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Fairdata-palvelut 

•  IDA	–	tutkimusdatan	säilytyspalvelu	

• ETSIN	–	tutkimusaineistojen	hakupalvelu	

• QVAIN	–	tutkimusaineistojen	kuvailutyökalu	

•  FAIRDATA-PAS	–	tutkimusaineistojen	
pitkäaikaissäilytyspalvelu	ja	sen	hallintaliittymä	



Miten	tutkimusaineistosta	FAIR?	
•  Löydettävä	

	Aineisto	kuvaillaan	ja	aineistolle	annetaan	yksilöivä	ja	ikuisesti	kestävä	tunniste.	

•  Saavutettava	
	Tunnistautuminen	ja	valtuutus	ovat	mahdollisia	protokollan	avulla.	Hyödynnä	olemassaolevia	tunnistautumis-	ja	
	valtuutuspalveluja,	kuten	REMS.		

	Huolehdi	kaikkien	aineistojesi	ja	julkaisujesi	mahdollisimman	laajasta	kuvailusta	ja	metatietojen	avoimuudesta.	

•  Yhteentoimiva	
	Metatietojen	merkityksen	tulee	säilyä,	vaikka	tietoja	siirrettäisiin	tietojärjestelmästä	toiseen.	Suosi	valmiita	sanastoja,	
	ontologioita	ja	yleisessä	käytössä	olevia	termejä	löytyvyyden	takaamiseksi.	

	Aineistossa	käytetään	hyväksyttyjä	viittauksia	muihin	aineistoihin.	

•  Uudelleenkäytettävä	
	Lisenssi/käyttöehdot	ovat	tärkeä	metatieto,	koneluettava	formaatti	kuten	CC-lisenssi	on	suositeltava.	Käytä	
	mahdollisimman	sallivaa	lisenssiä.	

	Aineiston	riittävän	kattava	ja	täsmällinen	kuvailu	sekä	tehdyn	kuvailun	ymmärrettävyys,	yksiselitteisyys	ja	-käsitteisyys,	
	ovat	merkittäviä	asioita	metatiedon	laadun	ja	sitä	kautta	aineiston	uudelleenkäytön	kannalta.	
	

	
	
	
	
	

h#ps://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples		



FAIR = järkevät käytännöt 3+2+1 

• Metatieto	

• Tunnisteet	
• Linkitys	

• Standardit	• Lisenssit	
• Tunnistaminen	



Fairdata-palvelut 

•  IDA	–	tutkimusdatan	säilytyspalvelu	

• ETSIN	–	tutkimusaineistojen	hakupalvelu	

• QVAIN	–	tutkimusaineistojen	kuvailutyökalu	

•  FAIRDATA-PAS	–	tutkimusaineistojen	
pitkäaikaissäilytyspalvelu	ja	sen	hallintaliittymä	

•  Lisäksi	taustalla	(1)	metatietovarant0	ja	(2)	
tunnistautumisratkaisu	

• Käyttää	hyväkseen	tunniste-,	ontologia-	ym.	palveluita	



Fairdata	PAS-palveluna	

Lisätietoa:		

	https://www.fairdata.fi/fairdata-pas/	

	http://digitalpreservation.fi/	
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Fairdatan	palvelukomponentit 
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IDA	-	Tutkimusdatan	säilytyspalvelu	
o Opetus-	ja	kulttuuriministeriön	tarjoama	Suomen	korkeakoulujen,	
tutkimuslaitosten	ja	Suomen	Akatemian	rahoittamille	tutkijoille	

o Käyttöosuuksia	myönnetään	projekteille	organisaatioiden	hallinnoimista	
organisaatiokäyttöosuuksista	

o Aineistojen	omistajat	päättävät	itse	tiedostojensa	avoimuudesta	ja	
käyttöpolitiikasta	

Uudistuneen	IDAn	ydintoiminnot	pysyvät	samoina	
o Tiedostojen	käsittelyyn	ja	käyttöliittymiin	muutoksia	
o Valmistelualue	ja	säilytys	(”jäädytys”	=	lupaus	pysyvyydestä)	
o Uudistuneen	IDAn	tiedostojen	käyttö	muissa	Fairdata-palveluissa	(kuvailu,	
avaaminen)	perustuu	palvelujen	yhteiseen	metatietovarantoon	ja	pysyviin	
tunnisteisiin	

IDA	on	yksi	väylä	PASiin	



h#ps://youtu.be/Wr5hD874tRE	
Uudistunut	IDA	–	demovideo:	

h#ps://ida.fairdata.fi	
IDA	palvelu:	



CSC	–		Suomalainen	tutkimuksen,	koulutuksen,	kulttuurin	ja	julkishallinnon	ICT-osaamiskeskus	

Qvain 



Kuvailutyökalu Qvain 

l  Sisällönkuvailu, tekijät ja muut toimijat 

l  Liittyvät tiedostot ja käyttöoikeuksien määrittely 

l  Versiointi ja viittaukset 

l  Metatieto talletetaan Metaxiin ja julkaistut aineistot löytyvät Etsimestä 

l  Tietomalli: https://tietomallit.suomi.fi/model/mrd/  

l  Metatieto saatavilla myös koneluettavassa muodossa 
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Etsin, REMS 



Etsin-hakupalvelu 

• Näyttää	Fairdata-kokonaisuuden	aineistojen	metatietoja	sekä	
haravoituja		metatietoja	(FSD,	Kielipankki,	SYKE)	

• Tarjoaa	laskeutumissivut	ja	latauslinkit	IDA:ssa	oleville	
aineistoille	

• Mahdollistaa	käyttöluvan	hakemisen	REMS-palvelun	avulla	

• Mahdollistaa	yhteydenotot	niihin	tahoihin	lomakkeen	avulla	
joiden	sähköpostiosoitteet	on	annettu	



h#ps://etsin.fairdata.fi	
Etsin	palvelu:	
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Fairdata-PAS 



Fairdata-PAS 

l  Aineiston täytyy säilyä ymmärrettävänä ja käytettävänä 

l  yli henkilöiden, organisaatioiden ja teknologioiden muutosten.  

l  à Aineisto on oltava itsensä selittävä:  
     sisältää tarpeellisen metatiedon ja dokumentaation. 

l  à Aineisto on oltava vastaanotettaessa eheä ja määritysten 
mukainen.  

l  à Aineistolla täytyy olla vastuutaho. 

l  Säilyttäminen on aktiivista toimintaa.  



PAS: tekniset ja sisällölliset 
vaatimukset 

•  Aineistojen	PAS-vastuu	edellyttää	tiedostomuotoja,	joita	voidaan	ajatella	
säilytettävän.	

•  Aineistojen	vastaanotto	ja	säilyttäminen	edellyttää,	että	aineisto	on	kuvailtu	ja	
järjestetty	määritysten	mukaisesti.	

•  Aineistojen	uudelleenkäytön	takia	tulee	olla	taho,	joka	voi	pidemmällä	aikavälillä	
kuin	yksittäinen	henkilö	tehdä	aineistoa	koskevia	päätöksiä.	

•  Määrityksiä	ja	ohjeita:	http://digitalpreservation.fi/		

•  Nämä	vaativat	todennäköisesti	työtä!	Ja	yhteistyötä	Fairdata-PAS-asiantuntijoiden	
kanssa.	

10.4.2018	 Fairdata-PAS	/	Esa-Pekka	Keskitalo	34	



Miten PASiin? 

•  Valintakriteerit	
•  Kriteeri	1:	Organisaatiolle	merkittävä	aineisto	

•  Kriteeri	2:	Kansallisesti	merkittävä	aineisto	

•  PAS-käyttöönottoprojektit	nyt	
•  Jyväskylän	yliopisto,	kiihdytinlaboratorio	

”250-Nobeliumin	hajoamisspektroskopia”	

•  Oulun	yliopisto,	Sodankylän	geofysiikan	observatorio	
Useita	havaintoaineistoja,	joita	yhdistävät	samat	mittauspisteet	

•  Helsingin	yliopisto,	SMEAR	(Station	for	Measuring	Ecosystem–Atmosphere	Relations)	
Aluksi	tietty	aikajakso.	

•  Fairdata-PAS	paketointipalvelu	ja	hallintaliittymä	
•  https://manage.fairdata.fi/	

10.4.2018	 Fairdata-PAS	/	Esa-Pekka	Keskitalo	35	
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Metax metatietovaranto 



Metax	metatietovaranto	

•  “Liima”	Fairdata-palveluiden	välillä	

• Metadataa:	Jäädytetyt	IDA-tiedostot,	Qvaimessa	kuvaillut	
aineistot,	PASissa	säilytettävät	aineistot	

• Pysyvien	tunnisteiden	luominen	(URN,	DOI),	versiointi	ja	
linkitykset	

• Referenssidata	

• Haravointilähde	mm.	Tutkimustietovarannolle	

• Metax	API	(tulossa	julkisesti	saataville)	
o https://wiki.eduuni.fi/display/CSCMETAX/API+documentation	



Metaxin keskeinen rooli 

Tutkimusaineistojen 
metatietovaranto 

Qvain 

IDA Paketointipalvelu PAS-ratkaisu 

Hallintaliittymä 

Etsin 

Aineiston	
tuottaja 

Aineiston	
käyttäjä 

Integroitavat  
muut palvelut 

Etsin 
Tietomalli (IOW) 

Identiteetinhallinta 



h#ps://Cetomallit.suomi.fi/model/mrd/	



Kiitos!	

• Demoja?	

• Kysymyksiä?	


