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Tietoarkisto ja CESSDAn palvelut: ohjelma

10.00  CESSDAn uudistettu aineistoluettelo (Taina Jääskeläinen)
10.20  CESSDAn sanastopalvelu (Taina Jääskeläinen)
10.30  Keskustelu
10.35  Metadatailu Tietoarkistossa (Hannele Keckman-Koivuniemi)
10.55  Keskustelu



Päätavoite: eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tutkimusaineistojen löydettävyys

CESSDA Data Catalogue tällä hetkellä: 
Kuvailut yli 30 000 tutkimusaineistosta
CESSDAn kansalliset palvelutuottajat eli data-arkistot 15 eri maasta
Aineistoja yhteiskuntatatieteistä, terveystieteistä, jonkin verran humanistisia
Sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia aineistoa, myös mixed modes

CESSDA Data Catalogue



Uusi versio 

Uusi versio julkaistu helmikuussa: datacatalogue.cessda.eu

Muutoksia: 
Paremmat filtterit
Tiedot metadatassa käytetyistä sanastoista
Hakutermit tummennettu
Klikattavat asiasanat
Metadatakenttien nimet ymmärrettävämpiä



   



    



 



 



Jatkokäyttäjä voi tulla toiselta tieteenalalta
Lapsesta aikuiseksi –aineistosarjaa käytetty yli 20 eri tutkimusalan tutkimuksiin
Aihealueet ja asiasanat
Monitieteellinen tutkimus

Tutkimusaineistoilla ei ole ”kotia”



   



Methodological information in dataset overview

Presenter
Presentation Notes
Information on research process and methods used to create the dataset. Links in infotips where to find vocabularies used.Variation on what exact information service providers have.
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Presenter
Presentation Notes
Clickable keywords  in detailed study view.  Links in infotips where to find vocabularies used.



   

Presenter
Presentation Notes
Phrase search executed after keyword has been clicked.



Presenter
Presentation Notes
Example when language selected as French.Country filter greyed out because the French ervice provider did not use ISO codes for country. Enter country name in search box if needed.Infotips contain more information on the filter, how it is formed and its limitations.



   

Presenter
Presentation Notes
Choose metadata language for better language analyzing (nurse, nurses, nursing), synonyms.But still to get all relevant results, it is worthwhile to also make a search using the asterisk.   800+ results with asterisk.



    

Presenter
Presentation Notes
No asterisk, less results, less than 500.All this explained in the User Guide. Link to it can be found from the ’About’ section.



   



   



Ei suoraa latausmahdollisuutta, mentävä palveluntuottajien sivustojen kautta
Metadatan standardisointi haasteellista vaikka kaikki käyttävät samaa DDI 
dokumentointistandardia
Metadatan kieli vs. datatiedostojen kieli

Maafiltteri: mukaan vain jos metadatassa on tietty ISO-maakoodi
Monilla on, ei kaikilla
Muuten filtteri mahdoton tai sotkuinen. Esim. Maiden nimien eri versiot: 
(the) U.S., (the) U.S.A, (the) United States, (the) United States of America

Kaikki eivät käytä samoja sanastoja.

Haasteita



Dataan liittyvät julkaisut (luovuttaja, jatkokäyttäjät) 
Aineiston viittaustiedot

Lajittelu julkaisupäivämäärän mukaan
Mahdollisuus rajata haku avoimeen dataan 

API vuoden loppuun mennessä

Suunnitelmia 1



Suunnitelmia 2

Luettelo paremmin tunnetuksi

Aineistokuvailuja uusista lähteistä, myös CESSDAn ulkopuolelta.

Vaatimus: riippumatta miten metadata taltioitu lähdeorganisaatiossa, OAI-PMH:ssa
sovitettu yhteensopivaksi CESSDAn metadataprofiilien kanssa.

CESSDAn aineistoluettelon käyttämät metadataprofiilit xml-tiedostona
DOI 10.5281
https://zenodo.org/record/4580376

https://zenodo.org/record/4580376


https://vocabularies.cessda.eu/

CESSDAn tekemä sanastotyökalu. Sanastojen luonti, ylläpito ja kääntäminen. Erillinen 
hakuliittymä, jossa voi selailla ja ladata sanastoja. 
Sanastoilla 1-11 kieliversiota, käännökset useimmiten CESSDA-arkistojen ylläpitämiä.

Monet sanastoista DDI Allianssin luoma dokumentointistandardinsa osaksi. 
Tutkimusmenetelmien kategorisointeja (type), standardi sallii myös tarkemmat 
vapaatekstikuvailut niistä.

Hyödyllisiä tutkimusaineistojen metodologian kuvailun yhtenäistämiseen. Myös tarkistamiseen 
miten oman tutkimuksen metodeja voisi kuvailla englanniksi.

API:  https://vocabularies.cessda.eu/api-docs
Sanastoilla on CC-BY 40 –lisenssi.

CESSDA Vocabulary Service

https://vocabularies.cessda.eu/
https://vocabularies.cessda.eu/api-docs






 



  



  



Monikielinen ELSST-asiasanasto
European Language Social Science Thesaurus
https://elsst.cessda.eu/

Yli 3,000 käsitettä, useilla määritelmä. 

Käännetty 14 kielelle, myös suomeksi.

https://elsst.cessda.eu/


 



cessda.eu @CESSDA_Data

Kiitokset osallistumisesta!
taina.jaaskelainen@tuni.fi

Licence: CC-BY 4.0
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