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Datan kuvailu: 1.1

Data type Source File format Sensitivity Size

Questionnaire 

X

data collected

Images of Y produced data

Videos of Z reused from X --> Tarkenna

mistä aineisto tulee

Taulukko tai selkeä teksti, jossa datat on luokiteltu tai 
numeroitu niin, että niihin on helppo viitata myöhemmin.

Ohjelmistoista maininta vain, jos ne ovat epätavallisia

Jos kysymykseen ei vastata ("Not applicable"): kerrottu miksi 
ei eli on osoitettu, että kysymys ymmärretään

- Ei menetelmien kuvailua eikä muiden DMP:n kohtien 
vastauksia



Datan kuvailu: 1.2

 Tutkimusryhmän sisäinen perehdytys & ohjeistus

 Aineiston verifiointi / tarkistus, esim. Litteroinnin tarkistus

 Nimetty laatuvastuuhenkilö

 Konkreettisia esimerkkejä ylimalkaisten korulauseiden sijaan.

 Versionhallinta & maininta alkuperäisin aineiston säilytyksestä ennen 

muunnoksia

 Tarkistussummat

 Tietokannat

- Ei laitteiden kalibrointia --> Välineistö tutkimussuunnitelmaan 
& ylläpito itsestään selvää.



Eettiset periaatteet, lainsäädäntö

Tavoitteena on vastata kysymykseen eikä vastata asian vierestä. Vastauksen tulisi olla yhdenmukainen 
kohdan 1 kanssa ja ottaa huomioon aineiston eri osien erilaisuus suhteessa lainsäädäntöön ja tarvittaviin 
sopimuksiin.

Vastauksella osoitetaan, että

 tunnetaan kunkin tutkimuksessa käytettävän aineiston käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö (esim. GDPR)

 ymmärretään jokaiseen tutkimusaineistoon liittyvän eettisiä ja oikeuksien hallinnan kysymyksiä

 tunnistetaan tarvittavat sopimukset ja muut aineiston vaatimat hallinnolliset toimet

Mitä sanoja suunnitelmasta pitäisi löytyä:

• käyttöoikeuksista sopiminen (aineisto, jota tutkimuksessa hyödynnetään)

• oikeuksien siirtosopimukset (aineisto, joka tutkimuksessa tuotetaan)

• salassapitosopimukset

• lisenssit (jota käytetään, kun tutkimuksessa tuotettua aineistoa jaetaan)

Mitä ei toivota löytyvän:

 Organisaation eettisestä ohjeesta kopioituja tekstejä

 Suunnitelmassa on sotkettu käsitteet anonymisoitu, pseudonymisoitu, koodilla suojattu, jne

 Ympäripyöreitä lauseita, kuten "tehdään tarvittavat sopimukset kaikkien kanssa".



Metadata - Mitä DMPssa halutaan nähdä

 AINA PITÄÄ OLLA JOTAIN – jos ylipäänsä on syytä kirjoittaa DMP

 Eli EI mallilausetta perusteelle olla kirjaamatta tähän jotain

 Vähintään yleiskuvaus kuvailutiedoista = onko kuvailutiedon perusteella 
mahdollista ymmärtää, mistä aineistossa on kyse, kuka ja miten sitä voi käyttää

 Käykö kuvauksesta ilmi, ymmärtääkö DMP:n kirjoittaja erottelun datasetin yleisen 
kuvailutietojen (ns. study-level) ja itse datan tiedostojen "sisäisen" metadatan (ns. 
data-level) välillä.

 DMPssa vain study-level –metadataa/kuvailutietoa - data-level –kuvailu pitää olla 
tutkimussuunnitelman/menetelmäosuuden kuvauksen kohdalla

 Onko aineisto kuvailtu muille ymmärrettävällä tavalla?

 Plussaa, jos kertoo, mitä dokumentointityökalua käyttää (aineiston keruuvaihe)

 Vähintään QVAIN Light –tasoinen datasettien kuvailu olisi hyvä käydä ilmi

 Näkyykö 1.1-kohdan jaottelu tässä (esim. kerätty, tuotettu, uudelleenkäytetty)?

 Yleisellä tasolla maininta metadatan avaamismahdollisuudesta/tarpeesta

 Avaamisen tarkempi kuvailu vasta 5.1 = tässä vain viite sinne

 Perustelut, jos EI VOI avata, miksi?



Metadata - Mitä DMPssa EI haluta nähdä

 EI SAA OLLA ristiriitainen muiden kohtien kanssa

 EI KOPIOITUJA mallilauseita; esim. "I will use DDI XML", jos näitä ei kuitenkaan 

ole käytetty

 EI vain linkkiä esim. Qvain-ohjesivulle, vaan aukikirjoittaen = konkreettisia 

osoituksia siitä, että kuvailemisen merkitys on ymmärretty

 Ei mainintoja metadatastandardeista, jos näitä ei aidosti ole käytetty

 Tässä ei tarvitse kuvailla datasettiä, vaan kertoa, miten kuvailu aiotaan tehdä

 Eli ei esim. tarvitse olla ajallista kattavuutta jne., tässä vain ”metatieto metatiedosta”

 EI data-level –tason kuvailun esittelyä = jos on, huomauta tutkijaa, että tämä 

pitää olla tutkimussuunnitelman/menetelmän kuvauksen puolella

 Ei yksityiskohtaista kuvausta metadatan/kuvailutiedon avaamisesta, vaan viittaus 

kohtaan 5.1, jossa kerrottu, missä, miten ja mitä avattu



Tallentaminen ja varmuuskopiointi projektin 

aikana - Mitä hakemuksessa halutaan nähdä

 Organisaation oma/suosittelema ratkaisu sekä aineiston säilyttämiseen että jakamiseen

 Konkreettiset esimerkit mitä käytetään

 Ei riitä, että esimerkiksi mainitsee käyttävänsä organisaation palveluita, vaan on mainittava mitä käyttää

 Millä metodilla ja miten/kuinka usein varmuuskopiointi tapahtuu

 Varmista myös että varmuuskopiointi toimii (ei tarvitse mainita hakemuksessa, mutta hyvä pitää mielessä)

 Nimettyjen henkilöiden toimintavastuu

 Kuka hoitaa, miten hoitaa ja mitä hoitaa

 Kenellä pääsy mihinkin versioon, primääri vs. tuotetut aineistot (primääri aina jäädytettynä)

 Miten varmistetaan sekä pääsy että suojaus

 Sensitiivisen datan kylmäketju

 Sama kuin edellä. Halutaan kuulla konkreettiset esimerkit esim. miten kryptaus hoidetaan

 Näytteiden, papereiden, koodien jne. turvallinen säilytys

 Kassakaappi jne.



Tallentaminen ja varmuuskopiointi projektin 

aikana - Mitä hakemuksessa EI haluta nähdä

 Mitä sanoja ei haluta nähdä

 Google, Dropbox, OneDrive

 Ok, jos on instituution lisenssi

 Research gate, academia.edu, mendelay

 Muistitikku, läppärit, oma verkkosivu

 Jos ei muita ratkaisuja

 Ei haluta nähdä yksityiskohtaisia selostuksia esimerkiksi tietoturvaselosteita

 Varmuuden vuoksi (kun ei ole mitään perusteita)

 Turvattomat säilytysratkaisut, kuten lukottomat kaapit

 Jos EU:n ulkopuolisia yhteistyökumppaneita, on kiinnitettävä huomiota etenkin siihen miten 
dataa voidaan jakaa



Avaaminen, arkistointi

 Jos dataa ei voi avata, on perusteltava miksi ei voi (ei haittaa vaikka perustelisi myös miksi haluaa 

avata).

 Vaikka dataa ei avata, voi avata metadatan (kommentoija voi kertoa missä) tai vain osan datasta 

(projektissa hyvä määritellä mistä osasta dataa kukin osapuoli vastaa).

 Kerrottava missä ja milloin data arkistoidaan/julkaistaan (ei ympäripyöreitä ilmaisuja, vältettävä 

muotoiluja joissa oletetaan arkiston automaattisesta ottavan kaiken tarjotun vastaan).

 Suositellaan kuratoituja data-arkistoja – tutkijan tieteenalalla voi kuitenkin olla vakiintuneita 

käytäntöjä tai tieteenalakohtaisia repositorioita. Voiko arkistoida yliopiston repositorioon?

 Miten pitkään data arkistoidaan ja milloin se hävitetään? Kuka projektissa vastaa näistä?

 Ennen arkistointia/julkaisemista tärkeää varmistaa metadatan ja koko dokumentaation laatu 

(metadata voi olla myös monella eri kielellä!). Onko anonymisointitarvetta? Varmista myös että 

tiedostomuoto on ok ja onko omistusoikeus julkaisijalla.

 Julkaiseminen tulisi tehdä pysyvällä tunnistella ja lisensoida jos mahdollista. Tarvitaanko 

julkaisemiselle embargo?

 Onko julkaisu ok kaikille osapuolille? Esim. Jotkut yhtiöt voivat vaatia metadataan omia 

muotoilujaan.

 Ei arkistointia/julkaisemista Academia.edussa, Research Gatessa, Googlessa, projektin websivulla



Vastuut, resurssit -mitä halutaan nähdä

 Taulukko, johon laitettu: aineisto, vastuuhenkilö, kerrottu kauanko menee aikaa/rahaa

 Henkilöresurssit huomioitu eli se, että osaamisen hankkiminen vie aikaa

 Eroteltu aineistoon keräämisen, anonymisoinnin, avaamisen, metadatan ym. vaatimat resurssit

 Erotetlu, mitkä asiat ovat tutkimusryhmän ja mitkä tutkijan itsensä vastuulla

 Selkeä, ymmärrettävä

 "tutkija itse on vastuussa..." on parempi lause kuin "not applicable"

 Hienoa nähdä, että tutkija on ymmärtänyt tämän kohdan tärkeyden!

 Suunnitelmassa näkyy organisaatiolta saatavat palvelut

Plussien ja miinusten lisäksi

 Tämä kohta on tärkeämpi tutkimusryhmille kuin jos tekee tutkimusta yksin

 Pohdittiin, voiko Suomen Akatemialta hakea rahoitusta aineistonhallintaan



Vastuut, resurssit -mitä EI haluta nähdä

 Ylimalkaisuus

 Kirjoitetaan "ei maksa mitään"

 Lause "yliopisto vastaa" tai "alkuperäisen aineiston omistaja vastaa"

 Kirjoitetaan, että projektinjohtaja vastaa (onko asia näin oikeasti?)

 Tietävätkö vastuuhenkilöiksi nimetyt olevansa vastuussa?

 Kohta kopioitu suoraan ykköskohdasta, ylipäätään toisteisuus

 Muut resurssit kuin raha puuttuu

 Yhteissopimukset hankekumppaneiden kanssa - riittääkö viittaus 

yhteistyösopimukseen?


