
Vuonna 2020 Tietoarkisto on Suomessa ja ulkomailla yhä tunnetumpi, luotettu avoimen tieteen ja tutkimus-
aineistojen pitkäaikaissaatavuuden asiantuntija. 

Ihmistieteissä tiedeyhteisö tarvitsee luotettavia kansallisia palveluja, jotta tutkimus voi kansainvälistyä 
tehokkaasti. Tietoarkisto kehittää palveluja kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa tavoitteena 
yhteentoimivuus ja suomalaisten tutkimusaineistojen laaja vaikuttavuus kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tietoarkisto on sähköisen tutkimusdatan asiantuntijaorganisaatio, joka hoivaa ja säilyttää pitkäaikaisesti 
suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjä aineistoja, eli tutkimus-
dataa. Toimitamme aineistoja jatkokäyttäjille tehokkaasti ja luotettavasti.

Peruspalvelut – tutkimusaineistojen arkistointi, pitkäaikaissäilytys, jatkokäyttö ja niitä koskeva tietopalvelu 
– ovat asiakkaillemme maksuttomia.

Arvomme ovat vastuullisuus, avoimuus, tasa-arvoisuus, yhteistyöhakuisuus ja yhteisöllisyys.

Palveleva, näkyvä ja saavutettava
Tietoarkiston palvelut ovat kansallisesti ja kansainvälisesti näkyviä ja vaikuttavia. Yhteentoimivat, kor-
kealaatuiset palvelumme ovat saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelemme kaikkia tutkimus-
aloja, joiden aineistot ovat dokumentoitavissa, arkistoitavissa ja jaettavissa jatkokäyttöön Tietoarkiston 
käytännöillä.

Vahvuutemme on asiakaslähtöinen ja asiantunteva palvelu. Yli-
opisto- ja korkeakouluopiskelijat, tutkijat ja opettajat ovat keskei-
simmät asiakasryhmämme. Olemme opiskelijoiden, opettajien ja tut-
kijoiden tukena Tietoarkistoon tallennettavan sähköisen tutkimusda-
tan hallinnassa aineiston koko elinkaaren ajan.

Asiakkaita meillä on kaikista suomalaisista yliopistoista ja ammat-
tikorkeakouluista, ja ulkomaisten asiakkaidemme määrä kasvaa. 
Myös Tietoarkistoon tallennettujen aineistojen hallinnollinen, yri-
tys- ja kansalaiskäyttö kasvaa. Kehitämme palveluitamme asiakkai-
tamme kuunnellen.

Tehokas viestintä edistää Tietoarkiston tavoitteiden saavuttamista ja 
asiakaspalvelun laatua.

Vastuullisen avoimuuden edistäjä
Toimintaprosessien laatu ja tehokkuus ovat Tietoarkiston menestystekijöitä. Olemme sitoutuneet alan kan-
sainvälisiin ja kotimaisiin standardeihin ja käytäntöihin, ja osallistumme aktiivisesti niiden kehittämiseen. 
Toimintaamme arvioidaan säännöllisesti.
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Vastuullisen avoimen tieteen kansainvälinen asiantuntija



Tietoarkiston ja eurooppalaisen hajautetun tutkimusinfrastruktuurin CESS-
DAn toiminta on Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla. Sijoittuminen 
perustuu kansainväliseen arviointiin.

Koulutamme asiantuntijoita tuottamalla muun muassa aineistonhallinnan, tut-
kimusaineistojen etiikan ja anonymisoinnin oppimateriaaleja ja koulutuksia. 
Euroopan unionin tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa keväällä 2018. Kehi-
tämme tutkimusdatan hoivakäytäntöjämme sen vaatimusten mukaisesti, ja 
opastamme opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita uuden asetuksen vaikutuksista.

Seuraamme tutkimusmenetelmien ja uusien aineistotyyppien kehitystä ja 
otamme ne huomioon, kun kehitämme omia palveluitamme.

Olemme yhteistyöhakuisia ja osallistumme kansallisiin avoimen tieteen 
hankkeisiin päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteentoimivuuden takaami-
seksi. Tuemme yliopistoja ja muita tutkimusorganisaatioita datapolitiikkojen 
ja avoimen tieteen periaatteiden vakiinnuttamisessa käytäntöön.

Suomalaisen tutkimuksen kansainvälistäjä
Tietoarkisto on yksi Euroopan johtavista data-arkistoista. Tietoarkisto lisää 
suomalaisten tutkimusaineistojen ja suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä 
näkyvyyttä ja tarjoaa suomalaisille tutkijoille väylän kansainvälisiin datoihin.

Kansainvälisen yhteistyön syveneminen lisää Suomessa kerättyjen tutkimus-
aineistojen näkyvyyttä, saatavuutta ja käyttöä. Tavoitteena on edistää suo-
malaistutkijoiden kansainvälistymistä, luoda pohjaa tutkimusyhteistyölle, 
uusille näkökulmille ja innovaatioille. Vertailevan tutkimuksen mahdollisuu-
det paranevat. Ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin on tarjolla uusia, moniai-
neistoisia lähestymistapoja.

Tietoarkisto on CESSDAn kansallinen palveluntarjoaja. Olemme mukana 
muotoilemassa CESSDAn kansallisille toimijoille asettamia vaatimuksia. 
Osallistumme aktiivisesti tutkimusyhteisölle suunnattujen uusien yhteiseu-
rooppalaisten datapalveluiden rakentamiseen infrastruktuurirahoituksella.

Asiantunteva ja yhteisöllinen
Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilökunta varmistaa Tietoarkiston palve-
lukyvyn ja tehokkuuden. Kehitämme palveluitamme ja osaamistamme koh-
taamaan tiedeyhteisön kehittyviä tarpeita. Rakennamme yhteisöä asiakkai-
demme ja sidosryhmiemme suuntaan. Kasvanut kapasiteettimme, palvelu-
kykymme ja osaamisemme tuovat palvelumme yhä paremmin näkyville ja 
entistä laajemman käyttäjäkunnan saavutettavaksi koko Eurooppaan.

Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja pidämme yllä sisäistä 
yhteisöllisyyttä. Tietoarkistolainen on ylpeä työpaikastaan, työtovereistaan ja 
heidän saavutuksistaan. Kannustamme henkilökuntaamme heidän asiantun-
temuksensa syventämiseen ja monipuolistamiseen. Jaamme kasvanutta osaa-
mistamme aktiivisesti suomalaiselle tiedeyhteisölle ja muille alan toimijoille.

Kansainvälinen yhteistyö
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Tietoarkiston strategia 2017–2020 – teot ja toteuttaminen
Tietoarkiston toiminta perustuu Tampereen yliopiston opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä saamaan valtakunnalliseen tehtävään ja ministeriön Tietoarkistolle 
antamaan asemaan eurooppalaisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurin 
CESSDAn kansallisena palveluntuottajana. Tietoarkiston sijoittuminen Tam-
pereen uuden yliopiston yhteyteen vahvistaa yliopiston yhteiskuntatieteellistä 
painopistettä. Tietoarkisto ja sen osallistuminen CESSDAn toimintaan ovat 
kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla. CESSDA on Euroopan tut-
kimusinfrastruktuurien tiekartan yksi vakiintunut infrastruktuuri, maamerkki.

Strategiamme rakentuu tälle perustalle kansainväliset, kansalliset ja paikal-
liset kehitysodotukset huomioon ottaen. Toteutamme strategiaa vuosittaisten 
käytännön toimintasuunnitelmien avulla. Tietoarkiston valtakunnallinen neu-
vottelukunta seuraa strategian edistymistä. Alla olevassa listassa kuvaamme 
yleisellä tasolla strategiakauden tavoitteita vastaavat teot.

Palveleva, näkyvä ja saavutettava
 » Aineistoja paikallistetaan ja hankitaan aktiivisesti. Korkealaatuisten 

aineistojen tarjontaa Tietoarkistolle pyritään lisäämään yhteistyössä yliopis-
tojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien ja 
muiden alan toimijoiden kanssa.
 » Tutkijat pääsevät tallentamaan aineistoja sähköisesti Ailassa.
 » Lisäämme avointen aineistojen tarjontaa kansalaisten, hallinnon ja yritys-

ten käyttöön.
 » Viestinnän pääkanavana toimivat kattavat ja ajantasaiset verkkosivut. 

Muu sähköinen ja painettu viestintä sekä sidosryhmille tarjoamamme esitte-
lyt ja koulutukset lisäävät palveluidemme tunnettuutta.
 » Tietoarkistoon tallennettavien aineistojen aineistonhallintaa ja sopivien 

aineistojen löytämistä tuetaan tietopalvelulla.
 » Kvalitatiivisen aineistovarannon karttumista edistetään tarjoamalla tutki-

joille kirjoitusaineistojen keruuseen työkalu.
 » Viestimme tehokkaasti kotimaiselle ja kansainväliselle tiedeyhteisölle ja 

yhteistyökumppaneille. Osallistumme myös CESSDAn yhteiseen viestintään 
aktiivisesti.
 » Parannamme aineistovarannon näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti 

tarjoamalla avointa metadataa.

Vastuullisen avoimuuden edistäjä
 » Osallistumme aktiivisesti alamme kansallisiin ja kansainvälisiin työryh-

miin ja kehittämishankkeisiin ja toimimme organisaatioiden hallintoelimissä.
 » Seuraamme kansallisen lainsäädännön uudistamista ja Euroopan tieto-

suoja-asetuksen vaikutusta siihen. Otamme toiminnassamme huomioon näi-
den vaatimukset.
 » Jaamme asiantuntemustamme yhteistyötahoille kotimaisessa ja kansain-

välisessä yhteistyössä.
 » Järjestämme alamme koulutusta ja seminaareja.
 »

Kansainvälinen yhteistyö
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 » Toteutamme säännöllisesti asiakaskyselyjä ja keräämme palautetta.
 » Osallistumme Tampereen yliopiston ja Tampereen uuden yliopiston laatutyöhön.
 » Kehitämme olemassa olevia verkkomateriaaleja, annamme koulutusta ja opastamme henkilökohtai-

sesti. Verkkomateriaaleista kehitetään erityisesti Menetelmäopetuksen tietovarantoa ja Aineistonhallinnan 
käsikirjaa.
 » Tiekartan väliarvioinnissa tavoitteemme on saavuttaa onnistuneen infrastruktuurin eli maamerkin asema.

Suomalaisen tutkimuksen kansainvälistäjä
 » Kansainvälistä näkyvyyttä edistetään kattavien englanninkielisten palvelujen avulla.
 » Tietoarkiston aineistot ja palvelut löytyvät CESSDAn yhteisluettelosta ja kysymyspankista
 » Otamme CESSDAn palvelut käyttöön ensimmäisten joukossa ja edistämme niiden kehittämisessä suo-

malaisen tutkimusyhteisön intressejä.
 » Pyrimme johtamaan vahvuusalueillamme CESSDAn sisäisiä kehityshankkeita.
 » Osallistumme kansainvälisten aineistosarjojen aineistonhallintaan ja tarjoamme niiden Suomen aineis-

toja kotimaisille käyttäjille. Yhteistyötahoja ovat muiden muassa vertailevan tutkimuksen hankkeet ISSP, 
EVS ja CSES.

Asiantunteva ja yhteisöllinen
 » Lisäämme toimintakykyämme kehittämällä työmenetelmiä, työkaluja ja yksikön rakenteita sekä kehittä-

mällä aktiivisesti osaamistamme.
 » Huolehdimme henkilöstön riittävyydestä. Rekrytoinneissa pyrimme täydentämään Tietoarkiston asian-

tuntijuutta ja osaamista. Rekrytoimme opiskelijoita aineistonkäsittelyyn ja sovelluskehitykseen kasvamaan 
asiantuntijoiksi.
 » Aloitamme alumnitoiminnan.

Osoite
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto

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

Puhelin / Phone
+358 40 190 1432
+358 40 190 1442

Internet
www.fsd.uta.fi
services.fsd.uta.fi

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

Verkkosivut osoitteessa: 
www.fsd.uta.fi.


