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Johdanto 
 

Tähän dokumenttiin on kuvattu aineistonhallinnan osaamistavoitteet opinnäytetyön tekijöille, heidän ohjaajilleen sekä korkeakoulujen 
tutkijoille ja datatuessa toimiville henkilöille. Dokumentti on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulujen aineistonhallinnan koulutuksen 
suunnitteluun. Aineistonhallinnan koulutuksessa ei vielä tähän mennessä ole ollut systemaattista viitekehystä, miten organisaatioiden 
aineistonhallinnan koulutuksessa tulisi edetä tai mitä asioita siinä pitäisi huomioida. Yksityiskohtaisten osaamistavoitteiden avulla koulutusta 
voidaan suunnitella ja jäsentää erilaisiin tilanteisiin sopiviksi.

Vaikka dokumentissa on listattuna kattavasti aineistonhallinnan osa-alueet, kyse ei ole kuitenkaan virallisesta ohjeistuksesta. Tarkoituksena on 
antaa organisaatioille aineistonhallinnan osaamistarpeisiin soveltuvat raamit, jonka pohjalta aineistonhallinnan koulutuksen suunnittelua 
voidaan tehdä eri osaamistasoille ja kohderyhmille. Joustavuus antaa myös mahdollisuuden varioida osaamistavoitteita eri tieteenalojen 
tarpeiden mukaan. Esimerkinomaisuus näkyy myös siten, että osaamistasot on jätetty osittain tyhjiksi joiden tavoitteiden kohdalla. Dokumentti 
toimii hyvin tarkistuslistana, josta voidaan katsoa, onko koulutuksen suunnittelussa huomioitu tarvittavat aihepiirit.

Aineistonhallinnan osaamistavoitteet on laadittu Datakoulutus-työryhmässä, joka toimii Avoimen Tieteen datan avoimuuden 
asiantuntijaryhmän alaisuudessa. Työryhmän toimintaan on osallistunut noin 40 datakouluttajaa yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja 
tutkimuslaitoksista. Aineistonhallinnan osaamistavoitteiden määrittelytyötä varten perustettiin kaksi alatyöryhmää, joissa oli laaja edustus
sekä ammattikorkeakouluista että yliopistoista. Alatyöryhmät aloittivat työskentelyn joulukuussa 2020 ja yhdistivät töidensä tulokset 
yhtenäisiksi, vertailukelpoisiksi osaamistavoitteiksi keväällä 2022.

Aineistonhallinnan osaamistavoitteet on kuvattu osaamisalueittain taulukoksi. Tavoitteena on koota aineistonhallinnan asiasisältö 
mahdollisimman kattavasti ja siihen järjestykseen, kun ne opinnäytetyöskentelyssä tai tutkimustyössä tulevat vastaan.  Samalla tavoitteena on, 
että osaamistavoitteet kattavat koko aineiston elinkaaren, eivät vain aineistonhallintasuunnitelman tekoa tai opinnäytetyön aktiivivaihetta.



Taulukko on jaettu yhteentoista aineistonhallinnan osaamisalueeseen:   

1. Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö 
2. Opinnäytetyössä kerättävä, käytettävä tai analysoitava aineisto 
3. Aineistonhallinnan suunnittelu 
4. Aineistonkeruun suunnittelu: tietosuoja 
5. Aineiston käsittelyn suunnittelu: tallennuspaikat ja tietoturva 
6. Valmiin aineiston käyttö opinnäytetyössä; arkistot, rekisteriaineistot, tilastot 
7. Sopimukset 
8. Luvat ja muut dokumentit 
9. Aineiston dokumentointi ja kuvaileva tieto eli metadata 
10. Aineiston avaaminen ja uudelleenkäyttö; lisenssien käyttö 
11. Aineiston säilyttäminen ja hävittäminen 

Osaamistavoitteiden määrittelyssä on hyödynnetty Bloomin taksonomiaan (Kuva 1 ja taulukko 1) (Armstrong, 2010) perustuvaa mallia, jossa 
taksonomian osa-alueet on järjestetty verbien sijaan kolmeen eri osaamis- tai vaatimustasoon (Coombs PE, 2019 ja Sapp Nelson MR, 2017) 
(Taulukko 2). 
 

 



 
Kuva 1: Bloomin taksonomia. Lähde: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/ (Armstrong, 2010) 

  



Bloomin taksonomian verbien suomennokset Selitys 

Muistaa Osoittaa käyttävänsä muistia ennen opituista asioista palauttamalla 
mieleen faktoja, käsitteitä ja vastauksia. 

Ymmärtää Osoittaa ymmärtävänsä faktoja vertailemalla ja järjestämällä, pyrkien 
antamaan kuvauksia pääasiasta. 

Soveltaa Ratkaisee ongelmia käyttämällä jo opittuja tietoja, taitoja ja faktoja 
uudella tavalla. 

Analysoida Tutkii ja analysoi informaatiota pyrkien löytämään motiiveja ja syitä. 
Tekee päätelmiä ja löytää todisteita, jotka vastaavat yleistyksiä. 

Arvioida Esittää ja puolustaa mielipiteitään tekemällä harkittuja päätelmiä 
informaatiosta tai työn laadusta. 

Luoda Kokoaa oppimansa tiedot uudella tavalla yhdistämällä elementtejä 
uuteen muottiin tai ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Taulukko 1: Bloomin taksonomian verbit (ACTS – Välineitä ajattelun arviointiin, 2022) 

 

Suomennetut termit 
Alkuperäiset englanninkieliset 
termit 

Korreloivat Bloomin 
taksonomian verbit 

Vaatimustason kuvaus 

Perustaso Basic Muistaa, ymmärtää Omaa perustiedot 

Kehittynyt taso Working Soveltaa, analysoi Osaa soveltaa omassa työssään 

Edistynyt taso Advanced Luoda, arvioida Asiantuntijataso 
Taulukko 2: Osaamistavoitteissa käytetyt osaamistasot ja vastaavuudet Bloomin taksonomian kanssa 



Taulukossa kuvataan viiden kohderyhmän osaamistasoja: 

1. Alempi korkeakoulututkinto-opiskelija (AMK ja YO)  
2. Ylempi korkeakoulututkinto-opiskelija (YAMK ja YO) 
3. Opinnäytetyön ohjaaja 
4. Jatko-opiskelija/Tutkija/TKI-työntekijä 
5. Jatko-opiskelijan ohjaaja/Datatukipalvelu  

Taulukon osaamistasot etenevät matriisinomaisesti siten, että perustutkintotasolla saavutetut taidot on jo sisällytetty jatko-opiskelijoiden, 
tutkijoiden ja TKI-työntekijöiden (ryhmä 3.) hallitsemiin taitoihin. Alemmat korkeakoulututkinto-opiskelijat edustavat aina perustasoa, kun taas 
jatko-opiskelijan ohjaajien ja datatukipalveluiden (ryhmä 5.) osaamistasot edustavat aineistonhallinnan syvintä osaamista. Datatukipalveluun 
on sisällytetty kaikki henkilöt, jotka osallistuvat aineistonhallinnan tukipalveluiden tuottamiseen organisaatiossa. Tyypillisesti tällaisia tahoja 
ovat kirjasto- ja tietopalveluhenkilökunta, tutkimuspalvelut, IT-palvelut tai lakipalvelut. 

  



Osaamistavoitteet 
 

Osaamisalue 1: Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Hyvän tieteellisen 
käytännön perusteet (pdf)1 Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Kehittynyt taso 

Hyvä tieteellinen käytäntö 
omassa 
opinnäyteprosessissa 

Perustaso Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Hyvän tieteellisen 
käytännön loukkausten 
tunnusmerkit, 
loukkausepäilyjen käsittely 
Suomessa ja mahdolliset 
seuraamukset 
oppilaitoksessaan 

 Perustaso Kehittynyt taso Perustaso Kehittynyt taso 

 
1 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa: tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 HTK_ohje_2012.pdf 
(tenk.fi) 



Ammattikorkeakoulujen 
opinnäytetöiden eettiset 
suositukset (pdf)2 (ei koske 
yliopisto-opiskelijoita) 

Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso   

Ihmiseen kohdistuvan 
tutkimuksen eettiset 
periaatteet ja 
ihmistieteiden eettinen 
ennakkoarviointi Suomessa 
(pdf)3 

Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Perustaso Kehittynyt taso 

Omaa tutkimusaihetta 
koskeva lainsäädäntö  Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Kehittynyt taso 

Eettisen ennakkoarvioinnin 
lähtökohdat, tarpeellisuus 
ja 
ennakkoarviointimenettely 

Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Perustaso Kehittynyt taso 

Ihmisiin kohdistuvan 
tutkimuksen eettiset 
erityispiirteet4 

Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Perustaso Kehittynyt taso 

 
2 Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena 
koulutusinnovaationa (arene.fi) 

3 Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (tenk.fi) 

4 Tutkimusetiikka ihmistieteissä - Tietoarkisto (tuni.fi) 



Soveltuvin osin tieteenala- 
ja ammattialakohtaiset 
eettiset normistot ja 
käytännöt 

 Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Kehittynyt taso 

Tieteelliseen käytäntöön 
liittyvät tutkijan ja ohjaajan 
vastuut 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Missä asioissa tarvitaan 
tukea organisaation 
tukipalveluilta 

  Edistynyt taso  Edistynyt taso 



Osaamisalue 2: Opinnäytetyössä kerättävä, käytettävä tai analysoitava aineisto5 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Mitä aineistolla 
tarkoitetaan 
opinnäytetyössä 

Perustaso Perustaso  Perustaso  

Mitä aineisto on omassa 
opinnäytetyössä Perustaso Perustaso  Perustaso  

Opinnäytetyön aineiston 
erityispiirteet ja aineiston 
elinkaari  

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Perustaso Edistynyt taso 

Millaista aineistoa voi olla 
erilaisissa opinnäytetöissä   Edistynyt taso  Edistynyt taso 

Mitä aineisto on 
opinnäytetyön eri 
vaiheissa (raakadata, 
työdata, anonymisoitu 
data, julkaistava data, 
käytetyt menetelmät) 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Perustaso Edistynyt taso 

 
5 Aineistonhallinnan käsikirja - Tietoarkisto (tuni.fi) 



Osaamisalue 3: Aineistonhallinnan suunnittelu6 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Mikä on 
aineistonhallintasuunnitelma ja 
miksi 
aineistohallintasuunnitelma 
tulee tehdä 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Edistynyt taso Edistynyt taso 

Hyvä aineistonhallinta aineiston 
elinkaaren eri vaiheissa ja sen 
merkitys opinnäytetyön 
vastuulliselle ja laadukkaalle 
toteutukselle 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Perustaso Edistynyt taso 

Henkilötietojen vaikutus 
aineistonhallintaan Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso 

 Perustaso 

Mitä aineistonhallinnan 
toimenpiteitä liittyy aineiston 
elinkaaren eri vaiheisiin 
(raakadata, työdata, 
anonymisoitu data, julkaistava 
data) 

Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso 

 
6 Aineistonhallinnan käsikirja - Tietoarkisto (tuni.fi) 



Miten aineiston käsittelyssä 
huomioidaan aineiston 
tekninen laatu ja yhtenäisyys 

 Perustaso  Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Hyvän aineistonhallinnan tavat 
oman opinnäytetyönsä 
aineistonhallintasuunnitelmassa 
ja käytännön toteutuksessa 

Kehittynyt taso Kehittynyt taso  Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Oman organisaation 
aineistonhallinnan 
toimintamallit ja ohjeet 

Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Hyvään aineistonhallintaan 
tarvittavat toimenpiteet sekä 
niiden oikeellisuus ja riittävyys 

  Edistynyt taso   

Tietosuojatoimenpiteiden 
riittävyys   Edistynyt taso  Edistynyt taso 

Missä asioissa tarvitaan tukea 
organisaation tukipalveluilta   Edistynyt taso Edistynyt taso Edistynyt taso 

 

  



Osaamisalue 4: Aineistonkeruun suunnittelu: tietosuoja 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-
opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Mitä on henkilötieto ja mikä on 
erityistä henkilötietoa? Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Henkilötietojen käsittelyn perusteet 
GDPR:n mukaisesti (suostumus, 
yleisen edun mukainen tutkimus, 
lakisääteinen tehtävä ym.) ja 
käsittelyn tarkoituksista (miksi 
tietoja tarvitaan) 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Mitä tarkoittaa rekisterinpitäjyys ja 
mitkä ovat rekisterinpitäjän 
velvollisuudet? 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Datan anonymisointi ja 
pseudonymisointi Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Välineet, joilla voi kerätä, käsitellä ja 
tallentaa henkilötietoja sisältävää 
tietoa 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Tarvitaanko henkilötietojen 
käsittelyn vaikutuksen arviointia Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 



Mitä henkilötietoja sisältävälle 
aineistolle tapahtuu tutkimuksen 
valmistumisen jälkeen 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Henkilötietojen keruun minimointi Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Tutkittavien informointi ja 
tietosuojailmoituksen teko7 Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Tutkittavien suostumuksen 
pyytäminen henkilötietojen 
käsittelyyn 

Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Missä asioissa tarvitaan tukea 
organisaation tukipalveluilta   Edistynyt taso  Edistynyt taso 

 

  

 
7 Tutkimuslupa, suostumus, informointi ja tietosuoja - Tietoarkisto (tuni.fi)  



Osaamisalue 5: Aineiston käsittelyn suunnittelu: tallennuspaikat ja tietoturva8 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Aineiston suojaus luvattomalta 
käytöltä, ja sellaisten 
aineistojen tunnistaminen, 
jotka sisältävät henkilötietoja, 
erityisiä henkilötietoja tai 
salassa pidettävää tietoa, 
kuten liikesalaisuuksia 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Aineistolle soveltuva 
tallennuspaikka Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Tietoturvan varmistaminen: 
aineistojen turvaaminen 
tuhoutumiselta ja 
muuttumiselta 

Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Oman organisaation 
suosittelemat alustat ja 
ohjelmat, jotka soveltuvat 
haastatteluille ja kyselyille 

Perustaso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

 
8 ATT aineistonhallinnan ohje sensitiivisille aineistoille  https://doi.org/10.5281/zenodo.3247282 

 



Soveltuvat tiedostoformaatit ja 
tallennusmenetelmät 
aineistojen tiedostojen 
suojaamiseen, jos aineisto 
sisältää henkilötietoja, erityisiä 
henkilötietoja tai salassa 
pidettävää tietoa 

Perustaso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Aineiston siirto 
tietoturvallisesti, jos aineisto 
sisältää henkilötietoja, erityisiä 
henkilötietoja tai salassa 
pidettävää tietoa 

Perustaso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Mitä tarkoitetaan tiedostojen 
lukemiseen ja käsittelyyn 
annettavilla oikeuksilla  

Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso 

Henkilötietoja, erityisiä 
henkilötietoja tai salassa 
pidettäviä tietoja sisältävän 
aineiston tallentamiseen 
liittyvät vaatimukset 

Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso 

 

  



Osaamisalue 6: Valmiin aineiston käyttö opinnäytetyössä, arkistot, rekisteriaineistot, tilastot9 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Miten löytää valmiita 
tutkimusaineistoja 
yleisarkistoista ja mitkä ovat 
oman alan tärkeimmät data-
arkistot 

Perustaso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Aineistojen käyttöehdot Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso 

Aineistojen kuvailutietojen 
merkitys ja sen välittämä tieto Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso 

Opiskelijan ohjaus: Valmiin 
aineiston soveltuvuus ja 
luotettavuus ja 
aineistonkeruun toteutustapa 
suhteessa tutkimusongelmaan  

  Edistynyt taso  Edistynyt taso 

Miten dataviittaus tehdään Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso 

 

  

 
9 KvaliMOTV - 6.6 Valmiit aineistot (tuni.fi) 



Osaamisalue 7: Sopimukset1011 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Miksi ja mitä sopimuksia 
tarvitaan12 Perustaso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Omat velvollisuudet ja oikeudet Perustaso Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Sopimuksen teko toimeksiantajan 
kanssa (toimeksiantajasopimus, 
tekijänoikeussopimus, 
aineistonluovutussopimus, 
salassapitosopimus, aineistojen 
käyttöoikeussopimukset 

Perustaso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Valmiin muualta saadun aineiston 
käyttösopimus Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Oman opinnäytetyön sopimukset Perustaso Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Missä asioissa tarvitaan tukea 
organisaation tukipalveluilta   Edistynyt taso  Edistynyt taso 

 
10 Sopimukset ja oikeudet - Tietoarkisto (tuni.fi) 
11 Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen (tenk.fi) 

12 Opinnäytetyön Sopimusreppu – Thesis Agreement Package for Finnish Universities of Applied Sciences (Version 1). Zenodo. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.5540712 



Osaamisalue 8: Luvat ja muut dokumentit 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Tutkimuksen tekeminen 
edellyttää usein lupia ja erilaisia 
dokumentteja (esim. 
aineistonhallintasuunnitelma, 
tutkimusseloste, 
tietosuojailmoitus, rekisteröidyn 
suostumus ja informointi sekä 
riskiarviointi ja mahdollinen 
erityisen vaikutuksen arvio (DPIA)) 

Perustaso Kehittynyt taso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Tarvitaanko tutkimuslupa 
organisaatiolta?13 Perustaso Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Tarvitaanko tutkittavilta 
suostumus tutkimukseen? Perustaso Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Henkilötietokäsite ja informointi 
henkilötietojen käsittelyn 
yhteydessä14 

 Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Erityisiä henkilötietoryhmiä 
sisältävän aineiston käsittelyn 
perusteet 

 Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

 
13 Tutkimuslupa, suostumus, informointi ja tietosuoja - Tietoarkisto (tuni.fi) 

14 Informointi henkilötietojen käsittelystä - Tietoarkisto (tuni.fi) 



Tietosuojailmoituksen teko omaa 
tutkimusta varten opastetusti 
GDPR:n mukaisesti 

 Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Henkilötietojen 
käsittelyperusteiden valinta 
ohjatusti 

 Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Rekisteröity suostumus ja 
arviointi, tarvitaanko sitä 
tutkimuksessa? 

  
Edistynyt taso  Edistynyt taso 

Missä asioissa tarvitaan tukea 
organisaation tukipalveluilta 

  Edistynyt taso  Edistynyt taso 

 
  



Osaamisalue 9: Aineiston dokumentointi ja kuvaileva tieto eli metadata1516 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Mitä on aineiston käsittelyn 
dokumentointi ja miksi 
aineiston käsittelyä pitää 
dokumentoida 

Perustaso Perustaso  Kehittynyt taso  

Oman alansa 
dokumentointikäytänteet Perustaso Perustaso Edistynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Aineiston dokumentoinnin 
periaatteet omassa 
opinnäytetyössä 

Kehittynyt taso Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Mitä aineiston kuvailevalla 
tiedolla eli metadatalla 
tarkoitetaan 

Perustaso Perustaso  Kehittynyt taso  

Aineiston kuvailun periaatteet 
omassa opinnäytetyössä  Kehittynyt taso  Kehittynyt taso  

Aineiston dokumentoinnin 
merkitys opinnäytetyön 
onnistumiselle ja laadulle 

  Edistynyt taso  Perustaso 

 
15 Siiri Fuchs, & Mari Elisa Kuusniemi. (2018). Making a research project understandable - Guide for data documentation (1.2). Zenodo. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.1914401  

16 Aineiston kuvailu ja metadata - Tietoarkisto (tuni.fi) 

 



Mitä asioita tulisi dokumentoida 
erilaisissa opinnäytetöissä   Edistynyt taso  Edistynyt taso 

Aineiston dokumentointi ja 
kuvailu on edellytys aineiston 
jatkokäytölle 

  Edistynyt taso  Perustaso 

 
  



Osaamisalue 10: Aineiston avaaminen ja uudelleenkäyttö; lisenssien käyttö 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Mitä lisensoinnilla 
tarkoitetaan ja mitä 
edellytyksiä aineiston 
avaamiselle on 

Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Kehittynyt taso 

Kuinka käyttää ja tuottaa 
lisensoitua dataa ja julkaisuja Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso Kehittynyt taso 

Oman alan keskeisimmät 
lisensoinnin tavat Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Kehittynyt taso 

Erilaiset lisenssiehdot ja 
niiden soveltuvuus eri 
aineistotyypeille ja eri aloille17 

  Perustaso  Kehittynyt taso 

Oikean lisenssin valinta 
aineistolle18 Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Kehittynyt taso 

Rahoittajien ehdot 
avaamiselle     Kehittynyt taso Kehittynyt taso 

Mitä voi avata ja mitä 
aineiston avaaminen 
edellyttää 

  Perustaso Perustaso Kehittynyt taso 

 
 
18 Lisenssistrategiat - Tekijänoikeusopas - LibGuides at Aalto University 



Avoimen julkaisualustan 
valinta aineistolle   Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso 

Tietoturvan -ja suojan sekä 
FAIR periaatteiden 
huomioonottaminen aineiston 
avaamisessa19  

  Perustaso  Kehittynyt taso 

Aineiston avaamisen 
palveluiden käyttö 

  Perustaso Perustaso Kehittynyt taso 

 

  

 
19 The FAIR Data Principles - FORCE11 



Osaamisalue 11: Aineiston säilyttäminen ja hävittäminen20 

Osaamistavoite 
Alempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Ylempi 
korkeakoulututkinto-
opiskelija 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Jatko-opiskelija/ 
Tutkija/TKI-työntekijä 

Jatko-opiskelijan 
ohjaaja/ 
Datatukipalvelu 

Oman organisaation 
suosittelema aineistojen 
säilytysaika opinnäytetyön 
julkaisemisen jälkeen. 

Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Mitä aineiston hävittämisellä 
tarkoitetaan Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Oman organisaation ohjeistus 
tiedostojen hävittämiseen   Perustaso  Perustaso 

Tietoturvallisen aineiston 
hävittämisen vaatimusten 
huomiointi jo ennen aineiston 
keruuta 

Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

Opinnäytetyön yhteydessä 
syntyneiden henkilötietojen, 
erityisten henkilötietojen ja 
liikesalaisuuksia sisältävien 
aineistoja säilytysaikojen 
määrittely, sekä niiden 
hävittäminen määräajan 
puitteissa, jos aineistoa ei ole 
anonymisoitu. 

Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Perustaso Edistynyt taso 

 
20 Aineiston hävittäminen, anonymisointi tai arkistointi tutkimuksen päättyessä | Tietosuojavaltuutetun toimisto 



Tiedostojen hävittämisen 
tekniset menetelmät Perustaso Perustaso Kehittynyt taso Kehittynyt taso Edistynyt taso 

 

  



Lähteet 
 

ACTS – Välineitä ajattelun arviointiin (Hanke). (11.5.2022). https://sites.utu.fi/acts/taustaa-ajattelutaidoille/bloomin-taksonomia/  

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Kettunen, J., Kärki, A., Näreaho, S. & Päällysaho, S. (2017). Ammattikorkeakoulujen 
opinnäytetöiden eettiset suositukset. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. https://www.arene.fi/wp-
content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULUJEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUKSET%202020.p
df?_t=1578480382  

Armstrong, P. (2010). Bloom’s Taxonomy. Vanderbilt University Center for Teaching. (Luettu 11.5.2022) https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-
pages/blooms-taxonomy /. 

ATT aineistonhallinnan ohje sensitiivisille aineistoille - työryhmä,Tuuliprojekti. (2019). Additional instructions for planning the management of 
sensitive and confidential data 2019. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3247282      

Coombs PE, Malinowski C, Nurnberger A. (2019). Skills, Standards, and Sapp Nelson's Matrix: Evaluating Research Data Management Workshop 
Offerings. Journal of eScience Librarianship. 8(1): e1162. https://doi.org/10.7191/jeslib.2019.1162  

Fuchs, S. & Kuusniemi, M.E.. (2018). Making a research project understandable - Guide for data documentation (1.2). Zenodo. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.1914401  

Kohonen, I., Kuula, A. & Spoof, S. (2019). Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi 
Suomessa: Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019. https://tenk.fi/sites/default/files/2021-
01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf  

Rehbinder, M., Jäske, J., Nevanperä., (2019). Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun tekijänoikeusopas. Aalto-yliopisto.  
https://libguides.aalto.fi/tekijanoikeusopas  

Sapp Nelson MR. (2017). A Pilot Competency Matrix for Data Management Skills: A Step toward the Development of Systematic Data Information 
Literacy Programs. Journal of eScience Librarianship. 6(1): e1096. https://doi.org/10.7191/jeslib.2017.1096. Retrieved from 
https://escholarship.umassmed.edu/jeslib/vol6/iss1/1   

Sippel, Liisa, Turunen, Annamari & Ervast. Päivi (2021). Opinnäytetyön Sopimusreppu – Thesis Agreement Package for Finnish Universities of Applied 
Sciences (Version 1). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5540712   



The Future of Research Communications and e-Scholarship (FORCE11). The FAIR principles (2016). The FAIR Data Principles - FORCE11 

Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuoja. Aineiston hävittäminen, anonymisointi tai arkistointi tutkimuksen päättyessä | Tietosuojavaltuutetun 
toimisto (11.5.2022). https://tietosuoja.fi/aineiston-havittaminen-anonymisointi-tai-arkistointi-tutkimuksen-paattyessa  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2018). Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen: Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018. 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta = Forskningsetiska delegationen = The Finnish National Board on Research Integrity TENK. Tieteellisten 
julkaisujen tekijyydestä sopiminen (tenk.fi)  

Varantola, K. (2013). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa : tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012: 
God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland : forskningsetiska delegationens anvisningar 2012 = 
Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland : guidelines of the Finnish advisory board 
on research integrity 2012. HTK_ohje_2012.pdf (tenk.fi) 

Vuori, Jaana. (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. 
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus  

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (2021). Aineistonhallinnan käsikirja. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/ 

  



Aineistonhallinnan osaamistavoitteiden työryhmä 
 

Iina Hepolehto, Helsingin yliopisto 

Saila Huuskonen, Tampereen yliopisto 

Nina Hynnä, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Elina Hyrkäs, Oulun yliopisto 

Päivi Kanerva, Turun yliopisto 

Anne Karhapää, Itä-Suomen yliopisto 

Tuija Korhonen, Helsingin yliopisto 

Kaisa Kylmälä, Tampereen yliopisto 

Tanja Lindholm, Helsingin yliopisto 

Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu 

Laura Mure, Aalto-yliopisto 

Elina Nurminen, Metropolia 

Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Matti Ruuskanen, Turun yliopisto 

Riikka Sinisalo, LUT-yliopisto 

Leena Tonttila, Turun yliopisto 

Mika Virtanen, Oulun yliopisto 

 


