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Tutkimusaineiston avaaminen 
tiedejulkaisussa

Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi

= Julkaisun tulosten taustalla oleva 
aineisto avataan tulosten 

tarkistamista ja tieteellistä 
jatkokäyttöä varten
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Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi

 Julkaisijoiden kanta vaihtelee merkittävästi 
paitsi aloittain, myös kustantajittain

 Artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, mikäli 
tulosten taustalla oleva aineisto on muun 
tutkijakunnan käytettävissä artikkelin julkaisun 
jälkeen

Yhä useammassa lehdessä
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Käytäntö

Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi

 Artikkeliin on kirjattava tieto missä artikkelin
aineisto on saatavilla.

 Julkaisijat suosittelevat aineistojen avaamista
asianmukaisessa data-arkistossa

 Joissain tapauksissa aineiston voi tallentaa
myös artikkelin lisätieto-osioon

 Aineistoihin täytyy viitata asianmukaisesti
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 Mikäli aineistoa ei voida avata esimerkiksi
lainsäädännöllisistä tai tekijänoikeudellisista
syistä, syy täytyy perustella

 Useimmiten kirjoittajien täytyy olla valmiita
siinäkin tapauksessa luovuttamaan aineisto
tarvittaessa tulosten tarkistusta varten

Käytäntö



7

Avoimuutta vaativia 
julkaisijoita

Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi
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 Jatkossa ICMJE:n jäsenlehdissä hyväksyttäisiin 
julkaistavaksi vain sellaisten kliinisten 
tutkimusten artikkeleita, joiden tulosten 
taustalla oleva tutkimusaineisto avataan 
http://www.icmje.org/news-and-editorials/M15-2928-PAP.pdf

 Eettinen näkökulma

http://www.icmje.org/news-and-editorials/M15-2928-PAP.pdf


Datajulkaisut

Data paper (Datajulkaisu)

Metadatadokumentti, joka kuvailee 
yksityiskohtaisesti aineistotiedoston tai 
aineistosetin (ei analyysejä!)

Julkaistaan vertaisarvioituna artikkelina

• Datajulkaisuja sisältyy seuraaviin journaaleihin: 
Nature Scientific Data, Gigascience, F1000 
Research, ZooKeys, PhytoKeys





Mitä Tietoarkistoon voi arkistoida? (1/2)

havaintomatriiseina tallennettavat 
tilastomatemaattiset aineistot (tyypillisimpiä ovat 
kyselylomakkeisiin perustuvat aineistot)

haastattelujen, ryhmähaastattelujen ja erilaisten 
vuorovaikutustilanteiden litteraatit

tutkittavien kirjoittamat aineistot (päiväkirjat, 
temaattiset kirjoitukset ja vastaavat)

tutkijan tai tutkittavan ottamat valokuvat (ks. 
oikeuksien siirrosta sopimisesta)

http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/sopimukset-ja-oikeudet.html#oikeuksiensiirto


Mitä tietoarkistoon voi arkistoida? (2/2)

tutkimuksessa analysoidut lehtiartikkelit, lehtikuvat, 
kuvitukset, sarjakuvat (Tietoarkiston ja Kopioston välinen 
sopimus kattaa kotimaiset ja ulkomaiset teokset, mutta ei av-
teoksia)

tutkijan digitoimat tai digikuvaamat analogiset 
arkistoaineistot, kun ne on digitoitu tai kuvattu tutkimuksessa 
analysoitavaksi ja niitä koskevat viitetiedot ovat riittävät (ks. 
ohjeet)

Tietoarkisto voisi opastaa rahoituksen saaneita tutkijoita jo 
projektin alusta saakka, jos tietäisimme, ketkä 
suunnittelevat palvelujemme käyttöä!

http://www.fsd.uta.fi/fi/palvelut/humanistiset_alat.html#arkistoaineisto_digikuvina


Arkistoitava aineisto 
käydään läpi huolella
• Muuttujien tunnistus, 

muuttujien saamat arvot, 
puuttuvat tiedot

• Sisäisen metadatan 
(tiedostojen nimet, 
aineistoyksikköjen 
taustatiedot) konsistenssi

• Anonymisoinnin tarkistus

Aineiston kuvailu 

Kuvailutietojen 
julkaiseminen luetteloissa: 
suomeksi ja englanniksi

Arkistointi



Jatkokäytön tuki – Aila

https://services.fsd.uta.fi/index



Palveluportaali Aila

Noin 1300 aineistoa

Data saatavilla arkistointisopimuksissa määriteltyjen 
ehtojen mukaisesti

• (A) vapaasti käytettävissä (58),

• (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun (924),

• (C) vain tutkimukseen graduista alkaen (166) ja

• (D) vain luovuttajan luvalla (104).

Aila | https://services.fsd.uta.fi/
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Aineistoja kaikkiaan 1300
Aineistojen käyttöaste 84%

Englanninkielisestä 
aineistoluettelosta ladattu 
noin 25% kaikista 
aineistolatauksista
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Asiakkaat eri puolilta maailmaa



Arkistointi edistää ansioitumista

Aineistojen jakaminen mainitaan tutkijan 
CV:ssä.

Aineistoon on viitattava kuten julkaisuun 
viitataan.

Aineistojen jatkokäyttö lisää viittauksia myös 
tutkimusjulkaisuihin.

Aineistojen jakaminen lisää yhteistyötä 
(Suomessa ja kansainvälisesti).



Horizon 2020: DMP should include
information on

the handling of research data during and after the end of the 
project 

what data will be collected, processed and/or generated 

which methodology and standards will be applied 

whether data will be shared/made open access and 

how data will be curated and preserved (including after the 
end of the project)



Horizon 2020: FAIR periaatteet
F = findable

• Hyvä ja kattava metadata, pysyvät tunnisteet

A = accessible

• Aineiston metadata julkaistaan avoimissa dataluetteloissa ja se on aina 
löydettävissä URNinsa perusteella

• Tiedeyhteisö saa datan käyttöönsä 

I = interoperable

• Metadatan tuottamiseen käytetään selkeää ja formaalia kieltä

• Suosittava yhteisiä sanastoja

• Referenssit muihin data standardeihin

R = reusable

• Metadata sisältää riittävästi attribuutteja

• Provenienssitiedot

• Käyttöehdot (lisenssit)



Avointa metadataa
Kaikki Tietoarkiston aineistokuvailut DDI 
Codebook XML-formaatissa.

• Rikas metadata avoimesti haettavissa ja
selattavissa – data rajoitetummin saatavilla

• Suppea versio kuvailudatasta kerättävissä Dublin 
Core- tai EAD2-formaateissa (ks. artikkeli KUHAsta)

• Saatavilla myös muissa luetteloissa/ palveluissa
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http://www.fsd.uta.fi/lehti/fi/39/kuha_oai-pmh.html


Aineistonhallinnan käsikirja

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



Kiitos! 

asiakaspalvelu.fsd @ uta.fi


