
Toimivammat palvelut laajenevalle asiakaskunnalle
Tietoarkiston asiakkaat ovat sähköisten tutkimusaineistojen kokoajia ja käyttäjiä. Asiakkaille tarjotut palve-
lut edistävät tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tarjoamme tasapuolisesti kaikille asiakasryhmillemme hyödylliset ja luotettavat peruspalvelut tutkimus-
aineistojen arkistointiin ja jatkokäyttöön. Tuemme tutkimushankkeiden aineistonhallintaa monipuolisella 
tietopalvelulla jo hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen aikana. Paperimuotoinen tilausjärjestelmä kor-
vataan portaalilla, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat ladata aineistoja suoraan verkosta. Peruspalvelut 
säilyvät maksuttomina.

Menestyksellinen toiminta asiakkaiden hyväksi perustuu kehittyvään aineistovarantoon, sujuvasti toimi-
viin teknisiin järjestelmiin, laadukkaaseen asiakaspalveluun, täsmälliseen viestintään ja hyödylliseksi 
koettuun koulutustarjontaan. Tietoarkisto huolehtii taloudellisten voimavarojensa tasapainoisuudesta ja 
uudistaa teknistä laite- ja ohjelmistoinfrastruktuuriaan. Työyhteisö kannustaa jäseniään kehittymiseen ja 
vastuullisuuteen.

Tietoarkiston palvelujen tieteenalaprofiili ja 
aineistotyyppien valikoima laajenevat. Palvelut 
ulotetaan kaikille tutkimusaloille, joiden aineis-
tot ovat dokumentoitavissa sekä arkistoitavissa 
ja jaettavissa jatkokäyttöön tietoarkiston käytän-
nöillä. Strategiakaudella panostetaan erityisesti 
terveystieteisiin.

Kansallisen tason 
yhteisvaikutukset varmistetaan
Tietoarkisto on tunnustettu merkittäväksi valta-
kunnalliseksi toimijaksi tutkimusinfrastruktuu-
rien kansallisella tiekartalla. Strategiakaudella 
asemaa pyritään vahvistamaan. Laajenevien pal-
velujen vakiinnuttaminen edellyttää toiminnan 
pysyvää lisäresursointia.

Tutkimusaineistojen avoimuuden lisäämiseksi 
tietoarkisto tiivistää yhteistyötään aineistojen 
kokoajien, tutkimusrahoittajien ja tutkimusai-
neistopolitiikasta vastaavien tahojen kanssa. Tie-
toarkisto osallistuu strategiakaudella aktiivisesti 
alansa kotimaisiin yhteistyöhankkeisiin ja tekee 
kiinteää yhteistyötä alalla toimivien muiden kan-
sallisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa.
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Keskeiset sidokset tutkimusaineistojen avoimuuden lisääntymi-
sen ja tutkimusinfrastruktuuripolitiikan alueilla

 » Euroopan komission digitaalistrategia (2011-)
 » Riding the wave. How Europe can gain from the rising tide of 
scientific data (EU 2010)

 » Komission suositus tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämi-
sestä (EU 2012)

 » Access to Research Data from Public Funding (OECD 2007)
 » Kataisen hallituksen ohjelman tietovarantomaininnat (2011–2015)
 » Valtioneuvoston periaatepäätös avoimen datan lisäämisestä (2011)  
 » EU:n tietosuoja-asetus (2014)
 » Tilastolaki
 » Arkistolaki
 » Tietohallintolaki 

 » ESFRI-prosessi ja tiekartan päivitys (2013-) 
 » Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten ESFRI-hankkeiden ete-
neminen (CESSDA ja Fin-CLARIN) 

 » Suomen Akatemian FIRI-asiantuntijaryhmä (2012-)
 » Tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan päivitys (2013-)
 » Opetus- ja kulttuuriministeriön infrastruktuurihankkeet: 
 a. Tutkimuksen tietoaineistot- ja TTA-hanke 
    - Olennaisen käsikirja päättäjille (2010) 
    - Tieto käyttöön -raportti (2011) 
 b. Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK



Toiminta perustuu standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin
Sisäisten menettelytapojen ja toimintaprosessien laatu ja tehokkuus ovat tietoarkiston toiminnan menestys-
tekijöitä. Tietoarkisto on luotettava sähköisen aineiston säilyttäjä ja nojautuu kehitystyössään alan kansain-
välisiin standardeihin ja kansallisessa yhteistyössä sovittuihin kotimaisiin toimintakäytäntöihin. Tietoarkis-
ton toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

Aktiivinen viestijä näkyy ja saavuttaa
Tietoarkisto viestii asiakkailleen ja sidosryhmilleen aktiivisesti. Pääkanavana toimivat kattavat ja ajantasai-
set verkkosivut. Muut sähköiset ja painetut viestintävälineet sekä sidosryhmille tarjoamamme esittelyt ja 
koulutukset lisäävät tietoarkiston näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tehokas viestintä edistää strategian tavoittei-
den saavuttamista ja asiakaspalvelun laatua.

Kansainvälinen yhteistyö lisää tutkimuksen vaikuttavuutta
Tietoarkistoalan eurooppalainen yhteis-
työ syvenee merkittävästi. CESSDA 
ERIC käynnistää toimintansa strategia-
kauden alussa ESFRI-prosessin tulok-
sena. Tietoarkisto saavuttaa strategia-
kaudella uuden ERICin täysjäsenyys-
kriteerit ja osallistuu aktiivisesti sen toi-
mintaan kansallisena palveluntarjoajana.

Tietoarkiston palvelut ja kansainvälisen 
yhteistyön syveneminen edistävät suo-
malaistutkijoiden kansainvälistymistä ja 
lisäävät Suomessa kerättyjen tutkimus-
aineistojen näkyvyyttä, saatavuutta ja 
käyttöä. Mahdollisuudet vertaileviin tut-
kimuksiin helpottuvat. Tutkimusaineis-
tojen avoimuus ja jatkokäyttö tehostavat 
julkisia investointeja ja tarjoavat uusia, 
moniaineistoisia lähestymistapoja ajan-
kohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Tämä 
luo pohjaa tutkimusinnovaatioille.

Menestyksellinen osallistuminen kan-
sainväliseen yhteistyöhön edellyttää tie-
toarkiston toiminnan volyymin kasvua 
ja osaamisen monipuolistumista.

Tietoarkiston vahvuusalueita kan-
sainvälisessä yhteistyössä:

 » Tutkimusaineistojen metadatastandardien kehittäminen
 » Tutkimusaineistojen elinkaaren suunnittelu ja hallinta (data management)
 » Kvalitatiivisten tutkimusaineistojen arkistointi
 » Monikieliset tutkimusaineistotietopalvelut
 » Tietoarkistotyöstä tiedottaminen tiedeyhteisölle



Visiomme 2013–2016
Vahvempi ja monipuolisempi Suomen tietoarkisto

Seuraamme tavoitteiden saavuttamista useilla indikaattoreilla:

Osoite
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto

Address
Finnish Social Science Data Archive
FI-33014 University of Tampere Finland

Puhelin / Phone
+358 40 190 1432

Faksi / Fax
+358 3 343 9088

Internet
www.fsd.uta.fi

Päätavoitteet Indikaattorit

Palvelujen monipuolistaminen Tietopalvelun ja koulutustarjonnan kokonaismäärän ja -raken-
teen muutos

Palvelujen tehostaminen Aineistojen tilaus- ja toimitusjärjestelmäuudistuksen vaikutus 
tietopalvelun määrään ja laatuun

Tieteenalaprofiilin laajentaminen Aineistovarannon, aineistotilausten ja tietopalvelun muutok-
set humanististen tutkimusalojen ja terveystieteiden kannalta

Toimintaresurssien vahvistaminen Ulkopuolisen rahoituksen ja perusvoimavarojen määrä ja 
kehitys strategiakaudella

Kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen Tietoarkiston osallistumisen määrä ja laatu CESSDAn ja 
CESSDA ERICin hankkeisiin ja muuhun toimintaan

Tutustu verkkosivuihimme
Lisätiedot ja ajankohtaiset uutiset toiminnastamme ja arkistoiduista aineistoista kerromme verkkosivuillamme.

Verkkosivut osoitteessa: 
www.fsd.uta.fi.
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