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TKI-aineistojen kuvailutietojen tallentaminen Reportroniciin 

 

Hankkeissa kerättyjen aineistojen kuvailutieto eli metatieto 

• on tietoa, joka kuvaa mm. kerätyn aineiston aihetta, laatua ja määrää sekä omistus- ja 

käyttöoikeutta. 

• tallennetaan, jotta tiedetään, millaisia aineistoja HAMKin hankkeissa on kerätty ja missä ne ovat. 

• on verrattavissa tutkimuksen tiivistelmään, jota ilman käyttäjän on vaikea saada kokonaiskuvaa 

tutkimuksen sisällöstä ja arvioida tiedon merkitystä. 

• auttaa myös aineistoon viittaamisessa. 

 

Kuvailutietojen tallennusvaatimus koskee mm. seuraavia aineistoja: 

• kysely- ja haastatteluaineistot 

• erilaisten työpajojen ja living labien aineistot 

• tekstiaineistot 

• erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot 

• kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot) 

• palauteaineistot 

  

Hankkeen projektipäällikkö / vastuullinen tutkija huolehtii siitä, että hankkeessa kerätyn aineiston 

kuvailutieto tulee tallennetuksi asianmukaisella tavalla. Aineistojen kuvailutiedot tallennetaan 

ensisijaisesti Reportroniciin. 

 

 

  

Kuvailutietojen tallentaminen Reportroniciin 

• Repon Aineistot-tietokantaan siirrytään Repon etusivun vasemmassa reunassa olevasta 

painikkeesta. Tallennus aloitetaan toiminnolla "Lisää rivi", joka löytyy aineistolistauksen lopusta. 

 

 

 

Aineistojen kuvailussa noudatetaan seuraavaa ohjeistusta: (* = pakollinen tieto) 

 
*Aineiston nimi Anna aineistolle mahdollisimman kuvaava nimi.  

*Aineiston kuvaus 

Kerro minkä tyyppisestä aineistosta on kyse, miten aineisto on syntynyt ja mitä 

tarkoitusta varten. Kerro myös sisällöstä tai lähde, josta tieto on saatavana, esim. 

lisätietoa dataseteistä/tiedostoista on saatavana Readme-tiedostosta.  

Asiasanat Kuvaa aineistosi sisältö asiasanoilla (3 - 5 kpl). 

  

https://seamk.libguides.com/avoinTKI-toimintaSeAMKopas/etusivu
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Kielet  Kirjoita aineistossa käytettävät kielet. 

 

*Aineiston saa käyttöön 

 

Valitse vaihtoehdoista, miten aineisto on mahdollista saada käyttöön.  

 

Aineiston sijainti  

 

Valitse arkisto, johon aineistosi on talletettu. Jos valitsit Muu -vaihtoehdon, 

tarkenna vastaustasi.  

 

Aineisto saatavilla (web-

osoite) 

Syötä web-osoite, josta aineisto on mahdollisesti saatavilla. 

 

*Lisenssi 

 

Pakollinen, jos Aineiston saa käyttöön -kentässä on valittu "Avoimesti".  

Suositeltava lisenssi aineistolle on CC-BY. Lisätietoa muista CC-lisensseistä saat 

täältä: https://creativecommons.org/  

 

*Lisätietoja käyttöluvasta 

 

Pakollinen, jos Aineiston saa käyttöön -kenttään on valittu muu kuin "Avoimesti". 

Omistaja 

 

Kuka aineiston omistaa? Omistaja on henkilö tai organisaatio, joka päättää 

aineiston käytöstä. Oletuksena omistaja on HAMK.  

  

*Jakelija 
Yhteystiedot; henkilö tai organisaatio, jolla on oikeus jakaa aineistoa edelleen tai 

joka on asettanut aineiston julkisesti saataville 

 

*Tekijät 

 

Aineiston alun perin luoneet henkilöt tai organisaatiot. 

 

Aineiston sisältämät 

henkilötiedot 

 

 

Valitse sisältääkö aineisto henkilötietoja tai erityisiä henkilötietoja. 

 

Henkilötietoja sisältävä 

aineisto saatavilla 

 

 

Valitse, millaisena henkilötietoja sisältävä aineisto on mahdollista saada käyttöön. 

 

 

  

Viittausohje 

Viittausohje määrittelee, miten aineiston jatkokäyttäjän tulee viitata aineistoon. 

Esimerkki: Nystedt, U. (2015). Erityislapsiperheiden vertaistukiverkostot 2014 

(Versio 1.0) [Sähköinen tietoaineisto]. Jyväskylän yliopisto. 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3066 
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Aineiston pysyvä tunniste 

(mikäli aineistolla 

sellainen on) 

Pysyvä tunniste eli PID on uniikki nimi ja samalla myös pysyvä linkki aineistolle. 

Yleensä pysyvä tunniste on DOI tai URN. Kun aineistosi on arkistoitu data-

arkistoon (esim. IDA, Zenodo), arkisto antaa myös tunnisteen aineistolle. 

  

Tieteenalat Valitse aineiston tieteenalat. 

Aineiston henkilöt 

 

Valitse pudotusvalikosta HAMKin henkilöt, jotka ovat suoraan osallistuneet 

aineiston keräämiseen, analysointiin, julkaisemiseen tms. Klikkaa valinnan jälkeen 

”Lisää” -painiketta. 

  

Aineiston projektit 
Valitse pudotusvalikosta aineistoon liittyvät projektit. Klikkaa valinnan jälkeen 

”Lisää” -painiketta 

 
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. 

https://seamk.libguides.com/avoinTKI-toimintaSeAMKopas/etusivu
https://seamk.libguides.com/avoinTKI-toimintaSeAMKopas/etusivu
https://www.fairdata.fi/qvain/
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