
https://www.youtube.com/watch?v=K-
kEvfaUJdA&feature=youtu.be
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Video: Principles for FAIR data

https://www.youtube.com/watch?v=K-kEvfaUJdA&feature=youtu.be
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Datan tallentaminen 1/2
Lisääminen

• Tutkija lisää datan 

projektin 

valmistelualueelle

• Data näkyy kaikille 

projektin jäsenille, ja se 

on kaikkien projektin 

jäsenten muokattavissa.
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Datan tallentaminen 2/2
Jäädyttäminen

• Tutkija jäädyttää datan: jäädyttämisen myötä data on nyt vain-luku –

muodossa, ja se on nyt valmis julkaistavaksi.

oJäädytetty data näkyy edelleen vain projektin jäsenille
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Aineiston kuvailu 1/4
Kuvailu

• Yksi tutkijoista kirjautuu Qvain Lightiin, joka on 

työkalu aineiston kuvailua ja julkaisua varten.
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Aineiston kuvailu 2/4
Metadatan lisääminen

oTitle *

oDescription *

oOther identifiers

oField of Science *

oKeywords *

oActors *

oLicense *

oAccess Type *
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• Tutkija täyttää aineiston kuvailutiedot



Aineiston kuvailu 3/4
IDAssa olevan datan linkitys aineistoon

• Tutkija näkee omat projektinsa

• Jäädytetyt datat näkyvät kunkin projektin 

alla

• Datan valitsemisen jälkeen tutkija 

julkaisee aineiston
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Aineiston kuvailu 4/4
Aineiston julkaisu Etsimessä

• Julkaisun jälkeen aineisto näkyy Etsimessä ja sillä on pysyvä tunniste 

laskeutumissivuineen

• Data on ladattavissa Etsimen kautta (avoin data)
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FAIRDATA DEMO

• Demossa käytettävä tunnus ja salasana löytyy 

kunkin koneen työpöydältä ”Demotunnus” –

nimisestä tekstitiedostosta.

oTunnus voimassa 1 viikon ajan

• Linkki kuhunkin palveluun löytyy niin ikään 

kunkin koneen työpöydältä

o IDA

oQVAIN LIGHT

oETSIN

oQVAIN

oMETAX API

o Tunnukset toimivat myös Metax APIin
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DEMO - IDA

• IDA – ida-demo.fairdata.fi

oPikaopas: https://www.fairdata.fi/idan-pikaopas/

oKäyttöopas: https://www.fairdata.fi/kayttoopas/

1. Kirjaudu palveluun (CSC login)

2. Lataa projektiisi hakemistoja/tiedostoja (koneen työpöydällä on 

testihakemisto, jossa testihakemistoja/-tiedostoja)

3. Jäädytä haluamasi hakemistot/tiedostot  

Mene osoitteeseen menti.com ja käytä koodia 63 49 41
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https://www.fairdata.fi/idan-pikaopas/
https://www.fairdata.fi/kayttoopas/


DEMO –QVAIN LIGHT

• QVAIN LIGHT - etsin-demo.fairdata.fi/qvain

oKäyttöopas: https://www.fairdata.fi/qvain-light-kayttoopas/

1. Kirjaudu sisään (CSC login)

2. Luo uusi aineisto, ja syötä haluamasi kuvailutiedot

3. Lisää aineistoosi myös data

oValitse datan lähteeksi IDA ja valitse haluamasi hakemistot/tiedostot

o(Näethän valittavana juuri IDAssa jäädyttämäsi datan?)

4. Julkaise aineistosi

12

https://www.fairdata.fi/qvain-light-kayttoopas/


DEMO - ETSIN

• ETSIN - etsin-demo.fairdata.fi

1. Miltä juuri julkaisemasi aineisto näyttää Etsimessä?

2. Voit nyt kokeilla muokata joitain tietoja Qvain Lightissa ja julkaista aineistosi 

uudestaan. Näkyvätkö muutokset Etsimessä?
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DEMO - QVAIN

• QVAIN - qvain-demo.fairdata.fi

oKäyttöopas: https://www.fairdata.fi/qvaimen-kayttoopas/

oKenttäkohtaiset ohjeet: https://www.fairdata.fi/qvaimen-kayttoopas/qvaimen-
kenttakohtaiset-ohjeet/

1. Kirjaudu Qvaimeen (CSC Login)

2. Avaa juuri julkaisemasi aineisto ja tutki, miltä se näyttää Qvaimessa

3. Muokkaa nyt kuvailutietoja Qvaimessa (erityisesti kentät, joita ei ole Qvain 

Lightissa)

4. Tallenna muutokset ja julkaise aineistosi

oSiirry nyt Etsimen puolelle. Miltä muokattu aineisto näyttää siellä?
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https://www.fairdata.fi/qvaimen-kayttoopas/
https://www.fairdata.fi/qvaimen-kayttoopas/qvaimen-kenttakohtaiset-ohjeet/


KYSYMYKSIÄ?

• Mentimeteriin tulleiden kysymysten/kommenttien läpikäynti

• Muita kysymyksiä?

Tilaisuuden jälkeen:

• Täytä Qvain-kysely: 

https://www.webropolsurveys.com/S/EC9A14F7DEA576FA.par
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https://www.webropolsurveys.com/S/EC9A14F7DEA576FA.par

