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Tutkimusdatan kuvailu

§ Kuvaileva tieto on  kontekstitietoa, joka auttaa
o Ymmärtämään aineistoa
o Löytämään aineiston
o Käyttämään aineistoa oikein

§ Kuvaileva tieto mahdollistaa aineiston
o Pitkäaikaisen käytettävyyden ja säilyvyyden
o Luotettavuuden
o Jatkokäytön



FAIR



FAIR tiivistettynä

• Neljä periaatetta: tutkimusdatan on oltava
• Findable löydettävissä
• Accessible saavutettavissa
• Interoperable yhteentoimivaa
• Re-usable uudelleen/jatkokäytettävää

• Määrittelee ominaisuuksia, joita datalla, metadatalla,
työkaluilla, sanastoilla ja infrastruktuureilla tulisi olla

• Näkökulma on IT-keskeinen – datan ja metadatan tulee olla
koneellisesti käsiteltävää ja ymmärrettävää



F: Findable - löydettävyys

• F1. (meta)datalla on maailmanlaajuisesti yksilöllinen pysyvä
tunniste

• F2. data on kuvailtu rikkaalla metadatalla (vrt. R1)
• F3. metadata sisältää datan pysyvän tunnisteen
• F4. (meta)data on rekisteröity tai indeksoitu johonkin

sellaiseen palveluun, joka mahdollistaa haut



A: Accessible - saavutettavuus

• A1. (meta)datan voi hakea tunnisteen perusteella käyttäen
standardisoitua yhteyskäytäntöä
• A1.1 yhteyskäyntäntö on avoin, maksuton ja universaali
• A1.2 yhteyskäytäntö mahdollistaa tarvittaessa käyttäjän

tunnistamisen ja valtuutuksen
• A2. metadata on aina löydettävissä (vaikka data ei enää

olisikaan)



I: Interoperable - yhteentoimivuus

• I1. (meta)datassa käytetään formaaleja, saatavilla olevia,
yhteisiä ja yleisiä kieliä

• I2. (meta)datassa käytetään FAIR-periaatteen mukaisia
sanastoja

• I3. (meta)data sisältää kvalifioituja viittauksia muihin
(meta)datoihin



R: Re-usable - uudelleenkäytettävyys

• R1. meta(data) on kuvailtu kattavasti, tarkasti ja
asianmukaisesti
• R1.1. (meta)dataan käyttöehdot ovat selkeät ja saatavilla
• R1.2. (meta)data sisältää provenienssitiedot
• R1.3. (meta)data on alakohtaisten standardien mukaista



TUTKIMUSDATAN KUVAILUN
PÄÄPIIRTEET



Tutkimusaineiston kuvailu

• Aineistojen jatkokäyttö ja arkistointi on mahdollista vain, jos
aineistot on dokumentoitu riittävän tarkasti

• Tutkija tuottaa kuvailun osana tutkimusprosessia
• On osa menestyksekästä aineistonhallintaa
• Järkevintä tuottaa tutkimuksen teon aikana, ei sen jälkeen

”Laadukas metatieto on tutkimusaineiston käyntikortti, jonka
tutkija voi antaa tutkimusaineistostaan siitä kiinnostuneille.”

-http://avointiede.fi/metatiedoista-



Kuvailu käytännössä
• Kuvailussa kirjataan aineiston perustiedot:

• miten aineisto on luotu, mitä tarkoitusta varten
• mikä on aineiston sisältö ja rakenne

• Kuvailussa keskitytään nimenomaan itse aineiston
kuvailuun, ei siitä tehtyjen johtopäätösten tai julkaisujen
kuvailuun

• ATT:n kuvailutyökalu tutkijoiden käyttöön (TAJUA-projekti)
• https://www.kiwi.fi/display/AVTT/TAJUA-projekti



Aineistokokonaisuuden kuvailu
Olennaisia tietoja:
§ Alkuperäinen käyttötarkoitus
§ Aineiston nimi, tekijät, luovuttajat
§ Aineistonkeruun ajankohta
§ Mitä aineistoa on kerätty ja miten
§ Aineiston määrä, tiedostojen kuvailu
§ Aineiston muokkaus (litteraattien tarkkuus, anonymisointi,

aineisto-osien tai muutujien poisto, tms.)
§ Tuotetut julkaisut
§ Mukana toimitettavat asiakirjat



Aineistoyksikön kuvailu
Määrällisessä aineistossa

yksittäisten muuttujien kuvailu
• Nimi ja selite
• Kysymysteksti (esiteksti,

jälkiteksti ja varsinainen
kysymysteksti) tai muuttujaa
selittävä teksti

• Haastattelijan ohjeet
• Arvot ja arvojen selitteet
• Muuttujaryhmät

Laadullisessa aineistossa
yksittäisen aineistoyksikön

kuvaus
• Haastattelu: haastateltavan nimi

ja taustatiedot, aika, paikka,
kontekstitiedot)

• Lehtiartikkeli: lehden nimi,
päivämäärä, jutun sijainti
lehdessä, kirjoittaja, aihe

• Kuva: tekijä, paikka, aika, sisältö,
tekijänoikeus



TIETOARKISTON KUVAILUPROSESSI



Aineiston kuvailu Tietoarkistossa 1/3
• Tutkijan tuottaman kuvailutiedon perusteella Tietoarkistossa

kuvaillaan aineistot kansainvälisen DDI-formaatin mukaisesti
• DDI:n mukaiset, XML-kielellä tehdyt rakenteiset aineistokuvaukset

mahdollistavat tehokkaat, kohdennetut haut ja hyvät hakutulokset

• Pohjana tutkijan täyttämä aineistonkuvailulomake
• http://www.fsd.uta.fi/fi/lomakkeet/Aineistonkuvaus_kvali.pdf
• http://www.fsd.uta.fi/fi/lomakkeet/Aineistonkuvaus.pdf

• Aineistonhallinnan käsikirja ohjeistaa tutkijaa dokumentoimaan
aineistot tutkimusprojektin aikana
• http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/



Aineiston kuvailu Tietoarkistossa 2/3

• tutkimuksen tekijä(t)
• tutkimuksen aihepiiri ja sisältö
• aineiston valinta tai

otantamenetelmä
• aineistonkeruu
• havaintoyksikkö/aineistoyksikkö
• käyttöehdot

• tiedostojen formaatti/formaatit
• kvantitatiivisten aineistojen

muuttujat, muuttujien määrä
sekä kyselylomakkeen
kysymystekstit

• kvalitatiivisten aineistojen
keskeiset dokumentit
(haastattelukysymykset,
kirjoituskehoitus tms.)

Jokaisesta aineistosta kuvaillaan mahdollisimman tarkasti
mm.



Aineiston kuvailu Tietoarkistossa 3/3

• Aineistot kuvaillaan suomeksi ja englanniksi
• Kuvailut saatavilla aineistoluettelo Ailassa, pdf-muotoisena

sekä XML-tiedostona
• Kuvauksiin sisältyy aineiston malliviite, jonka tutkija voi

kopioida lähdeluetteloon







Tietoarkistoon arkistoitujen aineistojen
kuvailutiedot ovat:

Ailassa
(https://services.fsd.ut
a.fi/catalogue/index)

Finna-
hakupalvelussa

(https://www.finna.fi/)

CESSDAn
yhteisluettelossa (https://

cessda.net/eng/Data-
Catalogue)

Etsin-
metadatakatalogissa
(https://etsin.avointiede.fi/)



KIITOS!
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