
 

 

LIITE 4 

Aineistonhallintasuunnitelma 

1. Aineiston yleiskuvaus 

1.1 Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa kerätään, tuotetaan 
tai käytetään uudelleen?  

Luetteloi esimerkiksi kuvat, mittaukset, tilastot, fyysiset näytteet tai koodit ja luokittele aineistosi 

esimerkiksi seuraavasti: 
A) tätä hanketta varten kerätty aineisto 

B) tutkimusprojektissa tuotettu aineisto 

C) aiemmin kerätty aineisto, jota käytetään tässä hankkeessa uudelleen 

D) tutkimuksen hallintaan liittyvät asiakirjat 

Kerro tarvittaessa missä tiedostomuodossa aineisto on (esim. csv, txt, docx, xslx ja tif) ja esitä 
karkea arvio tuotettavan/kerättävän aineiston koosta.  

 

1.2 Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan? 

Selitä, miten aineiston käsittelyn eri vaiheet voivat vaikuttaa aineiston laatuun. Kerro miten 
turvaat aineiston virheettömyyden, jotta se ei vahingossa muutu, ja että aineisto pysyy 

virheettömänä koko sen elinkaaren ajan. Laatuongelmia voi syntyä tietojen teknisen käsittelyn, 

muuntamisen tai siirron vuoksi tai sisällön käsittelyn ja analyysin aikana. Vinkkejä hyvistä 

käytännöistä: 

– Muunnettaessa tietoja varmistetaan alkuperäisen tietosisällön säilyminen.  

– Huolehditaan henkilöstön ohjeistuksesta ja koulutuksesta liittyen aineiston 

laadunvalvontaan.  
– Haastattelujen ääni- tai videotaltiointien litteroinnit tarkistaa joku muu kuin litteroija. 
– Analoginen aineisto digitoidaan mahdollisimman korkealla resoluutiolla. 

2. Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen 

2.1 Mitä juridisia seikkoja liittyy aineiston hallintaan (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja 
muu aineiston käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö)? 

Osoita, että tunnet aineiston käsittelyyn liittyvän lainsäädännön.  
Jos käsittelet henkilötietoja, yksilöi millaisia henkilötietoja keräät. Kaikki tunnistettua tai 

tunnistettavaa henkilöä koskevat tiedot ovat henkilötietoja, ei siis pelkästään nimet, 

puhelinnumerot, sijaintitiedot ja sairauksien kaltaiset tiedot. 
Kerro, miten suojaat tutkittavien yksityisyyden ja anonymisoit tai pseudonymisoit aineiston. 

Tutustu aineiston käsittelyä koskeviin eettisiin ohjeisiin 
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf  

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf


 

 

2.2 Miten hallinnoit käyttämäsi, tuottamasi ja jakamasi aineiston oikeuksia? 

Kuvaa, miten sovit hankkeessa kerätyn (A), tuotetun (B) ja (uudelleen)käytetyn tutkimusaineiston 

(C) käyttöoikeuksista (esim. aineistojen omistajuutta ja käyttöoikeuksia koskevat sopimukset). Eri 

aineistoihin (A, B, C) voi liittyä erilaisia oikeuksia ja lisenssejä. Kuvaa oikeuksien siirtämiseen 
liittyvät menettelyt. Kuvaa myös hankettasi koskevat salassapitokäytännöt. 

3. Dokumentointi ja metatiedot 

3.1 Miten dokumentoit aineistosi, jotta se on löydettävissä, saavutettavissa, 
yhteentoimiva ja uudelleen käytettävissä sekä itseäsi että muita varten?   

Esim. mitä metatietostandardeja, README-tiedostoja ja muuta dokumentaatiota käytät, jotta 

muut voivat ymmärtää ja käyttää aineistoasi? Vältä päällekkäisyyksiä tutkimussuunnitelman 

kanssa. Kokeita, analyysimenetelmiä ja tutkimuskontekstia koskevat tiedot kuuluvat 
tutkimussuunnitelmaan. 

4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana  

4.1 Minne aineistosi tallennetaan, ja miten se varmuuskopioidaan? 

Kuka vastaa tietojen varmuuskopioinnista ja palauttamisesta. Jos mukana on useita tutkijoita, tee 

suunnitelma yhteistyökumppaniesi kanssa ja varmista tietojen turvallinen siirto osallistujien 
välillä. 

Osoita, että tunnet organisaatiosi säilytysratkaisut. Älä viittaa ainoastaan 

tietotekniikkapalveluihin. Perimmäinen vastuu aineistosi käsittelemisestä on sinulla, ei 

tietotekniikkaosastolla tai organisaatiolla. 

4.2 Kuka valvoo pääsyä aineistoon, ja miten suojattua pääsyä aineistoon valvotaan? 

 Kerro, kenellä on pääsy aineistoosi, mitä kyseiset henkilöt voivat tehdä aineistolle ja miten 

varmistat aineiston turvallisen siirron yhteistyökumppaneillesi. Aineistoon pääsyä tulee aina 

valvoa luottamuksellisuustason mukaan. Tietoturvasta huolehtiminen on oleellista varsinkin, jos 
aineisto on arkaluonteista 

5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen 

päätyttyä 

5.1 Mikä osa aineistosta voidaan asettaa avoimesti saataville tai julkaista? Missä ja milloin 
aineisto tai siihen liittyvät metatiedot asetetaan saataville? 

Jos aineistoasi ei voida avata kokonaan tai osittain, perustele se. Jos kyse on arkaluonteisista 
tiedoista, joita ei voi avata, kuvaa niihin liittyvien metatietojen avaaminen.  



 

 

Voit julkaista aineistosi kuvauksen (ts. metatiedot) asettamatta aineistoa avoimesti saataville ja 

näin rajoittaa pääsyä aineistoon. 

Harkitse sellaisten arkistojen tai julkaisijoiden käyttämistä, jotka tarjoavat pysyvän tunnisteen 
(PID) ja varmistavat näin, että aineisto on käytettävissä pysyvän linkin (esim. DOI, URN) kautta. 

Tutkimusartikkelin julkaiseminen ei ole sama asia kuin aineiston julkaiseminen. Datajulkaisut 
(data journal) ovat tutkimusaineistojen julkaisuun erikoistuneita foorumeita. 

5.2 Mihin pitkällä aikavälillä arvokkaat tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi? 

Kuvaa lyhyesti, mitkä osat aineistostasi aiot säilyttää ja kuinka pitkään. Luokittele aineistosi 
ennakoidun säilytysajan mukaan: 

A) Hankkeen päättyessä tuhottava aineisto 
B) Aineisto, joka arkistoidaan verifioinnin ajaksi (tieteenalan mukaan esim. 5–15 vuotta) 

C) Mahdollista uudelleenkäyttöä varten arkistoitava aineisto (esim. 25 vuotta) 

D) Pitkällä aikavälillä arvokas aineisto, joka arkistoidaan kuratoidussa ympäristössä kymmeniksi 
tai sadoiksi vuosiksi tulevia sukupolvia varten 

Kuvaa, mitkä osat aineistostasi hävitetään hankkeen jälkeen ja miten. Kuvaa arkistoitujen tietojen 
saatavuutta koskevat periaatteet. 

6. Aineistonhallintaa koskevat vastuut  

Kuka (tehtävä ja laitos) vastaa aineistonhallinnasta? Onko hankkeella tietovastaava? 

– Hahmottele aineistonhallintaan toimintaan liittyvät tehtävät ja vastuut, jotka liittyvät 
käsittelyn eri vaiheisiin, esimerkiksi tiedonkeruuseen, metatietojen tuottamiseen, aineiston 

laatuun, säilytykseen ja varmuuskopiointiin sekä aineiston arkistointiin ja jakamiseen. Jos 

mahdollista, nimeä vastuuhenkilö(t). 
– Yhteistyöhankkeissa kuvaa kumppaneiden aineistonhallintavastuut. 

– Määrittele, kuka vastaa aineistonhallintasuunnitelman toteuttamisesta ja varmistaa, että 

suunnitelma tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. 

– Harkitse aineistonhallintasuunnitelman säännöllistä päivittämistä. 
– Pohdi myös, kuka vastaa aineistosta, jota hankkeesi tuottaa vielä päätyttyään. 

 

 


