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TKI-aineiston säilyttäminen hankkeen päättyessä  

Hankkeen päättyessä hankkeessa kerätty / syntynyt TKI-aineisto säilytetään / hävitetään hankkeen 

aineistonhallintasuunnitelman mukaisesti. HAMKin hyvän aineistonhallintatavan mukaisesti hankkeissa 

syntyneet / kerätyt TKI-aineistot pyritään ensisijaisesti avaamaan jatkokäyttöä varten tallentamalla aineisto 

joko  

a) kansalliseen (esimerkiksi IDA) tai kansainväliseen data-arkistoon (esimerkiksi EUDAT) tai  

b) HAMKin omaan data-arkistoon HAMKDataan. 

 

Aineiston tallentamisen yhteydessä tuotetaan aineiston asianmukainen kuvailu Reportronic-tietokantaan 

(erillinen ohje TKI-aineistojen kuvailutietojen tallentaminen Repoon). Vaihtoehtoisesti aineisto hävitetään, 

mikäli se on aineistonhallintasuunnitelmassa näin määritelty. Vaikka aineistoa ei avattaisi avoimeksi, 

tuotetaan aineistosta silloinkin kuvailu Reportronic-tietokantaan. Osa hankkeen aineistosta voi olla 

avattavissa, osa taas ei (esimerkiksi sellainen aineisto, jonka anonymisointi ei ole mahdollista). 

 

TKI-aineiston säilytysprosessi 

HAMKData on HAMKin henkilöstölle tarkoitettu palvelu, jonne tallennetaan hankkeissa kerättyjä 

aineistoja. HAMKData on suljettu verkkolevy, josta huolehtii TKI-tuen tiimi. 

Aineiston tallentamisesta vastaa projektipäällikkö / hankkeen vastuullinen tutkija. Tunnistetietojen 

poistamista aineistoista suositellaan, mikäli niiden säilyttämiseen ei ole jotain erityistä syytä, esim. 

jatkotutkimustarve. HAMKData tallennuksella varmistetaan, että hankkeissa kerätty data ei jää yksittäisen 

hanketoimijan vastuulle, vaan säilyy asianmukaisesti tallessa ja on tarvittaessa jatkokäytettävissä. 

 

Kun et enää käytä aktiivisesti keräämäsi aineistoa 

1. Pohdi, tallennatko aineistosi kansainväliseen tai kansalliseen data-arkistoon vai organisaation 

omaan data-arkistoon HAMKDataan. 

2. Mikäli valitset aineiston säilytyspaikaksi IDAn tai jonkin muun kansallisen / kansainvälisen data-

arkiston, ota yhteyttä TKI-tuen tiimiin (kirjasto.tki-tuki@hamk.fi) lisäohjeita varten. 

3. Tallenna aineiston kuvailutiedot Repoon (kts. erillinen ohje TKI-aineistojen kuvailutietojen 

tallentaminen Repoon). 

4. Mikäli valitset aineiston säilytyspaikaksi HAMKDatan, toimi seuraavasti: 

a. Luo henkilökohtaiselle P-asemallesi kansio ja nimeä se samalla nimellä kuin nimesit 

aineiston Repossa. 

b. Tallenna kansioon kaikki se materiaali, jota tarvitaan aineiston ymmärtämisessä ja 

jatkokäytössä. 

c. Varmista, että kansiot ja tiedostot on nimetty selkeästi ja loogisesti. 

d. Määritä aineiston säilytysaika. 
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e. Tallenna kansioon varsinaisten datatiedostojen lisäksi myös muita oleellisia tietoja, joita 

voivat olla esimerkiksi kyselomake, haastattelukysymykset, tutkittavien informointi, 

tutkimussuostumus, tutkimussaate, muuttujalistaus, litterointiohje, kirjoituskutsu jne. 

f. Ota yhteys TKI-tuen tiimiin (kirjasto.tki-tuki@hamk.fi) sopiaksesi aineiston siirrosta 

HAMKDataan. 

 

Jotta aineistoille saadaan lisäksi laajempaa näkyvyyttä, aineiston kuvailu on suositeltavaa tuottaa myös 

kansallisella Qvain-työkalulla. Kysy lisätietoja Qvaimen käytöstä TKI-tuen tiimiltä kirjasto.tki-

tuki@hamk.fi. 

Mikäli hanke ja / tai sen aineistot sisältävät yrityssalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, tehdään 

aineistojen kuvailu ainoastaan HAMKDataan tekstitiedostona. 
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