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1. Johdanto 
 

Tutkimusaineiston kuvailulla (data documentation) tarkoitetaan tutkimusaineiston sisällön, keruun, muuttujien 

ja muiden tutkimuksen kannalta tärkeiden asioiden dokumentoimista ja kuvaamista. Hyvin kuvailtu tutkimusai-

neisto on helpommin löydettävissä ja käytettävissä. Tutkimusaineiston kuvailua voidaan jakaa kahteen eri vai-

heeseen. Tutkimuksen aikana keskitytään aineiston sisällönkuvailuun, jossa dokumentoidaan muuttujat, ai-

neistonkeruun menetelmät ja muut tutkijalle tutkimuksen teon kannalta merkittävät tiedot. Tutkimuksen val-

mistuttua aineistosta tuotetaan julkaisuvaiheen tiedot, jotka kattavat aineiston ja kerääjän nimen, kuvauksen 

aineiston sisällöstä sekä muut keskeiset tiedot. 

 

Tutkimusaineiston perusteellista kuvailua voidaan pitää tieteen tekemisen peruslähtökohtana, sillä se mahdol-

listaa tiedeyhteisölle tutkimusaineiston toistettavuuden ja uudelleenkäytön sekä lisää tutkimuksen tulosten 

luotettavuutta ja näkyvyyttä. Jos tutkimusaineiston kuvailua ei ole tehty huolellisesti, voi aineisto huonoim-

massa tapauksessa olla vain kokoelma tiedostoja ja numeroita, joilla ei ole mitään yhteyttä toisiinsa. Tutkimus-

aineiston kuvailulla varmistetaan siis myös viime kädessä se, että tutkija itse pystyy käyttämään omaa aineisto-

aan. Jos kunnollista dokumentointia ei ole ja tutkimusaineiston käytössä tulee taukoa, tutkijan voi olla vaikeaa 

palauttaa mieleen aineiston tuottamisen ja käsittelyn yksityiskohtia. 

 

Tutkimusaineiston kuvailussa on tavoite luoda sellainen kokonaisuus, että ulkopuolinen ymmärtää miksi ja mi-

ten aineisto on kerätty, ja millä tavalla sitä voi käyttää omaan tutkimukseen. Tutkimusaineistoa kuvaillaan 

tuottamalla tietoa itse aineistosta eli luodaan metadataa. Keskeistä on kuvailla tutkimusaineiston sisältöä ja 

rakennetta eikä tutkimuksesta syntynyttä julkaisua tai johtopäätöksiä. Itse kuvailutyössä voi käyttää metadata-

standardeja, jolloin kuvailtavasta tutkimusaineistosta tulee yhteiskäyttöistä ja koneluettavaa. Metadatastan-

dardi voidaan ajatella oppaana tutkimusaineistojen kuvailuun, se ohjaa täyttämään kaikki tarpeelliset tiedot 

tutkimusaineistosta. Kansalliset ja kansainväliset data-arkistot käyttävät yleensä palveluissaan metadatastan-

dardeja. 

 

Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksen1 mukaan ”Tutkimusdatan keskeiset metatiedot 

ovat avoimia. Ne sisältävät tiedot aineiston rakenteesta ja sen tuottamisen yksityiskohdista, tekijöistä, omista-

jasta ja käyttöehdoista sekä yksilöivän pysyvän tunnisteen.” 

                                            
1 https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/avoin-tiede-tampereen-korkeakouluyhteisossa.pdf  

https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/avoin-tiede-tampereen-korkeakouluyhteisossa.pdf


  

  

  4 (16) 

 

 

 

 

 

 

Tutkimusaineiston metadata voidaan siis julkaista vaikka tutkimusaineistoa ei. Kansallisista rahoitta-

jista Suomen Akatemia edellyttää metadatan avoimuutta, kansainvälisistä esimerkiksi Horizon2020. 

Tutkimusaineistojen perusteellinen kuvailu ja tutkimusaineistojen avaaminen lisää tutkijan meritoitu-

mista dataviittauksien kautta.  

 

Tutkimusjulkaisujen suhteen viittauskäytännöillä ja meritoitumisella on pitkä historia. Tutkimusaineis-

tojen viittauskäytännöt ovat vasta muodostumassa ja esimerkiksi Suomessa on jo julkaistu dataviit-

taamisen tiekartta2. Tutkimusjulkaisunsa ohessa tutkimusaineistonsa julkaiseva saa enemmän viit-

tauksia. Tutkimusaineiston avaaminen parantaa tutkijan näkyvyyttä ja auttaa luomaan uusia yhteis-

työmahdollisuuksia. 

 

Tässä oppaassa luvussa 2 tutustutaan siihen, mitä metadata on ja mihin sitä tarvitaan. Luvussa 3 käy-

dään läpi tutkimusaineiston sisällönkuvailua. Luvussa 4 keskitytään tutkimusaineiston julkaisuvaiheen 

metadatan tuottamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Dataviittaamisen tiekartta tutkijoille https://journal.fi/inf/article/view/72999 

https://journal.fi/inf/article/view/72999
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2. Aineistojen kuvailu ja metadata 
 

Metadata on tietoa tiedosta ja auttaa ymmärtämään sitä kokonaisuutta, johon metadata on yhtey-

dessä. Metadatalla voidaan kuvata mitä tahansa kohdetta, esimerkiksi elintarviketta kuten maito. 

Maitopurkin kyljessä on kuvailevaa tietoa: 

tuottaja (”Valio”),  
tyyppi (”Täysmaito”),  
kuvaus (”Luomumaito. Tuotettu suomalaisella maitotilalla.”), 
päivämäärä (”13.9.2019”), 
viimeinen käyttöpäivä (”20.9.2019”). 
 

Lisäksi maitopurkki sisältää teknistä tietoa kuten esimerkiksi: 

ainesosat (”pastöroitu maito, d-vitamiini”), 
kalorimäärä (”kcal”), 
makroravinteiden osuus kalorimäärästä (”proteiini”, ”hiilihydraatti”, ”rasva”). 

 

Metadata kertoo miten, milloin, kenen toimesta ja millä tavalla kuvailtava kokonaisuus on järjes-

tetty. Metadatan tarkoitus on auttaa käyttäjää ymmärtämään, mistä kuvailtavassa kohteessa on kyse. 

Samalla tapaa metadata auttaa ymmärtämään ja käyttämään toisen tuottamaa tutkimusaineistoa.  

Tutkimusaineistosta kerrotaan, kuka on aineiston kerännyt, milloin, mistä ja millä tavalla se on ke-

rätty, minkä takia se kerättiin ja mitä kaikkea se sisältää sekä kuka sen omistaa ja millä ehdoilla sitä 

voi käyttää uudelleen. 

 
 

Tutkimusaineiston dokumentointi, luettelointi ja indeksointi sekä säilytys ja käyttöoikeuksien hallinta 

voidaan ymmärtää kaikki osana FAIR-periaatteiden mukaista aineistonhallintaa. FAIR-periaatteilla3 

tarkoitetaan, että tutkimusaineistosta tehdään löydettävää (findable), saavutettavaa (accessible), yh-

teentoimivaa (interoperable) ja uudelleenkäytettävää (re-usable). Jos tutkimusaineistoista halutaan 

tehdä FAIR-periaatteiden mukaista, pitää panostaa laadukkaaseen metadataan.   

 

                                            
3 FAIR-periaatteet tarkemmin https://www.fairdata.fi/miksi-fairdata/fair-periaatteet/ 

https://www.fairdata.fi/miksi-fairdata/fair-periaatteet/
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3 Aineiston kuvailu tutkimuksen aikana 
 
 

3.1 Metadatastandardit 
 

Metadatastandardilla tarkoitetaan yhtenäistä mallia tutkimusaineiston kuvailuun. Metadatastandardi 

on opas aineiston kuvailuun ja se kertoo millaisia tietoja tutkimusaineistosta kannattaa kuvailla.  Esi-

merkiksi on oleellista kertoa tutkimusaineiston nimi, aineiston kerääjän tai tuottajan nimi, kuvaus ai-

neistosta sekä milloin aineisto kerättiin. Useilla tieteenaloilla, yhteisöillä ja tutkimusorganisaatioilla 

on omat metadatastandardit tutkimusaineiston kuvailua varten. Tutkimusaineistoille ei ole yhtä yh-

teismetadatastandardia, joka sopisi kaikkien aineistojen tai tieteenalojen tarpeisiin. Kuvailussa voi 

hyödyntää metadatastandardeja käyttäviä data-arkistoja sekä kuvailutyökaluja kuten esimerkiksi 

Qvain.  

 

Tutkimusaineistoja voi kuvailla oman tieteenalan metadatastandardeja noudattaen. Jos omalle tutki-

mustyypille tai tieteenalalle ei ole sopivaa metadatastandardia, voidaan kuvailu tehdä myös ilman.  

Lisäksi tämän oppaan luvussa 3.2 on vinkkejä tutkimusaineiston kuvailuun ilman metadatastandardia.  

 
 

Kuva 1. Metadatastandardeja tieteenaloittain. 

 

Lähde: https://libguides.bc.edu/dataplan/metadatastandards 

https://qvain.fairdata.fi/
https://libguides.bc.edu/dataplan/metadatastandards
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Tieteenalakohtaisia metadatastandardeja löytyy ainakin seuraavilta sivuilta:  

Digital Curation Center (DCC) - digitaaliseen kuratointiin ja tutkimusaineistojen hallintaan erikoistu-

nut verkkosivusto  

Research Data Alliance (RDA) - datan avoimuutta ja uudelleenkäyttöä edistävä verkkosivusto   

GoFAIR - hanke, joka edistää FAIR-periaatteiden toteutumista  

FAIRSharing - hanke, joka edistää tutkimusaineistonhallintaa ja listaa metadatastandardeja (yli 1300 

kpl) tutkimusaineiston kuvailuun.  

Tietoarkisto – metadataformaatteja Tietoarkiston verkkosivuilla 

 

3.2 Tutkimusaineiston sisällön kuvaileminen 

 

Tutkimusaineiston kuvaileminen on aina riippuvainen tehdyn tutkimuksen luonteesta, tutkimusai-

neiston tyypistä, sen rakenteesta ja sisällöstä. Sisällönkuvailun tulisi kattaa tutkimusaineiston sisällön, 

keruun, muuttujien ja muiden tutkimuksen kannalta tärkeiden asioiden kokonaisuus ymmärrettä-

vässä muodossa (ks. Kuva 2). 

 

Jos omalle tutkimustyypille ja tutkimusaineistolle ei löydy sopivaa metadatastandardia tai sellaista ei 

haluta käyttää, pitää kuvailussa olla erityisen huolellinen, koska silloin kuvailulle ei ole selkeää ja oh-

jeistettua rakennetta. Tällaisessa tapauksessa kannattaa noudattaa tämän luvun (3) alalukuja 3.2.1 – 

3.2.5. 

 

Sisällönkuvailussa kannattaa käyttää kansainvälisiä ISO-standardeja4 tai suosia omia tieteenalakohtai-

sia käytäntöjä. Esimerkiksi päivämäärien kirjaamiselle on oma standardinsa (ISO 8601) ja kielikoodille 

omansa (ISO 639). Kansainvälisten standardien käyttäminen parantaa FAIR-periaatteiden mukaisesti 

tutkimusaineiston käytettävyyttä ja yhteentoimivuutta sekä edistää koneluettavuutta. 

                                            
4 Tampereen korkeakouluyhteisön jäsen löytää standardeja SFS-palvelusta https://libguides.tuni.fi/sfs-online  

http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/standards-watch-papers/what-are-metadata-standards
http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/standards-watch-papers/what-are-metadata-standards
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/standards/
https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-3-metadata-meet-domain-relevant-community-standards/
https://fairsharing.org/standards/
https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/aineiston-kuvailu-ja-metadata.html#metadataformaatit
https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
https://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm
https://libguides.tuni.fi/sfs-online
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Kuva 2. Tutkimusaineiston metadata 
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3.2.1 ReadMe-tiedosto 

 

Tutkimusaineiston kuvailuun voidaan käyttää ReadMe-tiedostoja erityisesti silloin, kun sopivaa meta-

datastandardia ei ole käytettävissä.   

 

ReadMe-tiedosto voi sisältää tietoa 

o tutkimusaineiston keräämisestä 

o havainto- ja/tai aineistoyksiköistä 

o datasanastosta ja/tai koodikirjoista 

o kansiorakenteesta 

o tiedostojen nimeämiskäytännöistä ja formaateista 

o tutkimusaineiston tiedostoista 

o sekä muista asioista, jotka ovat tarpeellisia tutkimusaineiston ymmärrettävyyden ja 

jatkokäytön kannalta. 

 

Voit käyttää ReadMe-tiedoston luomiseen valmista mallipohjaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.research.cornell.edu/content/readme
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3.2.2 Datasanastot ja koodikirjat 

 

Datasanasto (data dictionary) sisältää kuvauksen tietokantaan syötetyistä muuttujista ja datasta, jo-

hon muuttuja pohjautuu. Datasanastoja käytetään tyypillisesti tietokantojen yhteydessä, kun taas esi-

merkiksi kyselytutkimusten yhteydessä puhutaan usein koodikirjoista (code book).  

Datasanasto voi sisältää esimerkiksi: 

▪ muuttujan nimen  

▪ muuttujan määritelmän  

▪ miten muuttuja on mitattu  

▪ yksikkö  

▪ formaatti/tyyppi  

▪ pienin ja suurin arvo  

▪ muita huomioita.  

 

 

     Kuva 3. Esimerkki datasanastosta 

 

Koodikirjoihin on koottu yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten muuttujat on koodattu. Esimerkiksi suku-

puolta koskevassa kysymyksessä “nainen” saa numeerisen arvon yksi, “mies” kaksi jne.  Tilasto-ohjel-

misto SPSS voi tuottaa automaattisesti koodikirjan. 

 

 

Lähde: OSF – how to make a data dictionary 

 

https://help.osf.io/hc/en-us/articles/360019739054-How-to-Make-a-Data-Dictionary
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3.2.3 Kansiorakenteet 

 

Johdonmukaisella kansiorakenteella varmistetaan tutkimusaineiston ymmärrettävyys niin aineiston 

kerääjälle kuin myös mahdolliselle jatkokäyttäjälle. Kansiorakenne on riippuvainen tutkimusaineiston 

luonteesta. Esimerkiksi käsittelemättömälle raakadatalle, käsitellylle datalle analyyseille ja tutkimuk-

sen tuloksille voi olla omat kansiot. Tutkimusaineiston kansiorakenteissa kannattaa suosia johdonmu-

kaisia nimeämiskäytäntöjä. Mikäli kansion sisältö vaatii, kannattaa kansioon tallettaa mahdollinen oh-

jeistus tai dokumentaatio (ks. 3.2.1 ReadMe-tiedosto).   

 

 

 

Kuva 4.Esimerkki kansiorakenteesta 

 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Lähde: UKDataservice 

 
 

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/organising.aspx
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3.2.4 Tiedostojen nimeämiskäytännöt ja formaatit 

 

Oleellista on myös kuvata tutkimusaineistossa käytettävät tiedostomuodot eli tiedostoformaatit ja 

tiedostojen nimeämiskäytännöt. Tiedostojen nimeämiskäytäntöjä on tarpeellista avata tutkimusai-

neiston käytettävyyden kannalta. Tiedostoformaatin valinnassa pitäisi käyttää sellaista muotoa, joka 

on avattavissa myös tulevaisuudessa.  

 

Esimerkkejä soveltuvista tiedostomuodoista: 

Teksti: csv, xml, html, txt  

Ääni: aiff, bwf, flac, aac, wav  

Video: dpx, mpeg-4  

Kuva: dng, jpeg, png, tiff  

Paikkatietoaineisto: GeoTiff, gml, kml  

 

Tiedostot kannatta nimetä informatiivisesti ja johdonmukaisesti, jotta niiden sisältö olisi pääteltävissä 

pelkästään tiedostonimestä. Tiedoston nimen pitäisi olla sisältöä kuvaava, joten geneerisiä nimiä ku-

ten “data1.csv” ei kannata käyttää. Erikoismerkkejä ja välilyöntejä kannattaa välttää. Mikäli tiedosto-

jen nimissä tarvitaan erotinta, voidaan käyttää alaviivaa “_” tai tai väliviivaa “-”.  (ks. Kuva 5.) 

 

Mikäli tutkimusaineiston kannalta on relevanttia kertoa päivämäärä tiedoston nimessä, se kannattaa 

tehdä johdonmukaisessa formaatissa esimerkiksi YYYYmmdd = 20190717. Jos tarvitaan vielä täsmälli-

sempää ajallista kuvausta, voidaan käyttää päivämäärän lisäksi aikaformaattia HHmmss (Tunti:mi-

nuutti:sekunti).  

 

Lisäksi pitää huomioida versionhallinta. Dataa käsitellessä tiedostoista voi syntyä erilaisia versioita ja 

ne kannattaa mainita tiedoston nimessä, sillä joskus voidaan tarvita aikaisempaa versiota. Jos versio-

numerot ovat tärkeitä tutkimusaineistolle, ne voidaan esimerkiksi ilmaista muodossa v01 eli versio 1. 

Tarkempia versionumeroita voi kuvata esimerkiksi muodossa v02-01, joka tarkoittaa versiota 2.1  

https://www.ed.ac.uk/records-management/guidance/records/practical-guidance/naming-conventions/dates
https://www.ed.ac.uk/records-management/guidance/records/practical-guidance/naming-conventions/dates
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3.2.5 Yksilöivät tunnisteet 

 

Pysyvä tunniste tarkoittaa yksilöityä, uniikkia tunnusta, jolla varmistetaan, että viittaus tapahtuu tiet-

tyyn tieteelliseen tuotokseen. Samoin DOI ja URN-tunnisteet ovat yksilöiviä tunnisteita digitaalisille 

resursseille ja tutkimustuotuotoksille kuten tutkimusaineistot ja artikkelit. Tunnetut kansainväliset ja 

kansalliset data-arkistot (esim. Etsin ja Zenodo) antavat tutkimusaineistoa tallentaessa yksilöivän tun-

nisteen. 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Tietoarkisto 

Kuva 5.Esimerkki tiedostojen nimeämiskäytännöistä 

 

https://www.doi.org/
https://www.doi.org/
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/urn-tunnukset
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/urn-tunnukset
https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/en/processing-qualitative-data-files.html
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4 Aineistojen kuvailu julkaisuvaiheessa 
 
Tutkimusaineiston keskeisten tietojen kuvailuun sopiva työkalu on CSC:n tuottama ja ylläpitämä kan-

sallinen kuvailutyökalu Qvain. Qvain tukee kontrolloitujen sanastojen5 käyttöä, tarjoaa kattavan listan 

lisensseistä ja luo metadatallesi pysyvän tunnisteen. Qvaimen verkkosivuilta löydät kenttäkohtaisen 

kuvailuohjeen. Lisäksi Qvaimen avulla voit julkaista metadatasi suoraan Etsin-hakupalvelussa. Etsin on 

CSC:n ylläpitämä kansallinen hakupalvelu, jossa voidaan julkaista tutkimusaineiston metadata. 

 
4.1 Tutkimusaineiston keskeisten tietojen kuvaileminen 
 

Tutkimusaineiston keskeisten tietojen sisällönkuvailu koostuu käytännössä kolmesta kategoriasta, 

jotka ovat sisältö, käyttöoikeudet ja tunnisteet. Sisältö auttaa muita käyttäjiä löytämään aineiston ja 

ymmärtämään sen käyttötarkoituksen. Käyttöoikeudet kertovat käyttäjälle, mitä tutkimusaineistolla 

voi tehdä ja millä ehdoilla. Tunnisteellisella tiedolla tutkimusaineistosta tehdään mm. viitattavaa.  

Sisältö  

Sisältöä kuvailtaessa määritellään 

- tutkimusaineiston otsikko 

- kuvaus aineiston keräämisestä ja tarkoituksesta 

- asiasanat/aihe 

- tutkimusaineiston tyyppi. 

Tutkimusaineistosi tyypistä riippuen, voi olla tarpeen kertoa myös aika, paikka ja ajallinen kattavuus. 

Tutkimuksen toteutus ja tarkoitus pyritään kuvailemaan tutkimusaineisto niin, että täysin ulkopuoli-

nen henkilö ymmärtää miksi tutkimusaineisto on kerätty ja mihin sitä käytetty. Kuvaillessa kannattaa 

olla konkreettinen ja pitää kuvaus tarpeeksi lyhyenä ja informatiivisena. 

                                            
5 Esimerkiksi FINTO on kontrolloitu sanasto https://finto.fi/fi/ 

https://qvain.fairdata.fi/
https://qvain.fairdata.fi/
https://www.fairdata.fi/qvain/qvaimen-kayttoopas/qvaimen-kenttakohtaiset-ohjeet/
https://www.fairdata.fi/qvain/qvaimen-kayttoopas/qvaimen-kenttakohtaiset-ohjeet/
https://etsin.fairdata.fi/
https://finto.fi/fi/
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Asiasanojen/aiheen kuvailussa kannattaa käyttää kontrolloituja sanastoja kuten esimerkiksi Qvain-

työkalun käyttämää KOKO-ontologiaa, josta löytyy asiasanoja suomeksi ja englanniksi. Voit myös 

käyttää oman alasi kontrolloituja sanastoja tai yleisiä kontrolloituja sanastoja. Kontrolloitujen sanas-

tojen käyttäminen edesauttaa aineiston löydettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja yhteentoimivuutta.   

 

Tyypillä tarkoitetaan kuvattavan tutkimusaineiston lajia. Se voi olla esimerkiksi numeraalista dataa, 

tekstiä, kuvaa tai ääntä. Tyyppejä ja niiden merkintätapoja voit tarkistaa Dublin Coren DCMI Type Vo-

cabulary -verkkosivulta.  

Käyttöoikeudet  

Käyttöoikeuksissa määritellään vähintään 

- tekijät ja yhteystiedot 

- omistajuus 

- lisenssit. 

 

Lisensointi ja omistajuus ovat tärkeitä tietoja tutkimusaineiston mahdollisen jatkokäytön kannalta. 

Tutkimusaineiston omistaja voi olla yksittäinen henkilö tai organisaatio ja se tulee mainita meta-

datassa.   

 

Lisenssillä määritellään millä ehdoilla ja mihin tutkimusaineistoa voidaan käyttää. Tampereen korkea-

kouluyhteisön Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksen mukaan tutkimusdatan avaamisessa ja 

avoimessa julkaisemisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jatkokäytön sallivia lisenssejä. 

Lisensoinnista löytyy lisätietoa lisenssit –välilehdeltä Tutkimusaineistojen hallinta -oppaasta.  

 

Käyttöoikeuksia kuvattaessa tekijän yhteydessä pitää mainita yhteystiedot kuten esimerkiksi sähkö-

posti ja tutkijan yksilöivä tunniste kuten esimerkiksi ORCID.  

 

http://finto.fi/koko/fi/
http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-type-vocabulary/
http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-type-vocabulary/
http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-type-vocabulary/
http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-type-vocabulary/
https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/avoin-tiede-tampereen-korkeakouluyhteisossa.pdf
https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-02/avoin-tiede-tampereen-korkeakouluyhteisossa.pdf
http://libguides.tuni.fi/tutkimusaineistojen-hallinta/creative_commons
https://orcid.org/
https://orcid.org/
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Tunnistetieto 

Tunnistetiedoissa keskeistä on  

- pysyvä tunniste 

- päivämäärä 

- kieli 

- formaatti. 

Pysyvä tunniste kuten esimerkiksi URN, URI tai DOI. Pysyvä tunniste tarkoittaa yksilöityä, uniikkia 

tunnusta, jolla varmistetaan, että viittaus tapahtuu tiettyyn tieteelliseen tuotokseen. Metadatan jul-

kaisu- ja tallennepalvelut antavat metadatalle yleensä automaattisesti yksilöivän tunnisteen. 

Oleellista on myös kertoa päivämäärä, jolloin aineistoa on viimeksi muokattu ja aineiston kieli. Lisäksi 

tunnistetiedoissa kuvaillaan tutkimusaineiston formaatti, joka voi olla esimerkiksi tekstiä, ääntä, vide-

oita tai ohjelmisto, ja sen merkintätapa kannattaa tarkistaa IANA (Internet Assigned Numbers Autho-

rityn) verkkosivulta. 

4.2 Tutkimusaineiston metadatan julkaiseminen 
 

Metadata voidaan julkaista esimerkiksi seuraavissa palveluissa: 

Etsin (Kansallinen tutkimusaineistojen hakupalvelu) Sopii sekä tutkimusaineiston että metadatan julkaisemiseen. Jos 

käytät tutkimusaineiston kuvailuun Qvain-työkalua, voit julkaista 

metadatan suoraan Etsimessä. 

TUTCRIS Sopii metadatan julkaisemiseen. Käytettävissä vain entisen 

Tampereen teknillisen yliopiston henkilökunnalle ja tutkijoille, 

joilla on TUTCRIS-tunnukset 

Tietoarkisto Sopii sekä tutkimusaineiston että metadatan julkaisemiseen. 

Zenodo  
Sopii sekä tutkimusaineiston että metadatan julkaisemiseen. Voi 
käyttää myös tilanteessa, jossa et julkaise tutkimusaineistoa, 
mutta julkaiset metadatan 

EUDAT: B2SHARE-palvelu Sopii sekä tutkimusaineiston että metadatan julkaisemiseen. Voi 

käyttää myös tilanteessa, jossa et julkaise tutkimusaineistoa, 

mutta julkaiset metadatan 

 

https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
https://etsin.fairdata.fi/
https://qvain.fairdata.fi/
https://libguides.tuni.fi/cris
http://tutcris.tut.fi/
https://www.fsd.uta.fi/fi/
http://zenodo.org/
http://b2share.eudat.eu/

