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Taustaa

• Valtakunnallinen palveluresurssi
• Toiminta alkoi v. 1999 alussa
• Perustettiin Suomen Akatemian 

aloitteesta
• Opetusministeriön rahoittama
• Erillinen laitos TaY:n yhteydessä



Toimintaideat

• Palvelemme tutkijoita, opettajia ja 
opiskelijoita: asiakkaita yliopisto- ja amk-
sektorilta

• Perustehtävät: tutkimusaineistojen 
pitkäaikaissäilytys ja jatkokäyttöön 
toimittaminen

• Toiminnan perustana asiantunteva, nopea, 
tasapuolinen ja maksuton palvelu



Kvantitatiiviset aineistot
• Kerätty posti-, puhelin- tai käyntikyselyllä
• Havaintoyksikkönä useimmiten henkilö
• Kyselyvastaukset tallennettu

havaintomatriiseiksi
• Kutsutaan joskus myös numeeriseksi dataksi

tai mikrodataksi
• Datan analysoimiseen tarvitaan tilastomate-

maattinen ohjelmisto (esim. SPSS, SAS tai 
Stata) ja vähintään perustiedot tilastotieteestä
ja kvantitatiivisista menetelmistä



Kvalitatiiviset aineistot

• Puhetta, kuvaa tai tekstiä elektronisena
tallenteena

• Päiväkirjamerkintöjä, 
ryhmähaastatteluja tai AV-tallenteista
litteroituja tekstitiedostoja

• Kutsutaan myös laadulliseksi
tutkimusaineistoksi

• Arkistoitu txt-, rtf- tai html-tiedostoina



Arkistoidut aineistot

• Aineistoja yli 900
– n. 750 kvantiaineistoa, joista  noin kolmasosa 

kansainvälisiä vertailuaineistoja
– 100 kvaliaineistoja (n. 30 vain kuvailtu)



Mihin ja miksi ”vanhaa” dataa?
• Menetelmien opiskeluun, seminaarityöhön, graduun, 

väitöskirjaan, artikkeliin,…
• Tutkimuksen taustatietona / kuvailevina tietoina
• Kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen
• Pitkittäistutkimukseen
• Uuden datankeruun suunnittelun apuna

• Aina löytyy uusia näkökulmia: kaikkia muuttujia ei ole 
analysoitu

• Tieteen avoimuus: tulosten kontrollointi ja 
toistettavuus

• Aikaa ja rahaa säästyy



Aineistojen tilaaminen
• Aineistoja saa tieteelliseen tutkimus- ja 

opetuskäyttöön, myös opiskeluun
• Aineistojen käyttäjän velvoitteet

– käyttölupahakemus ja käyttöehtositoumus
– sitoutuu noudattamaan FSD:n ja aineiston 

luovuttajan asettamia ehtoja 
– ilmoitus FSD:lle julkaisuista

• Suomalaiset saavat käyttöönsä muiden 
maiden arkistojen aineistoja FSD:n
välityksellä

• http://www.fsd.uta.fi/aineistot/jatkokaytto/tilaus.html



Tärkeät www-osoitteet

• FSD:n etusivu
http://www.fsd.uta.fi/

• Aineistosivu
http://www.fsd.uta.fi/aineistot/

• Hakusivu
http://www.fsd.uta.fi/hakemistot/haku/

• Nesstar-haku
http://fsd2.uta.fi:8080/







Perhebarometrit

• 1997–2005
• Väestöliiton väestöntutkimuslaitos
• Teema vaihtuu vuosittain: suomalaisten 

perhekäsitykset, vastuu perheen 
arjessa, vanhemmuus, lasten kasvatus, 
lapsen vapaa-aika, parisuhde, 
vanhemmuus ja isyys



Nuorisobarometrit

• 2001–2007
• Nuorisoasiain neuvottelukunnan

teettämiä
• kartoitettu 15–29-vuotiaiden asenteiden

ja odotusten kehittymistä
• ajankohtaisia ja toistuvia kysymyksiä



Nuorisorikollisuuskyselyt

• 1995–2004
• Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
• nuorison rikollinen ja kielletty toiminta
• peruskoulun 9-luokkalaiset eri puolilta 

Suomea
• ns. itse ilmoitettu rikollisuus / 

piilorikollisuus



Muita ”nuorisoaineistoja”

• Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiöltä
• Nuorten poliittista osallistumista 

käsitteleviä aineistoja
• Nuorten terveyttä ja liikuntaa 

käsitteleviä
• Valmistuneiden sijoittumisseuranta-

aineistoja



Muita lapsiaineistoja

• Kvalitatiivisia opetusaineistoja: 
- perhehaastattelut lasten kännykän käytöstä
- kännyköiden tulo kouluun 1997–2000

• Kvalitatiivisia opetukseen ja tutkimukseen: 
- lasten satuja ja tarinoita 1995–2005 
- lapsiperheiden elinolosuhteiden muutokset 
1990-luvun Suomessa 1996
- Sota-ajan pikkupojat



Aineistoja 60-luvulta

• Käsityksiä maailmasta vuonna 2000
(FSD1039)

• Nuorten miesten rikollisuuskysely 1962
(FSD2345)



Yksittäisiä aineistoja

• Kerätty esimerkkejä teemasivuille
• Kannattaa tehdä omia hakuja:

- tietoarkiston luettelosta
- muiden maiden tietoarkistojen 
luetteloista



Kansainvälisiä sarjoja

• Eurobarometrit
• European Social Survey (ESS)
• International Social Survey Programme 

(ISSP)
• World Values Survey & European

Values Study (WVS/EVS)



Pitäisikö ihmisten aina noudattaa lakia, vai tulisiko
heidän toimia joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa 
omantuntonsa mukaan, vaikka se merkitsisi lain 
rikkomista?
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Noudattaa aina lakia Toimia omantuntonsa mukaan joissakin tilanteissa



Kiitos mielenkiinnosta!

Helena Laaksonen
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

helena.laaksonen (at) uta.fi


