
Mikä Tietoarkisto?
Tietoarkisto arkistoi ja pitkäaikaissäilyttää  
sähköisessä muodossa olevia tutkimusaineis- 
toja, tarjoaa niihin liittyvää tietopalvelua ja  
välittää aineistoja tutkimukseen, opetukseen ja 
opiskeluun. Tietoarkistoon arkistoidut aineistot 
sopivat suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja 
kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseen. Aineiston  
arkistointi on usein edellytys tutkimusrahoituk-
selle ja esimerkiksi Suomen Akatemia edellyt- 
tää soveltuvien aineistojen arkistointia Tieto- 
arkistoon.

Tietoarkisto palvelee koko Suomea ja tekee  
aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Kaikki  
peruspalvelumme ovat maksuttomia.

Postiosoite:  33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite:  Åkerlundinkatu 5 B, 4. krs
Asiakaspalvelu:  asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi
  040 190 1442

Tietoarkisto sosiaalisessa mediassa
Twitter: @tietoarkisto
Facebook & YouTube: Tietoarkisto

www.fsd.tuni.fiwww.fsd.tuni.fi www.fsd.tuni.fi

Aineistoja  
maailmalta
CESSDA
CESSDA on eurooppalaisten yhteiskuntatie-
teellisten tietoarkistojen muodostama tutki-
musinfrastruktuuri, jonka kansallisena pal-
veluntuottajana Tietoarkisto Suomessa toi-
mii. CESSDAn verkkosivujen kautta pääset 
tutkimaan eurooppalaisten tietoarkistojen 
aineistotarjontaa.

 » www.cessda.eu  

Kansainväliset tutkimusohjelmat
Tietoarkisto osallistuu kahden merkittävän 
kansainvälisen yhteiskuntatieteellisen ky-
selytutkimuksen toteutukseen. Kummankin 
tutkimusohjelman Suomessa kerätyt aineis-
tot ovat ladattavissa Ailasta.

•  International Social Survey Programme 
(ISSP) on maailmanlaajuinen vertailutut-
kimusohjelma, joka tarjoaa poikkileikkaus-
tietoa ajankohtaisista ja teemoiltaan vaih-
tuvista yhteiskunnallisista ilmiöistä. 
 » www.issp.org 

• European Values Study (EVS)  
kartoittaa laajasti eurooppalaisten asen-
teita, arvomaailmaa ja elämäntilannetta 
kerran vuosikymmenessä.
 » europeanvaluesstudy.eu



Tietoarkisto  
palvelee
Arkistoi oma aineistosi
Jos suunnittelet aineistokeruuta tai sinulla on 
aiemmin kerätty sähköisessä muodossa oleva 
tutkimusaineisto, tarjoa aineistosi tallennetta-
vaksi Tietoarkistoon verkkolomakkeella tai  
ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:  
asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

Kerää kirjoitusaineisto Pennalla
Penna-työkalun avulla keräät  
kirjoitusaineiston vaivattomasti 
ja maksutta verkossa. Tietoarkisto 
vastaa keruun teknisestä toteu-
tuksesta ja kirjoitusten tietotur-

vallisesta säilytyksestä. Sinun tarvitsee vain 
laatia kirjoituskutsu ja tiedottaa keruusta  
kohderyhmällesi.

Tutki puolueohjelmia  
Pohtiva-palvelussa
Pohtiva sisältää suomalaisten puolueiden  
ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia  
tekstejä. Voit selata ohjelmia esimerkiksi  
puolueittain, vuosittain ja ohjelmatyypeit- 
täin sekä kohdistaa niihin sanahakuja.

Opastusta ja 
neuvontaa
Aineistonhallinnan käsikirja
Aineistonhallinnan käsikirja antaa selkeitä  
ja konkreettisia ohjeita sähköisten tutkimus-
aineistojen hallintaan, aineistonhallinta-
suunnitelman laatimiseen, tutkittavien  
informointiin ja aineiston anonymisointiin.  
Käsikirja on saatavilla suomeksi ja englan-
niksi.

 » www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/

Menetelmäopetuksen  
tietovaranto (MOTV)
MOTV on tutkimusmenetelmien opiskeluun 
ja opettamiseen soveltuva verkkokäsikirja.  
Useilla menetelmäkursseillakin käytössä 
oleva MOTV sisältää hyödyllistä tietoa  
analyysimenetelmistä tutkimuksenteon  
keskeisiin kysymyksiin.

 » www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus

Tietopalvelu
Neuvomme ja autamme sopivan tutkimus-
aineiston löytämisessä, aineistonhallinnas-
sa ja arkistoinnissa. Jos tutkimusaineistojen 
eettiset tai lainsäädännölliset kysymykset 
askarruttavat, asiakaspalvelumme opastaa.

Lataa dataa  
Ailasta
Tietoarkistoon on tallennettu yli tuhat kvanti-
tatiivista ja parisataa kvalitatiivista aineistoa. 
Arkistoitujen aineistojen määrä kasvaa jatku-
vasti.

Palveluportaali Ailassa Tietoarkistoon tallen-
netut tutkimusaineistot ovat maksutta rekiste-
röityneiden asiakkaiden saatavilla kunkin  
aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Ailassa 
voit tutustua haastattelukysymyksiin, kysely- 
lomakkeisiin ja yksittäisiin muuttujiin. Voit 
myös selata aineistoluetteloa tai tehdä  
monipuolisesti omia aineistohakuja.

 sta voit ladata muun muassa
 » Eduskuntavaalitutkimukset
 » Nuorisobarometrit
 » EVAn asennetutkimukset
 » European Social Survey -tutkimuksen 
Suomen aineistot

 » World Values Survey -tutkimuksen  
Suomen aineistot

 » Monia erilaisia kirjoitus-, haastattelu-  
ja lehtiaineistoja
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