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 Juhend 

ID Identifikaator, väljastatud rahastaja või 
ülikooli poolt (kui on) 

Projekti pealkiri Sama, mis uurimistaotluses 

Projekti kirjeldus Anna lühiülevaade uurimisprojektist, mis 
aitaks teistel kiiresti projekti olemust mõista 

 Mis laadi uurimusega on tegemist? 

 Sõnasta uurimuse põhiteema 

 Mille jaoks andmeid luuakse või 
kogutakse? 

  

Uuringu juht/teadur Uuringu juhi ja/või peamiste osalevate 
teadurite nimed, identifikaatorid ning 
kontaktandmed 

Poliitikad  

Olemasolevad andmed Kontrolli, kas on olemas andmeid, mida saab 
taaskasutada. Selleks pöördu avaandmete 
repositooriumidesse.  
http://www.re3data.org/ 
http://databib.org/index_subjects.php 
või DataCite Eesti andmeksekustesse:  
http://datacite.ut.ee/services.php 
 
Uuri, kas olemasolevate andmete eest tuleb 
maksta või kas andmete taaskasutamiseks 
on piiranguid 

Seosed olemasolevate andmetega Kirjelda, kuidas olemasolevad ja kogutavad 
andmed üksteist täiendavad ja kas need on 
integreeritavad 

Andmekirjeldus 
 

Millised andmed luuakse töö käigus. Kirjelda 
andmete sisu ja ulatust 

Andmevorming Too välja ja põhjenda andmete vormingut, 
näit. SPSS, avatud dokumendivorming (ODF), 
MS Excel. Otsused võivad põhineda 
kogemusel, kolleegide soovitustel, avatud 
vormingute eelistamisel, standarditel jne.  
Kasutades standardiseeritud ja 
andmevahetust võimaldavaid  vorminguid 
kindlustatakse pikaajaline andmete 

http://www.re3data.org/
http://databib.org/index_subjects.php
http://datacite.ut.ee/services.php


taaskasutamine 
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-
data/format/recommended-formats 
 

Andmemahud Arvesta andmemahtusid andmete 
säilitamisele, varundusele ja juurdepääsule 
mõeldes. Hinda andmete mahtu (MB, GB, 
TB) ning juurdekasvu. Kas sul on 
piisavalt salvestusruumi ning tehnilist tuge? 
Kas see on tasuta? Kas andmete maht 
võimaldab neid pikaajaliselt säilitada ja 
jagada? 

Andmetüübid Tooge välja, mis tüüpi andmed tekivad 
projekti käigus: 
kvantitatiivsed,  kvalitatiivsed, 
vaatlusandmed, eksperimentaalsed 
mõõtmised, mudelid, kujutised, 
audiovisuaalsed andmed, proovid jne.) 
Võtke siin arvesse nii toorandmed, 
analüüsitud andmed kui ka avaldatud 
andmed. Millised andmetüübid omavad 
pikaajalist väärtust? 
 

Andmete kogumine ja organiseerimine Kirjeldage, kuidas andmed saadakse või 
kogutakse. Kas need vastavad mõnele 
erialasele standardile?  
Näidake, kuidas andmed organiseeritakse 
projekti vältel: kaustade struktuur, failide 
nimetamine, versioonikontroll.  
Korrastatud andmed võimaldavad töörühma 
liikmetel andmeid kiiresti leida, mõista ja 
kasutada. 

Andmete kvaliteet Selgita, kuidas tagatakse andmete kogumise 
järjekindlus ning selle dokumenteerimine. 
Siia kuuluvad näiteks taatlemine, 
kordusmõõtmised ja –proovivõtt, 
standardiseeritud andmehõive ja –salvestus, 
andmesisestuse kontroll, andmete 
eelhindamine. Milline on kvaliteedi tagamise 
protsess? 

Andmete dokumenteerimine Millised dokumendid kaasnevad 
andmetega? Korralikult dokumenteeritud 
andmed väldivad nende väärkasutust ja 
valesti mõistmist. Mõelge, millised 
dokumendid on vajalikud, et andmeid saaks 
lugeda ja interpreteerida ka tulevikus. 

Metaandmed Metaandmed on andmed andmete kohta. 

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats
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Need kirjeldavad teie uurimisandmeid ja 
võimaldavad otsingut. Mõtle järele, kust sa 
need saad (lood ise, automaatselt) ning kus 
säilitad ja kuidas lingid andmetega.  
Soovitatakse kasutada erialaseid 
metaandmete standardeid, kui need on 
olemas.  
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-
standards 

Kuidas teie andmed üles leitakse Näidake, kuidas potentsiaalsed uued 
kasutajad teie andmed üles leiavad ja aru 
saavad, kas andmed vastavad nende 
huvidele. Näiteks saab võimaldada otsingut 
olulisemate metaandmete järgi (autor, 
pealkiri, teemad, võtmesõnad, väljaandja) 

Andmetega seotud eetilised aspektid Teadlased, kes töötlevad isikuandmeid, 
peavad olema kindlad, et uuritavatelt on 
saadud teadlik nõusolek andmete 
jagamiseks. 
Eetilised aspektid hõlmavad isikuandmete 
anonümiseerimist, viidet institutsionaalsete 
eetikakomiteede nõuetele, ametlikele 
kokkulepetele. 
Eetilised aspektid mõjutavad andmete 
säilitamise meetodeid ja aega; kes võivad 
andmeid näha ja kasutada. 
Oluline on näidata, et olete probleemidest 
teadlik ning teie tegevused on planeeritud 
neid arvestades: kas on saadud 
informeeritud nõusolek isikuandmete 
säilitamiseks ja jagamiseks;  kuidas 
töödeldakse tundlikke andmeid; kuidas 
kaitstakse uuritavate identiteeti. 

Intellektuaalomandi kaitse ja litsenseerimine Anna teada, kellele kuulub loodavate 
andmete autoriõigus. Mitme osapoolega 
projektide puhul võib osutuda vajalikuks 
mitmepoolne leping. 
Too välja kõik andmete jagamist piiravad 
asjaolud, näiteks omandiõigust puudutavad 
asjaolud või patenditaotlused.  
http://issuu.com/e-ope.ee/docs/cc_raamat 
http://opendatacommons.org/ 
 
 
 

Andmete säilitamine ja varundamine Kirjeldage, kuidas andmeid ja metaandmeid 
säilitatakse ja varundatakse kogu andmete 

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
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elutsükli jooksul. Andmete hoidmine 
sülearvutites, arvuti kõvakettal või välisel 
kõvakettal on riskantne.  
Eelistage andmete säilitamist kohtades, kus 
toimib korrektne andmekäitlus ning 
automaatne varundamine, näiteks ülikooli 
andmekeskustes. Kes on säilitamise ja 
varundamise eest vastutavad? Kas teil on 
piisavalt säilitusruumi (andmemahtu) või on 
sellega seotud täiendavad kulud? 

Andmeturve Kui te kogute ja töötlete tundlikke andmeid 
(isikuandmed, poliitiliselt tundlik info, 
ärisaladused), tooge välja infoturbe 
meetmed. Osutage, millised on peamised 
riskid ja kuidas neid hallatakse. Kui võimalik, 
näidake, et tegevus vastab standardile 
https://www.evs.ee/tooted/evs-iso-iec-
27001-2014 
 

Andmete valik pikaajaliseks säilitamiseks Näidake, milliseid andmeid te kavatsete 
säilitada pärast projekti rahastamise 
lõppemist. Võtke arvesse, millistel andmetel 
on pikaajaline väärtus ja mida on 
majanduslikult mõistlik säilitada. Otsustage, 
kus ja kui kaua andmeid säilitatakse.  
Andmeid saab säilitada Tartu Ülikooli 
andmerepositooriumis  
http://datadoi.ut.ee/ 
 

Andmesäilitusplaan Teadlased peaksid arvestama, kuidas 
pikaajalise väärtusega andmehulki 
säilitatakse ja kureeritakse pärast grandi 
lõppemist. Selleks tehke ettevalmistav plaan 
ning dokumentatsioon. 
Kui te ei kasuta TÜ andmekeskusi, tuleks 
näidata valitud andmerepositooriumi 
usaldusväärsust. 
 

Andmete säilitamise kestus See võib sõltuda andmetüübist. Enamik 
rahastajaid eeldab, et andmeid hoitakse 
alles minimaalselt 10 aastat pärast projekti 
lõppemist. 
Andmeid, mille mõõtmist ei saa korrata, 
tuleks säilitada lõpmatult. 

Andmerepositooriumid Millises repositooriumis ma hakkan hoidma 
oma andmeid? 
Rahastajad soovitavad spetsiaalseid 

https://www.evs.ee/tooted/evs-iso-iec-27001-2014
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andmerepositooriume või distsipliini-
põhiseid andmekeskusi, et tagada andmete 
säilimine, jagamine ja taaskasutamine. 
Tartu Ülikooli andmekeskused 
Rahvusvahelised repositooriumite registrid:  

Andmete taaskasutuse võimaldamine Kas teie andmeid saaks kasutada teine 
uurija? Aga mõnes teises kontekstis? Kui jah, 
siis arvestage sellega andmete levitamisel. 
Kui andmete taaskasutamine oleks võimalik, 
tuleks kasutada standardeid ja formaate, mis 
seda toetavad. Kui võimalik, näita ära, 
kellele võiks andmed huvi pakkuda. 

Andmete jagamise meetodid Mõtelelge läbi, kus, kuidas ja kellele tuleks 
teha andmed kättesaadavaks. Kas andmed 
jagatakse repositooriumis, vastatakse 
otsestele päringutele või kasutatakse muud 
võimalust? Andmete jagamise viisid sõltuvad 
paljudest asjaoludest: andmetüüp, 
andmemaht, andmete keerukus ja 
tundlikkus. Kui andmeid on ka varem 
jagatud, viidake nendele (dokumenteeritud) 
kogemustele 

Andmete jagamise ajakava Andmed koos metaandmetega tuleks jagada 
õigeaegselt. Üldiselt eeldatakse, et andmed 
avalikustatakse mitte hiljem kui 
publikatsioon ja selle puhul peaks järgima 
valdkonnas välja kujunenud praktikat. 
Teadlasel on seaduslik õigus saada kasu 
andmete loomiseks kulutatud aja ja 
jõupingutuste eest, kuid mitte pikaajalise 
ainuisikulise andmete kasutamise eest.  
Üldiselt rahastajad aktsepteerivad 
embargosid, kuid neid tuleks eelnevalt 
põhjendada 

Andmete jagamise piirangud Tooge välja kõik eeldatavad probleemid 
andmete jagamisel koos põhjustega ning 
kuidas neid probleeme ületada. Probleemid 
võivad tuleneda andmete 
konfidentsiaalsusest, nõusolekuga seotud 
asjaoludest või intellektuaalomandi kaitsest.  
Strateegiad, mis aitavad piiranguid 
vähendada: andmete anonümiseerimine või 
koondamine; uuringus osalejatelt 
informeeritud nõusoleku saamine andmete 
jagamiseks, hankida autoriõiguse omajate 
luba; nõustuda embargoperioodiga 

Kontrollitud juurdepääs andmetele Rõhutage, kui väljastpoolt tulevad kasutajad 



seotakse mingite lepingutega. Tooge välja 
vastavad tingimused ja vastutusala. Näidake, 
kuidas andmetele juurdepääsu 
kontrollitakse, näiteks kasutades spetsialisti 
teenuseid. Andmeenklaav pakub teadlastele 
kontrollitud ja turvalist töökeskkonda, milles 
saab läbi viia andmeanalüüsi piirangutega 
andmetega. Kui juurdepääsuks on vaja 
läbida kindel protseduur, peab see olema 
läbipaistev ja siinkohal kirjeldatud. 

Vastutajad ja vastutusalad Iga tegevuse juures tooge välja vastutaja 
(näit. andmete kogumine, metaandmete 
loomine, andmete kvaliteet, säilitamine ja 
varundamine, arhiveerimine ja jagamine 
jne.). Koostööprojektide puhul selgitage, 
kuidas toimub andmehalduse 
koordineerimine partnerite vahel 

Vahendite tagamine Võtke hoolikalt arvesse kõik vajalikud 
vahendid enne plaani väljapakkumist. Kui on 
vaja mingeid erivahendeid, kirjeldage neid ja 
põhjendage nende vajadust. Tooge välja, kas 
vajate täiendavat  tehnilist kompetentsi, 
muud tuge või koolitust ning kuidas need 
tagatakse.  
Põhjendage riist- ja tarkavara ostu või 
lisakulusid andmete säilitamisele ja 
varundamisele.  
Rahastamistaotlus peaks katma kõik 
lisakulud ja maksud, mida võivad küsida 
repositooriumid näiteks keerukate või 
suurandmete käitlemise eest. Arvestage, et 
ka andmete dokumenteerimine ja 
ettevalmistamine jagamiseks on töö- ja 
ajamahukas ning peab olema tasustatud.  
Tööriist kulude arvestamiseks: 
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-
data/plan/costing 
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