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TKI-AINEISTOJEN SÄILYTTÄMINEN HANKKEEN PÄÄTTYESSÄ  

Hankkeen päättyessä tulee muistaa tallentaa hankkeissa syntyneet aineistot sekä muu 

hankemateriaali niille kuuluviin säilytyspaikkoihin. Näin varmistetaan, että hankkeissa kerätty 

aineisto ja muu hankemateriaali eivät jää yksittäisen hanketoimijan vastuulle, vaan säilyy 

asianmukaisesti tallessa ja on tarvittaessa jatkokäytettävissä. Tässä ohjeessa kuvataan sekä 

hankkeissa syntyneiden aineistojen että muun hankemateriaalin tallennusprosessi. Lisätietoja 

saat TKI-tuen tiimiltä  kirjasto.tki-tuki@hamk.fi. 

 

 

1. TKI-AINEISTOT JA NIIDEN TALLENNUSPROSESSI 

1.1 TKI-AINEISTOT  

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

hankkeen aineistonhallintasuunnitelman mukaisesti. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi  

 

•kysely- ja haastatteluaineistot 

•dokumentaatioaineistot 

•mittaus- ja havainnointiaineistot 

•paikkatietoaineistot 

•biologiset näytteet 

•video-, kuva-, ääni- ja tekstiaineistot jne.  

 

HAMKin hyvän aineistonhallintatavan mukaisesti hankkeissa syntyneet / kerätyt TKI-aineistot 

pyritään säilyttämään ja avaamaan jatkokäyttöä varten tallentamalla aineisto joko  

a) HAMKin omaan data-arkistoon HAMK Dataan tai  

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

 

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.  

Aineiston tallentamisen yhteydessä tuotetaan aineiston asianmukainen kuvailu Reportronic-

tietokantaan (erillinen ohje Aineistojen kuvailu Repossa). 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). 
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1.2 TKI-AINEISTOJEN TALLENNUSPROSESSI 

Kun et enää käytä aktiivisesti keräämäsi aineistoa / hanke on päättymässä 
1. Siirrä säilytettävä aineisto yhteen kansioon, jonka sisällä voi olla alikansioita. Kansion 

voit valmistella verkkolevylle tai muuhun käyttämääsi tallennuspaikkaan.  

2. Nimeä kansio seuraavasti: Hankkeen nimi tai lyhenne_säilytyksen päättymisajankohta 

(esim. Hankex_31_12_2035). 

3. Tallenna kansioon kaikki se dokumentaatio ja muu materiaali, jota tarvitaan aineiston 

ymmärtämisessä ja jatkokäytössä.  

4. Tallenna kansioon varsinaisten datatiedostojen lisäksi myös muita oleellisia tietoja, joita 

voivat olla esimerkiksi kyselylomake, haastattelukysymykset, tutkimussaate, 

muuttujalistaus, litterointiohje, kirjoituskutsu jne. 

5. Kopioi kansio verkkolevylle <S:\Teams\HAMKDataan sijoitettavat\>. Et näe itse 

tallentamaasi tiedostoa, sillä kansion tiedostot näkyvät tietosuojasyistä vain TKI-tuen 

tiimin jäsenille. 

6. Ota yhteys TKI-tuen tiimiin, kun olet siirtänyt aineistot HAMKDataan siijoitettavat –

kansioon. TKI-tuen tiimi tallentaa aineistot edelleen HAMKDataan, joka toimii 

aineistojen loppusäilytyspaikkana.  

7. Yhteystiedot: kirjasto.tki-tuki@hamk.fi tai Service Desk -> TKI-tuki 

8. Tallenna vielä aineiston kuvailutiedot Reportroniciin (kts. ohje Aineistojen kuvailu 

Repossa). 

 

2. MUU HANKEMATERIAALI JA SEN TALLENNUSPROSESSI 

2.1 MUU HANKEMATERIAALI 

Muulla hankemateriaalilla tarkoitetaan kaikkea hankkeen toteuttamiseen liittyvää sekä 

hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyvää materiaalia. Näitä ovat esimerkiksi 

kokousmuistiot, väli-, seuranta- ja loppuraportit, kilpailuttamisasiakirjat, verkkosivut, 

tapahtumien, koulutusten ja kurssien ohjelmat sekä tiedotukseen liittyvä materiaali.  

 

HAMKissa on laadittu arkistolain 1994/831 ja tiedonhallintalain 906/2019 mukainen 

arkistonmuodostussuunnitelma (AMS), jossa määritellään myös TKI-hankkeissa syntyvän 

asiakirjatiedon säilytysaika ja -paikka. AMS löytyy hankepalveluiden intrasta. TKI-toimintaa 

koskevat tiedot löytyvät välilehdeltä: luokka 13. Lisätietokentästä löytyy tallennuksesta 

vastaava taho.  
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2.2 MUUN HANKEMATERIAALIN TALLENNUSPROSESSI 

Hankkeen toteutuksen aikana tallenna hankkeen materiaali yhteen kansioon ja sen 

alikansioihin. Kansion voit säilyttää verkkolevyllä tai muualla itsellesi parhaiten sopivassa 

tallennuspaikassa. Otathan kuitenkin huomioon tietoturvaan liittyvän ohjeistuksen 

tallennuspaikkaa valitessasi.  

 

1. Nimeä kansio seuraavasti: Hankkeen nimi tai lyhenne_säilytyksen päättymisajankohta 

(esim. Hankex_31_12_2035).  

2. Muista tehdä hankkeen kansioon myös alikansio, johon tallennat pysyvästi säilytettävät 

dokumentit. Pysyvästi säilytettävien tekstimuotoisten asiakirjojen tallennusmuoto 

tulee olla PDF/A. (Valitse muodoksi PDF ja valitse Asetukset > lisää ruksi kohtaan 

PDF/A-yhteensopiva.) 

3. Nimeä kansio Pysyvästi säilytettävät_hankkeen nimi (esim. Pysyvästi 

säilytettävät_Hankex). 

4. HUOM! Tiedostojen nimissä ei saa olla US-ASCII-merkistön ulkopuolisia merkkejä, kuten 

skandinaavisia kirjaimia. 

5. Kopioi kansio verkkolevylle <S:\Teams\HAMKHankearkistoon sijoitettavat\>. Et näe itse 

tallentamaasi tiedostoa, sillä kansion tiedostot näkyvät tietosuojasyistä vain 

hankepalveluille. 

6. Ota yhteys hankepalveluihin, kun olet siirtänyt materiaalit HAMKHankearkistoon -

kansioon. Hankepalvelut tallentavat materiaalit edelleen HAMKHankearkistoon, joka 

toimii loppusäilytyspaikkana.  

7. Yhteystiedot: laura.vainio@hamk.fi tai toni.pulliainen@hamk.fi  
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