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Aineisto 
yksilöitävissä oleva kokoelma sisältöjä  
 

Kommentit: 
Lähde: JHS189 
Aineistolla voi olla eri ilmentymiä (manifestation). Tekijänoikeus koskee 
immateriaalista teosta, lisenssin koskee sen ilmentymiä (eri ilmentymiin voi liittyä 
erilaisia lisenssejä tai käyttöehtoja) 
JUFO: yläkäsite "käyttöön liittyvä rooli" 
http://finto.fi/juho/fi/page/?uri=http%3A%2F%2Fwww.yso.fi%2Fonto%2Fyso%2Fp654
6  
Arkiston näkökulmasta aineiston käsite on hierarkinen ja järjestyy hierarkisesti. 
 
Aineisto kokoelmana? 
Aineisto objektina? 
Tutkimusaineisto - voi muodostua yksittäisistä haastatteluaineistoista 
Metatiedot, niiden sisältyvyys? 
Selvityksessä on käsitelty/sitä kirjoitettaessa mietitty myös eri aineistotyyppejä 
(visuaalinen, audio ym.) 
Yksilöitävissä oleva vs. jatkuvasti päivittyvä 
 

 
Käyttö 
Toiminta jossa aineistoa käsitellään, esimerkiksi näytetään, kopioidaan, luetaan koneellisesti 
tai muokataan. 
 

Kommentit: 
sähköinen käyttö - määritellään erikseen? Ei määritellä erikseen. 

 
Käyttöoikeus 
Valtuus/valtuutus käyttää aineistoa tai sen ilmentymää tai sen osaa. Vrt käyttö. 
 
Lupa? Tarvitaanko oikeuteen lupa? 
 
Käyttörajoitus 
Ehto, joka liittyy aineiston käyttöön ja joka perustuu sopimukseen, lakiin tai etiikkaan, ja joka 
toteutuessaan voi estää pääsyn aineistoon tai määrittelee miten aineistoa saa käyttää.  
 
 Jos toteutuu, se johtaa rajoitukseen. Ei voi olla ehdollinen. 
 

Kommentit: 
 
Käyttörajoitus ilmaistaan esimerkiksi lisenssillä tai ...?  
Käyttörajoituksella ei tarkoiteta teknistä estettä, esim. verkkoyhteyden rajoituksia. 
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Tuha-sanastotyö: Käyttöehdot: Sisältää tiedot, millä tavalla ja ehdoilla aineistoa voi 
käyttää. 
Saatavuus (pääsy aineistoon) erotetaan käytöstä. Aineisto voi olla tekijänoikeudesta 
vapaata, mutta pääsy siihen voi olla esim. tietosuojasyistä rajattu.   
 
 

 
Lisenssi 
Kirjallinen käyttölupa, johon voi liittyä rajoituksia. Lisenssi liittyy tiettyyn aineiston 
ilmentymään. 
 
tapa määritellä käyttöoikeus ja käyttörajoitus 
tapa määritellä käyttöoikeus 
 
käyttöehdot voivat olla muutakin kuin lisenssi 
 

Kommentit: 
JHS189: 
käyttölupa 
ISO/DIS 5127: authorization granting the right to exploit, under specified conditions, 
an intellectual work 
TUHA-sanastotyö: Virallinen aineiston käyttöön oikeuttava sopimus 
Lisenssi on oikeus käyttää lisenssin antamilla ehdoilla aineiston tiettyä ilmentymää 
Lisenssi ei yleensä määrity käyttäjän roolin mukaan, vai on riippuvainen nimenomaan 
kohteestaan (objektista, johon se viittaa). 

 
Metatieto 
Tietoa muusta tiedosta; tietoa joka kuvaa aineistojen sisällön, kontekstin, rakenteen, 
tiedostomuodon, provenanssin ja/tai niihin liittyvät oikeudet. 
 
Oikeudenhaltija 
Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
muodostama ryhmä, (ISO 27729) / toimija (JHS meta), joka voi päättää käyttöoikeuksien 
myöntämisestä. 
 
Rooli 
Kertoo miten jokin toimija liittyy johonkin aineistoon/materiaalin.  
 
Tarkastettava miten esiintyy selvityksessä 
 
Saatavuus 
Pääsy aineistoon 
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Kommentit:  
Access, ei availability (saavutettavuus, esteettömyys) 
ISO/DIS 5127 -standardiluonnos 
Pääsy dataan (Data access): process that enables users to retrieve or read 
published data 

 
Tutkimusaineisto 
Tutkimuksessa tuotettava ja/tai käytettävä materiaali, jota analysoimalla pyritään 
vastaamaan asetettuun tutkimuskysymykseen.  
 

Kommentit: 
Lähde: TUHA-sanasto, ATT-arkkitehtuuri 
 
Metatietojen sisältyminen aineisto/tutkimusaineisto -käsitteeseen? 


