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Mitä kaikkea on tutkimusdatan 
metadata?

Mitä tarkoittaa 
dokumentointi?

Mitä tarkoittaa 
dokumentaatio?

Onko dokumentaatio 
eri asia kuin metadata?

Kuvaillaanko tutkimusdataa? 
Onko siihen olemassa työkalua?

Mitä metadatastandardi tarkoittaa 
tutkimusdatan kontekstissa? 

Opetetaanko jossain 
tutkimusdatan dokumentointia?

Mikä ihme “data provenance” 
on? Liittyykö se asiaan?
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Yhden kemian gradussa 
käytetyn menetelmän 
informaatiopyramidi
• Kaikki tasot käyttävät ja tuottavat 

dataa. 
• Jokainen taso vaatii oman erilaisen 

metadatansa.
• Jokainen taso on kuvailtava, jos 

haluaa ymmärtää mistä tulos 
syntyi.
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MEKIN MIELIKUVA

Kuvailun kohteita
Tutkimusdata Menetelmät

Provenance

Koodit

Kuvailutuotteita = metadata

Dokumentaatio Datan koodikirja

Datasanakirja Datapäiväkirja

Kuvailuohjeita

Standardit 
Formaatit

Skeemat 

Tietomallit Nimeämiskäytännöt

Kuvailun tekemistä
Dokumentiointi Kuvailu

Koodi- ja päiväkirjojen 
kirjoittaminen

Julkaisun yhteydessä 
yleiskuvaus

Laskukaavat

Readme



Metadata is "data that provides information about other data".[1] In other 
words, it is "data about data". 
Many distinct types of metadata exist, including
• descriptive metadata,
• structural metadata,
• administrative metadata,[2]

• reference metadata,
• statistical metadata[3] and
• legal metadata.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
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METADATA

https://en.wikipedia.org/wiki/Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
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Documentation is the practice where you label 
your data. Metadata is the text in the labels.

Foto by: @JoBrodie

http://twitter.com/JoBrodie
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Dokumentoinniksi kutsutaan sitä käytäntöä, jossa 
laputat purnukat. 

Metadata on sitä mitä lapuissa lukee.

Foto by: @JoBrodie

http://twitter.com/JoBrodie


• Dokumentointiin ja metadataan liittyvät mielikuvat ja käytetyt sanat riippuvat 
tutkijan kokemuksista ja ovat siksi aika yksilöllisiä.

• Keskustelutilanteessa on vaarana, että puhutaan samoilla sanoilla, mutta 
tarkoitetaan eri asiaa.

• Varsinaista dokumentoinnin koulutusta ei juuri ole tarjolla. Yleensä se 
opitaan kaiken muun ohessa. 

• Hyvää dokumentointi vaaditaan kaikkialla, mutta kuka osaisi neuvoa siinä?
• Teimme vuonna 2018 tutkimusdatan dokumentoinnista oppaan, jotta asiasta 

keskusteleminen helpottuisi.
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METADATASTA PUHUMINEN EI OLE HELPPOA



Tutkimusdatan metadatan 
perusopas

Käytetty mm. Fairdata PAS -
palveluun 
säilytettäväksi siirrettävien 
data-aineistojen 
arviointilkeskusteluissa. 

Luo yhteisen pohjan 
keskustelulle 
tutkimusdatan metadatasta.
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Oppaassa on kuvattu yleisesti käytettyjä 
tutkimusdatan metadatan peruselementtejä.

Tämä on vain yhdenlainen esimerkki siitä 
miten peruselimentit voidaan jaotella.

Opas on suunnattu kaikkien alojen tutkijoille, 
siksi se on tieteenalariippumaton.
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• Etsi joitain tutkimusdatan metadatastandardeja ja ihmettele niitä.
• Standardeja on helppo löytää (haku: datatyyppi + metadata standard).
• Standardeja on vaikea ymmärtää. => Ei ole mikään ihme, ettei niitä

tutkijoiden arjessa useinkaan käytetä.
• Ymmärtäminen ei ole kuitenkaan mahdotonta, mutta sinnikkyyttä se vaatii.
• Standardi voi osoittautua helpoksi seurata, kuhan siihen ensin tutustuu. 

• Joskus on tarjolla työkaluja, jotka tukevat standardin käyttöä.
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MITEN VOISI PAREMMIN TUTUSTUA 
TUTKIMUSDATAN METADATAAN?
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http://jennriley.com/metadatamap/
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• FAIR periaatteet tavoittelevat koneluettavuutta.
• FAIR on mielikuvissa muotoutunut tarkoittamaan myös ihmiselle ymmärrettävää 

dataa.
• FAIR evaluointityökalut (esim. F-UJI https://www.f-uji.net/) mittaavat

koneluettavuutta.
• EOSC-Nordic projektissa olemme kokeilleet kahta FAIR-evaluointityökalua oikeille data-

aineistoille. Arviointityökalua antaa FAIR-pisteet datarepositoriolle.
• FAIR-evaluointityökalut eivät mittaa sitä onko data käytettävää jatkotutkimuksessa

(ymmärrettävää ihmiselle).
• DOI on osoittautunut tehokkaaksi FAIR-pisteiden nostajaksi, koska DataCite tarjoaa

minimetadatan DuplinCore-muodossa avoimen rajapinnan kautta (jota evaluointityökalut
ymmärtävät).

• FAIR näyttäytyy käytännössä tavoitteena, joka edistää datan jatkokäyttöä lähinnä datan
löytyvyyden näkökulmasta. 
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METADATA JA FAIR

https://www.f-uji.net/


• Fairdata PAS-palvelun käyttö vaatii korkeakoululta datan arvonmääristystä.
• PAS-prosessi on hyvä mahdollisuus jutella tutkijoiden kanssa datan 

dokumentoinnista ja metadatasta.
• Pitkäaikaissaatavuus vaatii itsensä selittävän data-aineiston eli datan dokumentaatio 

pitäisi olla niin hyvä, ettei data keränneisiin tutkijoihin tarvitse olla yhteydessä sitä 
käyttääkseen.
☞ Selkeä lähtökohta keskustelulle.
☞ Usein huomataan, että

☞ dokumentointikäytännöt pitäisi suunnitella paremmin, 
☞ jälkikäteen täydentäminen on työlästä ja rahoitusta sille työlle on hankala löytää.

☞ Päätetään suunnitella ja dokumentoida paremmin seuraava hanke.
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METADATA JA FAIRDATA PAS



“Coming Out of Your Comfort Zone: A Tough Decision”
“…it’s not the specific role or job title that librarians have that will make a difference, 
but their attitude.” 
“…in order to be heard, you have to go where the researchers are and talk to them in a 
language that they understand.”
- Stein Høydalsvik

Source: Papadopoulou, Elli. (2019) Chapter 8.2. Starting at the End: Seniors’ 
Research Data Project at the UiT The Arctic University of Norway, Engaging 
Researchers with Data Management - The Cookbook. DOI: 10.11647/OBP.0185
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TUTKIMUSDATAN DOKUMENTOINNISTA
PUHUMINEN EI AINA OLE HELPPOA, MUTTA
HAUSKAA JA MIELENKIINTOISTA SE ON!



mari.elisa.kuusniemi@helsinki.fi

KIITOS!
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