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Mitä on tutkimusdata?

Kuvat Unsplash palvelusta CC0-lisenssillä
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Mitä on datanhallinta ja miksi tehdä sitä?

Datanhallinta tarkoittaa kerätyn ja tuotetun informaation
käsittelyä. Se on siis olennainen osa tutkimusta.

Datanhallinta lisää datan arvoa tekemällä siitä
yhteentoimivaa, helpommin löydettävää ja vaikeammin
hukattavaa, ymmärrettävää ja siten myös paremmin
uudelleen käytettävää.

Datanhallinnan vakiintuneisiin käytäntöihin kuuluu mm.
datanhallinnan suunnittelu, datan ja sen elinkaaren
dokumentoiminen, järjestäminen, tallettaminen,
jakaminen, julkistaminen, säilyttäminen, tarpeen tullen
jopa tuhoaminen.

Kuvan lähde: 
https://www.openaire.eu/images/easyblog_articles/1120/Registry-
of-Research-Data-Repositories.png
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Mitä on tutkimuksen toistettavuus?

• A fundamental principle of the original scientific method i.e. part of so called
”good scientific practice”

• A continnuum that consists of reproducibiity, replicability and re-usability
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FINDABLE  – LÖYDETTÄVÄ
• Olennaiset tiedot kuvailtu riittävän tarkasti
• Kuvailusivu ja ainutkertainen pysyvä tunniste

A
ACCESSIBLE  – SAAVUTETTAVA
• Voidaan hakea internetistä
• Versiointi ja elinkaaren dokumentointi
• Muistosivu jos data on poistettu

I INTEROPERABLE  – YHTEENTOIMIVA
• Käytössä yleiset, dokumentoidut ja avoimet tiedostomuodot
• Myös datan sisältö ja sitä koskevat rajoitteet ovat yhteentoimivia

R
RE-USABLE  – UUDELLEENKÄYTETTÄVÄ
• Datan laatu on hyvin dokumentoitu ja ymmärrettävää
• Käyttöoikeudet selkeästi esillä, mahdollista viitata

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). 
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.185



Shallow FAIR and Deep FAIR

Research 
Information

Research 
Data

Necessary research 
information, PIDs, machine 

readable license
All data elements are 
machine accessible
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Yhteentoimivuuden tasot

Legal 
interoperability

Legal framework: Copyright, 
Licenses, Agreements
Data Protection, GDPR

CC

Organisational 
interoperability

Processes, Policies, 
Governance

Technical 
interoperability

Infrastructure, 
Services, 

Technologies

Semantic 
interoperability

Community standards, 
Metadata & Ontologies, 

Interpretation of meaning & 
structure
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FAIR ei tarkoita kaiken tiedon avaamista
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Hyvä datan hallinta ja suunnittelu tuottaa FAIR-dataa

• Tutkimusaineistojen hallinta ja aineistonhallintasuunnitelman laatiminen ovat osa hyvää 
tieteellistä käytäntöä! => Läpinäkyvyydellä varmistetaan tutkimuksen laatua!

• Selkeät roolit ja vastuut, sekä budjetointi

• Oman organisaation ja ulkopuolisten palveluiden turvallinen hyödyntäminen 

• Aineistojen katoamisen, häviämisen tai tuhoutumisen riski pienenee.

• Voit ennakoida omistajuuteen ja käyttöoikeuksiin liittyviä monimutkaisia ongelmia.

• Tukee avointa saatavuutta (ja käytettävyyttä) ja luo edellytyksiä tuleville 
menestyksekkäille yhteistyöhankkeille.

• Täyttää rahoittajien vaatimukset.

• Säästää aikaa ja rahaa.

9

Selkeästi laadittu 
aineistonhallintasuunnitelma 
tukee myös avoimen tieteen 
toimintatapaa ja edistää uusien 
keksintöjen ja ideoiden 
syntymistä ja tuloksellista 
yhteistyötä.



Datan hyödyntämisen kaksi pullonkaulaa
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FAIR periaatteiden soveltaminen koko elinkaaren ajan takaa 
toistettavuuden ja yhteentoimivuuden

• Dokumentoi datan keruu, menetelmät, standardit, sopimukset, 
arkaluonteisuus

• Dokumentoi ja versioi koko aineistonhallinnan prosessi: datan 
muokkaaminen, käytetyt ohjelmistot, analyysit, koodi, muuttujat, 
standardit jne. siten, että tutkimus on mahdollista toistaa samalla 
aineistolla ja menetelmillä

• Ylläpidä ja rikasta (meta)dataa koko tutkimusprosessin ajan 

• Varmista, että metatiedot saavat pysyvän tunnisteen, että siihen 
voidaan viitata.
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Datan julkaiseminen

• Selvitä missä ja miten aiot julkaista dataa ja mitä standardeja 
alalla on käytössä
oTutkimuksen tausta-aineisto julkaistaan muuttumattomana 

”data-julkaisuna” repositoriossa, johon voidaan viitata

oDataa voidaan myös kartuttaa osana seurantaa tietokantaan
o…ja julkaista tietokannasta edelleen rajapinnan kautta osaksi 

muuta vastaavaa dataa

• Rikas kuvailutieto ja huolellinen dokumentaatio mahdollistaa 
”alkuperäisen” datan eli master-kopion julkaisemisen moneen 
eri paikkaan, kunhan alkuperäiseen kopioon on aina 
mahdollista viitata
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Toistettavuuden ja datan avaamisen tarkistuslista:

1. Onko koko aineistojen käsittelyprosessi läpinäkyvä?

2. Mitkä osat aineiston keruussa ja käsittelyssä on tehty ”käsin”? Ovatko nämä osat dokumentoitu 
järjestelmällisesti? => Vastaako dokumentaatio todellisuutta?

3. Onko mahdollisimman moni kohta datan prosessoinnissa automatisoitu (esim. koodaamalla)?

4. Onko aineisto ja muut tuotokset versioitu?

5. Löytyykö käytetyistä ohjelmistoista ja asetuksista dokumentaatiota?

6. Onko metatiedot, ja itse data kuvattu mahdollisimman rikkaasti sanastoilla ja standardeilla?

7. Onko data ja sen dokumentaatio tallessa viitattavassa muodossa? 

Mahdollisimman rikkaasti kuvatusta (ja laadukkaasta) tutkimusaineistosta voidaan julkaista 
tietoja useaan eri järjestelmään, kunhan alkuperäiseen muuttumattomaan (Master-)datasettiin 
on mahdollista viitata.



FAIR-periaatteiden soveltaminen:
Dataverkostot
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Data
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Miten huolehtia yhteentoimivuudesta data verkostossa?

Standardit (skeemat)
o Ilmaisee (meta)datan rakenteen ja turvaa sisällön näkymisen oikein eri 

järjestelmissä
oMetadata standardit
oViralliset ISO ja paikkatieto standardit 
oAlakohtaiset ”community” -standardit

o Esimerkkejä https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-3-metadata-meet-
domain-relevant-community-standards/

Sanastot ja ontologiat  

Sisällön kuvaaminen sekä koneen että ihmisymmärrettävästi

oKontrolloidut sanastot (”fiksattu” lista sallituista termeistä)
oThesarus (sisältää hierarkian ja synonyymit)
oOntologiat (voidaan kuvata myös termien välistä suhdetta koneen 

ymmärrettävästi)
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”Semanttiset artefaktit” eli sanastot ja ontologiat 

Semanttinen yhteentoimivuus

Rakenteellinen yhteentoimivuus

Löyhä semantiikka

Listat
Lista, sanasto, koodisto, kontrolloitu sanasto

Hierarkia Sisällysluettelo, taksonomia, xml-skeema

Thesaurus

Ontologia

Vahva
semantiikka

Semantic artefact spectrum. Vapaasti lainattuna (Leo Obrst 2010)

17



Semanttinen yhteentoimivuus (on datan tuottajan vastuulla!)
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Values

oC or oF

Participa
nt (ID)

Age (years) Weight 
(kg)

Pets 
(amount)

Height 
(cm)

1 50 50 0 150

2 24 75 2 178

3 66 89 181

4 19 66 1 162



Ontologiat

Ontologiamallit määrittelevät arvot tai laadun myös konseptien välisille suhteille.
(Linked Open Data)
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Esimerkkejä (ontologia-) sanastoista

Yleiset sanastot metadatalle:
• https://finto.fi/fi/

Datalle (eri tutkimusaloilla):
• https://dd.eionet.europa.eu/vocabularies
• http://www.obofoundry.org/
• http://aims.fao.org/agroportal
• EnvThes (Environmental Thesarus) http://vocabs.ceh.ac.uk/edg/tbl/EnvThes.editor
• https://bioportal.bioontology.org/ontologies

Jos mahdollista käytä myös datassa julkaisesti
saatavilla  olevia muuttujia, tai julkaise käyttämäsi 
Sanasto (muuttujien kuvaukset) yhdessä datan 
kanssa.  ”Data dictionary” on hyvä keino julkaista 
kuvailevaa metatietoa silloin, kun alalla ei ole omia 
sanastoja (ja standardeja).
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Datan rakenne <=> Semanttinen yhteentoimivuus
Standardit kuten EML tai DwC mahdollistavat datan rakenteen säilyttämisen, kun dataa 
jaetaan tai siirretään järjestelmästä toiseen.

Biodiversiteettidatassa käytetty Darwin Core (DwC) sisältää sanaston (jota voi kutsua myös 
ominaisuuksiksi, elementeiksi, kentiksi, sarakkeiksi, attribuuteiksi tai käsitteiksi), joiden 
tarkoituksena on helpottaa biodiversiteettiä koskevan datan jakamista.

Esimerkki:
DwC:MeasurementOrFact
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Dataverkostot toimivat ”yhteisöstandardien” varassa

Dataverkostot ovat syntyneet tarpeesta jakaa suuria määriä havaintoja 
globaalien ympäristössä tapahtuvien muutosten tutkimiseksi

--> Säätä, ilmastoa, hiilen ja aineiden kiertoa, biodiveristeetin muutosta, 
valtameriä tai muita globaaleja ilmiöitä on mahdotonta tutkia vain 
paikallisesti

Linked dataan on vielä pitkä matka, ja verkostoissa jaetaan valtavia määriä 
havaintoja yhteismitallisessa muodossa standardien avulla

Esimerkkejä dataverkostoista: ICOS, COPERNICUS, GBIF, OBIS
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Data verkostot muodostuvat paikallisista ”nodeista” ja 
globaalista näkymästä dataan

Paikallinen
Data

Akateeminen tutkimus
• Yksittäiset 

tutkimusdatat
• Kumulatiivinen data 

ja aikasarjat

Tutkimuslaitokset
• Lakisääteinen seuranta ja 

vaikutusten arviointi
• Tutkimus
• Tietoon pohjautuva

päätöksenteko

Referenssi data 
(ml. sanastot)

Seuranta-
tietokannatTutkimus 

infrastruktuuri
(RI)

ICOS  ICP

COPERNICUS

GBIF OBIS 
IUCN

GRIIS

Globaalit
Dataverkostot

STANDARDIT ja sanastot  (API)
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Data levels (datan kypsyystasot)

Datan laatua (tiettyyn käyttötarkoitukseen) voidaan arvioida standardeja vasten ja 
datan kypsyyttä kuvata  Data tasoilla:

(Esim. ICOS luokittaa verkostoon jaettavaa dataa seuraavasti)

Taso 0 à raakadata (suoraan sensoreista, tai fyysinen näyte)

Taso 1 à digitaalinen (automaattisesti) validoitu data

Taso 2 à kuvailtu/harmonisoitu data

Taso 3 à datatuote, jossa voi olla mukana myös kolmannen osapuolen dataa
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Dataverkostot 
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ICOS – CO2 

COPERNICUS satellitti ja sensori data



GBIF dataverkosto
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Dataset to DOIs

Filte
r

Source dataset #1

Source dataset #2

Source dataset #3

GBIF download

Proces
s

Archiv
e

Final state of data

Dataset DOIs Download DOI Archive DOI Bibliographic DOI

Analyze & 
publish
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Filter

Source dataset #1

Source dataset #2

Source dataset #3

GBIF download

Process

Archive

Final state of data

Dataset DOIs Download DOI Archive DOI Bibliographic DOI

Analyze & 
publish

Dataset DOIs -> Download DOI
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Filte
r

Source dataset #1

Source dataset #2

Source dataset #3

GBIF download

Proces
s

Archiv
e

Final state of data

Dataset DOIs Download DOI Archive DOI Bibliographic DOI

Analyze & 
publish

Dataset to DOIs 2



DOI BASED DATA CITATION AT GBIF.org

https://www.gbif.org/dataset/9beef55a-b4a4-4031-a1e0-0d2bdeea2c21; https://doi.org/10.1007/s10531-020-01961-330

https://www.gbif.org/dataset/9beef55a-b4a4-4031-a1e0-0d2bdeea2c21
https://doi.org/10.1007/s10531-020-01961-3

