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… teadusandmete säilitamine:

• kas ja kus säilitada;

• kuidas õigusi kaitsta;

• millal kättesaadavaks teha;

• miks on metaandmetega varundamine oluline;

• kuidas tsiteeritavust parandada?

Jutuks tuleb …



…  EMÜ raamatukogu poolt pakutavad 

võimalused: 

• kuidas koostada andmehaldusplaane;

• mida säilitada  ja mida avaldada EMU DSpace-is;

• millele küsida DOI-d

• väljakutsetele avatud …

…jutuks tuleb



Avatud teadus kui kaasaegne mõttemuster või 
asjade tegemise viis (paradigma): liikumine, 
mille eesmärgiks on muuta teadusandmed 
kõigile kättesaadavaks

Teadusandmed on teadustöö tarbeks 
omandatud või kogutud andmed

Teaduse avaandmed on teadusandmed, mis 
tehakse avatud juurdepääsuga kättesaadavaks

Teadusandmed



Teadusandmed

"Avatud teadus Eestis" 

Eesti strateegiline eesmärk 2020: 

Teadlaskond tunneb ja aktsepteerib avatud teaduse ja avaandmete 

põhimõtteid. 

Avaliku sektori poolse rahastamise toel kogutud teadusandmed 

on kõigile vabalt kättesaadavad ja taaskasutatavad, kui seda 

ei piira seadusest tulenevad kitsendused

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/07/Avatud_Teadus_Eestis_1.0.pdf


Avaandmed

Avatud juurdepääsuga andmed koos nende taaskasutamise

ja edasijagamise õigusega nii ärilistel kui ka mitteärilistel

eesmärkidel

Eesti Avaandmete Portaal   https://opendata.riik.ee/

abivahend avaliku sektori juurdepääsupiiranguteta andmetele 

• majanduse stimuleerimine

• läbipaistvuse suurendamiseks

• teabele juurdepääsu võimaldamine (ise ja identifitseerimata)

Toidu koostise andmebaas http://tka.nutridata.ee/tka/index.action

https://opendata.riik.ee/
http://tka.nutridata.ee/tka/index.action


Avaandmed



Repositooriumid

• Universaalsed (Zenodo, Figshare)

• Erialased (ICPSR, Dryad) 

• Institutsionaalsed (EMU DSpace, DataDOI, 

DSpace@MIT, University of Cambridge Apollo)

• Rahvuslikud (UK Data Service, Australian National

Data Service ANDS)

Registry of Research Data Repositories  re3data.org 

Directory of Open Access Repositories OpenDOAR

https://zenodo.org/
https://figshare.com/
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://datadryad.org/
https://dspace.emu.ee/
https://datadoi.ut.ee/
https://dspace.mit.edu/
https://www.repository.cam.ac.uk/
https://www.ukdataservice.ac.uk/
https://www.ands.org.au/
https://www.re3data.org/
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


Avaldamise õiguslikud alused
(isikuandmed teadustöös)

• Inimene ise avaldab oma andmed või annab nõusoleku 
(nõusoleku kontrollküsimustik Isikuandmete töötleja üldjuhend )

• Andmed avaldatakse seaduse alusel, ilma nõusolekuta:

lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks

avalik huvi, sh. avalikus kohas jäädvustamine

õigustatud huvi

Teadustöö eesmärgil kogutud andmeid ei tohi kasutada mingil muu 

eesmärgil

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/2018.05.31_andmetootleja_uldjuhend.pdf


Andmete haldamine
(isikuandmed teadustöös)

• Eesmärk ja õiguslik alus*

• Nõusoleku vorm**

• Eetikakomitee või AKI luba (katseloomad)

• Konfidentsiaalsuslepingud andmetöötlejatega

• Andmete pseudonümiseerimine ja krüpteerimine. Võtmehaldus

• Andmete anonümiseerimine

*  ülikoolidel kohustus teha teadust, grant

**nõusolekut saab tagasi võtta teatud etapini



Hea teada
(isikuandmed teadustöös)

Anonümiseeritud

isikuandmed

Pseudonümiseeritud

isikuandmed



Datadags

Andmete jagamine
(isikuandmed teadustöös)

https://zingtree.com/host.php?style=buttons&tree_id=442670046&persist_names=Restart&persist_node_ids=1#1




Teaduse eripära 

Me ei kaitse andmeid, 

me kaitseme inimest, tagame tema põhiõigused

(privaatsus, turvalisus, inimväärikus, sõnavabadus)

M. Lauristin

Teadlaste suhtes on üles näidatud erakordset usaldust, mida tuleb 
õigustada!



Õiguste kaitsmine

Kuidas ma tean, et mu teadusandmed on kaitstud?

Teadusandmed andmed võivad olla kaitstud:

• automaatselt seadusega;

• reguleeritud lepinguga;

• vastavalt institutsiooni või ühenduse kehtestatud 
normidele 
Akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine Eesti Maaülikoolis;

Hea teadustava; Eetikakoodeks

http://www.emu.ee/userfiles/emu2015/Teadus/Oigusaktid/Maarus_1Akadeemilise_eetika_pohimotete_rakendamine_Eesti_Maaulikoolis_28_09_2018.pdf


Õigused  

• Millised on rahastaja nõuded?  

• Kelle omad on andmed? Autoriõigus

• IPR (Intellectual Property Rights) 

• GDPR (General Data Protection Regulation)

• SGDR (Sui Generis Database Rights) 

SGDR õigus kuulub andmebaasi tegijale, kes on tavaliselt 

finantsriski kandev isik või üksus (raha, oskused ja aeg)

Kuidas on andmed litsentseeritud taaskasutamiseks 

• Creative Commons

• Open Data Commons

https://creativecommons.org/share-your-work/
https://www.opendatacommons.org/index.html


Litsentsid

Millist litsentsi pean kasutama, et olla kindel, et 
mu teadusandmed on nii avatud kui võimalik?

Creative Commons on ülemaailmne 
mittetulunduslik organisatsioon. 

CC litsents ongi litsentsileping ehk luba, mille 
alusel autor lubab kasutajal oma teost kasutada 
CC litsentsis määratud tingimustel



Litsentsid

• Kui teie teadusandmed on struktureerimata ja ei 
vasta andmebaasi määratlusele, on avatud 
teadusele parim valik Public Domain CC0 

 võib vabalt kasutada, taaskasutada, jagada nii ärilistel 
kui ka mitteärilistel eesmärkidel

 kasutatud allikale viitamiseks lisage kopeerimiseks
viide juba ise

• Kui teie teadusandmed on esitatud objektiivselt 
tajutavas vormis (näiteks artikkel ajakirjas või 
tarkvara), siis on tavaliselt parim valik 

Autorile viitamine/Attribution CC BY (4.0)



Litsentsid

• Jagamine samadel tingimustel/Share Alike'i (SA)
 kooskõlas avatud juurdepääsu määratlusega ja PlanS

publikatsioonide litsentseerimise juhendiga 

 võib kehtestada ka ainult osale materjalidest 

• Mitteäriline eesmärk/Non-commercial (NC)
 tuleks vältida, taaskasutus on piiratud mitteäriliste 

eesmärkidega (teadusajakiri võib ka olla äriettevõte) 

 ei toeta avatud juurdepääsuga 

• Tuletatud teoste keeld /No Derivates (ND) 
 tuleks vältida, eriti kui te ei tea, mida te edaspidi 

andmetega teete. Ei saa uues teadustöös kasutada 

 ei toeta avatud juurdepääsu



Litsentsid  

Creative Commons-i

litsentsid

võimaldavad teose

autoril osast oma

õigusest loobuda, et 

avaldatud teose

edasine kasutamine

oleks lihtsam



Litsentsid 

Open Data Commons – litsentsid spetsiaalselt 
andmebaasidele, mis aitavad teil avatud andmeid
pakkuda ja kasutada

• Open Data Commons Open Database License 
(ODbL)

• Open Data Commons Public Domain Dedication and 
License (PDDL)

• Open Data Commons Attribution License (ODC-By) 
v1.0

https://www.opendatacommons.org/index.html


Litsentsid 



Embargo



FAIR andmed

• Findable: Leitavad

Andmekogud peavad olema leitavad nii inimestele kui ka

masinatele, varustatud PI ja kohustuslike metaandmetega

• Accessible: Juurdepääsetavad

Tarkvara on avatud, tasuta ja universaalne, õigused selgelt

väljendatud, metaandmed saadaval, repositooriumis

• Interoperable: Koostöövõimelised

Andmevahetus, standardid, ontoloogiad, masinloetavus!

• Reusable: Taaskasutatavad

Rikkalikult metaandmeid, selged litsentsid



Metaandmed

• Masinloetavad andmed andmete kohta

• Millist standardit kasutatakse?

Dublin Core Metadata Generator

DataCite Metadata Schema

The Data Documentation Initaitive (DDI)

• Kes, millal ja kuhu lisab metaandmed?

• Uuri repositooriumide nõudeid! Näide: ICPSR

• Metaandmete standardid A-Z

https://nsteffel.github.io/dublin_core_generator/index.html
https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/index.html
https://www.ddialliance.org/
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/deposit/index.jsp
http://www.metadataetc.org/book-website/readings/appendixaschemas.htm




Mis maksab?

• Andmete kogumine: ost; transkribeerimine; tõlkimine; 

juhendid

• Dokumenteerimine: kui jooksvalt, siis on odav

• Andmeanalüüs: teenuste kasutamine, näit. TÜ 

statistilise nõustamise keskus

• Säilitamine: sõltub andmemahust; digiteerimine; osta 

riist- ja tarkvara, tööjõud



Andmehaldusplaan on ametlik dokument, mis 

kirjeldab, kuidas käsitletakse teadusandmeid kogu 

teadusprojekti vältel ja pärast projekti lõppemist

• Milliseid andmeid projekti käigus kogutakse, luuakse 

või töödeldakse 

• Milliseid meetodeid ja standardeid rakendatakse

• Kas andmeid jagatakse/tehakse avalikult 

kättesaadavaks

• Kuidas andmeid kureeritakse ja säilitatakse

Andmehaldusplaan  (Data Management Plan)



DMP - kes nõuavad?
• On the 1st of January, 2021 will 

start the most ambitious research 

and innovation funding programme 

ever Horizon Europe - the next 

research and innovation framework 

programme 2021-2027 

• Open Science will become the modus operandi 

of Horizon Europe. It will go beyond the open 

access policy of Horizon 2020 and require 

open access to publications, data, and to 

research data management plans



DMP - milleks?

• Rahastaja nõuab, et näha, mida tema raha eest on ühiskonna 

hüvanguks ära tehtud 

• Kasulik ja vajalik uurimistöö läbiviijale endale (teekaart) 

eelkõige turvalisuse ja juurdepääsu tagamiseks

• Kasutatav nii inimestele kui ka masinatele (FAIR printsiip)

• Mida suurem meeskond, seda olulisem

• Tulevikku suunatud, andmed on ka hiljem kasutatavad

• Väldib peataolekut ja paanikat enne tähtaegu

• Toeks teadusandmete elutsükli igas etapis



• Hüpotees

• Planeerimine

• DMP

• Säilitamine

• Varundamine

• Ligipääs

• Repositooriumid

• Andmeajakirjad

• Metaandmed

• DOI

• FAIR 

• Leitavus

• Viitamine

• Õigused

• Meetodid

• Organiseerimine

• Metaandmed

• README.TXT fail

• Andmeanalüüs

• Tarkvara

• Terminoloogia

• Visualiseerimine

Teadusandmete 

elutsükkel

https://researchdata.4tu.nl/fileadmin/editor_upload/pdf/README/Guidelines_for_creating_a_README_file.pdf


Andmehaldusplaan (DMP)

The Digital Curation Centre (DCC) is an 

internationally-recognised centre of 

expertise in digital curation with a focus on 

building capability and skills for research 

data management.

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans


Andmehaldusplaan (DMP) 

• Tööriist: DMPonline

https://dmponline.dcc.ac.uk/






Project details

Projekti andmed (Project details)

• Projekti pealkiri, aeg, rahastaja, grandi nr jne

• Projekti eest vastutajad, täitjad, kontakt

• ORCID        – teadlase unikaalne PI

• Projekti partnerid

• Lühikokkuvõte

• Andmete eest vastutajad (PI, teadlane, IT)

• Kelle omad on andmed? (PhD üliõpilane)



Initial DMP

Esialgne andmehaldusplaan (Initial DMP)

• Andmete kokkuvõte (kogumise eesmärk, liigid, 

vormid, päritolu, suurus …)

• FAIR andmed

• Vahendite eraldamine (kulud kogumiseks, 

haldamiseks, säilitamiseks …)

• Andmete turvalisus (varundamine, taastamine, 

tundlikud andmed …)

• Eetilised aspektid (hea teadustava, eetikakontroll …)

• Muu (rahastaja, haldaja …)









DOI 

(Digital Object Identifier) 

• DOI (Digital Object Identifier) on püsiindikaator 

(püsilink) digitaalses keskkonnas asuva objektini 

(mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) 

• DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja 

toetatud standard, mida haldab sihtasutus 

International DOI Foundation (IDF)

https://www.doi.org/


DataCite

DataCite on ülemaailmne raamatukogude, 

andmesäilituskeskuste ja teiste teaduslike

uurimisasutuste võrgustik

• 2015. aasta alguses moodustati Tartu Ülikooli, 

Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja 

Eesti Maaülikooli osalusel DataCite Eesti 

konsortsium

• Eestis käib DOI-de registreerimine DataCite Eesti 

konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu

https://www.datacite.org/


Maaülikool ja DOI

Eesti Maaülikool omab DataCite Eesti konsortsiumi liikmena 

litsentsi DOI omistamiseks nendele teadusandmetele, mida 

hoiustatakse Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

• Andmekeskus (Data Center) 

Eesti Maaülikool. EMU DSpace

• ESTDOI.EMU

• Prefiks 10.15159 ja kokkuleppel sufiks

• http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.197

• http://doi.org/10.15159/emu.31

http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.197
http://doi.org/10.15159/emu.31








DataCite ja DOI (märts 2019)



DataCite ja DOI (märts 2019)



DataCite ja DOI



Tugi ja koolitused

• EMÜ raamatukogu kodulehel rubriik TEADLASELE

• Koolitusmaterjal „Teadusandmete haldamine“

(TTÜ raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline

raamatukogu) 

• DMPonline tööriist, kasutusjuhend, näited

• CESSDA ERIC Expert Tour Guide on RDM

• Joint Roadmap for Open Science Tools

http://library.emu.ee/teadlasele/
http://htk.tlu.ee/xerte34/play.php?template_id=59
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management
https://jrost.org/


• esimesel päeval ettekanded nii kohalikelt kui ka rahvusvahelistelt 

ekspertidelt

• teisel päeval töötoad konkreetsete tööriistade kasutamiseks 

teadusandmete haldamisel: elektroonilised laborimärkmikud ja 

ruumiandmete standardid (spetsialistid Delfti Tehnikaülikoolist)

„FAIR andmed – elujõulise teaduse alus“

https://utlib.ut.ee/fair-data-key-sustainable-research


Kasulikke linke

Electronic Lab Notebooks: turning a new page in laboratory research

ELN – Electronic Lab Notebooks

We harvest Open Access content from over 50,000 publishers and 

repositories, and make it easy to find, track, and use

Unpaywall

New search engine to help scientists find the datasets they need

Dataset Search

https://www.labarchives.com/
http://unpaywall.org/
https://toolbox.google.com/datasetsearch




Kui kohe kõik ei õnnestu …

„Tõeline õppimine toimub vihma käes“

( …halb hinne, neljas koht … )



Tänan

Kersti Laupa 

kersti.laupa@emu.ee

library.emu.ee

mailto:kersti.laupa@emu.ee

