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• Tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen 
palveluinfrastruktuuri

• Suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen 
ilmiöiden tutkimiseen kerättyjä sähköisiä aineistoja

• FAIR-periaatteiden mukaisesti
• Pääasialliset asiakasryhmät: opiskelijat, tutkijat ja 

korkeakouluopettajat
• Palvelut maksuttomia
• CESSDAn kansallinen palveluntuottaja
• Core Trust Seal (CTS) sertifikaatti 2017–2019 

Tietoarkisto

Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi

http://cessda.net/
https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2017/10/Finnishrepository.pdf
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Tietoarkiston 
perustehtäviä
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Aineistoja
arkistoon

Aineistojen 
hoivaaminen 
ja pitkäaikais-
säilyttäminen

Keruun & 
jatkokäytön

hyvien käytäntöjen 
tukeminen

Tietopalvelu

Aineistoja
asiakkaille

Tukea tutkijoille.
Näkyvyyttä aineistoille.



• Verkkosivut
• Aineistonhallinnan käsikirja
• Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV)
• Penna – Kirjoitusaineistojen keruutyökalu
• Pohtiva – Poliittisten ohjelmien tietovaranto
• Tietopalvelu – Palvelemme mielellämme 

myös henkilökohtaisesti: ota yhteyttä!
• Aineistoportaali Aila

Lue lisää: fsd.uta.fi
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• Uusi ohjeistus aineistojen anonymisointiin
• henkilötietojen tunnisteellisuuteen ja 

anonymisointiin liittyvät suomen- ja 
englanninkieliset ohjeistukset päivitetty 
vastaamaan EU:n uutta tietosuoja-asetusta

• Informointia ja suostumusta koskevat ohjeet 
uudistetaan WP29-tietosuojatyöryhmän 
tulkintaohjeiden mukaisiksi syksyn 2018 aikana, kun 
uuden kansallisen tietosuojalain sisältö on selvillä.
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www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html

Aineistonhallinnan käsikirja

www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/tutkittavien-informointi.html
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Penna



• Ota yhteyttä Tietoarkistoon
• Suunnittele kirjoituskutsu ja mieti sopivat 

taustatietokysymykset
• Määritä aineistonkeruun ajankohta
• Suunnittele keruusta tiedottaminen hyvin
• Keruu julkaistaan Pennassa
• Tietoarkisto toimittaa aineiston tutkijalle & 

julkaisee sen arkistoituna Ailassa

Tietoarkisto | www.fsd.uta.fiwww.fsd.uta.fi/penna

Aineistonkeruu Pennassa



• 1182 poliittista ohjelmaa vuosilta 1880-2018
• Sisältöä päivitetään parhaillaan, lähinnä 2000-

luvun ohjelmilla
• Nyt mukana myös muita kuin yleis-, vaali- ja 

erityisohjelmia, esim. SDP:n työsopimus 
vuodelta 2011 ja Kokoomuksen EU-teesit 
vuodelta 1994
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http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/

Pohtiva – Poliittisten ohjelmien 
tietovaranto



• Asiakaspalvelu tukee ja opastaa myös 
henkilökohtaisesti

• Arkistoitujen ja arkistoitavien aineistojen 
tiimoilta

• Ota yhteyttä!
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http://www.fsd.uta.fi/

Tietopalvelu



• Selaa, hae ja silmäile aineistoja sekä tutustu 
niiden kuvailutietoihin kirjautumatta (fin ja eng)
• Aineistokuvailut lisensoitu CC BY 4.0 –lisenssillä
• Suppeammat EAD- ja DC-aineistokuvailut CC0-

lisenssillä
• Data saatavilla arkistointisopimuksissa 

määriteltyjen ehtojen mukaisesti
• Rekisteröidy                       -tunnuksellasi 
• Lataa aineisto nopeasti ja maksutta käyttöösi

Tietoarkisto | www.fsd.uta.fihttps://services.fsd.uta.fi/ 

Etsi ja lataa dataa Ailasta
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Sopiva aineisto Ailasta

Muuttujia noin 215 000, joista englanninkielisiä yli 75 000
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Sopiva aineisto Ailasta
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UUSINTA UUTTA: Aineistoja Ailaan

- Aineisto siirretään nyt 
tietoturvallisesti Ailassa

- Ensin yhteys Tietoarkistoon ja 
käsittelysopimus kuntoon

- Asiakaspalvelu opastaa 
siirrossa

- Ailassa kysytään esimerkiksi 
perustietoja aineiston 
sisällöstä, keruusta ja 
aineistosta jo tuotetuista 
julkaisuista. Nämä tiedot 
tarvitsemme metadatan 
tuottamiseen.
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Määrällisiä (kvanti) 1 207
Laadullisia (kvali) 195

(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä 82
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun 1029
(C) vain tutkimukseen graduista alkaen 187
(D) vain luovuttajan luvalla 104

Englanninkielisiä datatiedostoja 351 aineistolla

Arkistoidut aineistot
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Tutustu: FSD3237 ISSP 2017: sosiaaliset verkostot ja voimavarat III: Suomen aineisto
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3237

Niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3237


Esimerkiksi
• Kyselyaineistot

• Haastattelujen, ryhmähaastattelujen ja erilaisten 
vuorovaikutustilanteiden litteraatiot

• Tutkittavien kirjoittamat aineistot (päiväkirjat, temaattiset 
kirjoitukset ja vastaavat)

• Tutkijan tai tutkittavan ottamat valokuvat

• Tutkimuksessa analysoidut lehtiartikkelit, lehtikuvat, kuvitukset 
ja sarjakuvat

• Tutkijan digitoimat tai digikuvaamat analogiset arkistoaineistot, 
kun ne on digitoitu tai kuvattu tutkimuksessa analysoitavaksi
• Seuraamme aktiivisesti uusien datatyyppien yleistymistä, 

(CESSDA)

Millaisia aineistoja arkistoidaan?
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Aineistojen luovuttajia noin 140 organisaatiosta
• 41 prosenttia aineistoista yliopistoista (40 %) tai ammattikorkeakouluista (1 %)

• Tampere 22 % , Helsinki 5 % , Jyväskylä 5 %, Turku 4 %, Åbo 2 %
• 13 suomalaisesta yliopistosta ja seitsemästä ammattikorkeakoulusta

Aineistojen tekijöitä noin 170 organisaatiosta
• Suomalaisten yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen tutkijat tehneet puolet 

aineistoistamme
• Tampere 24 %, Helsinki 7 %, Jyväskylä 4 %, Åbo 3 %, Itä-Suomen 

yliopisto 2 %...
• TEM, OKM, UM, PLM, OM, SM, STM
• Tilastokeskus
• Kantar, Taloustutkimus, Yhdyskuntatutkimus…
• THL, SYKE…
• Kuntaliitto, Kirkon tutkimuskeskus, SKS, Väestöntutkimuslaitos, NUORA, YTHS, 

Kansalliskirjasto, EVA, Ajatuspaja, UNIFI, Eläketurvakeskus…
• HS, YLE, MTV3

Mistä aineistoja? Keiden tekemiä?
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Miltä aloilta?
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asiakkaita
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- 3097 rekisteröitynyttä asiakasta
- hakalaisia 90 prosenttia
- kuusi prosenttia rekisteröityneistä asiakkaista 

ulkomaalaisia 
- 40 eri maasta
- Top 10: Yhdysvallat, Saksa, Iso-Britannia, Kanada, 

Ruotsi, Hollanti, Italia, Australia, Norja, Espanja

Keitä ovat Aila-asiakkaamme?
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Aineistolataukset Ailasta 2017
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1 9 %

2
13 %

3
37 %

4
0 %

5
12 %

Väitös-
tutkimus 6 %

7
20 %

8
3 %

2017: 2501 hakemusta ja 2905 aineistolatausta



Saat ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa 
julkaistuista aineistoista, Tietoarkiston tapahtumista ja 

ajankohtaisista avoimen tieteen uutisista

tietoarkisto
`` ``

Liity sähköpostilistalle lähettämällä 
pyyntö sähköpostilla fsd (a) uta.fi

ota yhteyttä
asiakaspalvelu.fsd (a) uta.fi

www.fsd.uta.fi
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