
tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri (1.1) sekä Toimivat rakenteet ja selkeät toimintatavat (3.2).
Tavoitteena on keventää toimintatapoja ja luoda palveluita, jotka tukevat yliopiston
perustoimintaa. Yliopistotason tutkimusdatapolitiikan laatiminen auttaa strategisten
kehittämiskohteiden toteuttamista.

Politiikka tukee osaltaan myös yliopiston tavoitetta nousta maailman viidenkymmenen parhaan
yliopiston joukkoon. Jotta tämä tavoite toteutuisi, on sillä Helsingin yliopistolla oltava
yliopistonlaajuiset tutkimusdatan käsittelyä koskevat periaatteet sekä selkeät tutkimusdatan
hallintaan liittyvät prosessit. Yliopiston tutkimusdatapolitiikan määritteleminen vastaa
tutkimusdatan hallintaa koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin vaatimuksiin.

Yliopiston rehtori asetti 14.5.2014 tutkimusdatapolitiikkaprojektin edellä mainittujen tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä nimesi työryhmän projektin toteuttamiseksi (RP 71/2014). Työryhmän
tehtäväksi annettiin

• määritellä yliopiston tutkimusdatapolitiikan tavoitteet ja selventää, mikä on politiikasta
syntyvä lisäarvo,

• laatia rehtorille esitys Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikaksi,

• laatia suunnitelmat politiikan toteuttamiseksi ja jalkauttamiseksi sekä

• raportoida ja tiedottaa kehittämistyön etenemisestä sidosryhmille.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin vararehtori Keijo Hämäläinen ja jäseniksi
tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi, professori Sampsa Hautaniemi, professori Timo
Honkela, kampuskirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen, tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder (Aalto-
yliopisto) ja yliopistotutkija, dosentti Reijo Sund.  Työryhmän sihteeriksi nimettiin
tutkimushallinnon asiantuntija Eeva Nyrövaara.

Tutkimusdatapolitiikan valmistelutyö tehtiin yhteistyössä tiedeyhteisön, tiedekuntien, laitosten,
erillisten laitosten ja keskushallinnon kanssa. Helsingin yliopiston kirjaston,
tietotekniikkakeskuksen ja Helsingin yliopiston arkiston asiantuntijoita konsultoitiin
valmisteluprosessin aikana.

Tutkimusdatan keräämistä, käyttämistä ja jakamista koskeva kotimainen ja kansainvälinen
keskustelu on aktiivista.11 Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka liittyy kiinteästi tähän
keskusteluun ja työryhmä pyrki tutkimusdatapolitiikan valmistelussa kansalliseen yhteistyöhön ja
vaikuttamiseen. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyötä korostettiin, ja
tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder toimi projektissa yliopistojen välisenä yhdyshenkilönä.
Työryhmän puheenjohtaja Keijo Hämäläinen ja työryhmän sihteeri Eeva Nyrövaara osallistuivat
aktiivisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) -hankkeeseen.

11 Ks. mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoimen tiedon ja tutkimuksen -hanke (ATT) 2014–2017, Valtiovarainmi-
nisteriön Avoimen tiedon ohjelma 2013–2015 sekä The League of European Research Universities, LERU, -verkoston
joulukuussa 2013 julkaisema tutkimusdataa koskevan tiekartta LERU Roadmap for Research Data.
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Useissa LERU-yliopistoissa on valmisteltu yliopistokohtaiset datapolitiikat. Datapolitiikkatyöryhmä
päätti käyttää malleina seuraavia LERU-yliopistojen tutkimusdatapolitiikka-asiakirjoja: Edinburghin
yliopiston Research Data Management Policy12  ja Oxfordin yliopiston Policy on the Management
of Research Data and Records13.

2.2 Työryhmän toiminnan rajaukset
Työryhmä rajasi tehtävänsä seuraavasti. Tutkimusdatapolitiikka koskee tutkimushankkeissa
käytettäviä, tuotettavia ja muokattavia sähköisiä tutkimusaineistoja eli tutkimusdataa.
Tutkimusdatapolitiikan ulkopuolelle rajattiin fyysiset aineistot, joihin tutkimusdata perustuu (esim.
paperiaineistot) sekä biologisen tutkimusmateriaalin käyttö.

Työryhmä korostaa kuitenkin, että fyysisten ja biologisten aineistojen hallinta on keskeinen osa
hyvää tieteellistä käytäntöä. Biologisen materiaalin käyttöä tutkimuksessa ohjaa erillinen
lainsäädäntö sekä tutkimuseettiset ohjeet.14 Fyysisen tutkimusaineiston käyttöä ohjaa muun
muassa asiakirjojen säilytysohje eli arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) 201315 sekä
yliopistojen yhteistyönä laadittu tutkimusaineistojen säilytyskriteeristö16. Jos sähköinen
tutkimusaineisto on dokumentoitu ja prosessoitu niin, että se voidaan pitkäaikaissäilyttää,
paperiaineistoja ei yleensä tarvitse säilyttää. Paperimateriaalin säilyttäminen on kuitenkin
arvioitava tapauskohtaisesta ja ottaen huomioon, että pysyvä sähköinen säilyttäminen edellyttää
arkistolaitoksen lupaa. Arkistointitarpeen arvioimisessa on huomioitava muun muassa seuraavat
asiat: säilytyskustannukset suhteessa oletettuun hyötyyn; tarve tarkastaa tietoja paperilomakkeilta
tai muusta materiaalista; tietosuojakysymykset. Helsingin yliopiston arkisto antaa ohjeita ja
neuvoja paperiaineiston säilyttämisessä.

Politiikan ulkopuolelle rajattiin opetusmateriaalit sekä hallinnon tuottamat aineistot.

Tutkimusdatapolitiikassa huomioidaan tutkimusdatan avoimuuteen (Open Access) liittyvät
kysymykset. Tutkimusjulkaisujen avoimuus jää datapolitiikan ulkopuolelle (tutkimusjulkaisujen
avoimuudesta ks. RP 126/2008).

2.3 Työryhmän työskentely
Rehtorin nimittämä työryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa: 12.6.2014, 1.9.2014, 29.10.2014 ja
12.12.2014. Työryhmällä oli wiki-alue
(https://wiki.helsinki.fi/display/Datapolitiikka/Tutkimusdatapolitiikkaprojekti+2014), jonne koottiin
taustamateriaali sekä valmisteltavat asiakirjat.

12 http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/about/policies-and-regulations/research-data-
policy 2011.
13 http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/
14 Tutkimustoimintaa ohjaavat lait ja ohjeet Flammassa: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/si-
salto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY276241&contentId=HY301488.
15 Arkistonmuodostussuunnitelma 2013 Flammassa: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/si-
salto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY055745&contentId=HY306953
16 Tutkimustoiminta. Asiakirjat, aineistot, dokumentointi. Helsinki 1997 Flammassa: https://flamma.helsinki.fi/con-
tent/res/pri/HY295881

http://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf/dc887e3b5230caa0c225685400395d44/3a05145156d4b86fc2257457004083c9?OpenDocument
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/about/policies-and-regulations/research-data-policy
http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/
https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY055745&contentId=HY306953
https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY295881
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Työryhmän työn tuloksena syntyivät seuraavat dokumentit: Helsingin yliopiston
tutkimusdatapolitiikka, Tutkimusdatapolitiikan taustamuistio, Tutkimusdatapolitiikan
toteuttamissuunnitelma 2015-2017.

Tutkimusdatapolitiikan valmistelusta keskusteltiin yliopiston tieteellisessä neuvostossa 4.6.2014,
12.11.2014 ja 15.12.2014 sekä yliopiston johtoryhmässä 17.4.2014 ja 13.1.2015. Sihteeri esitteli
tutkimusdatapolitiikan valmistelua seuraavissa kokouksissa ja tapahtumissa: Helsingin yliopiston
kokonaisarkkitehtuurityöryhmän kesäseminaari 17.6.2014, tutkimus- ja jatkokoulutusverkoston
kokous 1.10.2014, Valtakunnalliset korkeakoulujen IT-päivät 5.11.2014, Yhteiskuntatieteellisen
tietoarkiston seminaari 1.12.2014.

Tutkimusdatapolitiikan valmistelusta ei järjestetty erillisiä kuulemisia. Työryhmä lähetti
taustamuistion, tutkimusdatapolitiikan ja toteuttamissuunnitelman kommenttikierrokselle, jotta
yliopistoyhteisöllä olisi mahdollisuus kommentoida tutkimusdatapolitiikkaa ja vaikuttaa politiikkaan
valmisteluvaiheessa. Lisäksi dokumentit saatettiin kommentoitaviksi wikiin
(http://wiki.helsinki.fi/display/Tutkimusdatapolitiikka/Tutkimusdatapolitiikka). Kommentointi wikissa
edellytti kirjautumista Haka-tunnuksilla. Kommentointiaika oli 4.-28.11.2014.

3 Tutkimusdatapolitiikan visio, tavoitteet  sekä politiikasta syntyvä
lisäarvo

3.1 Visio
Hyvä aineistonhallintatapa on osa hyvää tieteellistä käytäntöä, ja se tehostaa tutkimusprosessia.
Hyvään aineistonhallintatapaan kuuluu, että ”tutkimuksessa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen
kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja että
tutkimuksessa syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten
edellyttämällä tavalla.”17 Yliopistotason tutkimusdatapolitiikka auttaa eri toimijoita noudattamaan
yhdenmukaisia periaatteita sähköisiä tutkimusaineistoja luovutettaessa ja käytettäessä.
Hallintaperiaatteita määritellessään politiikka myös välillisesti parantaa tutkimusaineistojen laatua.

Tutkimusdatapolitiikan visio on, että Helsingin yliopiston piirissä tuotetut sähköiset
tutkimusaineistot (tutkimusdata) ovat

• väärentämättömiä ja luotettavia,

• ymmärrettävissä, löydettävissä ja saatavilla,

• turvallisesti tallennettuina,

• avoimesti jaettavissa (tutkimuseettiset ja oikeudelliset näkökohdat huomioiden)

ja että yliopiston piirissä toimivat tutkijat

• saavat tarvitsemaansa koulutusta, neuvontaa ja tukea datanhallintaan,

17 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja. Miksi aineiston hallintaa ja jatkokäyttöä? ”Aineis-
tonhallinnalla tarkoitetaan, että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) on
luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineiston säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tieto-
turva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan.”

http://wiki.helsinki.fi/display/Tutkimusdatapolitiikka/Tutkimusdatapolitiikka
http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/osa1.html.
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• ymmärtävät datanhallinnan olevan keskeinen osa tutkimustyötä.

3.2 Tavoitteet ja politiikasta syntyvä lisäarvo
Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan tavoitteena on sopia digitaalisten tutkimusaineistojen eli
tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja ylläpitoa koskevista periaatteista koko
yliopistossa. Yliopistotason tutkimusdatapolitiikka varmistaa, että yliopiston tutkimusprojekteissa
noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa.

Tutkimusdatapolitiikan yksilöidyt tavoitteet sekä datapolitiikasta syntyvä lisäarvo ovat:

• tutkimuksen laadun ja läpinäkyvyyden parantaminen hyvää ainestonhallintatapaa
noudattamalla ja avoimmuutta lisäämällä,

• luoda yhtenäiset käytännöt tutkimusdatan tallettamiseen, ylläpitoon sekä
suunnitelmalliseen hävittämiseen ja siten turvata tutkimusdatan löydettävyys, saatavuus ja
jaettavuus. Tutkimusdatan hyvä löydettävyys, saatavuus ja jaettavuus helpottaa sekä
tutkimusyhteistyötä että tutkimusdatan käytettävyyttä opetuksessa,

• luoda yhteinäiset tutkimusdataan liittyvät palvelut ja siten säästää yliopiston taloudellisia ja
henkilöstöresursseja sekä lisätä tutkimukseen käytettävissä olevaa aikaa,

• mahdollistaa tutkimusdatan saattamisen avoimeen käyttöön ensikäytön jälkeen ja siten
edistää aineistojen monipuolista käyttöä,

• digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytykseen valmistautuminen
(http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys ja ATT-hankkeen yhteydessä laadittava
tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksen ratkaisu, Tutkimus-PAS),

• velvoittaa osapuolia sopimaan tutkimusdatan omistajuudesta, käyttöoikeuksista ja -
ehdoista ennen tutkimusprojektin alkua ja siten välttää näihin oikeuksiin liittyvät kiistat,

• määritellä politiikan edellyttämät vastuut ja resurssit ja sopia yliopiston eri toimijoiden
välisestä työnjaosta,

• aloittaa keskustelu Helsingin yliopiston piirissä tuotetun tutkimusdatan omistajuudesta.
Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi a) dataa sisältävien tietokantojen oikeuksien kokoaminen
yliopistolle, joka myöntäisi oikeuksien haltijana rinnakkaisia käyttöoikeuksia tutkijoille,
toisille yliopistoille tai muille datan käytöstä kiinnostuneille esim. CC BY 4.0 –lisenssillä, tai
b) oikeuksien hajautettu omistaminen, jolloin tutkijoilla säilyisivät oikeudet ja velvollisuudet
tietokantoihin ja niihin kerättyyn dataan, joko kullakin omaan osuuteensa tai
yhteisomisteisesti kokonaiseen tietokantaan. Jälkimmäisissä vaihtoehdossa yliopisto ei
osallistu dataa koskeviin sopimuksiin, vaan datan haltijoina olevien tutkijoiden tulee sopia
oikeuksien käytöstä ja esimerkiksi edelleenluovuttamisesta erikseen.

Helsingin yliopisto ottaa tutkimusdatapolitiikassaan huomioon sekä valtakunnallisen tavoitteen
lisätä tietoaineistojen avoimuutta Suomessa että useiden tutkimusrahoittajien suositukset, jotka
tukevat tutkimusdatan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tutkimusdatan avoimuus perustuu tieteen
yleisiin periaatteisiin ja menettelytapoihin, tutkimuksen rahoittajien edellytyksiin ja intresseihin
(muun muassa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja veronmaksajien näkökulma), tutkimustulosten
julkaisijoiden suosituksiin tai vaatimuksiin sekä tutkijoiden ja tutkimusryhmien tavoitteisiin.

http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys
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Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka mahdollistaa ja tehostaa yliopiston piirissä tuotettujen ja
hallinnoitujen tutkimusaineistojen aktiivista ja järjestelmällistä käyttöä sen jälkeen, kun aineistojen
alkuperäiset kokoajat eivät enää itse hyödynnä niitä aktiivisesti (ns. ensikäytön jälkeinen käyttö).
Julkaistuihin aineistoihin voidaan viitata samoin kuin tutkimusjulkaisuihin. Tutkimusdatan
avaamisesta voidaan katsoa olevan seuraavia hyötyjä:

• avoin data mahdollistaa korkeatasoisen tutkimuksen (mahdollisimman hyvä tietämys
olemassa olevasta tiedosta myös tutkimusaineistojen osalta),

• avoin saatavuus lisää tutkimusdatan yhteiskäyttöisyyttä ja käyttäjämääriä ja siten
tuottavuutta ja tehokkuutta,

• avoimuuden avulla voidaan minimoida päällekkäinen tiedonkeruu ja tutkimustoiminta,

tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyy, kun tutkimusdataa voidaan
hyödyntää kansalaiskäytössä,

• tutkimuksen avoimuus tukee innovaatiotoimintaa ja tutkimuksen kaupallistamista.

Työryhmä suosittelee, että tutkimusdata avataan Creative Commons (CC) –lisensseillä.18

Creative Commons Nimeä (BY) 4.0 –lisenssi on yleisin lisenssi tietokantojen lisenssoinnissa.
Creative Commons 4.0 –lisenssiperhe huomioi tietokantojen sui generis -suojan. Metadatan
lisenssoinnissa suositellaan oikeuksista luopumista Creative Commons 0 -lisenssillä. Tällöin
luovutaan muun muassa vaatimuksista tekijän nimen ilmoittamiseen. Muita lisenssejä voidaan
käyttää perustelluista syistä.

Tutkimusdatan avaamisen ajankohta on harkittava tieteenala- ja tutkimuskohtaisesti. Joskus
avaaminen ei ole mahdollista tutkimuseettisistä ja oikeudellisista syistä.

4 Tutkimusdatapolitiikan edellyttämät resurssit ja vastuut

Tutkimusdatapolitiikka koskee Helsingin yliopiston työntekijöitä ja opiskelijoita sekä Helsingin
yliopistoon assosioituneita apurahatutkijoita. Politiikka koskee edellä mainittujen henkilöiden
johtamissa hankkeissa tai yliopiston muun perustoiminnan osana kerättyjä sähköisiä
tutkimusaineistoja. Yhteistyöhankkeiden aineistojen hallinnasta ja käytöstä sovitaan kirjallisesti
hankkeen alkaessa. Ulkopuolisen tahon omistamaa tutkimusaineistoa käytettäessä noudatetaan
kyseisen tahon määräyksiä ja ohjeita (esimerkiksi rekisteritutkimus).

Tutkimusdatapolitiikan toteuttaminen aiheuttaa laite-, tallennus- ja henkilöstökustannuksia.
Vuoden 2015 aikana arvioidaan politiikan edellyttämät kustannukset ja resurssit sekä niiden
huomioiminen seuraavien vuosien toiminnan suunnittelussa. Yliopiston jokaisen yksikön on
huomioitava tutkimusdatapolitiikan edellyttämät toimenpiteet ja vastuut. Alla on esitetty yleisesti
tutkimusdatapolitiikan toteuttamiseen liittyvät vastuut, jotka kuuluvat yliopiston eri tahoille.
Tarkempi kuvaus politiikan edellyttämistä toimenpiteistä ja vastuista on esitetty
toteuttamissuunnitelmassa.

Yliopiston johdon vastuut

18 Creative Commons –lisenssit.

http://creativecommons.fi/
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• Toiminnan riittävä resursointi

• Tutkimusdatanhallinnasta palkitseminen ja akateemisen ansioitumisen keinojen
tunnistaminen

• Avoimuuden strategioiden määritteleminen

Keskushallinnon (erit. tutkimuksen toimiala) vastuut
• Toiminnan koordinointi (sisäisen verkostoitumismallin ylläpitäminen, jossa tutkimushallinto,

tietohallinto, tutkijat sekä kirjaston ja arkiston toimijat kehittävät yhdessä datanhallinnan
käytäntöjä)

• Kokonaisarkkitehtuurinäkökulman huomioiminen (laaditaan palvelukuvaukset ja prosessit,
joilla palvelut tuotetaan)

• Avoimuuden poliitikkojen, käytäntöjen ja niihin liittyvän hyvän sopimushallinnon
tunnistaminen ja laatiminen

• Selkeiden ohjeiden laatiminen ja avun tarjoaminen tutkimusdatan julkaisemiseen,
lisensointiin sekä tekijyydestä ja omistajuudesta sopimiseen

• Tuhat-tutkimustietojärjestelmän kehittäminen tukemaan tutkimusdatapolitiikan tavoitteita

• Tuen antaminen yliopiston yksiköille (tiedekunta, laitokset, erilliset laitokset, tutkijakoulut)
tutkimusdatapolitiikan edellyttämien toimenpiteiden tunnistamiseen

• Kansalliseen kehitystyöhön osallistuminen  (ATT-hanke, Tutkimus-PAS)

• Kansainvälisten kehityssuuntien seuraaminen

• Tutkimusdatanhallintaan liittyvän henkilöstökoulutuksen järjestäminen

• Perehdytysmateriaalin ja tarvittaessa perehdytyskoulutuksen tarjoaminen perehdyttäjille

Helsingin yliopiston kirjaston, keskusarkiston, Kansalliskirjaston ja
tietotekniikkakeskuksen vastuut

• Tutkimusdatapolitiikan edellyttämien toimenpiteiden tunnistaminen sekä huomioiminen
toiminnan ja talouden suunnittelussa

• Teknisten ja palvelutarpeiden kartoittaminen

• Tutkimusdata- ja palveluinfrastruktuurin rakentaminen ja ylläpitäminen

• Tutkimusdatanhallinnan työkalun rakentaminen ja käytön koulutus

• Koulutuksen järjestäminen ja neuvonnan antaminen

• Palveluiden ja neuvonnan toteuttaminen metadatan, ontologiapalveluiden,
pitkäaikaissäilytyksen alueilla

• Tuki ja neuvonta arkistoinnin yleisistä periaatteista ja menettelyistä yliopistossa;
arkistointiohjeet

• Tutkimuksessa syntyvien hallinnollisten asiakirjojen arkistointi

• Sopia keskinäisestä yhteistyöstä
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Tiedekuntien, laitosten ja erillisten laitosten vastuut
• Tutkimusdatapolitiikan edellyttämien toimenpiteiden tunnistaminen sekä huomioiminen

toiminnan ja talouden suunnittelussa

• Uusien opiskelijoiden ja työntekijöiden perehdyttäminen hyvään tieteelliseen käytäntöön
sekä tutkimusdatanhallintaan

• Tutkimusdatanhallinnan koulutusten järjestäminen yhdessä kirjaston ja muden
asiantuntijoiden kanssa

• Tutkimusinfrastruktuureista vastaaminen HY:n infrastruktuuriohjelman mukaisesti

• Hyvien tutkimusdatanhallinnan käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen

Tutkijakoulujen vastuut
• Tutkimusdatanhallinnan koulutusten järjestäminen yhdessä kirjaston ja muiden

asiantuntijoiden kanssa

Tutkimusryhmien ja vastuullisten tutkijoiden vastuut
• Hyvän aineistonhallintatavan noudattaminen

• Tutkimuksen toistettavuuden edellytysten parantaminen (viittauksista ja metadatan
tuottamisesta huolehtiminen)

• Uusien opiskelijoiden ja työntekijöiden perehdyttäminen hyvään tieteelliseen käytäntöön
sekä tutkimusdatanhallintaan

• Hyvien tutkimusdatanhallinnan käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen

Tutkijoiden vastuut
• Hyvän aineistonhallintatavan noudattaminen

• Aineistonhallintasuunnitelmien laatiminen

• Tulosten laatuun ja elinkaaren liittyvä suunnittelu ja sen toteuttaminen

• Resurssien kohdentaminen myös aineistojen julkaisemiseen ja jatkokäyttöön

• Tekijyydestä ja omistajuudesta sopiminen yliopiston ohjeiden mukaisesti

• Tulosten lisensoiminen yliopiston ohjeiden mukaisesti

• Tutkimuksen toistettavuuden edellytysten parantaminen (viittauksista ja metadatan
tuottamisesta huolehtiminen)

• Päätös tutkimusdatan käyttöoikeuksista

• Tutkimusdatan julkaiseminen ja avaaminen mahdollisuuksien mukaan

• Hyvien tutkimusdatanhallinnan käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen

https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY276247&contentId=HY274419
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5 Määritelmät

Alla on esitetty tutkimusdatapolitiikkaan liittyviä määritelmiä. Määritelmät tarkentuvat Avoimen
tieteen ja tutkimuksen -hankkeen aikana. Tarkennukset huomioidaan tutkimusdatapolitiikkaan
liittyvien verkko- ja intranet-sivujen sisällöissä.

Avoin data
Tutkimusdata on saatavilla käyttökelpoisessa ja ymmärrettävässä muodossa
tietoverkossa, eikä sen käyttöä ja muokkausta rajoiteta. Tutkimusdatan tulee aina olla
jäljitettävää ollakseen luotettavaa.

Avoin tiede

Eng. Open Science. Käsite, jonka mukaan tutkimuksen metodit, tulokset ja tietoaineistot
ovat kaikki tarkoin dokumentoituna kaikkien käytössä.

Creative commons -lisenssi
Creative Commons -lisensseillä luovutaan osasta tekijänoikeuksia ja annetaan halutut
vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle käyttää teosta.

Digitaalinen informaatio

Digitaaliseen muotoon tallennettu tai muunnettu (esim. skannattu dokumentti) aineisto
sekä siihen liittyvä metatieto.

Digitointi
Analogisessa muodossa olevan aineiston (esim. paperisen dokumentin) muuntaminen
digitaaliseen muotoon.

Embargo

Eng. Holding period. Karenssiaika. Esimerkiksi rajoitus, jonka mukaan aineiston vapaa
käyttö alkaa vasta säädetyn odotusajan jälkeen (esimerkiksi 6 kuukautta julkaisemisesta).

Ensikäyttö/primäärikäyttö
Eng. Primary use. Ensikäytöllä tarkoitetaan alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassa
ilmaistua tai muuta ensisijaista käyttötarkoitusta.

Jatkokäyttö/sekundäärikäyttö

Eng. Secondary Research, re-use. Jatkokäytöllä viitataan käyttöön, jossa joko ensi- tai
jatkokäyttäjät hyödyntävät tutkimusaineistoa muuhun kuin alkuperäiseen esim.
tutkimussuunnitelman sisältämään tutkimustarkoitukseen.

(Tietoaineistojen) Kuratointi
Käytetään myös termiä hoivaaminen. Aineistojen sisällön ylläpitoon ja päivityksiin liittyvät
toimenpiteet.

Kuvailutieto
Eng. Reference Information. Kohdetta kuvaileva metatieto, joka on liitetty luovuttajan
toimesta kohteeseen siirrettäessä aineisto säilytettäväksi.

Metatieto/metadata
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Tiedon kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä niiden hallintaa ja käsittelyä koko elinkaaren
ajan kuvaavaa tietoa. Tätä tietoa voidaan käyttää mm. aineiston hakuun, paikallistamiseen
ja tunnistamiseen. Metatiedot ovat olennaisia aineistojen löytämisen, luetteloinnin ja
käytön kannalta. Metatiedoista saatetaan kirjallisuudessa käyttää myös termiä metadata.
Metatiedot sisältävät sekä aineiston kuvailutietoja että teknisiä, järjestelmän metatietoja.

Pitkäaikaissäilytys
Sähköisessä muodossa olevan aineiston rakenteen, eheyden ja sisällön pitkäaikaista
huolenpitoa. Suomessa tästä vastaa Kansallinen Digitaalinen Kirjasto.

Raakadata

Raakadata on jalostamatonta dataa jota syntyy moninaisissa muodoissa, ja joka voi
elinkaarensa aikana kokea monia transformaatioita ja eri käsittelyvaiheita.
Luonnontieteissä raakadataa tuottavat usein tutkimusinstrumentit kuten teleskoopit,
satelliitit, synkrotronit ja kasvavassa määrin tietokonesimulaatiot. Humanistisissa ja
yhteiskunnallisissa tieteissä raakadataa muodostuu esimerkiksi haastatteluista ja
kyselyistä.

Tieteen neljäs paradigma
Dataintensiivinen tutkimus, jonka nykyaikaiset tietokoneet, ohjelmistot ja
tutkimusmenetelmät mahdollistavat. Se antaa tutkijoille työkalut tehdä kokeita ja laskuja
eri suuruusluokissa, skaaloissa ja määrissä kuin koskaan ennen.

Tietoaineiston hallintasuunnitelma
Hallintasuunnitelma ja –mekanismi, joka ohjaa digitaalisen informaation keruuta,
laadunvalvontaa, analysointia, julkaisemista ja varastointia. Suomen akatemian
edellyttämässä hallintasuunnitelmassa kerrotaan, miten tutkimuksessa käytettävät
aineistot hankitaan, miten aineistoja käytetään ja säilytetään ja miten mahdollistetaan
aineistojen käyttö tutkimuksen päätyttyä.

Tietoinfrastruktuuri
Tietoinfrastruktuuri on e-infrastruktuurin osa, joka sisältää kaikki tietoaineistojen
tuottamiseen, tallentamiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen tarvittavat yhteentoimivat
peruspalvelut ja työkalut.

Tiedonlouhinta
Tiedonlouhinta (engl. data mining) tarkoittaa joukkoa menetelmiä, joilla pyritään oleellisen
informaation löytämiseen suurista tietomassoista. Tiedonlouhintaa voidaan soveltaa hyvin
laaja-alaisesti, sillä lähtökohdaksi tarvitaan ainoastaan raakadataa. Tyypillisesti
tiedonlouhinnassa käytetty tietoaineisto on esimerkiksi mittauksia teollisuusprosessista,
otteita asiakastietokannasta tai vaikkapa web-palvelimen loki-tiedostoja. Määritelmänä
tiedonlouhinta ei rajaa käytettäviä menetelmiä.

Tietoaineistojen uudelleen hyödyntäminen
Uudelleen hyödyntämisellä tarkoitetaan sitä, että yksityiset ihmiset ja oikeushenkilöt voivat
kopioida, muokata, julkaista ja levittää tietoaineistoja eri tarkoituksiin. Suurta osaa julkisin
varoin kerätystä raakadatasta ja tutkimusaineistoista voidaan hyödyntää ja hyödynnetään
niin tutkimuksessa kuin erilaisten arkipäivän tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.
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Tietosuoja
Tietosuojalla tarkoitetaan henkilöä koskevien tietojen suojaamista oikeudettomalta
käytöltä henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietoturva
Tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot
ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla, ettei tietoja voida muuttaa muiden kuin
siihen oikeutettujen toimesta ja, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön
oikeutettujen hyödynnettävissä. Tietoturvaan liittyviä käsitteitä ovat pääsynvalvonta,
salassapito, yksityisyys, todennus, eheys ja turvallisuus.

Tutkimusaineiston hallinta
Hyvä tutkimusaineistonhallinta on suunnitelmallista.Sen avulla varmistetaan, että
tutkimusaineistojen suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja että
tutkimuksessa syntynyt data tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten
edellyttämällä tavalla.

Tutkimusaineistot

Tieteellisessä tutkimuksessa tuotetut, muokatut ja käytetyt aineistot, joihin tutkimuksen
tulokset perustuvat.

Tutkimusdata
Digitaalinen tutkimusaineisto (edellyttää systemaattista sähköistä tallentamista). Voi olla
erilaisissa tiedostoformaateissa.
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