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Esikartoituksen toteutus 

•  Aineiston kerääminen kesällä ja alkusyksystä 2015 

•  Yksilö- ja ryhmähaastatteluita 

•  Tavoitettu tutkijoita (n=45) eri yliopistoista ja 
tutkimuslaitoksista ja  hyvin monesta oppiaineesta 

•  Jututettu lisäksi tutkimushallinnon henkilökuntaa 
(n=4) 



Tutkijoiden tutkimusaineistot 

•  Aineistoa hankitaan eri tavoin 

•  Tutkimusaineisto on hyvin monimuotoista 

•  Tutkimusaineistolla on eri muotoja tutkimusprosessin 
eri vaiheissa 

•  Aineisto voi ”jalostua” ja ”lisääntyä” tutkimus-
prosessin aikana  

•  Mikä on aineistoa? Mikä on aineiston ja analyysin 
raja? 



Tutkimusaineistojen hallinta nyt 

•  Säilytys esimerkiksi oma tietokone, muistitikku, 
ulkoinen kovalevy, oma palvelin, CNS 

•  Aineistojen tietoturvana salasanat, lukitut kaapit, 
anonymisointi 

•  Hallinnan haasteina tutkimuksen aikainen säilytys ja 
jakaminen 



Aineistonhallintaa ohjaavia säädöksiä 

•  Kansainvälinen taso: EU-säädökset, kansainvälisten 
yhteistyökumppanien säädökset 

•  Kansallinen taso: lainsäädäntö, eettiset ohjeet 
(TENK) 

•  Organisaatiotaso: datapolitiikka, eettinen toimikunta, 
sopimusoikeudelliset dokumentit 

•  Tutkimustaso: tutkimusluvat, suostumuslomakkeet, 
sopimukset tutkimuskumppanien kanssa 



Aineistonhallintasuunnitelmat nyt 

•  Aineistonhallintaa tekojen tasolla 

•  Kirjallinen aineistonhallintasuunnitelma usein 
pakkopullaa 

•  Rahoittajien vaatimuksiin törmätty ja selvitty yleisillä 
luonnehdinnoilla; puutteellisuutta ja ristiriitaisuutta 
rahoittajien vaatimuksissa 

•  Aineistonhallintasuunnitelma voisi kuitenkin 
ennaltaehkäistä ongelmia tulevaisuudessa 



Suhtautuminen tutkimusaineiston 
avoimuuteen 

•  Periaatteessa ”kaunis ajatus…mutta siihen ei saa pakottaa” 

•  Kyllä: uudet tutkimuskumppanit, jatkokäyttäjällä erilainen 
näkökulma aineistoon 

•  Ehkä: omien on voitava julkaista ensin, aineisto on 
siivottava 

•  Ei: aineiston omistajuus epäselvä, vaikeus värvätä 
informantteja, sensitiivinen aineisto, jakamattomuuden 
kulttuuri, aineiston tuottaja ei salli aineiston jakamista  



Tulevaisuuden työkalu 
aineistonhallintasuunnitelmille 

•  Ottaa huomioon tieteenalan ja aineistojen ominaispiirteet  

•  Tavoittaa tutkimusprosessin eri vaiheet 

•  On reaaliaikainen, dynaaminen ja muokattava 

•  Tarjoaa esimerkiksi tarkistuslistoja ja valmiita 
”sapluunoita” 

•  Integroi rahoittajien ohjeet ja aineistotyyppiesimerkkejä 

•  Laskee aineistonhallinnan budjettia 

 



Ohjeistuksen ja koulutuksen tarve 

•  Avoimen tieteen asiat 

•  Tekninen neuvonta 

•  Aineistonhallintasuunnitelman kirjoittaminen 

•  Aineiston kuvailu 

•  Aineistoon liittyvät säädökset ja ohjeet 



Riskit – kannattaa muistaa 

•  Riittämätön vaatimusmäärittely 

•  Projektin tiukka aikataulu jolloin maailmalle lähtee 
keskeneräinen työkalu 

•  Keskeneräinen työkalu karkottaa tutkijat 



Käyttäjäryhmän jatkosuunnitelmat 

•  Aikataulut kytköksissä esim. välinetyöryhmän 
tekemisiin 

•  Kohti pilottia mennään 

•  Pilotoinnin suunnitteleminen – miten se tehdään? 

•  Yhteistä keskustelua pitäisi saada viriteltyä paremmin 


